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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger
1.1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefonnr. E-mail

USA og Canada
Tlf.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asien, Australien,
Europa

Tlf.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatinamerika
Tlf.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Frankrig og fransktalende
regioner Tlf.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Feedback

På trods af vores omhu kan denne vejledning indeholde fejl.
Du er velkommen til at kontakte os på oncology.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til,
hvordan vi kan forbedre denne vejledning.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

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

Brainlab-varemærker

• BrainSCAN™ er et varemærke tilhørende Brainlab AG.
• iPlan® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• m3® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, der ikke tilhører Brainlab

• Adobe® og Acrobat® er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® er et registreret varemærke tilhørende Medical Intelligence GmbH.
• Java™ er et registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

CE-mærke

• CE0123-mærket viser, at Brainlabs iPlan RT overholder de vigtigste krav i di-
rektivet om medicinske anordninger.

• I henhold til MDD (Rådets direktiv 93/42/EØF) er iPlan RT et klasse IIb-pro-
dukt.

Anvisninger for bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
findes på: 
www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte
sælges af eller efter ordre fra en læge.

Tiltænkt målgruppe

iPlan RT er beregnet til medicinsk personale (hospitalsfysikere, stråleonkologer,
doseringseksperter, læger osv.) med en tilstrækkelig forståelse for teknisk terminologi på engelsk
med relation til mediko-fysik og medicinske billeder, der gør dem i stand til at forstå
brugergrænsefladen til iPlan RT.

Overholdelse af internationale standarder

Behandlingsplanlægningssystemet iPlan RT 4.5 er designet og fremstillet i overensstemmelse
med følgende internationale standarder: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
iPlan RT 4.5-systemet og den tilhørende dokumentation er blevet testet i henhold til IAEA-
TECDOC-1540, kapitel 5, typetests.

Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger
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Yderligere oplysninger udleveres efter henvendelse.

Sprogoplysninger

Alle Brainlab-brugervejledninger er oprindeligt udarbejdet på engelsk.

Garanti

Garantier gælder ikke for produkter, der er blevet beskadiget pga. uheld, misbrug,
ukorrekte geninstallering eller utilstrækkelig emballering i tilfælde af returforsendelser.
Garantier gælder ikke for komponenter, der er blevet ændret eller erstattet uden skriftlig
godkendelse fra Brainlab.
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler, der anvendes i denne vejledning

Advarsler

Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger vedrørende potentiel tilskadekomst, død eller andre
alvorlige konsekvenser forbundet med misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med cirkulære forsigtighedssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger vedrørende potentielle problemer med anordningen.
Sådanne problemer omfatter fejlfunktion, svigt eller beskadigelse af anordningen eller
skade på ting.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er formateret med kursiv skrift og angiver yderligere, nyttige tips.
 

Symboler
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1.3 Tilsigtet brug
1.3.1 Betjening af systemet

Indikationer for anvendelse

iPlan RT er et strålebehandlingsplanlægningssystem, der er beregnet til anvendelse ifm.
stereotaktiske, konforme, computerplanlagte, LINAC-baserede strålebehandlinger af læsioner på
kranie, hoved og nakke samt ved ekstrakranielle læsioner.

Forsigtig håndtering af hardware

Systemets komponenter og tilbehørsinstrumentering består af nøjagtige mekaniske dele.
Håndtér dem forsigtigt.

Systemets komponenter og tilbehørsinstrumentering må kun betjenes af uddannet
sundhedspersonale.

Korrekt anvendelse

Brainlab-planlægningsprogrammer er udelukkende designet til at understøtte det
medicinske personale yderligere. De hverken erstatter eller udskifter brugeroplevelsen
eller fratager brugeren ansvar under brug.

Installation

Hvis systemet tilknyttes til et lokalt netværk (LAN), anbefaler Brainlab at installere malware-
beskyttelsessoftware (f.eks. en virusscanner) samt at holde dennes definitionsfiler opdaterede.
Man bedes være opmærksom på, at malware-beskyttelsens softwareindstillinger kan påvirke
systemets ydelse, f.eks. hvis hver fil-åbning overvåges, kan patientdataindlæsning og -lagring
være langsom. Derfor anbefaler Brainlab at deaktivere scanninger i realtid samt at udføre
virusscanninger udenfor de kliniske arbejdstider.
Opdateringer af operativsystemet (korrektioner) eller tredjepartssoftware bør udføres udenfor de
kliniske arbejdstimer og i et testmiljø for at sikre korrekt drift af Brainlab-systemet. Korrektioner bør
holdes opdateret. Brainlab overvåger de udgivne Windows-korrektioner og kan afgøre, om der
kan forventes problemer ifm. nogle opdateringer.
Du bedes kontakte Brainlab support, hvis der opstår problemer med operativsystemets
korrektioner.

Gennemgang af plausibilitet

Før patientbehandling skal troværdigheden af samtlige oplysninger, som er blevet lagt ind i
og som kommer ud af systemet, vurderes.

Beslutningen om at behandle en patient med stråleterapi/strålekirurgi skal tages af en
erfaren neurokirurg eller stråleonkolog. Ekspertens vurdering skal være baseret på hans/
hendes medicinske uddannelse og tidligere erfaring samt den målte nøjagtighed i iPlan RT-
systemet.

GENERELLE OPLYSNINGER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 19



1.4 Kompatibilitet med medicinsk udstyr

Hardwarerestriktioner

Anvend ikke hardwareudstyr, der ikke er dokumenteret som kompatibelt med iPlan RT i de
følgende afsnit. Dette kan føre til patientjusteringsfejl, der kan føre til alvorlige kvæstelser
hos patienten.

Systemhardware må ikke ændres af brugeren. Brainlab kan ikke gøres ansvarlig for nogen
form for ændringer, der er foretaget i systemet. De lokalt gældende regler skal overholdes.

Softwarerestriktioner

For at optimere systemets ydelse skal kørsel af unødige applikationer samtidig med brug af iPlan
RT undgås.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.4.1 Medicinske instrumenter fra Brainlab

Kompatible medicinske instrumenter fra Brainlab

iPlan RT er kompatibel med:

Medicinsk hardware fra Brain-
lab

Kommentar

CT/røntgenlokalisator og målpo-
sitioneringsenhed

Brainlab CT/røntgen lokalisator (på Brainlab-systemet/Radio-
nics
Hovedring BRW-HR/UCHR/Leksell hovedring G-ramme)
Brainlab rammeløs SRS CT/angiolokalisator og målpositio-
neringsenhed
Hoved- og nakkelokalisator og målpositioneringsenhed (på
Brainlab hoved- og nakkesystem)
Radionics BRWLF (på Radionics hovedring BRW-HR/UCHR)
Leksell CT-indikator, med 9 stænger (på Leksell hovedring
G-ramme)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Rammeløs SRS CT/angiolokali-
sator og målpositioneringsenhed

Kombineret CT-lokalisator og patientopsætningsenhed til at
gøre det muligt at vedhæfte computergenererede udskrifter
for laserjustering

Hoved- og nakkelokalisator og
målpositioneringsenhed til brug
med hoved- og nakkebehand-
lingssystemet

Stereotaktisk målpositionerings-
enhed

Brainlab målpositioneringsenhed
Brainlab klassisk målpositioneringsenhed

Målpositioneringsenhed til Leksell
hovedring

Universel lejeforlænger til ram-
meløs SRK

Brainlab-komponenter til rammeløs stereotaktisk radiokirurgiBrainlab brikstoppe til billeddan-
nelse

Brainlab rammeløs forlænger til
lejetop til billeddannelse

DICOM RT-eksport er kun tilgængelig for ikke-lokaliserede datasæt lokaliseret med Brainlab-
hardware.

Kun det medicinske udstyr fra Brainlab, der nævnes ovenfor, må anvendes med dette
medicinske udstyr. Brugen af medicinske udstyrskombinationer, der ikke er autoriseret af
Brainlab, kan påvirke udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet negativt og udgøre en fare for
patienten, brugeren og/eller miljøet.

Brug kun instrumenter og reservedele til iPlan RT, som er specificeret af Brainlab. Brug af
uautoriserede instrumenter/reservedele kan påvirke den medicinske anordnings sikkerhed
og/eller effektivitet negativt og udgøre en fare for patienten, brugeren og/eller miljøet.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4.2 Medicinsk software fra Brainlab

Autorisation

Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software i Brainlab-systemet.
Undlad at installere eller afinstallere softwareapplikationer.

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende medicinske softwareprogrammer, der er fremstillet af
Brainlab AG:

Software fra Brainlab Version Kommentar

Brainlab Elements -
Arbejdsgang ved kontu-
rering af strålebehand-
ling

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom View-
er 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

iPlan RT 4.5 kan læse xBrain-data skrevet af
Brainlab-Elements

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Patientpositioneringssystem fra Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT er kompatibel med serverplatformen
iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Anvendes til planlægning af stråleterapi- og stråle-
kirurgibehandling. Data planlagt med
iPlan RT Dose 3.0 og 4.0 kan importeres til
iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Anvendes til planlægning af stråleterapi- og stråle-
kirurgibehandling. Data, som planlægges ved
hjælp af iPlan RT Image, kan importeres til iPlan
RT Dose-behandlingsplanlægningssoftwaren.

PatXfer RT 1.5 Anvendes til at eksportere scannede billeder til
iPlan-arbejdsstationen.

Brainlab m3-brugerfla-
desoftware 3.0 Brugerfladen anvendt til m3 på Siemens Linac Pri-

mus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 kan læse planer skrevet med iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT Image / Dose
4.0 og iPlan RT Image / Dose 4.1. Ikke alle softwareversioner kan læse behandlingsplaner
oprettet med nyere versioner.
• iPlan-softwareapplikationer er ikke kompatible fremad.
• Behandlingsplaner, der oprettes ved hjælp af Brainlabs BrainSCAN-software, kan ikke

indlæses i iPlan RT.
Følgende software kan læse planer gemt med iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Brug ikke ”Transfer DICOM to R&V” (Overfør DICOM til optagelse og verificering)
(DCM2RV) sammen med iPlan RT 4.5.x, da dette ikke er understøttet fra og med denne
software og fremad.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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Anden software fra Brainlab

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

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4.3 Medicinsk udstyr, som ikke er fra Brainlab

Kompatibelt medicinsk udstyr, som ikke er fra Brainlab

iPlan RT er kompatibel med følgende ikke-Brainlab medicinsk udstyr. For yderligere oplysninger
kan du kontakte din Brainlab-supportspecialist.

Medicinsk udstyr Model Producent

BodyFIX-system
BodyFIX 20 lokalisator

Medical Intelligence
BodyFIX 14 lokalisator

Leksell CT-indikator 9 stænger til brug på Leksell Coordinate Frame
G Elekta

Radionics BRW-LF Til brug på Radionics BRW-HR/UCHR-hove-
dringen Radionics

Varian IGRT Tyk Varian

Varian IGRT Tynd Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Extensi-
on

Kompatibelt Brainlab-hard-
ware:
• H&N lokalisator og målpo-

sitioneringsanordning
• Rammeløs SRS CT/angio-

lokalisator og målpositio-
neringsenhed

• Rammeløs SRS-maskesy-
stem

For yderligere oplysninger
kan du kontakte din Brain-
lab-supportspecialist

• iPlan RT kan generelt eksportere data til alle større optage- og verificeringssystemer. Du kan
finde flere oplysninger under side 375.

• DICOM RT-eksport er kun tilgængelig for ikke-lokaliserede datasæt lokaliseret med Brainlab-
hardware.

• Kontakt din Brainlab-salgs- eller -supportrepræsentant for oplysninger om understøttede
lineære accelerator-/MLC-kombinationer.

Andet udstyr, som ikke er fra Brainlab

Designet eller geometrien af tredjepartshardware kan ændres. Brugeren er ansvarlig for at
verificere kompatibiliteten af enhver tredjepartshardware anvendt med iPlan RT, selv hvis
det er angivet, at udstyret er kompatibelt i denne brugervejledning.

Brugen af medicinske udstyrskombinationer, der ikke er autoriseret af Brainlab, kan
påvirke udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet negativt og udgøre en fare for patienten,
brugeren og/eller miljøet.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr

24 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.4.4 Software, som ikke er fra Brainlab

Autorisation

Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software i Brainlab-systemet. Der
må ikke installeres eller fjernes softwareprogrammer med undtagelse af malware-
beskyttelse og ”korrektions”-opdateringer af operativsystem.

Kompatibel software, som ikke er fra Brainlab

iPlan RT er kompatibel med følgende ikke-Brainlab-operativsystemer.

Operativsystem

Windows XP Professional (32 og 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Kontakt din Brainlab-supportspecialist for yderligere oplysninger om servicepakkekompatibilitet.
Alle tapedrivere skal være deaktiveret i Windows XP enhedsadministrator.
iPlan RT må ikke installeres i et andet operativsystem end de ovenfor specifikt angivne versioner.

Kun software, der er udspecificeret af Brainlab, må anvendes sammen med iPlan RT.
Anvendelsen af software, der ikke er fra Brainlab (med undtagelse af malware-beskyttelse
og hotfix til operativsystemet), og som ikke er autoriseret af Brainlab, kan reducere
effektiviteten af iPlan RT-systemet.

Ikke-Brainlab-software på samme arbejdsstation

Det er acceptabelt at installere og køre følgende software på samme arbejdsstation som iPlan
RT:

Software Version Kommentar

RayStation fremstillet af Ray-
Search Laboratories AB 4.7 og senere System til planlægning af strå-

lebehandling.

Integreret tredjepartssoftware

Brainlab DICOM implementering er baseret på et MERGE DICOM-bibliotek. For udførlige
oplysninger om DICOM-overensstemmelse henvises til tredjepartssystemets DICOM-
overensstemmelseserklæring og Brainlabs DICOM-overensstemmelseserklæring på
www.brainlab.com.

• RTPConnect understøttes (se RTPConnect 8.30-overensstemmelseserklæring 07-13-2005 og
RTPConnect brugergrænsefladespecifikationer (08-01-2007).

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group og Sun
Microsystems Inc.

• Brainlab PDF-fremviserimplementering er baseret på biblioteket PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

GENERELLE OPLYSNINGER
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iPlan RT bruger Java 1.6 run-time miljø (eller nyere). Ved at starte iPlan RT accepterer brugeren
vilkårene for de tilsvarende licensaftaler.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.4.5 Software, som ikke er fra Brainlab

Autorisation

Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software i Brainlab-systemet. Der
må ikke installeres eller fjernes softwareprogrammer med undtagelse af malware-
beskyttelse og ”korrektions”-opdateringer af operativsystem.

Kompatibel software, som ikke er fra Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende medicinske softwareprogrammer, der er fremstillet af
RaySearch:

Software Version Kommentar

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transformerer
behandlingsplaner oprettet
med iPlan RT 4.5 Dose eller
andre tredjeparts behandlings-
planlægningssystem til ækvi-
valente VMAT-planer (Volume-
tric Modulated Arc Therapy).

Andet ikke-Brainlab software

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5 Uddannelse og dokumentation

Brainlab-oplæring

Før systemet tages i anvendelse, bør alle brugere deltage i et uddannelsesprogram afholdt af en
Brainlab-repræsentant for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

Ansvar

iPlan RT-systemkomponenter og -tilbehør må kun anvendes af kvalificeret medicinsk
personale.

Uddannelse og dokumentation
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1.5.1 Dokumentation

Læsning af brugervejledningerne

En vellykket og sikker behandling med Brainlab kræver omhyggelig proceduremæssig
planlægning.
Det er derfor vigtigt, at:
• Brugeren har læst de relevante brugervejledninger inden brug af systemet
• Der altid er adgang til disse brugervejledninger

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Kliniske brugervejledninger Detaljerede instruktioner i anvendelse af iPlan RT-planlægnings-
programmerne.

Softwarebrugervejledning
(Physics Administration)

Detaljeret vejledning i brugen af Physics Administration-pro-
grammet.

Teknisk referencevejledning
(Brainlab Fysik)

Udførlige oplysninger om stråledatamåling, kvalitetssikring og de
dosisalgoritmer, der anvendes i Brainlabs strålebehandlingsplan-
lægningssoftware.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 iPlan RT på tredjeparts hardware

Generelle oplysninger

Brainlab RT-planlægningssoftware kan installeres på tredjeparts hardware, hvis kravene til både
hardware og operativsystem, som er beskrevet herunder.
Den generelle kompatibilitet kontrolleres under installationen af planlægningssoftwaren RT i
henhold til Brainlabs godkendelsesprotokol. Brainlab anbefaler, at revalideringstest udføres, hvis
tredjeparts softwaren installeres eller ændres efter installationen af den originale RT-
planlægningssoftware.

Krav til software

Software Krav

Operativsystem
Windows 7 Ultimate (64 bit)
Windows 2008 Server (64 bit)
Windows 8.1

Kontakt din Brainlab-supportspecialist for yderligere oplysninger om servicepakkekompatibilitet.
Brainlab RT-planlægningssoftware må ikke installeres på systemer, som ikke opfylder de
anbefalede krav til hardware.

Krav til arbejdsstationernes hardware

Hardware Krav

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 eller tilsvarende;
12 core eller tilsvarende; HT deaktiveret

Chipsæt Intel C602 Chipset Series eller tilsvarende

RAM 16 GB eller mere

HDD
2 vol. partition:
C:\ til operativsystem
F:\ til applikationer

HDD

RAID 5 volumen med
4x HDD
Min. 7.200 U/min.
1 TB til HDD, 16 MB cache

Grafik:
Nvidia Quadro-grafikkort med OpenGL 2.0 sup-
port, 1 GB RAM eller højere
f.eks. NVIDIA Quadro K2000

Skærmens opløsning 1.600 x 200 eller 1.920 x 1.200

Farvekvalitet 24 bit

Netværksforbindelse 1 Gbit/s

Hardwarekrav til servere eller virtuelle maskiner

Hardware Krav

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 core eller tilsvarende; HT deaktiveret

Chipsæt Intel C600 Chipset Series eller tilsvarende

iPlan RT på tredjeparts hardware
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Hardware Krav

RAM 32 GB eller mere

HDD
RAID 5 volumen med 2 vol. partition:
C:\ til operativsystem min. 50 GB
F:\ til programmer og data min. 100 GB

Grafik:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 til Advan-
ced 3D-valgmulighed
(gælder ikke for virtuelle maskiner, da GPU-vir-
tualisering ikke er understøttet)

Netværksforbindelse 1 Gigabit Network serveradapter

Harddisk 250 GB plads på disken

Computerhardwaren er beregnet til brug i et hospitalsmiljø. Generelle reguleringer og standarder
som f.eks. IEC 60601-1 og IEC 60950 skal overholdes af hospitalet, dvs. kun dele, som opfylder
de gældende standarder må anvendes i hospitalsmiljøet.
Ændrer i arbejdsstationernes hardware er ikke under Brainlabs kontrol. Gældende lokale
bestemmelser skal overholdes.

Installation af anden software

Brainlab tillader ikke installation af planlægningssoftwaren Brainlab RT på platforme, hvor
tredjeparts medicinske software er installeret. Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes, at
planlægningssoftwaren Brainlab RT påvirker tredjeparts software og omvendt. I denne
sammenhæng er det brugerens ansvar at sørge for og identificere egnede platforme, som
opfylder de relevante krav til installation af Brainlab RT-planlægningssoftwaren.

Brainlab anbefaler ikke at installere tredjeparts software på platformen, da tredjeparts
software kan påvirke Brainlab RT-planlægningssoftwarens ydelser. Det er brugerens
ansvar at kontrollere, at Brainlab RT-planlægningssoftwaren ikke påvirkes af tredjeparts
softwareinstallationer - til dette formål kan instruktionerne for revalidering af software i
softwarens brugervejledning anvendes.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.7 Sikkerhedsoplysninger

Generelle oplysninger

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger, der skal overvejes mhp. sikker og effektiv
anvendelse af behandlingsplanlægningssystemet.
Det er dit ansvar at oprette et omfattende kvalitetssikringsprogram, som er egnet til at detektere
fejl, begrænsninger eller unøjagtigheder i behandlingsplanlægnings- og
behandlingsleveringssystemerne. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet om
kvalitetssikring i den tekniske referencevejledning, Brainlab Fysik.
Mål den absolutte nøjagtighed af iPlan RT-systemet i kombination med de anvendte
behandlingsleveringssystemer ved hjælp af fantomer. Der skal tages højde for den målte
nøjagtighed, når der konfigureres planlægningsparametre, for at sikre nøjagtig
behandlingslevering.
Behandlingsplanen skal leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt, at man udfører en
fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtigt de samme parameterindstillinger, som
vil blive brugt, når patienten rent faktisk skal behandles.
For at sikre konsekvens i positionerings- og behandlingsparametre i det tilfælde, der anvendes
flere planlægningssystemer, skal alle endelige positionerings- og behandlingsparametre
godkendes i det samme behandlingsplanlægningssystem. Hvis information fra iPlan RT bruges
direkte til patientpositionering (f.eks. målpositioneringsenhedsoverlejringer), så skal også den
tilsvarende behandlingsplan komme fra iPlan RT, og behandlingsplanen må ikke ændres med
noget andet behandlingssystem.
Stereotaktiske behandlinger, såsom stereotaktisk strålekirurgi (SRS) og stereotaktisk
kropsstråleterapi (SBRT), indebærer meget høje dosishastigheder og doser per fraktion, og de
planlægges typisk med nedsatte målvolumenmargener. Der skal derfor anvendes yderligere
sikkerhedsforanstaltninger under behandlingsplanlægning, planlægningsoverførsel og
behandlingslevering. Det anbefales kraftigt, at der udføres yderligere kvalitetssikring inden hver
stereotaktisk patientbehandling.
Alle behandlingsplanrapporter skal godkendes af en kvalificeret person, inden de indeholdte
oplysninger anvendes i stråleterapibehandlinger.
Det anbefales, at man anvender behandlingsplanrapporter til at verificere alle
behandlingsparametre, herunder, men ikke begrænset til, kollimatorstørrelse og -positioner,
udstyrsvinkler og dosisspecifikationer, direkte på selve behandlingsleveringssystemet.
Patientbehandling må ikke påbegyndes, før systemgodkendelse, verificering og validering af
behandlingsplanlægningssystemet, herunder stråleprofilerne, er udført af kunden.
For hver patientbehandlingsplan skal brugeren verificere, at den planlagte konfiguration af den
lineære accelerator er korrekt overført og anvendt på den lineære accelerator. Dette inkluderer,
men er ikke begrænset til, udfladningsfiltertilstanden og konfiguration af tilbehør.
Vær sikker på, at de personer, som er autoriseret til at udføre behandlingsplanlægningsfunktioner,
er korrekt udlært i de funktioner, som de udfører.
Vær også opmærksom på, at kvaliteten af resultatet er kritisk afhængigt af inputdataenes kvalitet.
Uregelmæssigheder eller usikkerheder knyttet til inputdataenheder, identifikation, eller
kvalitetsanliggender af enhver beskaffenhed skal undersøges nøje, inden dataene anvendes.
Vær sikker på, at dine billeddannelsesenheder (f.eks. CT-scanner) er korrekt konfigurerede og
kalibrerede. Kontrollér kalibreringen regelmæssigt ved at billeddanne og verificere testfantomer.
Kontroller nøjagtigheden af de resulterende udvendige kontur- og vævsmodeller, som anvendes til
dosisudregningerne. Hele området, som er relevant i forhold til behandlingen, skal være inden for
konturen.
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at der arbejdes med det korrekte
patientdatasæt. Patientoplysningerne vises i navigator-området i iPlan-
behandlingsplanlægningssystemet.
Vær sikker på, at behandlingsleveringssystemerne, der anvendes til at behandle en patient, er de
samme som dem, der blev planlagt under planlægningsprocessen, dvs. at den valgte maskinprofil
stemmer overens med behandlingsmaskinen.
Vær sikker på, at eventuelt tilbehør, f.eks. det koniske kollimatorbeslag og den koniske kollimator
(i den størrelse, som er angivet i behandlingsplanen), er installeret korrekt i strålestien inden
levering. Dine behandlingsleveringssystemer vil muligvis ikke kunne udføre et strålestop, hvis
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tilbehøret mangler eller er forkert. Der henvises også til dokumentationen, som følger med
tilbehøret.
Inden behandlingen er det brugerens ansvar at verificere fra behandlingsrummet, at de valgte
gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette resulterer i
patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.
Det anbefales, at man verificerer og bekræfter patientens positionering ved hjælp af en relevant
positionsverificeringsmetode inden behandling. Der kan genereres prøveplaner ved at anvende
fantomer, og man kan dermed teste nøjagtigheden af den faktiske patientpositionering.
Vær sikker på, at iPlan-behandlingsplanlægningssystemet er korrekt konfigureret, og at
konfigurationen afspejler parametrene i behandlingsleveringssystemerne. Disse parametre
inkluderer, men er ikke begrænset til, den lineære accelerator-konvention, mekaniske
begrænsninger eller dosimetriske parametre såsom lineær acceleratorenergi eller fluenstilstande
såsom SRS og FFF (udfladningsfilterfri).
Det er brugerens ansvar at sikre, at maskinens konfigurationer er synkroniseret mellem de
forskellige konfigurationsbeliggenheder (f.eks. behandlingsplanlægningssystem, optage- og
verificeringssystem og behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem
den maskinkonfiguration, der anvendes til planlægning, og den, der anvendes til behandling, kan
medføre, at der foretages forkert behandling, eller at den kliniske arbejdsgang afbrydes.
Brainlab stiller opdaterede målingsinstruktioner til rådighed. Sørg for at anvende de seneste
målingsinstruktioner under indhentelse af stråledata. For yderligere oplysninger kan du kontakte
din Brainlab-supportspecialist.
Vær sikker på, at stråledatamålingerne er opdaterede, og at dosisalgoritmerne er korrekt
konfigurerede og kalibrerede. Kontrollér konfigurationen og kalibreringen med jævne mellemrum
ved hjælp af fantommålinger.
Hvis én eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret, udskiftet
eller omkalibreret, skal behandlingsplanlægningssystemet kontrolleres igen i forhold til
behandlingsleveringssystemet i overensstemmelse med kvalitetssikringsprocedurerne. Hvis
komponenter, som påvirker systemets dosimetriske parametre, er blevet ændret, skal
stråledatamålingerne gentages, og de reviderede data skal indlæses i systemet ved hjælp af
Beam Profile Editor/Physics Administration.
Præinstallerede drivere osv. bør ikke ændres, medmindre det er strengt nødvendigt. I tilfælde af
en driveropdatering, en virusscanneropdatering eller lignende, skal det sikres, at iPlan stadigt
fungerer på samme måde. Det anbefales kraftigt, at man tester softwaren igen.
Man skal nøje holde sig til specifikationerne og de anbefalinger, der gives af producenten af
dosimetriudstyret. I særdeleshed har alle dosisdetektorer et nøje specificeret feltstørrelsesinterval,
inden for hvilket de kan anvendes. Hvis dosimetriudstyr anvendes udenfor de specificerede
intervaller eller ukorrekt, kan det medføre forkerte dosisudregninger.
Brainlab-stråledataene (f.eks. Novalis Tx), som blev installeret under systemgodkendelsen, er
kun til testformål og er ikke egnet til klinisk brug.
Når målte data sendes til Brainlab, gælder følgende:
• Brainlab har ikke mulighed for at verificere korrektheden af

- data modtaget fra en bruger
- data sendt tilbage til en bruger.

• Feedback eller anbefalinger fra Brainlab på grundlag af modtaget data afhænger af dataenes
korrekthedsgrad.

• Hvis modtaget data er blevet bearbejdet af Brainlab og returneret til brugeren, er det
ingenlunde garanti for, at de returnerede data er korrekte.

• Brugeren er helt og holdent ansvarlig for at verificere, at dataene returneret af Brainlab er
korrekte, og er også fuldt ansvarlig for at verificere, at feedback eller anbefalinger fra Brainlab
er korrekte. Brugeren skal validere sikkerheden og effektiviteten af data returneret Brainlab
inden udførsel af patientbehandlinger.

• Fordi Brainlab har bearbejdet visse data, betyder det ikke, at brugeren kan fraskrive sig det
overordnede ansvar i forhold til korrektheden af den endelige stråleprofil.

Der henvises også til den tekniske referencevejledning, Brainlab Fysik og til
softwarebrugervejledningen, Physics Administration.
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2 OPSÆTNING AF iPLAN
ARBEJDSSTATION

2.1 Systemspecifikationer
2.1.1 Grundregler for arbejdsstation

iPlan-arbejdsstation

Figur 1 

Systeminstallation

iPlan-arbejdsstationen leveres præinstalleret med alt nødvendigt hardware og software og kan
tages i brug med det samme. Efter systemgodkendelse oprettes en sikkerhedskopi af iPlan RT-
installationen. Denne sikkerhedskopi kan udelukkende køre på din iPlan-arbejdsstation.

Passende foranstaltning skal implementeres af en hospitalssystemadministrator eller
lignende for at undgå uautoriseret adgang til iPlan-arbejdsstationen.

iPlan RT kører kun på din specifikke iPlan-arbejdsstation eller -server. Kontakt Brainlab
support i tilfælde af problemer med iPlan-arbejdsstationen eller licensen. I tilfælde af et
systemnedbrud kan systemet genoprettes under forudsætning af, at de nødvendige
sikkerhedskopidata (måledata, brugertilpassede indstillinger, installationsprogram,
licensfiler osv.) er tilgængelige.

Hardwaren på arbejdsstationen må ikke ændres af brugeren. Brainlab kan ikke gøres
ansvarlig for nogen form for ændringer, der er foretaget i systemet. De lokalt gældende
regler skal overholdes.

OPSÆTNING AF iPLAN ARBEJDSSTATION
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2.1.2 Diskette- og netværksdrev

Tilgængelige drev

iPlan-arbejdsstationen er udstyret med et valgfrit MOD/DAT-drev, et valgfrit Zip-drev, et DVD
±R/RW-drev og et USB-drev. Den kan desuden tilsluttes til hospitalets computernetværk.

Dataoverførsel

Scannede billeder kan kopieres fra MOD-disk eller DAT-bånd til harddisken på iPlan-
arbejdsstationen eller overføres til arbejdsstationen via netværket. Det er kun muligt at få adgang
til data fra MOD’er og bånd, hvis brugeren har administratorrettigheder.

Yderligere oplysninger

Udførlige tekniske informationer om iPlan-arbejdsstationen (indbefattet information om transport,
opbevaring og vedligeholdelse) medfølger producentens dokumentation til arbejdsstationen.

Filer

iPlan RT bruger forskellige kontrolsummer til at verificere korrektheden for alle relevante
indstillingsfiler samt for behandlingsplanens data. Hvis en af disse filer bliver modificeret med vilje
eller utilsigtet uden brug af iPlan RT, vil softwaren fremkomme med en fejlmeddelelse. Slet eller
modificér ikke nogen data med relation til iPlan RT! Kontakt venligst Brainlab-support, hvis
ændringer med relation til iPlan RT er nødvendige og ikke kan udføres med iPlan RT-
programmet.
I nødstilfælde (fx ved nedbrud af harddisk) bedes du kontakte Brainlab support. Systemet kan
genoprettes under forudsætning af, at de nødvendige sikkerhedskopidata (måledata,
brugertilpassede indstillinger, installationsprogram, licensfiler osv.) er tilgængelige.

Initialiseringstest

For at sikre, at Plan RT kun kører, hvis computerhardwaren og de aritmetiske processorer er fuldt
funktionelle, udføres en test under softwareopstarten. Til dette formål udføres en kompleks
beregning på et stort array i systemets hukommelse for hver af processorenhederne. Hvis
resultatet ikke passer til standardresultatet af denne beregning, fremkommer der en
fejlmeddelelse og softwaren lukkes. I et sådant tilfælde kontaktes Brainlab support.

Systemspecifikationer
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2.1.3 Fjernkundeservice

Generelle oplysninger

Såfremt det ønskes, kan iPlan-arbejdsstationen udstyres med fjernadgang til Brainlab-support.
Denne fjernadgang kan aktiveres ved at klikke på Start iHelp på Windows Start-menuen.

Startmenu

Figur 2 
Når iHelp først er blevet aktiveret, vises et tilsvarende ikon på Windows-proceslinjen.
Det er nu muligt for Brainlab-support at få fjernadgang til din iPlan-arbejdsstation for f.eks. at
udføre diagnoseprocedurer.
Fjernadgangen deaktiveres ved at klikke på Stop iHelp i Windows Start-menuen.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om installation og brugsbetingelser bedes du kontakte Brainlab support
på ihelp.support@brainlab.com.
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3 SÅDAN BRUGES iPLAN RT
3.1 Start softwaren

Sådan startes iPlan RT Dose

Trin

For at starte iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Dose og vise behandlingsplanens valgskærm-
billede dobbeltklikkes på ikonet iPlan RT Dose.

Sådan startes iPlan RT Adaptive

Trin

For at starte iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Adaptive og vise behandlingsplanens valg-
skærmbillede dobbeltklikkes på ikonet iPlan RT Adaptive.

Se side 419.

Sådan startes iPlan RT-fantomkvalitetssikring

Trin

Start iPlan RT i iPlan RT Phantom QA-konfigurationen, og vis skærmen med valg af behand-
lingsplan; dobbeltklik på ikonet iPlan RT Phantom QA.

Se side 455.
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Sådan startes iPlan RT-bedømmelse

Trin

Start iPlan RT i iPlan RT Review-konfigurationen, og vis skærmen med valg af behandlings-
plan; dobbeltklik på ikonet iPlan RT Review.

Se side 350.

Sådan startes Physics Administration

Trin

Start programmet ved at dobbeltklikke på ikonet Physics Administration.

Se Softwarebrugervejledning, Physics Administration 4.5.

Start softwaren
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3.1.1 Adgangsbegrænsninger til programmet

Generelle oplysninger

Al iPlan RT-software gør brug af adgangsbegrænsninger for dens brugere.

Authorization Manager (autoriseringsstyring)

Brugerstyringen anvender Microsoft Windows Authorization Manager (autoriseringsstyring). Den
åbnes i Windows ved at hente azman.msc i menuen Start/Run (Start/kør). Den anvender en
autoriseringsopbevaringsfil til at matche brugerne til deres roller. Kontakt Brainlab, hvis
filplaceringen ikke er opsat korrekt. I øjeblikket er der to forskellige rettigheder administreret
gennem adgangsbegrænsning: 
• Godkendelse (se side 349)
• Softwarebrug (se herunder)

Adgangsbegrænsning for softwarebrug

Som standard er softwarebrug begrænset til autoriserede brugere. For at logge ind skal brugeren
indtaste login navn og kodeord:

Figur 3 
Når programmet er startet op, kan man afslutte programmet ved at klikke på Exit.
BEMÆRK: Tre mislykkede login-forsøg i træk bevirker, at den tilsvarende Windows-brugerkonto
låses, afhængigt af Windows-konfigurationen.
 

Brug af Authorization Manager (autoriseringsstyring)

Den obligatoriske login kan deaktiveres af Brainlabs support, men det frarådes kraftigt at gøre
dette. Lovgivningsmæssige instanser kan kræve, at denne indstilling aktiveres. Som standard er
adgang til softwaren tilknyttet funktionsnavnet use iPlan RT Dose, der er tilsluttet rollen
iPlanRTDoseUser i autoriseringsopbevaringsfilen. 
Ved brug af Authorization Manager (autoriseringsstyringen) kan brugere tilføjes rollen
iPlanRTDoseUser for at få adgang til softwaren. Kun brugere med et gyldigt Windows-login kan
tildeles. Det er brugerens ansvar at holde denne tildeling opdateret.
Lovgivningsmæssige instanser kan kræve, at man tillader nødadgang til softwaren. Hvis dette er
tilfældet, er det brugerens ansvar at oprette en nødadgangsbruger og tilknytte rollen
iPlanRTDoseUser til denne bruger. Det er også brugerens ansvar at begrænse brugen af denne
nødadgangsbrugers legitimationsoplysninger.

Automatisk udlogning

Når programmet ikke anvendes i en vis periode, vil den aktuelle bruger blive logget automatisk ud.
Tidsperioden, inden den automatiske udlogning aktiveres, indstilles i iPlanSettings og kan
ændres af Brainlabs support. 
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Standardtimeout er 15 minutter. Når login-dialogboksen vises efter en timeout, eller når brugeren
ændres, vil login-dialogboksens knap Exit deaktiveres, og der kræves en privilegeret bruger til at
lukke programmet korrekt ned.

Skift af den aktuelle bruger

Man kan skifte den aktive bruger uden at forlade iPlan RT:

Trin

1.

Klik på ikonet Brainlab i nederste højre hjørne af programmet for at åbne tekstboksen
About iPlan.

2. Klik på Change User. Dialogboksen for login vises.

3. Brugeren kan nu logge ind med sine legitimationsoplysninger for at blive en aktiv bruger.

Revisionslogge

Softwaren registrerer login og planlagringshandlinger i en krypteret fil sammen med oplysninger
om brugeren, programmet og handlingstidspunktet. I tilfælde af at den lovgivningsmæssige
instans beder om det, eller der foreligger søgsmål, kan disse oplysninger dekrypteres og
udleveres af Brainlabs support.

Sikkerhedsoplysning

Brugere må ikke dele deres login-oplysninger. Hver bruger er eneansvarlig for enhver
ændring af behandlingsplanen. Hvis sikkerheden af brugerens brugernavn og kodeord
kompromitteres, skal vedkommende kontakte systemadministratoren.

Start softwaren
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3.2 Oversigt over behandlingsplanlægning

Generelle oplysninger

Dette kapitel indeholder en introduktion til iPlan RT-grænsefladen.

Før du begynder

Trin

1.
Udfør præ-planlægning (f.eks. lokalisering af kraniedata, billedfusion og indledende ob-
jektdannelse) ved hjælp af iPlan RT Image, hvis den er tilgængelig på iPlan-arbejdsstati-
onen. 

2. Behandlingsplanen kan nu åbnes i iPlan RT Dose.

BEMÆRK: Særlige tegn og vokalmutationer såsom æ, ø og å anbefales ikke i patientnavnet eller
datastien. Hele filnavnet (herunder datastien) må ikke overskride 250 tegn.
 

iPlan RT Dose-arbejdsgang

Dette er standardarbejdsgangen for behandlingsplanlægning med iPlan RT Dose. Hvert trin er
detaljeret beskrevet i denne vejledning:

Trin Se

1. Indlæsning af patientdata. Side 57

2. Overfladesegmentering. Side 73

3. Objektdannelse. Side 109

4. Behandlingsplanlægning. Side 151

5. Dosisoptimering (kun IMRT). Side 307

6. Lægens bedømmelse. Side 350

7. Fysikerens verificering. Side 354

8. Afslut iPlan RT Dose. Side 54

Du kan nemt bevæge dig mellem trinene ved hjælp af navigatoren (side 47).

Terminologi

For begreberne, som anvendes i denne vejledning, henvises til side 517.
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3.3 Grundlæggende om
planlægningsskærmbillederne

Generelle oplysninger

Dette afsnit giver en introduktion til planlægningsskærmbillederne. Seside 467 for nærmere
oplysninger.

Skærmbilledlayout

①

②

③

④

⑤

Figur 4 

Indhold af planlægningsskærmbillede

Nr. Komponent Funktion

① Faneblade Der er inkluderet faneblade i hvert planlægningstrin.

② Planlægningsvisninger Planlægningsvisningerne giver relevante billedoplysninger og
yderligere funktionsknapper. Se side 467.

③ Værktøjslinje Værktøjslinjefunktionerne varierer efter det aktuelle faneblad
og planlægningstrin. Se side 49.

④ Området Navigator (Navi-
gatør)

Dette område gør det muligt at gennemgå planlægningstrine-
ne i den anbefalede rækkefølge. Se side 46.

⑤ Området Functions
(Funktioner)

Dette indeholder funktioner, der er specifikke for det aktuelle
planlægningstrin. Se side 48.

Grundlæggende om planlægningsskærmbillederne
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Planlægningsdialogboks

Når visse funktioner vælges, åbnes en separat planlægningsdialogboks, hvor man kan definere
forskellige indstillinger:

Figur 5 
Efter ændring af indstillinger i en dialogboks:

Valgmuligheder

Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen.

Klik på Cancel for at lukke dialogboksen uden at gemme ændringerne.

Hvis en værdi uden for de specificerede grænser er angivet i et indtastningsfelt, erstattes
denne værdi enten med standardværdien eller den nærmeste gyldige værdi for feltet. F.eks.
hvis en negativ dosisværdi angives, vil iPlan RT Dose anvende den lavest mulige
dosisværdi. Alle værdier skal verificeres for at sikre, at de er passende til klinisk brug.
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3.3.1 Området Navigator

Området Navigator

Området Navigator gør det muligt at gennemgå arbejdsgangen i iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figur 6 

Nr. Komponent Funktion

① Go to... (Gå til...) Åbner iPlan Navigator, der gør det muligt at vælge trin i enh-
ver orden.

② Næste trin Det aktuelle og næste trin i hvert tilfælde er altid vist i området
Navigator.③ Aktuelt trin

④ Patientnavn, patient-id og
behandlingsplantitel

BEMÆRK: Man kan QuickLoade en anden plan for denne pa-
tient ved at klikke på planens navn. Se side 70.
 

⑤ Ved at klikke på dette ikon minimeres iPlan-vinduet, så det
kun er åbent i baggrunden.

⑥ Lukker iPlan-softwaren (se side 54).

⑦ Next (Næste) Man sendes tilbage til det forrige trin.

Grundlæggende om planlægningsskærmbillederne
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figur 7 

Nr. Komponent Funktion

① Liste over trin

Alle tilgængelige trin angives i listen i iPlan Navigator:

• Færdiggjorte trin tildeles et flueben.
• Det aktuelle trin opridses med gult.
• De næste trin opridses i blåt.
• For at vælge et trin klik på det med musemarkøren.

② Forklaringsområde En forklaring af det aktuelle trin findes til højre for trinlisten.

③ OK Bekræfter valget og sender dig tilbage til det tilsvarende trin.

④ Cancel Man sendes tilbage til det forrige skærmbillede.
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3.3.2 Området Functions

Generelle oplysninger

Afhængigt af det aktuelle planlægningstrin findes der forskellige funktioner i dette område.

Området funktioner

Figur 8 
For at vælge en funktion klik på den med musemarkøren:
• Tilgængelige funktioner er opridset i blåt.
• Aktuelt utilgængelige funktioner er skraverede.

Brug af den højre museknap

Visse funktioner kan åbnes ved at klikke den højre museknap på et relateret skærmelement.

Grundlæggende om planlægningsskærmbillederne
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3.4 Generelle værktøjslinje- og funktionsknapper

Generelle oplysninger

Afhængigt af det valgte faneblad i planlægningsområdet kan værktøjslinjen og billedvisningerne
indeholde funktionerne angivet nedenfor:
• Funktionsknapper med en grå baggrund findes i værktøjslinjen.
• Funktionsknapper med en sort baggrund findes i billedvisningerne.

BEMÆRK: Trinene for Treatment Planning og Dose Optimization har flere tillægsfunktioner, der
ikke er tilgængelige i andre planlægningstrin. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på
side 156.
 

Valg af skive- og billedsæt

Komponent Funktion Se

Knappen Slice and Image Set Selection gør det muligt at væl-
ge scanningsbillederne, der skal vises i planlægningsvisninger-
ne.

Side 474

Man kan gennemse enkeltskiver i stigende eller faldende række-
følge. Side 478

Man kan gennemse flere skiver i stigende eller faldende række-
følge. Side 478

• I rekonstruktionsvisningerne gør knappen Depth Scrolling
(Dybderulning) det muligt at rulle gennem scanningsrekon-
struktioner langs akserne angivet af patientikonet (vist nederst
til venstre på billedvisningen). 

• I skivevisninger kan du benytte Slice Scrolling til at rulle gen-
nem tilgængelige skiver. 

Side 479

BEMÆRK: Funktionerne til at gennemse skiver er også integreret direkte i visse billedvisninger,
hvor de vises med en sort baggrund.
 

Visningsmuligheder

Komponent Funktion Se

Knappen Options gør det muligt at tilgå avancerede visningsvalg-
muligheder. Side 490

Knappen 2D Recenter gør det muligt at vise lodrette og vandrette
planer, der kan anvendes til justere planrekonstruktionerne. Side 486

Knappen Panning gør det muligt at aktivere billedpanorering. Side 489

Knappen View Types gør det muligt at vælge visningstypen, der
skal vises (planer, 3D eller objekter). Side 482
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Komponent Funktion Se

Knappen View Options (Visningsmuligheder) gør det muligt at
ændre visningsretningen (frontal, venstre lateral, højre lateral,
kaudal eller kranial). 

Side 481

Knappen Composing Options gør det muligt at verificere to bil-
ledskiver fra forskellige datasæt, der er fusioneret. Side 484

Zoomfunktioner

Komponent Funktion Se

Knapperne Zoom In/Out gør det muligt at forstørre viste billeder,
så individuelle strukturer såsom tumorer i scanningsbilledet kan
undersøges nærmere. Det er også muligt at mindske billedforstør-
relsen, så hele billedet kan vises. 

Side 487

Knappen Full Screen forstørrer den aktuelle visning til at dække
hele skærmen. Ved at klikke på denne knap gendannes det oprin-
delige visningslayout. 

Side 488

Windowing-funktioner

Komponent Funktion Se

Knappen til Windowing giver dig mulighed for at justere gråtone-
fordelingen på de viste billeder, så synligheden eller kontrasten af
strukturer kan forbedres.

Side 501

Knappen Advanced Windowing giver avancerede valgmulighe-
der for at justere gråværdien, Hounsfield- eller SUV-fordelingen
på det valgte billedsæt.

Side 503

Målingsfunktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Measure Hounsfield Units gør det muligt at måle
Hounsfield-enhederne på ethvert punkt på en billedskive. Side 507

Knappen Measure Values gør det muligt at måle værdien (f.eks. i
gråt eller SUV) på ethvert punkt i en billedskive. Side 507

Knappen Measure Distances gør det muligt at måle afstanden
mellem to punkter på en billedskive. Side 510

Knappen Measure Angles gør det muligt at måle vinklen mellem
tre punkter på en billedskive. Side 511

Generelle værktøjslinje- og funktionsknapper
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Blandede funktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Screenshot gør det muligt at tage skærmbilleder af de
viste visninger og dialogbokse. Side 512

Knappen Save Treatment Plan gør det muligt at gemme ændrin-
ger til den aktuelle behandlingsplan. Side 52

Knappen Print gør det muligt at udskrive den færdig behandlings-
plan. Side 401
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3.5 Lagring af behandlingsplan

Generelle oplysninger

Behandlingsplanen bør gemmes ofte under behandlingsplanlægning.

Sådan gemmes behandlingsplanen

Trin

1.

Klik på knappen Save Treatment Plan.

2.

I dialogboksen Save As ... indtastes et passende navn og beskrivelse af planen.

3. Klik Save for at fortsætte.

Lagringsstatus

Figur 9 
Når lagringshandlingen aktiveres, angives lagringsstatussen af en statusbjælke.

Lagringsplacering

Behandlingsplanen gemmes i en forudkonfigureret mappe (se side 365).

Lagring af behandlingsplan
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Plangodkendelse

Figur 10 
Hvis man har gemt behandlingsplanen efter plangodkendelse (se side 352 og side 360), vises
bekræftelsesmeddelelsen ovenfor. Denne meddelelse informerer også om, at åbning af en anden
planlægningsopgave end Physician’s Review (Lægens bedømmelse) eller Physicist’s
Verification med den aktuelle plan vil gøre godkendelsen ugyldig.
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3.6 Lukning af iPlan RT

Generelle oplysninger

Softwaren kan lukkes til enhver tid enten via nedlukningsikonet eller via iPlan Navigator.

Sådan lukkes ved brug af nedlukningsikonet

Trin

Klik på nedlukningsikonet for at lukke softwaren.

Sådan lukkes ved brug af iPlan Navigator

Trin

1. Klik på Go to ... i området Navigator (se side 46).

2.

Vælg Exit, og klik OK.

Lukning af iPlan RT
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Yderlige påkrævede trin

Hvis behandlingsplanen er blevet ændret, kan ændringerne gemmes ved at klikke på Yes i
meddelelsen, der vises.
Når der klikkes på No (Nej), lukkes programmet uden at gemme ændringerne.

Figur 11 
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4 INDLÆSNING AF
PATIENTDATA

4.1 Indlæsning og import

Generelle oplysninger

Planlægningsdata, der er blevet gemt i Brainlab-formatet (fx efter forbehandling med iPlan RT
Image), kan indlæses i iPlan RT Dose.
BEMÆRK: Hvis behandlingsplanen indeholder objekter, skal funktionen Prepare for Export
bruges inden til at gemme behandlingsplanen med iPlan (Cranial) 3.0, så den kan åbnes i iPlan
RT Image 4.1.1.
 

Filformater

Følgende filformater kan indlæses i iPlan RT:

Software Filformat

iPlan RT Dose xBrain udviklet af iPlan RT Dose eller iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM-billeder kan tilføjes ved hjælp af Add Data-funktionen.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Kun datasæt der ikke indeholder en dosisplan.

Brainlab Elements -
Arbejdsgang ved konture-
ring af strålebehandling

xBrain fra Patient Data Manager 2.0.

BEMÆRK: Planer, som er gemt i iPlan RT Adaptive, kan ikke indlæses i iPlan RT Dose, før
trinnet Prepare for Re-planning er blevet gennemført.
 

Billedverificering

Billeder, der er blevet importerede fra et ikke DICOM-format (fx Transfer DLLs), har ikke
Referenceramme UID’et indstillet. Sørg for, at de oprettede billedsæt indeholder de rigtige billeder
(fx der ikke forekommer urelaterede billeder fra forskellige koordinatsystemer i et sæt).

Generel procedure

Indlæsning og import af data omfatter normalt flg. trin, der kan variere afhængig af indholdet af de
valgte data og datatypen.

Trin

1. Vælg det dataarkiv, hvorfra dataene skal indlæses.
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Trin

2. Vælg de patientdata, der skal overføres.

3. Vælg den ønskede patientundersøgelse.

4. Vælg den relevante behandlingsplan.

5. Aktiver indlæsning af billeddata.

Når først disse trin er blevet udført, kan du begynde behandlingsplanen.

Sikkerhedsoplysning

Når iPlan RT indlæses fra Patient Data Manager 2.0, er det muligt, at automatisk
segmenterede objekter ikke godkendes. Gennemse omhyggeligt planerne.

Brug ikke dele af de samlede outputdata, som er genereret af et program (f.eks.
målkoordinater vist i iPlan stereotaxy) som inputdata i et andet program (f.eks.
isocenterkoordinater i iPlan RT Dose). Den resulterende behandlingsplan kan indeholde
kritiske fejl, hvis de udvekslede data bearbejdes på en inkonsistent måde, da ikke alle
nødvendige databegrænsninger kan udveksles (f.eks. kan givne koordinater kun bruges
korrekt, hvis mærkning, koordinatsystem og specielt definitionen af oprindelsen er
fuldstændig ens). For eksempel peger hovedringen/lokalisatorkoordinaterne måske på en
anden anatomisk placering afhængig af hvilke billedsæt, der anvendes som stereostatisk
reference til at definere hovedring/lokalisator koordinatsystem/oprindelsen i det ene eller
andet program.

Når en behandlingsplan med flere lokaliseringer, som er gemt med iPlan 3.0 Stereotaxy,
indlæses i iPlan RT Image 4.1, kan den stereotaktiske reference ikke defineres af brugeren i
iPlan RT Image 4.1, som det var tilfældet i iPlan 3.0 Stereotaxy. For at undgå patientskade
pga. anvendelse af forkerte stereostatiske koordinater senere i iPlan RT Dose skal
brugeren ikke overføre flere lokaliseringer til iPlan RT Image 4.1 eller nulstille de
lokaliserede irrelevante lokaliseringer, inden du fortsætter med iPlan RT Dose.

Hvis patientnavnet eller id på en patient ikke er skrevet i de originale data, angives det som
’<ukendt>’. Dette medfører en potentiel risiko for at vælge forkerte patientdata til
behandling. Informer brugeren af scanneren om altid at tildele korrekt navn og id til
dataene.

Kateter og simulationsresultatobjekter bliver gemt på en sådan måde, at de kan indlæses
sammen med andre programmer. Det betyder, at allerede simulerede katetere og
simulationsobjekter kan blive ændrede med andre programmer end iPlan Flow 3.0. Så snart
det simulerede kateter er ændret, repræsenterer simulationsobjektet ikke længere et
simulationsresultat for det kateter. Det er brugerens ansvar ikke at foretage manuelle
ændringer på katetre eller på simulationsresultatobjekter.

Indlæsning og import
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4.1.1 Indlæsning og import-guidesider

Guidesider

Patientdata kan indlæses og importeres ved hjælp af en række guidesider.

②
③

①

④

⑤

Figur 12 

Håndtering af guidesider

Nr. Komponent Funktion

① Details oplysninge-
rområdet Giver yderligere oplysninger om de valgte patientdata.

② Liste over tilgænge-
lige data

Afhængigt af det aktuelle trin gør denne liste det muligt at vælge til-
gængelige data som f.eks. arkivtyper, patientundersøgelser eller bil-
ledserier.

③ Listeoverskrifter

Du kan sortere de oplistede data efter enhver af overskrifterne, der
fremkommer ved at klikke på den relevante overskrift.
Dataene kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge - den ak-
tuelle rækkefølge angives med pil-ikoner ved siden af overskriftnav-
net.
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Nr. Komponent Funktion

④ Valgmulighedsom-
råde

Denne indeholder valgfri indstillinger, der varierer afhængig af det
aktuelle trin.
Hvis du foretrækker, kan disse funktioner skjules ved at klikke på pi-
leknappen, der findes over listen med funktioner. Når du klikker på
pileknappen, vises disse funktioner igen.

⑤ Generelle knapper Denne indeholder generelle guidesideknapper, der fremkommer på
hver guideside.

Guidesideknapper

Knapper, der fremkommer på adskillige guidesider, er angivet nedenfor.
Funktioner, der kun gælder for en bestemt guideside, bliver forklaret i beskrivelsen til det
tilhørende trin.

Komponent Funktion

Back Sender dig til det forrige trin i hvert tilfælde.

Cancel Lukker guidesiden og viser iPlan Navigator (se side 47).

Next Sender dig til det næste trin i hvert tilfælde.

Delete

Sletter permanent alle valgte filer. Systemet spørger altid om en endelig
bekræftelse før sletning af filer.
• Kun patientdata på harddisken kan slettes.
• Hvis den sidste patient bliver slettet ved valget af patient, skifter pro-

grammet tilbage til arkivsiden.
• Hvis der kun er én patientundersøgelse ved valget af undersøgelse, kan

denne ikke slettes.
• Sletning af et arkiv fjerner kun posten fra arkivlisten. Ingen patientdata

slettes.

Logfile ... Viser en logfil, der indeholder supplerende oplysninger om trin udført indtil
nu (se side 72).

Select All Vælger alle poster i den aktuelle liste.

Deselect All Annullerer valget af alle poster i den aktuelle liste.

Data kan slettes fra harddisken, selv om de er indstillet til at være skrivebeskyttede.

Indlæsning og import

60 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.2 Indlæsning af billeddata

Adgang til behandlingsplan

Hver behandlingsplan kan kun åbnes af én bruger ad gangen.

Indlæsning af flere planer

Der kan kun åbnes en behandlingsplan ad gangen. Hvis du er i gang med at redigere en
behandlingsplan og enten indlæser en anden behandlingsplan eller lukker programmet uden at
gemme, mistes alle ændringer, du har foretaget i den første behandlingsplan.

Behandlingsplanformat

Behandlingsplaner kan ikke indlæses, hvis de ikke indeholder et CT-datasæt.

Behandlingsplanindhold

Hvis objekter (fx PTV’er eller OAR’er), der bruges til dosisplanlægning, er blevet overført til
et andet skivesæt eller helt er fjernet fra din behandlingsplan under redigering i iPlan RT
Image, kan behandlingsplanen ikke indlæses i iPlan RT Dose.

Hvis en iPlan RT Dose-behandlingsplan bliver ændret med iPlan RT Image (fx tumorform
eller billedfusion), skal du sørge for at tilpasse den endelige iPlan RT Dose-plan med de
seneste ændringer. Dårlig behandling af patienter kan forekomme, hvis iPlan RT Dose-
planen ikke er i overensstemmelse med iPlan RT Image-behandlingsparametre.

Indlæsning af planer fra en tidligere software-version

Figur 13 
Hvis en behandlingsplan, der indeholder en eller flere isocenterkoordinater og
behandlingselementgrupper (fx til stråler og buer) med samme navne, indlæses fra en ældre
software version, fremkommer der en tilsvarende meddelelse.
• Præfikset ”Group” (Gruppe) eller ”Coord” bliver tilføjet som krævet.
• Hvis navnet på det nye punkt overstiger 22 bogstaver, fremkommer der ligeledes en prompt,

hvor navnet kan ændres manuelt.
Dette sikrer personlige og vedvarende navnekonventioner, når man eksporterer planlagte data til
efterfølgende brug under patientbehandling.
BEMÆRK: Hvis identiske stråle- eller bueelementnavne forekommer i planen, bliver disse også
automatisk forlænget med et passende præfiks.
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Indlæsning af iPlan RT Phantom QA Plan

Prøveplaner oprettet i programmet iPlan RT Phantom QA (se side 455) til kvalitetssikringsformål
må ikke indlæses i iPlan RT til brug i patientbehandlingsplanlægning.

Figur 14 

Indlæsning af iPlan RT Adaptive Plan

Prøveplaner oprettet i programmet iPlan RT Adaptive (se side 419) må ikke indlæses i iPlan RT
til brug i patientbehandlingsplanlægning.

Indlæsning af en godkendt plan

Figur 15 
Hvis en behandlingsplan, der allerede er blevet godkendt, bliver indlæst, angiver en software-
prompt, at godkendelsen vil bortfalde ved at fortsætte til bestemte trin.

Indlæsning af billeddata
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Indlæsning af planer der er blevet ændret i iPlan RT Image

Figur 16 
Hvis en behandlingsplan, der er redigeret i iPlan RT, efterfølgende redigeres i iPlan RT Image,
og derefter genåbnes i iPlan RT, bliver man bedt om omhyggeligt at gennemgå nøjagtigheden af
den resulterende behandlingsplan.
Sletning, flytning eller ændring af objekter fra et billedsæt til et andet kan forrette uoprettelig skade
på behandlingsplanen.

Når planen er blevet ændret med andre software-moduler (fx iPlan RT Image), efter den
allerede indeholder en behandlingsplan (fx isocenter komponenter osv.), skal brugeren
kontrollere rigtigheden af planens indhold efter omhyggelig indlæsning.

Sikkerhedsoplysninger

Hvis en behandlingsplan ændres med et andet softwareprogram (f.eks. iPlan RT Image)
efter behandlingsoplysninger (f.eks. isocentergrupper) er defineret, skal man omhyggeligt
verificere planindholdet efter indlæsning for at sikre, at tidligere planlagt indhold ikke
uforsætligt er slettet.

Hvis en behandlingsplan er optimeret til IMRT (se side 307), er efterfølgende ændring
(f.eks. af voxelobjekter) med et andet softwareprogram såsom iPlan RT Image ikke tilladt.
Ved at gøre dette ophæves gyldigheden af optimeringen.

Hvis en behandlingsplan ændres med et andet softwareprogram (f.eks. iPlan RT Image)
efter stråler eller buer er defineret, kan vævsmodellen (se side 73) være blevet forskudt i
forhold til reference-CT-scanningen på grund af en fornyet lokalisering eller billedfusion.
Verificer derfor omhyggeligt dybdeligheden og vævsregistreringen på
projektionsvisningen af bueplanet/dybden (se side 246) for hver stråle eller bue.
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Indlæsning af planer med en ændret billedfusion

Figur 17 
Hvis en gennemført dosisbehandlingsplan åbnes i iPlan RT Image, og der foretages ændringer af
billedfusionsoplysningerne i behandlingsplanen, skal du omhyggeligt gennemgå den planlagte
dosisfordeling og strålebaner, når den ændrede behandlingsplan efterfølgende indlæses i iPlan
RT Dose. Dette er fordi, ændringer af de originale billedfusionsoplysninger kan resultere i et
anderledes fusionsroddatasæt, der igen kan medføre et forskelligt afstemningsskivesæt. For
yderligere oplysninger, se side 91.

Indlæsning af planer med brugertilpasset retning

Planer med brugertilpasset retning, der ikke understøttes af iPlan RT, skal bortskaffes for at
kunne fortsætte med planlægning. Hvis du forsøger at indlæse en sådan plan, bliver denne dialog
vist:

Valgmuligheder

Yes: Bortskaf den brugertilpasset retning og fortsæt med planen.

No: Bortskaf ikke den brugertilpasset retning og vend tilbage til dialogen indlæs for at vælge en
anden plan.

Indlæsning af billeddata
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4.2.1 Valg af et arkiv

Indlæs arkiv-guideside

Load Archives (Indlæs arkiver)-guidesiden bliver vist, umiddelbart efter softwaren startes.
Det er kun muligt at indlæse behandlingsplandata i Brainlab formatet.

Figur 18 

Hvordan man indlæser et arkiv

Trin

1. Som en hjælp til navigation kan du klikke på den relevante kolonneoverskrift for at sortere
arkiverne efter deres navn, dataformat eller bibliotek efter behov.

2. Vælg det påkrævede arkiv ved at klikke på det tilsvarende navn eller ikon.

3. Klik på Next for at få vist de patientdata, der findes i arkivet.

Avancerede funktioner til arkivvalg

Følgende avancerede funktioner findes til højre for dialogen Load Archives-guidesiden.

Komponent Funktion Se

New Archive
(Nyt arkiv)

Hvis et passende arkiv endnu ikke er konfigureret, giver denne
funktion mulighed for at oprette det dataformat, som du ønsker at
overføre.

Side 366

Settings Fastlæg de specifikke indstillinger for det valgte arkiv. Side 366

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet spørger altid om en
endelig bekræftelse før sletning af filer. Side 60

Logfile ... Viser en logfil, der indeholder supplerende oplysninger om de trin,
der er udført indtil nu. Side 72
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4.2.2 Vælg patienten

Patient-guideside

Når først et arkiv er blevet åbnet, vises patientvalgsguidesiden.

Figur 19 

Hvordan man indlæser en patient

Trin

1. Som en hjælp til navigation kan du klikke på den relevante kolonneoverskrift for at sortere
patientfilerne efter deres navn, id eller fødselsdato efter behov.

2. Vælg den påkrævede patientfil ved at klikke på det tilsvarende navn eller ikon.
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Trin

3. Tryk på Next for at fortsætte til næste trin.

BEMÆRK: Patienten, der er markeret med blåt, er den valgte patient.
 

Avancerede funktioner til patientvalg

Følgende avancerede funktioner findes til højre for Patients-guidesiden.

Komponent Funktion

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet anmoder altid om endelig bekræf-
telse, før filer slettes (se side 60).

Logfile ... Viser en logfil, der indeholder supplerende oplysninger om trin udført indtil nu
(se side 72).

Refresh Opdaterer skærmbilledet, f.eks. når der tilføjes en ny patient til biblioteket på
harddisken.

Search Filtrerer visningen ud fra det indtastede Patient Name eller Patient ID.

Reset Nulstiller filteret, så alle tilgængelige data bliver vist igen.

Næste trin

Hvis den valgte patientfil indeholder flere undersøgelser, bliver man bedt om at vælge en specifik
undersøgelse (se side 68).
Hvis patientfilen kun indeholder en undersøgelse, sendes man til behandlingsplanvalg (se side
69).

INDLÆSNING AF PATIENTDATA

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 67



4.2.3 Valg af en undersøgelse

Guideside til undersøgelser

Hvis patientdataene, du har indlæst, indeholder flere undersøgelser, bliver du opfordret til at
vælge en patientundersøgelse.

Figur 20 

Hvordan man vælger den påkrævede undersøgelse

Trin

1. Som en hjælp til navigation kan du klikke på den relevante kolonneoverskrift for at sortere
patientundersøgelserne efter undersøgelse, kommentar eller dato efter behov.

2. Vælg den påkrævede patientundersøgelse ved at klikke på det tilsvarende navn eller
ikon.

3. Klik på Next for at fortsætte behandlingsplanvalg (se side 69).

BEMÆRK: Hvis der kun er én patientundersøgelse til rådighed, åbner systemet den automatisk
og fortsætter til næste trin.
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4.2.4 Valg af en behandlingsplan

Guideside til planer

Figur 21 

Valg af behandlingsplan

Trin

1.
Som en hjælp til navigation kan du klikke på den relevante kolonneoverskrift for at sortere
behandlingsplanerne i henhold til deres navn på plan, oprettelsesdato eller beskrivelse ef-
ter behov.

2. Vælg den påkrævede behandlingsplan ved at klikke på det tilsvarende navn eller ikon.

3. Klik på Next for at indlæse den valgte behandlingsplan.

BEMÆRK: Hvis kun én behandlingsplan er til rådighed, åbnes den automatisk af systemet, og der
fortsættes til næste trin.
 

Planlægningsstatus

①

②

Figur 22 

Nr. Komponent

① Godkendte planer (tommelfinger op-ikon). Se side 349.

② Planer der kræver yderligere redigering (blyantikon).
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Hvordan man hurtigt indlæser en behandlingsplan

For at indlæse en anden behandlingsplan til den samme patient hurtigt (Hurtig indlæsning):

Trin

1.

Klik på patientens navn ① i navigatorområdet:

①

2. Listen over behandlingsplaner for denne patient vises (Figur 21). Vælg en til indlæsning
med det samme.
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4.2.5 Indlæsning af udvalgte data

Indlæsning af guideside

De valgte data bliver automatisk indlæst, når først de påkrævede trin er blevet gennemført.

①

② ③

Figur 23 

Nr. Komponent Funktion

① Details oplysningerområ-
det Oplysninger om dataene der skal indlæses.

② Statusbjælke Angiver statussen for dataindlæsningen.

③ Abort-knap Annullerer dataindlæsning.

Næste trin

Software Næste trin Se

iPlan RT Dose Overfladesegmentering Side 73

iPlan RT Adaptive Vis og import side 421

iPlan RT Phantom QA Overfladesegmentering Side 457

iPlan RT Review Lægens bedømmelse side 350

Hvis den valgte behandlingsplan er blevet ændret ved hjælp af software såsom
iPlan RT Image efter initial redigering i iPlan RT Dose, skal planlægningsindholdet
omhyggeligt gennemgås efter indlæsning.
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4.3 Logfiler

Generelle oplysninger

En logfilfunktion findes i visse guidesider til dataoverførsel og i guidesider til DICOM-eksport- og
importfunktionen (se side 377). Med denne funktion kan de logfiler, der er genereret af systemet
for det pågældende trin, vises og redigeres efter behov.
BEMÆRK: iPlan RT Adaptive muliggør kun DICOM-import.
 

Aktivering af logfilvisningen

For at aktivere logfilvisning, klik på Logfile... på valgmulighedsområdet til højre på guidesiden.

Filvisning

① ② ③

Figur 24 

Visning

Nr. Komponent

① Filnavn og filplacering.

② Logfilens indhold.

③

Hvis du vil redigere logfilens indhold eller gemme den på en anden placering, skal du
trykke på Editor.
BEMÆRK: Logfilen vises i Notepad-editoren, hvor du kan ændre den og/eller gemme
den på din foretrukne placering.
 

Logfiler
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5 OVERFLADE-
SEGMENTERING

5.1 Hvad er overfladesegmentering?

Generelle oplysninger

For at kunne udføre dosisberegninger med iPlan RT Dose skal man definere en passende
vævsmodel, der består af:
• Ortogonalt billedsæt, der stammer fra et referencesæt (se side 90)
• Ydre kontur (se side 98)
• Bordplade (valgfri, se side 85)
• Valgfrie objekter (f.eks. Bolus) med en defineret HU-værdi (se side 104)

BEMÆRK: Alle efterfølgende dosisberegninger er baseret på den resulterende vævsmodel.
 

Brug af keglestråle-CT-scanninger til behandlingsplanlægning kan medføre en ukorrekte
dosisberegning.

Sådan udføres overfladesegmentering

Trin

1. Indstil korrektionsparametrene. Disse parametre indeholder oplysninger om scanningen
og er nødvendige for, at iPlan RT Dose kan fortolke patientdataene korrekt.

2.

Skift referencesæt efter behov. Hvis man skifter referencesæt, skal man kontrollere, at
parametrene stadig er gyldige.
BEMÆRK: Undtagelse (effektiv fra iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Det er ikke mu-
ligt at ændre referencesættet, hvis en lokaliseret, opdateret scanning tilføjes en eksister-
ende, lokaliseret behandlingsplan. I dette tilfælde defineres det senest lokaliserede data-
sæt automatisk som referencesæt; manuelle ændringer er ikke tilladt.
 

3. Juster konturerne. iPlan RT Dose genererer en overfladekontur. Da kun oplysningerne i
denne ydre kontur medregnes under dosisberegning, kan den justeres efter behov.

4. Indstil referencepunkter. Et referencepunkt i ikke-lokaliserede kraniale eller ekstrakraniale
data kan støtte under efterfølgende patientjustering.

5. Tilføj ethvert 3D-objekt som en bolus.

Sådan startes af en ny plan

Når man indlæser en behandlingsplan, føres man videre til trinet Surface Segmentation.

OVERFLADESEGMENTERING

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 73



Valgmuligheder

1. Hvis den valgte behandlingsplan indeholder flere fusionerede CT-sæt, bliver man først bedt
om at vælge det påkrævede referencesæt (se også side 89).

2. Hvis:
- Behandlingsplanen tidligere blev redigeret via. iPlan RT Image eller en tidligere version af

iPlan RT Dose, eller
- Du opretter en ny plan

Man bliver bedt om at definere forskellige korrektionsparametre i dialogboksen Set Parameters.

Hvis overfladesegmenteringsoplysningerne allerede er blevet indtastet, føres man direkte videre
til hovedskærmbilledet.

Hvad er overfladesegmentering?
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5.1.1 Oversigt over tilgængelige funktioner

Skærmbilledet Overfladesegmentering

Figur 25 

Fanen Funktioner

Komponent Funktion Se

Choose Refe-
rence Set...

Gør det muligt at vælge et referencedatasæt til vævs-/dosisbe-
regning til efterfølgende patientjustering. Side 89

Set Reference
Point (Indstil re-
ferencepunkter)

Gør det muligt at indstille et referencepunkt i ikke-lokaliseret pa-
tientdata. Side 77

Set Parame-
ters...

Gør det muligt at definere omregningstabeller for Hounsfield til
elektrondensitetsomregning samt at definere andre grundlæg-
gende behandlingsparametre.

Side 97

Brush Size Surf-
ace Adjustment

Disse funktioner gør det muligt manuelt at justere konturoplys-
ninger, der medregnes af softwaren under dosisberegning.
Disse funktioner er ikke tilgængelige i fanen Overview.

Side 98

Remove 3D Re-
gion Gør det muligt at slette tredimensionelle objekter fra datasættet. Side 107

Smooth Outer
Contour (Glat
ydre kontur) 

Gør det muligt at udglatte overfladen af de planlagte 3D-objek-
ter mhp. at muliggøre dosiskorrektion. Side 99

Update Tissue
(Opdater væv)

Gør det muligt at vise de implementerede ændringer af vævs-
konturer og vævsmodellen. Side 102

skyderen Origi-
nal/Tissue

Gør det muligt at sammenligne den oprindelige CT-skive med
den ændrede rekonstruktion (vævsmodel). Side 102

Show All Objects Viser alle definerede objekter.

OVERFLADESEGMENTERING
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Komponent Funktion Se

Heterogenity
Correction

Ved hjælp af dette afkrydsningsfelt kan man bestemme, om do-
sen skal planlægges ved hjælp af elektrondensitetsoplysninger
leveret af billedataene.

Side 103

Fanen Kunstig

Fanen Artificial i funktionsområdet har yderligere funktioner til ikke-vævsenheder såsom
medicinske implantater og bolusmateriale.

Komponent Funktion Se

Define Bolus
(Definer bolus)

Når en PTV, der er tæt på hudoverfladen, behandles, muliggør
denne funktion, at et specifikt objekt defineres til at repræsente-
re den vævstilsvarende bolus, som er placeret over huden i så-
danne tilfælde.

Side 104

Overwrite HU
(Overskriv HU)
HU Value (HU-

værdi)

Gør det muligt at definere en specifik HU-værdi, der skal anven-
des til et specifikt objekt, f.eks. et medicinsk implantat. Side 106

Hvad er overfladesegmentering?
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5.2 Indstilling af korrektionsparametre

Generelle oplysninger

Du kan indstille parametrene til at sikre, at iPlan RT Dose fortolker billeddataene korrekt.

Indstilling af parametrene for en ny plan

Man bliver bedt om at indstille parametrene, når:
• Man åbner en ny plan fra iPlan RT Image eller en som blev oprettet i en tidligere version iPlan

RT Dose.
• Man opretter en ny plan.

Sådan indstilles parametrene

For at justere de eksisterende indstillinger på ethvert tidspunkt klik på Set Parameters... for at
åbne dialogboksen Set Parameters. 

Tilgængelige korrektionsparametre

Man kan definere følgende parametre:
• Konvertering af HU (Hounsfield Unit) til ED (Electron Density) (se side 79)
• Behandlingstype (se side 84)
• Bekræftelse af scannings- og behandlingsretning (se side 88)
• Patientdetektionstærskel
• Vævsmodelopløsning (se side 81)
• Dosisopløsning
• Bordpladeindstillinger (se side 85)

Indstil parameterdialogboksen

Figur 26 
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Bekræft indstillinger

Når man har konfigureret de påkrævede indstillinger og bekræftet de lokaliserede, scannings- og
behandlingsretningsoplysninger, der findes (se side 88), kan man bekræfte indstillingerne og
fortsætte med overfladesegmentering ved at klikke på OK.

Indstilling af korrektionsparametre
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5.2.1 Omregning af HU (Hounsfield-enhed) til ED (Elektrondensitet)

Generelle oplysninger

Man kan sikre den korrekte omregning af CT-scannerspecifikke Hounsfield-enhedsværdier
indeholdt i patientscanningerne til tilsvarende værdier for elektrondensitet.
De er særligt nyttige, når direkte lineær omregning ikke er mulig, f.eks. i tilfælde af patientvæv.

Omregningsfunktioner

HU til ED omregningsdata er vist i dialogboksen Set Parameters:

①

③
②

Figur 27 

Nr. Komponent Funktion

① Liste over omreg-
ningstabeller

En liste over de tilgængelige HU til ED omregningstabeller.
En standardomregningstabel baseret på værdier, som er typiske for
tidligere versioner af iPlan RT Dose gives automatisk.

② Omregningskurve Dataene indeholdt i den valgte omregningstabel vises som en om-
regningskurve.

③ Omregningspunkt De individuelle omregningsækvivalenter indtastet i den valgte tabel
vises som omregningspunkter på kurven.

BEMÆRK: Når behandlingsplaner indlæses ved hjælp af iPlan RT Dose 3.0, erstattes HU-
omregningsværdierne med værdierne indeholdt i den valgte omregningstabel.
 

Sådan redigeres omregningstabeller

Valgmuligheder

For at ændre en eksisterende tabel vælges den relevante tabel ①, og der klikkes på Edit.

For at oprette en yderligere omregningstabel klikkes på New i listen over omregningstabeller.
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I begge tilfælde vises dialogboksen Edit Table.

Figur 28 

Trin

1. Indtast et passende navn for scanneren som omregningstabellen skal anvendes til. Scan-
nerens navn skal være unikt.

2. Indtast passende omregningsværdier i de tilsvarende felter, f.eks. som fastlagt baseret på
fantomtestning.

3. Klik OK for at bekræfte registreringerne.

4. Den tilsvarende omregningskurve opdateres derefter.

Omregningstabelkrav

Omregningstabeller skal overholde følgende krav:
• Tabellen skal indeholde mindst to registreringer.
• Hver HU- eller ED-værdi må kun defineres én gang.
• Værdier må kun angives i markant, jævnt stigende rækkefølge.
• Den maksimale HU-værdi er +3071.
• Værdiparret HU -1000 = ED 0.00 er en standard, der skal inkluderes i omregningstabellen.
• Den tilsvarende ED-værdi for HU-værdien +3071 er brugerdefinerbar og skal oplyses.

Sandsynlighedstjek

Når der klikkes på OK, udføres et sandsynlighedstjek, der verificerer, om de angivne data er inden
for rimelige grænser. Hvis grænsen overstiges, vises en advarselsmeddelelse.
I dette tilfælde skal man dobbelttjekke de indtastede data før godkendelse og anvendelse til
behandling.

Brugeren skal omhyggeligt tjekke værdierne indtastet i HU til ED-omregningstabellen for
korrekthed før godkendelse og brug til planlægning.

Indstilling af korrektionsparametre
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5.2.2 Justering af HU-tærskel for patientvævsdetektion

Patientdetektionsindstillinger

Når CT-patientdataene indlæses for første gang, definerer iPlan RT Dose automatisk en
standardtærskelværdi på -200 HU som en nedre grænse for den ydre kontur af vævsmodellen.

Figur 29 

Sådan ændres HU-tærsklen

Man kan redigere tærskelværdien for definering af den ydre kontur i feltet HU Threshold (HU-
tærskel) vist i dialogboksen Set Parameters.

Sådan tilføjes lukkede huller

Den automatiske konturalgoritme udfylder automatisk eventuelle huller indeni denne ydre kontur.

Valgmuligheder Se

For at sikre at algoritmen også tager hensyn til disse huller ved den efterfølgende
dosisberegning markeres afkrydsningsfeltet Add fully enclosed cavities to pa-
tient.

Side 100

Den ydre kontur kan efterfølgende justeres manuelt f.eks. til at udelukke billeddata,
der er irrelevante for dosisberegning, såsom artefakter fra scanneren eller lufthul-
ler.

Side 98

I tilfældet af ulokaliserede datasæt kan vævsmodelområdet begrænses. Side 84

Sådan tilføjes en udvendig ydre kontur

En udvendig ydre kontur kan også importeres på forhånd i iPlan RT Image. Denne udvendige
ydre kontur kan derefter detekteres i iPlan RT Dose.

Trin

1. For at detektere en udvendig ydre kontur på denne måde i iPlan RT Dose, skal den defi-
neres i det samme CT-sæt, der er valgt som referencesæt (se side 90).

2.
Når alle indstillinger er angivet i dialogboksen Set Parameters, bedes brugeren vælge
enten den udvendige ydre kontur, oprettet i iPlan RT Image, eller den indvendige ydre
kontur, oprettet baseret på Patient Detection Settings beskrevet ovenfor.

3.
Hvis brugeren bestemmer sig til at vælge den udvendige ydre kontur oprettet i iPlan RT
Image, bliver den konverteret til en almindelig indvendig ydre kontur. Denne konvertering
kan kun udføres én gang og kan kun ændres ved at genindlæse planen.

OVERFLADESEGMENTERING
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5.2.3 Justering af vævsmodellens opløsning

Generelle oplysninger

Man kan justere vævsmodellens opløsning mhp. at optimere balancen mellem systemydelsen og
dosisplanlægningens nøjagtighed.
BEMÆRK: En lavere vævsmodelopløsning kan forårsage en mindre nøjagtig dosisberegning.
 

Sådan ændres vævsmodellens opløsning

Trin

1.

Under Resolution of Tissue Model (Vævsmodellens opløsning) i dialogvinduet Set Pa-
rameters indtastes den faktor, som den oprindelige scanningsopløsning skal reduceres
med for vævsmodellen i felterne, som er til rådighed for scanningskoordinaterne.

2.

Hvis man aktiverer afkrydsningsfeltet Use Average Slice Distance beregnes en gennem-
snitsskiveafstand, også for den resulterende vævsmodel baseret på gennemsnittet af alle
skiveafstande inkluderet i referencesættet. Det faktiske antal scanningsskiver forbliver
uændret.
Hvis dette afkrydsningsfelt ikke aktiveres, anvendes den korteste skiveafstand i referen-
cesættet ens for vævsmodellen. Antallet af scanningsskiver øges derefter.

BEMÆRK: Oplysninger om de tilgængelige skiveafstande for det relevante billedsæt er
tilgængelige i billedsætegenskaberne, der kan ses i fanen Plan Content (se side 480).
 

Systemydelse

Den krævede systemhukommelse for de konfigurerede indstillinger og den resulterende opløsning
er angivet nederst i området Resolution of Tissue Model.

Sådan verificeres ændringer i vævsopløsningen

For at verificere ændringerne sammenlignet med de eksisterende scanningsoplysninger kan man
anvende funktionen Update Tissue (se side 102) i funktionsområdet.
For nøjagtig sammenligning er det også nyttigt, hvis valgmuligheden Display Interpolation er
deaktiveret (se side 491).

Indstilling af korrektionsparametre
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5.2.4 Justering af dosisopløsningen

Dosisopløsningen og DVH

Dosisopløsningsindstillingerne, der findes i dialogboksen Set Parameters, anvendes som
grundlag for definering af dosisberegningsgitteret i dosisvolumenhistogrammet (se side 219). 

Sådan justeres dosisopløsningen

Trin

1.

Juster dosisopløsningen under Dose Resolution Settings.

Generelt set jo lavere en værdi i millimeter, der indtastes i feltet Dose Resolution, jo stør-
re er nøjagtigheden under dosisberegning.

2.
For at sikre at gitterstørrelsen kan justeres automatisk for at tillade nøjagtig dosisbereg-
ning selv i tilfælde af meget små strukturer, anbefales det, at afkrydsningsfeltet Finer for
Small Objects.

Ændring af dosisopløsningen i DVH

Indstillingerne, der konfigureres her, kan efterfølgende også ændres i dosisvolumenhistogrammet
(se side 219).

Dosisberegningens nøjagtighed afhænger af den brugerdefinerede dosisgitteropløsning.
Værdien, der bruges til den endelige godkendelse af behandlingsplanen, skal være så lav
som muligt og må ikke være højere end 5 mm. I tilfælde af små objekter, hvis størrelse er
mindre end 30 mm, anbefales det stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre.
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5.2.5 Indstilling af behandlingstype

Sådan indstilles behandlingsplanen

I området Treatment Type, der findes i dialogboksen Set Parameters, vælges enten Cranial eller
Extracranial, afhængigt af behandlingen, der skal udføres.

Figur 30 

Objektbeskæring

I tilfælde af ikke-lokaliseret kraniedatasæt og ekstrakranielle datasæt kan man manuelt indstille et
beskæringsinterval til at fjerne områder, der ikke er påkrævet for dosisberegning, f.eks.
scanningsbriks.

Figur 31 
For lokaliserede kraniedatasæt justerer softwaren automatisk beskæringsintervallet i x-y-retningen
til området inden for lokalisatorboksen baseret på referencerammen, som lokalisatorboksen giver.
I dette tilfælde er objektbeskæringsfunktionen ikke tilgængelig.

Kontroller nøjagtigheden af den resulterende ydre kontur og vævsmodel. Hele området,
som er relevant i forhold til behandlingen, skal være inden for konturen.

Sådan ændres beskæringsintervallet

Trin

1.

Klik på knappen Adjust Outer Contour Region til højre for dialogboksen.

2. Placer musen over den blå ramme i enten visningen Axial, Coronal eller Sagittal, og ju-
ster rammen så området, der skal fjernes, udelukkes.

3. Når man klikker på OK i dialogboksen Set Parameters, bekræftes valget, og det valgte
område udelukkes fra den ydre kontur.

Indstilling af korrektionsparametre
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5.2.6 Indstilling af bordpladen

Generelle oplysninger

Hvis bestrålingen ledes gennem et solidt kulfiberlag, såsom en bordplade, vil der ske dæmpning
og dosisopbygning. Ved at specificere bordpladen, der skal anvendes i den planlagte behandling i
dialogboksen Set Parameters, kan der tages hensyn til disse effekter under dosisplanlægning.

Bordindstillinger

Denne valgmulighed er tilgængelig for ekstrakranielle behandlinger og kraniebehandlinger, hvor
Brainlab Frameless SRS CT/Angio Localizer & Target Positioner (Rammeløs SRS CT/Angio
lokalisator & målpositioneringsenhed) eller H&N Localizer and Target Positioner.
Der bør kun bruges planer, der er lokaliseret med kompatible lokalisatorer, og som kan indlæses
med iPlan RT.

Figur 32 
BEMÆRK: Hvis der anvendes Universel CT-overlejring til rammeløs SRK med lokalisatorboksen,
justerer programmet automatisk beskæringsintervallet i x-y-retningen på området inde i
lokalisatorboksen. Da CT-overlejringen bliver beskåret, er det nødvendigt at vælge udvidelsen
Universel lejeforlænger til rammeløs SRK i bordpladeindstillingerne, hvis bordpladen skal
medtages i dosisplanlægningen.
 

Tilpasning af indstillingerne for bordpladen

Trin

1. For at vælge en bordplade aktiveres afkrydsningsfeltet Add Table Top i dialogboksen Set
Parameters.

2. Vælg den passende hovedforlænger på rullelisten.

3. Rul i visningen Coronal i dialogvinduet Set Parameters gennem billedsæt-
tet, til bordpladen er synlig i billedet.

4.

Aktiver knappen Adjust Outer Contour Region til højre for dialogboksen
Set Parameters.
(Hvis der bruges en anden af funktionsknapperne, er det nødvendigt at gen-
aktivere knappen Adjust Outer Contour Region).

5. Placér i visningen Coronal musen og den blå/gule ramme, og flyt konturen af hovedudvi-
delsen til den endelige position, som det er hensigten af behandle.

6. Finjustér i visningerne Axial/Sagittal, og gennemgå tilpasningen.

7. Klik OK i dialogvinduet med parameterindstillinger for at bekræfte tilpasningen.

8. Når en bordplade vælges, vises den i rekonstruktionsvisningen (se side 84).

Tæthedsoplysninger om bordpladen kan verificeres på hovedskærmen, ved hjælp af skyderen
Original / Tissue (se side 102) og målingsfunktionen for Hounsfield-enheden (se side 507).
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BEMÆRK: For nogle briksmodeller, såsom Varian IGRT-modeller, skal windowing-niveauet
indstilles til mindre end -700 HU for at se briksmodellen. For indstilling af windowing-niveau, se
side 501og side 503. Hvis en bordplade er valgt og brugt i behandlingsplanen, vil den være
angivet i udskriften af Parameters for Physicist under vævsmodel. Kontroller altid, at den korrekte
bordplade er valgt og anvendt til planen.
 

Inden behandlingen er du ansvarlig for inde i behandlingsrummet korrekt at kontrollere, at
bordpladen svarer til den bordplade, som er anvendt under behandlingsplanlægningen.

Bordpladepositionering

For lokaliserede patienter justeres positionen af bordpladen automatisk baseret på
lokalisatorkoordinaterne, og den kan ikke ændres af brugeren.
Hvis et ikke-lokaliseret referencesæt vælges (se side 89), kobles bordpladepositionen til
beskæringsbokspositionen (se side 84) som følger:
• AP retning: Bordpladen tilføjes ved den bagerste kant på beskæringsboksen, hvis patientens

CT-scanningsretning er liggende på ryggen, eller ved den forreste kant på beskæringsboksen,
hvis scanningsretningen er liggende på maven.

• LR og HF retning: Midten af bordpladen er centreret på beskæringsboksen.
Bordpladens position kan verificeres i rekonstruktionsvisningerne i dialogboksen Set Parameters.

Sikkerhedsoplysninger

Inden behandlingen er brugeren ansvarlig for inde i behandlingsrummet korrekt at
kontrollere, at bordpladen svarer til den bordplade, som er anvendt under
behandlingsplanlægningen.

Brugeren skal verificere korrektheden af bordpladepositionen i forhold til
patientpositionen. Dette er særligt nødvendigt, når stråler rammer bordpladen med en flad,
næsten vandret vinkel. Små forskelle mellem dosisplanen og den aktuelle
behandlingsopsætning kan medføre væsentlige forskelle mellem beregnet og egentlig
dosis!

Bordplademodeller er approksimationer af den virkelige geometri og tager ikke hensyn til
områder med høj densitet, der indeholder metalforbindelsesklemmer. Undgå bestråling
gennem disse områder ved at justere bestrålingsretningen af stråle- og bueelementer
derefter.

Generelt bør behandling af patienter gennem brikstoppen (fra posterior retning) undgås.
Dog gælder, at hvis dette ikke kan undgås, bør man inkludere bordplademodellen for
dosisberegningen i overfladesegmenteringsopgaven. Hvis ikke dette gøres, skal man være
opmærksom på, at den beregnede dosisfordeling ikke inkluderer den ekstra dæmpning
eller den øgede huddosis tæt på brikstoppen. Dosisberegningen skal i så tilfælde rettes
manuelt.

For brikstoppe ikke fra Brainlab kan det ikke garanteres, at de implementerede parametre
stemmer overens med den faktisk anvendte brikstop. Verificer, at iPlan-beregningerne
svarer til brikstoppen ved at udføre passende kvalitetssikring.

Bordpladen forlænges i xy-retningen, selv hvis CT-scanningsintervallet er mindre.
Bemærk, at bordpladens længde er beskåret til det tilsvarende scanningsinterval (z-
retning) - eller til beskæringsboksen - alt efter hvilken der er mindre.

Inden behandlingen er det brugerens ansvar at verificere fra behandlingsrummet, at de
valgte gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette
resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.

Indstilling af korrektionsparametre
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Hvis der anvendes en bordplade til behandlingen, som også er indkluderet i patientens CT-
scanning (f.eks. Brainlabs universelle lejeforlænger til rammeløs SRK), skal det sikres, at
bordpladen detekteres korrekt af den udvendige konturdetektion i
overfladesegmenteringsopgaven. Brainlab anbefaler at bruge funktionen, som tilføjer
bordpladen, til at udskifte den scannede bordplade med den kunstige bordplademodel.
Hvis din bordplade ikke er inkluderet på listen over kunstige bordplader og ikke detekteres
korrekt, skal HU-tærsklen tilpasses, indtil den scannede bordplade detekteres korrekt.
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5.2.7 Scannings- og behandlingsretning

Generelle oplysninger

For at bekræfte indstillingerne i dialogboksen Set Parameters skal man gennemse og godkende
de lokalisator- og retningsoplysninger, der stilles til rådighed.

Godkendelsesområde

Figur 33 

Sådan indstilles bedømmelsesparametrene

Trin

1. Gennemgå de fremsatte oplysninger.

2. Verificer, at CT-scanningsretningen i rekonstruktionsvisningerne svarer til retningen på
patientikonet.

3. Behandlingsretningen er altid hoved mod gantry. Fødder mod gantry understøttes ikke.

4. Når man er tilfreds med, at de viste oplysningerne er passende, skal man aktivere af-
krydsningsfeltet Acknowledged.

5. Bekræft nu indstillingerne, og afslut dialogboksen ved at klikke på OK.

BEMÆRK: iPlan RT Dose understøtter kun hoved mod gantrybehandlinger. Importerede data
konverteres derefter.
 

Indstilling af korrektionsparametre
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5.3 Skift referencesæt

Generelle oplysninger

Man kan skifte til et andet referencedatasæt, når et sådant bliver tilgængeligt. Referencesættet
anvendes til at:
• Definere den ydre kontur og vævsmodel anvendt af dosisalgoritmen.
• Beregne digitalt rekonstruerede radiografer (DRR’er) til efterfølgende patientjustering.

BEMÆRK: Hvis planen indeholder mere end et CT-billedsæt, se side 94.
 

Hvilke billedsæt kan anvendes?

Man kan vælge ethvert andet billedsæt som referencesæt, hvis det valgte sæt:
• Er fusioneret med det aktuelle referencesæt
• Har samme lokaliseringsstatus

Udskiftning af referencesæt er tilladt for ethvert billedsæt i en kæde af fusionerede billedsæt,
hvortil reglerne ovenfor gælder.
Et ikke-lokaliseret billedsæt kan også defineres som referencesæt, hvis det fusioneres til et
lokaliseret billedsæt, der er fusioneret med det aktuelle referencesæt.
Brug af mere end ét lokaliseret sæt kan være forvirrende. Anvend altid koordinatsystemet for det
første sæt i kæden.

Hvis der er mere end ét lokaliseret datasæt tilgængeligt, sørg for at vælge det rette sæt til
patientpositionering. Hvis patienten eller lokalisatoren er flyttet mellem CT-scanning og
behandling, f.eks. ved ændring af hovedringspositionen og genscanning af patienten, er
koordinatsystemet for det tidligere oprettede datasæt ugyldigt. Valg af et ugyldigt datasæt
vil føre til patientjusteringsfejl.

Hvis referencesættet udskiftes, skal det verificeres, at vævet er korrekt beregnet, og at
justeringen og retningen af patienten er som tilsigtet for behandling.
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5.3.1 Valg af et referencesæt

Valg af referencesæt

Klik på Choose Reference Set... for at åbne en valgdialogboks.
BEMÆRK: Afhængigt af de tilgængelige billeddata for den aktuelle patient kan man automatisk
blive bedt om at vælge et referencesæt, når patientdataene er indlæst.
 

Indstil valgdialogboks

①

②
③

Figur 34 

Sådan udføres valg

Trin

1. Vælg det billedsæt, der skal vises, fra listen over tilgængelige billedsæt ①. 

2.
Vælg en passende skive fra området skivevisning ②.
• I området skivevisning fremhæves den/de valgte skive(r) med blåt.
• I området forhåndsvisning ③, vises den aktuelt valgte skive, til gennemgang.

3. Klik på OK for at bekræfte valget og få vist skiverne i billedvisningerne i planlægningsom-
rådet.

Valgdisplay

Det valgte referencesæt vises nu under Choose Reference Set...

Figur 35 

Verificer altid, at vævet er korrekt beregnet, og at justeringen og retningen af patienten er
som tilsigtet for behandling. Dette er særligt vigtigt, hvis man skifter referencesættet.

Skift referencesæt
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5.3.2 Betydninger af referencesæt- og justeringssætopgave

Generelle oplysninger

For bedre at kunne forstå konsekvenserne af billedsætopgave, hvis billedfusionsoplysninger er
ændret i iPlan RT Image for en dosisbehandlingsplan udført i iPlan RT Dose, angives nogle
grundlæggende definitioner nedenfor.

Billedfusionsterminologi

Fusionspar Dette er en kombination af to billedsæt, der er fusioneret i en specifik or-
den i iPlan RT Image.

Relateret sæt Dette er det andet billedsæt i fusionsparret. Det er fusioneret med juste-
ringssættet.

Justeringssæt
Dette er billedsættet anvendt til efterfølgende patientjustering på behand-
lingsbordet. Justeringssættet er altid det første billedsæt i et fusionspar og
det samme som fusionsroden.

Referencesæt Dette er billedsættet tildelt i iPlan RT Dose til brug med dosisalgoritmen
og DRR-beregning (se side 73).

Eksempel 1:

CT1 MR1
I dette fusionspar:
• er CT1 justeringssættet
• er MR1 det relaterede sæt, der er fusioneret med CT1

Fusionsrod
Afhængigt af antallet af billedsæt indeholdt i behandlingsplanen, og hvor mange
fusionspar er oprettet i iPlan RT Image, kan der forekomme én eller flere fusions-
rødder.

Eksempel 2:

CT1 MR1

CT2MR2
I dette tilfælde:
• er CT1 fusionsroden, da alle billedsæt er enten direkte eller indirekte fusionerede
• kan CT1 eller CT2 vælges som referencesæt

Billedfusionsdisplay

Man kan se tilgængelige fusionsoplysninger i fanen Plan Content.

Figur 36 
I dette tilfælde er CT1 både fusionsroden og justeringssættet.
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Billedsætopgave

Man kan se det aktuelle billedsætopgaver i planegenskaberne (se også side 160).

Figur 37 

Vigtigheden af første sæt i fusionskæden

Det første billedsæt i fusionskæden, som er defineret i iPlan RT Image (se side 91) anvendes
som standardreferencesæt i iPlan RT Dose. Det kan accepteres eller ændres manuelt (se side
73).
Justeringssættet, der anvendes til efterfølgende patientjustering på behandlingsbordet, er
automatisk det samme som det første billedsæt i fusionskæden defineret i iPlan RT Image.
Justeringssættet kan ikke indstilles manuelt i iPlan RT Dose.
Som forklaret under side 91, kan et nyt tilpasningssæt automatisk indstilles, hvis der laves
ændringer til behandlingsplanen, f.eks. ved at importere og fusionere et nyt billedsæt i iPlan RT
Image.
Hvis et nyt justeringssæt indstilles, er den udførte dosisplanlægning baseret på det oprindelige
justeringssæt ikke længere gyldig.

Sikkerhedsoplysninger

Et nyt justeringssæt kan automatisk indstilles, hvis der laves ændringer af
behandlingsplanen, f.eks. ved at importere og fusionere et nyt billedsæt i iPlan RT Image.
Om dette sker, afhænger af de interne fusionsregler anvendt af iPlan-softwaren, såsom
scanningsformat, scanningsdato, antal scanninger i skivesættet osv.

Hvis et nyt billedsæt automatisk indstilles til det første sæt i kæden efter ændringer af
behandlingsplanen i iPlan RT Image, justeres justeringsættet i iPlan RT Dose derefter. Man
skal derfor omhyggeligt gennemgå og verificere alle behandlingsplanlægningsoplysninger
i iPlan RT Dose.

Hvis du tilføjer et andet lokaliseret scanningssæt til en eksisterende behandling, vil det nye
CT-datasæt blive identificeret som tilpasningssæt og slået til den nye fusionsrod. Dette
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betyder, at din plan ændres hvad angår strålegeometri (strålemønstre gennem vævet).
Derfor skal du omhyggeligt verificere dine dosisdistributioner og strålemønstre.

Det tidligere referencesæt bliver ugyldigt til dosisplanlægning, hvis du tilføjer en
lokaliseret, opdateret scanning til en lokaliseret behandling. Du skal bruge
overfladesegmenteringsopgaven til at specificere den nye, lokaliserede CT-scanning som
referencesæt.
Så længe et ugyldigt referencesæt er tildelt fungerer hverken funktionen Export to ExacTrac eller
TaPo-udskrivning for behandlingsplaner oprettet med iPlan RT 4.5.4 eller tidligere versioner af
iPlan RT Image 4.1.2. Brug overfladesegmenteringsopgaven til at specificere et gyldigt CT-
billedsæt som referencesæt.

OVERFLADESEGMENTERING

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 93



5.3.3 Eksempler på referencesættilfælde

Generelle oplysninger

Følgende afsnit beskriver praktiske anvendelser og arbejdsgangen for skift/valg af referencesæt
og justeringssæt.
Dette kan forekomme, for eksempel hvis man regner med at bruge en nyere CT-scanning til
patientjustering, eller man regner med at bruge et billedsæt med retning liggende på maven i
stedet for retning liggende på ryggen.
BEMÆRK: Bemærk, at standard fusionsforslag (og de omvendte af disse) som givet i
eksemplerne nedenfor afhænger af fusionsreglerne for iPlan RT Image. I eksemplerne nedenfor
antages det, at det nyere scanningssæt har en senere scanningsdato.
 

Fusionsretning

Den følgende tabel illustrerer fusionsretningen for eksemplerne nedenfor.

NO_LOC Ikke-lokaliseret CT-scanning

CT_LOC Lokaliseret CT-scanning til behandling

Jour-
nal nr.

Beskrivelse CT #1 Fusions-
retning

CT #2 Valgt referencesæt
(Anbefalet)

1
Ekstrakraniel opda-
teringsscanning
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Skift referencesæt til CT
#2

2
Ekstrakraniel diag-
nostisk scanning
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Skift ikke referencesæt

3
Ikke-lokaliseret kra-
nieopdateringsscan-
ning (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Overvej at skifte referen-
cesæt til CT #2

4
Ikke-lokaliseret kra-
niediagnostisk
scanning (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Udskiftning af reference-
sæt bør ikke være nød-
vendigt

5
Lokaliseret kranie-
opdateringsscan-
ning

CT_LOC CT_LOC Ændring af ref.sæt er ikke
muligt

Tilfælde 1: Ekstrakraniel opdateringsscanning

ExacTrac anvendes, og alle billedsæt er ikke-lokaliseret. Kropsmarkører detekteres automatisk af
ExacTrac. Du har en eksisterende plan baseret på scanning CT #1, men du ønsker at fortsætte
behandlingen med ExacTrac med en ny scanning, CT #2. Under behandlingen forventer du
patienten tilpasset til bordpladen som i den oprindelige scanning (CT #1), men
isocenterpositionen er baseret på den nye scanning (CT #2).
Billedsættenes aktuelle opgave (til en godkendt behandlingsplan baseret på CT #1)
• CT #1 defineres som justeringssæt
• CT #1 defineres som referencesæt

Arbejdsgang

Trin

1. Tilføj en ny CT-scanning til den eksisterende plan.
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Trin

2.
Fusioner begge CT-billedsæt med standardforslaget (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definer den nye CT-scanning som referencesæt i skærmbilledet Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Godkend behandlingsplanen i dialogboksen Approval, og eksporter den til ExacTrac ved
hjælp af den tilhørende iPlan RT Dose-funktion.

Billedsættenes opgave efter arbejdsgang
• CT #1 defineres som justeringssæt
• CT #2 defineres som referencesæt

Tilfælde 2: Ekstrakraniel diagnostisk scanning

ExacTrac anvendes, og der er en diagnostisk CT-scanning (nr. 1) med f.eks. retningen liggende
på ryggen, men til behandling vil man anvende en ny CT-scanning (nr. 2), f.eks. en CT-scanning
med retning liggende på maven.
Billedsættenes aktuelle opgave (hvis behandlingsplanen er baseret på CT #1)
• CT #1 (liggende på ryggen) defineres som justeringssæt.
• CT #1 (liggende på ryggen) defineres som referencesæt.

Arbejdsgang

Trin

1. Tilføj en ny CT-scanning (f.eks. med retning liggende på maven) til behandlingsplanen.

2.

Fusioner begge CT-billedsæt i den modsatte retning af standardforslaget (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3.
Hvis det ønskes at oprette en ny behandlingsplan med en anden billedretning (f.eks. lig-
gende på maven i stedet for på ryggen), godkendes den i dialogboksen Approval og eks-
porteres til ExacTrac ved hjælp af den tilhørende iPlan RT Dose-funktion.

Billedsættenes opgave efter arbejdsgang
• CT #2 (f.eks. liggende på maven) defineres som justeringssæt
• CT #2 (f.eks. liggende på maven) defineres som referencesæt

Tilfælde 3: Ikke-lokaliseret kranieopdateringsscanning

Du regner med at bruge en nyere ikke-lokaliseret kraniel CT-scanning. Det nye billedsæt kan
defineres som referencesæt, hvis scanningsområdet dækker hele interesseområdet. Hvis den
nye scanning kun er beregnet til at konturere visse områder, anbefales det ikke at skifte
referencesæt.
Billedsættenes aktuelle opgave (til en godkendt behandlingsplan baseret på CT #1)
• CT #1 (lokaliseret) defineres som justeringssæt
• CT #1 (lokaliseret) defineres som referencesæt

Arbejdsgang

Trin

1. Tilføj en ny CT-scanning (CT #2) til den eksisterende behandlingsplan.

2.
Fusioner begge CT-billedsæt med standardforslaget (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definer den nye CT-scanning (CT #2) som referencesæt i skærmbilledet Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).
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Trin

4. Verificer behandlingsplanen i dialogboksen Verification, og godkend den i dialogboksen
Approval (iPlan RT Dose).

Billedsættenes opgave efter arbejdsgang
• CT #1 (lokaliseret) defineres som justeringssæt
• CT #2 (ikke-lokaliseret) defineres som referencesæt

Tilfælde 4: Ikke-lokaliseret kraniediagnostisk scanning

Man har en eksisterende diagnostisk, ikke-lokaliseret CT-scanning (nr. 1) og har i sinde at
anvende en nyere CT-scanning (nr. 2) til lokaliseret behandling.
Billedsættenes aktuelle opgave (hvis behandlingsplanen er baseret på CT #1)
• CT #1 defineres som justeringssæt
• CT #1 defineres som referencesæt

Arbejdsgang

Trin

1. Tilføj ny lokaliseret CT-scanning.

2.

Fusioner begge CT-billedsæt i den modsatte retning af standardforslaget (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3. Verificér den nye CT-scanning som referencesæt i skærmbilledet Surface Segmentati-
on (iPlan RT Dose).

4. Opret en ny behandlingsplan, og godkend den i dialogboksen Approval (iPlan RT Dose).

Billedsættenes opgave efter arbejdsgang
• CT #2 defineres som justeringssæt
• CT #2 defineres som referencesæt

Tilfælde 5: Opdatering af lokaliseret kraniescanning

Den nye lokaliserede scanning er beregnet til at blive anvendt som et justeringssæt.
Billedsættenes aktuelle opgave (til en godkendt behandlingsplan baseret på CT #1)
• CT #1 defineres som justeringssæt
• CT #1 defineres som referencesæt

Arbejdsgang

Trin

1.
Tilføj en ny lokaliseret opdaterings-CT-scanning (CT #2) til den eksisterende behandlings-
plan. Den sidste lokaliserede, opdaterede CT-scanning (CT #2) indstilles automatisk som
justeringssæt. (iPlan RT Image).

2.
Fusioner begge CT-billedsæt (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Bekræft den nye CT-scanning som referencesæt i opgaven Surface Segmentation.
(iPlan RT Dose).

4. Verificer behandlingsplanen i dialogboksen Verification, og godkend den i dialogboksen
Approval (iPlan RT Dose).

Billedsættenes opgave efter arbejdsgang
• CT #2 defineres som justeringssæt
• CT #2 defineres som referencesæt
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5.4 Indstilling af referencepunkter

Generelle oplysninger

Man kan definere et referencepunkt i ikke-lokaliserede kraniale eller ekstrakraniale data som en
støtte under efterfølgende patientjustering.

Referencepunkt i billedvisning

Figur 38 

Sådan indstilles et referencepunkt

Trin

1. Klik på Set Reference Point for at aktivere funktionen.

2.

Klik på et passende billedplan for at vise et lodret og vandret plan, angivet af grå linjer i
billedvisningerne.
Et referencepunkt centreres automatisk i billedvisningen, og de tilhørende koordinater vi-
ses.

3.

Klik med musemarkøren på det påkrævede plan, og træk i den påkrævede linje, indtil der
er opnået en passende placering.
For at flytte de vandrette og lodrette planer samtidigt klikkes på de to linjers skærings-
punkt, og der trækkes i begge linjer, indtil der er opnået en passende placering.

BEMÆRK: Referencepunktkoordinaterne i de efterfølgende planlægningstrin er 0, 0, 0.
 

BEMÆRK: Hvis der anvendes et dosisverificeringsværktøj (som f.eks. MapCHECK eller Delta4),
skal referencepunktet indstilles iht. værktøjsspecifikationerne, idet koordinatet 0, 0, 0 normalt
foruddefineres i verificeringsfantomet.
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5.5 Justering af konturoplysninger
5.5.1 Ydre konturer

Generelle oplysninger

Når patientdataene indlæses for første gang, genererer iPlan RT Dose automatisk en blå ydre
kontur i hver individuelle 2D-skive, baseret på indstillingerne til patientdetektion i dialogboksen Set
Parameters (se side 81).
Der tages kun hensyn til oplysningerne i den ydre kontur under dosisberegning.

Figur 39 

Sådan justeres den ydre kontur

Ved hjælp af funktionerne Brush og Eraser i funktionsområdet kan man manuelt justere
konturerne oprettet af den automatiske algoritme. Funktionerne Brush og Eraser er tilgængelige i
fanen Slices.

②

①

Figur 40 

Trin

1. Juster penselstørrelsen ved hjælp af skyderen Brush Size i funktionsområdet.

2. For at øge størrelsen på den ydre kontur aktiveres funktionen Brush, og penslen ① flyt-
tes langs kanten på konturen efter behov, som vist ovenfor.

3. For at mindske størrelsen på den ydre kontur aktiveres funktionen Eraser, og konturen
justeres efter behov.

4. For at fjerne huller ② dannet i den ydre kontur under justeringer aktiveres afkrydsnings-
feltet Auto Fill.

Sikkerhedsoplysninger

Da den ydre kontur beskæres til lokalisatorområdet, kan nogle områder af patientdata
udelukkes, f.eks. i tilfælde af halsbehandlinger. Der tages ikke hensyn til disse områder
under dosisberegning. Hvis nødvendigt, skal de tilføjes manuelt til den ydre kontur.

Justering af konturoplysninger
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Kontroller nøjagtigheden af de resulterende udvendige kontur- og vævsmodeller, som
anvendes til dosisudregningerne. Hele området, som er relevant i forhold til behandlingen,
skal være inden for konturen.

Sådan udglattes den ydre kontur

Man kan udglatte den ydre kontur med henblik på f.eks. at opnå større ensartethed i
dosisdækningen i tilfælde af maskebehandlinger.
For at udglatte den ydre kontur klik på Smooth Outer Contour i funktionsområdet.

②①
Figur 41 

Nr. Komponent

① Oprindelig kontur

② Udglattet kontur
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5.5.2 Indvendige konturer

Generelle oplysninger

Den automatiske konturalgoritme fylder automatisk alle hulrum inden for den ydre kontur, hvis
afkrydsningsfeltet Add fully enclosed cavities to patient vælges under parameterkonfiguration
(se side 81).
Disse indvendige hulrum er derfor ikke omridset i blå fra starten og medregnes derfor i forbindelse
med efterfølgende dosisberegning. Om hulrummene behandles som vand, eller om den faktiske
elektrondensitetssværdi anvendes, afhænger af, om heterogenitetskorrektion er aktiveret (se side
103).

① ②
Figur 42 

Nr. Komponent

① Indvendige hulrum (fyldte)

② Indvendige hulrum (omridset i blå)

Sådan kontureres indvendige hulrum

Trin

1.
For at konturere alle indvendige hulrum, så de udelukkes fra den efterfølgende dosisbe-
regning, deaktiveres afkrydsningsfeltet Add fully enclosed cavities to patient i dialog-
boksen Set Parameters (se side 81).

2. De indvendige hulrum kontureres normalt af softwaren.

Sådan justeres indvendige konturer

Ved hjælp af funktionerne Brush og Eraser er det muligt at justere disse konturer efter behov.
Funktionerne Brush og Eraser er tilgængelige i fanen Slices.

①

②

Figur 43 

Justering af konturoplysninger
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Trin

1. Juster penselstørrelsen ved hjælp af skydeknappen Brush Size.

2. For at øge størrelsen på en indre hulrumskontur aktiveres funktionen Eraser, og penslen
① flyttes langs kanten på konturen efter behov, som vist ovenfor.

3. For at mindske størrelsen på en indvendige kontur aktiveres funktionen Brush, og kontu-
ren justeres efter behov.

4. For at fjerne huller ② dannet i den indre kontur under justeringer aktiveres afkrydsnings-
feltet Auto Fill.
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5.5.3 Vævsdisplay og -korrektion

Automatisk opdatering af vævsmodel

Vævsmodellen opdateres automatisk når:
• Dialogboksen Set Parameters lukkes med afkrydsningsfeltet Acknowledged (se side 88)
• Funktionerne Remove 3D Region (se side 107) eller Smooth Outer Contour (se side 99)

implementeres
• Trinet Surface Segmentation afsluttes via Next eller Go to... (se side 46)
• Funktionen Update Tissue implementeres efter manuelle ændringer (se nedenfor)

Vævsmodellen og dermed den beregnede dosisfordeling ændres automatisk, når objekter
såsom en bordplade eller bolus tilføjes, eller hvis brugerdefinerede HU-værdier tildeles
bestemte objekter. Brugeren skal verificere korrektheden af hver ændring ved hjælp af
skyderen Original / Tissue (se side 102) og målingsfunktionen for Hounsfield-enheden (se
side 507). Endelig verificering skal også udføres ved hjælp af dybde- og
feltrekonstruktioner, der findes i trinet Physicist’s Verification (se side 354).

Sådan opdateres vævet manuelt

Knappen Update Tissue gør det muligt manuelt at opdatere ændringerne til vævskonturerne (se
side 98) og til vævsmodellen (se side 106 og side 104).

②①

Figur 44 
Ved f.eks. at klikke på Update Tissue vises den oprindelige ændring ① inde i konturen ②.
Men selv hvis denne funktion ikke anvendes, udføres korrekte beregninger stadigvæk, når trinet
Surface Segmentation afsluttes.

Sammenligning af referencesættet og vævsmodellen

Man kan bruge skydebjælken Original/Tissue til at skifte mellem og sammenligne CT-
referencesættet og den ændrede rekonstruktion (vævsmodel).

Trin

1. Flyttes skydebjælken til venstre vises CT-referencesættet.

2. Flyttes skydeknappen til højre vises den opdaterede vævsmodel.

Justering af konturoplysninger
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① ②

Figur 45 

Nr. Komponent

① Oprindelig skive

② Ændret skive

Verificer altid, at vævet er korrekt beregnet, og at justeringen og retningen af patienten er
som tilsigtet for behandling. Dette er særligt vigtigt, hvis man skifter referencesættet.

Korrektion af heterogenitet

Valgmuligheder

Når afkrydsningsfeltet Heterogeneity Correction aktiveres, justeres dosisberegningen i hen-
hold til oplysningerne om elektrondensitet leveret af CT-billeddataene.

Når afkrydsningsfeltet Heterogeneity Correction aktiveres, baseres dosisberegning på den an-
tagelse, at alle oplysninger placeret i den udvendige kontur har en densitet, der svarer til vand.
Kun indre hulrum, der specifikt er kontureret, udelukkes (se side 98).

Hvis man ikke markerer afkrydsningsfeltet Heterogeneity Correction, kan det resultere i
ukorrekt dybdeækvivalens.

Hvis kontrastmiddel blev brugt ved patientscanning, er det bedst at deaktivere korrektion
af heterogenitet, da kontraststof øger intensiteten af HU-værdien i scannede billeder.

OVERFLADESEGMENTERING
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5.6 Tilføjelse af bolus og andre 3D-objekter
5.6.1 Automatisk bolusdefinering

Generelle oplysninger

Når en PTV behandles, der er tæt på hudoverfladen, placeres et vævsækvivalent materiale kaldet
bolus ofte over huden, så den påkrævede dosis er påført korrekt på det påkrævede område.
For at denne bolus kan indregnes i dosisberegningen skal den specificeres i softwaren.

Dialogboksen Bolusdefinering

Figur 46 

Sådan defineres et bolusobjekt

Trin

1. Klik på Define Bolus... på fanen Artificial i funktionsområdet.

2.

I dialogboksen Bolus Definition, klik på knappen Bolus Range til højre for dialogboksen.

3.

Placer musemarkøren over den blå ramme i enten visningen Axial, Coronal eller Sagit-
tal, og juster rammen for at definere området, der skal dækkes af bolus (Bolus Range).

4. I feltet Object Name indtastes et navn til bolusobjektet.

Tilføjelse af bolus og andre 3D-objekter
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Trin

5. På rullelisten Bolus Direction vælges den påkrævede retning for bolusobjektet.

6.
• I HU-værdifeltet indtastes den tilsvarende værdi for bolusobjektet.
• Mulige værdier for HU er mellem -1000 til 3071.

7.
• I feltet Thickness (mm) indtastes den tilsvarende værdi for bolusobjektet.
• Et bolusobjekt kan kun genereres, hvis Bolus Range er større end eller lig med to gan-

ge den indtastede tykkelsesværdi.

8. Klik på Create Bolus for at generere bolusobjektet.

9. Klik på OK for at vende tilbage til hovedskærmen.

BEMÆRK: Bolusobjekter kan også defineres manuelt i trinet Object Creation (side 109).
 

OVERFLADESEGMENTERING
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5.6.2 Tildeling af et specifikt HU-niveau

Generelle oplysninger

Gør det muligt at definere en specifik HU-værdi, der skal anvendes til et specifikt objekt, f.eks. et
medicinsk implantat.

HU-funktion

Figur 47 

Sådan ændres HU-værdien

Trin

1. Vælg det påkrævede objekt i objektlisten på fanen Artificial.

2.
Vælg den relevante værdi ved hjælp af skalafeltet HU Value.
Et HU-område på -1000 til +3071 understøttes.

3. Aktiver afkrydsningsfeltet Overwrite HU.

BEMÆRK: HU-værdien for den krydsende volumen bestemmes af det overlappende objekt med
den højeste HU-værdi, hvor objekter overlapper.
 

Sikkerhedsoplysninger

I nogle tilfælde udgør HU-værdierne af CT-scanningen ikke de rigtige karakteristika af et
materiale (f.eks. massedensitet og materialesammensætning). Dette kan føre til unøjagtig
dosisberegning for ikke-humane vævsmaterialer såsom implantater.

Hvis kontraststof anvendes ved CT-scanning, svarer oplysningerne om elektrondensitet,
der findes i scanningsdataene og anvendes af dosisalgoritmen, ikke til patientens faktiske
vævsdensitet. Når der laves behandlingsplanlægning ved hjælp af scanninger med
kontraststof, skal det omhyggeligt overvejes, om det er sandsynligt, at deaktivering af
korrektion af heterogenitet forbedrer dosisberegningsresultaterne, eller om en alternativ
CT-scanning uden kontraststof kan være nyttig. Det kan være nødvendigt at anvende
rettelser til HU-værdier eller at overvåge enheder manuelt.

Tilføjelse af bolus og andre 3D-objekter
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5.6.3 Fjernelse af 3D-objekter

Generelle oplysninger

Knappen Remove 3D Region gør det muligt at slette ethvert tredimensionelt objekt fra datasættet
som f.eks. bord eller lokalisatorposition.

Fjernelse af 3D-objekter

Figur 48 

Sådan fjernes 3D-objekter

Trin

1. Klik på Remove 3D Region for at aktivere funktionen.

2. Flyt musen over på den tredimensionelle form, der skal fjernes, og klik på det fremhæve-
de område.

3. Klik på Remove 3D Region igen for at fjerne den detekterede form og automatisk opda-
tere vævsmodellen.

OVERFLADESEGMENTERING
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5.7 Afslutning af overfladesegmentering

Generelle oplysninger

Når ændringerne i trinet Surface Segmentation er udført, kan man gå til næste trin.

Sådan fortsættes

Trin

1. Klik på Next i området Navigator.

2.

I meddelelsen, der vises, klik på Yes for at bekræfte ændringerne i det aktuelle trin.

BEMÆRK: Hvis HU-værdierne, der er defineret for vævsmodellen (se side 82), overskrider
værdierne defineret i omregningstabellen (seside 79), vises en tilsvarende meddelelse.
Indstillingerne skal verificeres i dialogboksen Set Parameter i dette tilfælde.
 

For at undgå ukorrekt dosisberegning skal man sikre ved visuel inspektion at kontrollere
dybdevisningen og feltvisningen eller vævet i overfladesegmenteringsopgaven, at den
anvendte vævsmodel for dosisberegning er korrekt. Dette skal omfatte verificering af den
korrekte beskæring, indstillinger for bordplade og indstillinger af Overwrite HU.

Afslutning af overfladesegmentering
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6 OPRETTELSE AF ET
OBJEKT

6.1 Hvad er oprettelse af et projekt?

Generelle oplysninger

Oprettelse af objekter muliggør, at du kan markere og segmentere anatomiske strukturer og
gemme dem som planlægningsobjekter.
Hvis du importerede din plan fra iPlan RT Image eller tidligere versioner af iPlan RT Dose, er
objekterne måske allerede blevet oprettet og segmenteret.

Hvordan man opretter planlægningsobjekter

Trin

1. Lav en liste over planlægningsobjekter.

2. Segmenter objekterne ved at fremhæve anatomiske strukturer på patientdataene.

Lav en liste over objekter

Et objekt er en anatomisk struktur, f.eks. et udsat organ, tumor, PTV eller et andet område af
interesse i billeddataene.
Du kan lave en liste over målobjekter, du ønsker at inkludere, fra følgende:
• En fastlagt liste over standardobjekter for definerede kropsområder, fx hoved, nakke og

bækken osv.
• Enkelte objekter du opretter til et specifikt tilfælde såsom PTV’er.

Når først objekter er blevet oprettede og definerede, kan de anvendes i planlægningsprocessen.

Objektsegmenteringsmetoder

Når du først har valgt målobjekter, kan du fremhæve dem på dine billeddata på følgende måder:

Metode

Manuel segmentering

Du kan selv markere positionen af et objekt på billeddataene. Der
findes adskillige hjælpeværktøjer, indbefattet:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill og Interpolation

Automatisk segmentering

iPlan RT Dose kan finde og fremhæve anatomiske standardstruk-
turer ved hjælp af båndtærskler.
BEMÆRK: Hvis du ønsker at udføre automatisk segmentering ved
hjælp af et anatomisk atlas, skal du anvende iPlan RT Image.
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6.1.1 Hovedskærms-oversigt

Generelle oplysninger

Dette trin indeholder mange manuelle og automatiske funktioner, der muliggør, at du kan
segmentere alvorlige anatomiske strukturer eller PTV’er og gemme dem som
planlægningsobjekter.
Hvis man anvender iPlan RT Phantom QA (se side 455), kan objektdannelse anvendes til f.eks.
at opridse indførelsesåbningen til dosimetriudstyr.

Hovedskærm

Figur 49 

Tilgængelige funktioner

Komponent Funktion

New...
Tilføj et nyt objekt til listen. Objektet indeholder ikke volume-elementin-
formation, indtil det bliver tilføjet ved hjælp af børste eller kuglefunktio-
ner (se nedenfor).

Remove (Fjern) Sletter et valgt objekt fra listen.

Auto Segmentation...
Automatisk segmentering (oprettelse) udføres baseret på et brugerde-
fineret gråtoneværdiområde (bånd-thresholding). I tilfældet med rønt-
genbilleder er denne funktion kendt som X-ray Segmentation ...

Brush Size Kan anvendes til at justere penselstørrelsen for funktionerne Brush og
Eraser.

Contours Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bliver objekter kun vist som
skitser.

Brush Muliggør manuel tilføjelse af volume-elementinformation til et objekt.

Eraser Muliggør, at du kan slette volume-elementinformation og dermed til-
passe objektets udformning.

SmartBrush Muliggør hurtig objektoprettelse baseret på gråtoneværdier.

Hvad er oprettelse af et projekt?
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Komponent Funktion

Draw Sphere Muliggør omgående oprettelse af et 3D-objekt (kugle), der kan tilpas-
ses efter behov.

SmartShaper... Muliggør, at et valgt objekt kan blive morphet manuelt efter behov.

Auto Fill Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bliver de omsluttende områder
automatisk udfyldt ved hjælp af Brush-funktionen.

Interpolation

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bliver volume-elementinforma-
tion interpoleret mellem de to skiver, der ikke optræder ved siden af hi-
nanden og ikke er synlige ved hjælp af Brush eller SmartBrush-funk-
tionerne.

Advanced Manipulation Muliggør, at du kan oprette nye objekter baseret på nuværende objek-
ter.

Role Reassignment Tillader, at et objekt, tildelt en specifik rolle i recepten (se side 165), er-
stattes af et andet objekt (se side 146).

Create Dose Object Opretter et objekt fra isodosislinjerne. Dette er kun tilgængeligt, efter
dosen er blevet defineret. Se side 271.

Undo Fortryd den seneste ændring.

Redo Genopretter den sidste ændring, der blev fortrudt.

Sikkerhedsoplysninger

Hvis du anvender et fusioneret sæt til optegning, skal du altid kontrollere rigtigheden af objekterne
igen på referencesættet.

Når du segmenterer interesseområder på rekonstruerede visninger, skal du huske, at de
rekonstruerede visninger viser interpolerede billeder og dermed ikke nødvendigvis viser de
krævede eller forventede volume-elementdata, som er indeholdt på de oprindelige
billedskiver. Planlægningsobjekter skal derfor godkendes på de oprindelige skivesæt.

De resulterende segmenterede objekter er baserede på informations-input til softwaren.
Overensstemmelsesniveauet med den reelle anatomiske struktur afhænger af
pixelstørrelsen, antallet af skiver, skivernes tæthed og segmenteringens nøjagtighed.

Du skal omhyggeligt godkende rigtigheden af det planlagte indhold (fx bladpositioner) efter
udskiftning eller sletning af objekter (fx PTV’er, OAR’er), der allerede bruges på en
eksisterende plan. Foretag alle justeringer på objekterne, inden du anvender dem i
dosisplanlægning.

Planlægningsområde

Funktionerne, der findes i planlægningsvisningerne og i værktøjslinjen, er udførligt beskrevet i
side 467.

4D-dataserier

Hvis en 4D-dataserie er tilgængelig vises et kontrolpanel, der gør det muligt at se en simulering af
indre organbevægelse (se side 147) i bunden til højre af skiver og rekonstruktionsvisninger.
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6.2 Lav en liste over objekter
6.2.1 Oprettelse af et tomt objekt

Generelle oplysninger

Du kan definere en liste over objekter, der kan anvendes til planlægning, fra:
• Standardstrukturer på betingelse af iPlan RT Dose
• Brugertilpassede objekter som du selv definerer

Disse objekter er tomme til at begynde med. Du skal tilføje indhold manuelt eller med automatisk
segmentering.

Objekter

Hvert objekt har:
• Et navn
• En strukturtype

Hvis strukturtypen ikke bliver valgt korrekt (såsom PTV, tumor eller ukendt), kan det være, at
objekterne ikke bliver genkendt til behandlingsplanskabeloner, og skabelonbaseret
behandlingsplanlægning er derfor måske ikke mulig.

Hvordan man aktiverer objektoprettelse

Klik på New ... i funktionsområdet.

Lav en liste over objekter
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Objekt-oprettelsesfaner

Figur 50 

Hvordan man tilføjer et enkelt objekt

Individuelle objekter kan tilføjes manuelt som beskrevet nedenfor.

Trin

1. Klik på fanen Single Object.

2.
• Indtast et navn til objektet i feltet Name, eller
• Vælg et passende objekt fra listen Structure.

3. For at ændre farven på den nye struktur klikkes på den ønskede farve.

4. Fra listen Image Set vælges billedsættet, som objektet skal tilhøre.

5. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje objektet til listen i funktionsområdet.

Vær særlig opmærksom når du navngiver objekter. Undgå at definere flere objekter med
samme navn eller struktur. Der tages hensyn til strukturinformation under efterfølgende
planlægning ved hjælp af iPlan RT Dose-skabeloner.

OPRETTELSE AF ET OBJEKT
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Sådan indsættes flere objekter

Foruddefinerede skabeloner, der indeholder en liste over almindelige anvendte objekter, kan
vælges som beskrevet nedenfor.

Trin

1. Klik på fanen Multiple Objects.

2.
Vælg den krævede behandlingsskabelon på listen Treatment Templates.
For at tilføje en usorteret liste over adskillige objekter manuelt vælges All Objects fra
skabelonlisten.

3.
• Vælg de krævede objekter fra Objects-listen (flere valg er mulige) eller
• Klik på Select All for at medtage alle objekter (forudvalgte for skabeloner)

4. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje de valgte objekter til listen i funktions-
området.

Hvordan man opretter objektskabeloner

Du kan oprette yderligere skabeloner, der indeholder flere objekter, manuelt på flg. måde:

Trin

1. Klik på fanen Multiple Objects.

2. Vælg All Objects fra skabelonlisten.

3. Vælg de krævede strukturer fra listen Objects.

4. Klik på New Template og indtast et navn for den nye skabelon i dialogen Template, der
fremkommer.

5. Klik på OK i dialogboksen Template for at bekræfte dine indstillinger og tilføje den nye
skabelon til listen på fanen Multiple Objects.

Hvordan man fjerner objektskabeloner

For at fjerne en objektskabelon fra fanen Multiple Objects:

Trin

1. 1 Vælg behandlingsskabelonen på listen Treatment Templates.

2. 2 Klik på Remove.

Hvordan man fjerner objekter

For at fjerne et objekt fra funktionsområdet:

Trin

1. 1 Vælg et objekt fra listen på funktionsområdet.

2. 2 Klik på Remove.

Lav en liste over objekter
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6.2.2 Hvordan man skal forstå objektlisten

Generelle oplysninger

Anatomiske strukturer, der er blevet segmenterede som objekter, er oplistede øverst på
funktionsområdet. De tilhørende segmenteringsfunktioner findes under listen.

Liste over objektstatus

Symbol Forklaring

Hvis et objekt er aktiveret, vises der et åbent øjesymbol ved siden af det på listen.
Klik på dette ikon for at skjule objektet.

Hvis et objekt er deaktiveret, vises der et lukket øjesymbol ved siden af det på li-
sten. Klik på dette ikon for at vise objektet.

Liste over objektegenskaber

Du kan få vist og ændre objektegenskaberne på et hvilket som helst tidspunkt fra listen på
funktionsområdet.

Valgmuligheder

Klik på den farvede firkant for at ændre objektets farve og dækkeevne.

Klik på denne knap for at:
• Ændre objektets farve og dækkeevne.
• Ændre objektets navn, den tildelte objektstruktur eller det tildelte skivesæt.

Hvordan man ændrer objektegenskaber

Valgmuligheder

For at vise egenskaberne for det valgte segmenterede objekt, klik på det tilsvarende
ikon.

OPRETTELSE AF ET OBJEKT
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Figur 51 

Komponent Funktion

Properties
Du kan redigere objektet Name efter behov.
Du kan også vælge en etiket for strukturen fra den viste liste.

Select color

Du kan ændre farven på det tildelte objekt:
• Dækkeevneniveauet for den aktuelle farve kan ændres for 3D-visninger

ved hjælp af Opacity-skydebjælken.
• Der kan vælges en ny farve ved at klikke på en anden farve på den viste

palette.

Dose Planning

Objekttypen, som er defineret for dosisplanlægningen, vises på siden for
denne fane.
For PTV-objekter bliver de tildelte behandlingsgrupper også vist. Disse tilde-
linger kan også ændres ved at klikke på Change... (se side 177).

Sikkerhedsoplysninger

Definering af overlappende PTV’er fører til ukorrekte normale vævsvolumenberegninger.

For at undgå fejlberegninger skal PTV’er være helt inden for den volumen, der er defineret
af den ydre kontur. Boost-volumener skal være helt dækket af PTV’en.

Lav en liste over objekter
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6.3 Manuel objektsegmentering

Generelle oplysninger

Når du tilføjer et objekt for første gang til din liste, har det ikke noget indhold. Det betyder, at der
ikke findes noget område på billeddataene, der svarer til dette objekt.
Du kan tilføje indhold til objektet manuelt ved at segmentere den del af billeddataene, som
objektet skal repræsentere.

Tilgængelige manuelle segmenteringsmetoder

Du segmenterer billedet ved hjælp af disse funktioner:

Funktion

Brush Muliggør, at du kan male de dele af billedet, der svarer til objektet.

SmartBrush Udfylder automatisk dele på billedet afhængig af gråtoneværdier.

Sphere Tegner en kuglevolumen.

Auto Fill Automatisk udfyldning af områder på billedet.

Interpolation Interpolerer automatisk objekter på tværs af skiver.

Du kan også segmentere indhold på røntgenbilleder. Du kan finde flere oplysninger i Klinisk
brugervejledning, iPlan RT Image.
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6.3.1 Tilføjelse af indhold til et objekt ved hjælp af penselfunktionen

Hvordan man tilføjer indhold

Trin

1. Vælg det krævede objekt fra listen på funktionsområdet.

2. Klik på Brush.

3.
• Brug skydeknappen Brush Size til at definere penslens størrelse.
• Flyt musemarkøren ind i planlægningsområdet for at se den omtrentlige penselstørrel-

se.

4.
• Brug højre museknap til segmentering af objektet i billedskiven (se side 132).
• For at slette objektkanter som påkrævet, brug den venstre museknap (se side 132).

5.

Kopier det nuværende segmenterede objekt til ekstra scanningsskiver som krævet ved at
deaktivere Brush-funktionen og bruge den højre museknap.

Objekt i billedvisningerne

Figur 52 
Billedet nedenfor viser et objekt oprettet ved hjælp af funktionen Brush. Det tildelte navn på
objektet vises på billedvisninger, når du placerer cursoren over objektet.
BEMÆRK: Når der segmenteres mindre objekter i rekonstruerede visninger, kan automatisk
interpolering (se side 121) give utilfredsstillende resultater, hvis skiveafstanden overskrider
objekts pixelstørrelse.
 

BEMÆRK: Tegninger på rekonstruktioner kan give utilfredsstillende resultater på små objekter (fx
objekter hvis størrelse er cirka skiveafstanden af det underliggende skivesæt).
 

Manuel objektsegmentering
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6.3.2 Tilføjelse af indhold til et objekt ved hjælp af SmartBrush

Oversigt

SmartBrush er et billedsegmenteringsværktøj, der for eksempel tilbyder avancerede
segmenteringsfunktioner til at hjælpe dig med at skelne sundt væv og tumorer. 
Den anvendes til automatisk at udfylde områder med tilsvarende gråtoneværdier, der er forbundet
med hinanden.

SmartBrush-objektoprettelse

Figur 53 

Hvordan man opretter et objekt

Trin

1. Opret et tomt objekt som beskrevet under side 112.

2. Vælg det krævede objekt fra listen på funktionsområdet.

3. Klik på SmartBrush.

4.
• Brug skydeknappen Brush Size til at definere penslens størrelse.
• Flyt musemarkøren ind i planlægningsområdet for at se den omtrentlige penselstørrel-

se.

5.

• Bevæg cursoren over området, der skal segmenteres, hold den venstre museknap
nede og træk cursoren over det ønskede område.

• SmartBrush segmenterer alle de forbundne pixels med identiske gråtoneværdi/Houns-
field-enheder på området rundt om cursoren.

6.
Hvis kanterne på det segmenterede område ikke er korrekt separeret fra det omkringlig-
gende område, kan man anvende funktionerne Brush og Eraser (se side 132) til at defi-
nere disse kanter mere nøjagtigt.
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6.3.3 Tilføjelse af indhold til et objekt ved hjælp af Draw Sphere

Oversigt

Draw Sphere er et billedsegmenteringsværktøj, som giver dig mulighed for at tilføje et 3D
kugleformet objekt til behandlingsplanen. Størrelsen på kuglen er brugerdefineret.

Tegn kugle-objektoprettelse

① ② ③

Figur 54 

Nr. Komponent

① Oprettelse af kugle

② Tegning af kugle er gennemført (2D-visning)

③ Tegning af kugle er gennemført (3D-visning)

Hvordan man opretter et objekt

Trin

1. Opret et tomt objekt som beskrevet under side 112.

2. Vælg det krævede objekt fra listen på funktionsområdet.

3. Klik på Draw Sphere.

4. Bevæg cursoren over centrum på området, der skal segmenteres, hold den venstre mu-
seknap nede og træk cursoren, indtil kuglen dækker over det ønskede område.

Ændring af kugleobjekter

Kugleobjektet kan yderligere ændres, f.eks. til at passe til konturerne på en tumor eller OAR, ved
hjælp af redigeringsfunktionerne, der er stillet til rådighed (se side 131).
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6.3.4 Automatisk udfyldning og interpolation

Automatisk udfyldning og interpolationsfunktioner

Figur 55 

Auto Fill

Hvis du inkluderer en del af en billedskive, fx ved at tegne en cirkel med Brush-funktionen, bliver
pladsen udfyldt, når Auto Fil-afkrydsningsfeltet er markeret.

① ②
Figur 56 

Nr. Komponent

① Automatisk udfyldning er deaktiveret

② Automatisk udfyldning er aktiveret

Interpolation

Hvis afkrydsningsfeltet Interpolation er aktiveret, interpoleres volume-elementoplysninger for to
synlige skiver, som ikke ligger ved siden af hinanden, mellem de to skiver ved hjælp af funktionen
Brush (eller SmartBrush).
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①

②

③

Figur 57 

Nr. Komponent

① Interpolerede oplysninger

② Første skive

③ Sidste skive
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6.3.5 Objektoprettelse for røntgenbilleder

Før du begynder

For at udføre objektoprettelse med røntgenbilleder kræves følgende:
• Et lokaliseret CT-datasæt.
• Frontale og laterale røntgenbilleder (hvor det er passende med tilhørende DSA-billeder),

lokaliserede med samme referenceramme som de lokaliserede CT-datasæt.

Dialog til oprettelse af et objekt

Figur 58 

Hvordan man udfører segmentering

Trin

1. Gå til X-ray Images-fanen på hovedskærmen.

2. Opret et nyt objekt (se side 112).

3. Klik på X-ray Segmentation... for at åbne dialogen objektoprettelse.

4. Brug funktionerne Brush og Eraser (se side 132) til at segmentere den påkrævede
struktur i røntgenvisningerne, der findes i fanerne Frontal og Lateral.

5.

For at se en forhåndsvisning af det færdige objekt:
Klik på forhåndsvisningen der findes øverst til højre på fanen.
Aktiver Overlay Object Preview-afkrydsningsfeltet for at vise det frontale og laterale ob-
jektoverlapning på røntgenvisningen.

6. Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på OK.
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Kontrol af segmenteringen

① ②
Figur 59 

Nr. Komponent

① Røntgenbillede

② CT-billede

Når først proceduren er gennemført, bliver det segmenterede objekt vist i billedvisningen på
planlægningsområdet.

Sikkerhedsoplysninger

Segmentering ved hjælp af røntgenbilleder opretter et kantobjekt, der omfatter den
relevante struktur snarere end en præcis skitse. Af denne grund er proceduren ikke altid
helt nøjagtig og bør kun anvendes, hvor det er passende (fx for AVM’er). Alle objekter, der
er blevet segmenterede ved hjælp af røntgenbilleder, skal kontrolleres på et CT- eller MR-
datasæt af en læge ved hjælp af softwaren. Hvis de er blevet ukorrekt segmenterede, skal
objekterne korrigeres manuelt eller slettes.

3D-forhåndsvisningsegenskaberne, der findes på Frontal og Lateral-fanerne, giver lægen,
som anvender softwaren, en god ide om det efterfølgende udseende af det segmenterede
objekt. Dog kan dette eksempel, afhængigt af hvordan røntgenlokaliseringen og
objekttransformationen er gennemført, i isolerede tilfælde forekomme forskudt i forhold til
de fremhævede 2D-konturer. I disse tilfælde skal lokaliseringens nøjagtighed verificeres,
og resultatet af røntgensegmenteringen i underliggende CT-skivesæt skal kontrolleres
omhyggeligt.

Røntgenobjekter der er blevet transformeret til CT-/MR-datasæt

Når objekter bliver oprettet på røntgenbilledsæt og derefter ændret baseret på 3D CT-/MR-
datasæt, er ændringerne ikke synlige på røntgendatasættet.
Konturerne, der er skitserede på de to 2D-røntgenbilleder, bliver overført til et 3D-objekt med en
projektionsmekanisme (2D- eller 3D-transformation). For hver tilhørende CT-skive, (registrering
via lokalisator), bliver skitserne fra røntgenbillederne projekterede og en elliptisk form tilpasset
indvendigt på den færdige firkant. Kombinationen af disse enkelte ellipser genererer 3D-objektet.
For at vise ændringerne der er baserede på et 3D-datasæt på røntgenbillederne er det
nødvendigt at transformere 3D-objektet tilbage til 2D-format. Denne revers-transformation
indebærer tab af information, og efterfølgende gentransformering fra 2D-konturer til et 3D-objekt
kunne deformere objektet og gøre det ugenkendeligt.
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Af denne grund viser iPlan RT Dose kun de originale skitser på X-ray Segmentation-fanen, og
3D-objektet bliver beregnet baseret på skitserne, der fremkommer i visningen.
Du skal kontrollere alle strukturerne på et CT- eller MR-datasæt.
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6.4 Automatisk objektsegmentering

Generelle oplysninger

Når du tilføjer et objekt for første gang til din liste, har det ikke noget indhold. Det betyder, at der
ikke findes noget område på billeddataene, der svarer til dette objekt.
iPlan RT Dose kan segmentere objekter automatisk ved hjælp af bånd-thresholding med:
• En tegnkasse
• Et maskeobjekt
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6.4.1 Bånd-thresholding ved hjælp af tegnkasse

Generelle oplysninger

Band Thresholding er en automatisk segmenteringsprocedure baseret på
gråtoneniveauinformation.

Dialogen Band Thresholding

Figur 60 

Hvordan man udfører segmentering

Trin

1. Vælg et objekt fra listen i funktionsområdet.

2. Klik på Auto Segmentation... for at åbne dialogen Band Thresholding.

3.

Klik på Resize Bounding Box-knappen på værktøjslinjen i dialogen Band Thresholding
(hvis den ikke allerede er aktiveret).

4. Vælg Bounding Box på Mask dropdown-menulisten.

5. Positionér tegnkassen i den aksiale, koronale eller sagittale visning med musemarkøren
for at indkredse det område, der skal segmenteres.

6.
• Åbn rullelisten Maximal Fragment Number, og vælg det antal fragmenter, der skal de-

tekteres og segmenteres.
• Hvis du f.eks. vælger ét fragment, vil det største tilknyttede område blive segmenteret.

7.

Fastlæg gråtoneværdier i histogrammet (nederst til højre) på følgende måde:
• Indtast de påkrævede Right- og Left-værdier direkte i felterne, der er stillet til rådighed,

eller
• Brug musemarkøren til at justere skydebjælken for venstre værdi og/eller for højre vær-

di, indtil de ønskede værdier vises i de pågældende felter.

8. Marker afkrydsningsfeltet Zoom, og zoom ind på området mellem venstre og højre tær-
skel for at opnå større nøjagtighed i fastlæggelsen af thresholding.
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Trin

9. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og aktivere segmenteringen.

BEMÆRK: Det røde segmenterede område angiver scanningsinformationen, der ligger inden for
de angive tærskelværdier. Det er ikke en forhåndsvisning af det segmenterede objekt.
 

Kontrol af segmenteringen

Figur 61 
Når først proceduren er gennemført, bliver det segmenterede objekt vist i billedvisningen på
planlægningsområdet.

Sikkerhedsoplysning

Segmentering med bånd-thresholding finder muligvis ikke den korrekte form af en given
struktur. Af denne grund skal alle objekter, der er blevet automatisk segmenterede,
kontrolleres på de oprindelige skiver af en læge ved hjælp af softwaren. Hvis de er blevet
ukorrekt segmenterede, skal objekterne korrigeres manuelt eller slettes.

Resultatet af karsegmenteringen skal omhyggeligt kontrolleres og godkendes.
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6.4.2 Bånd-thresholding ved hjælp af maskeobjekt

Generelle oplysninger

I dialogboksen Band Thresholding, an man også udføre objektsegmentring inden for et område
defineret af et maskeobjekt.

Maskeobjekt

Figur 62 

Hvordan man opretter et maskeobjekt

Trin

1. Opret et nyt objekt (se side 112).

2. For at definere et område til segmentering bredt, brug f.eks. Draw Sphere (se side 120)
eller SmartShaper (se side 134).

Bånd-thresholding ved hjælp af maskeobjekt

Figur 63 
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Hvordan man udfører bånd-thresholding

Trin

1. Opret et andet tomt objekt manuelt (se side 112), og navngiv det i henhold til objektet, der
skal segmenteres.

2. Vælg dette objekt på funktionsområdet og klik på Auto Segmentation...

3. I dialogen Band Thresholding vælges det ønskede maskeobjekt fra dropdown-menuli-
sten Mask nederst i dialogen.

4. Marker afkrydsningsfeltet Zoom, og zoom ind på området mellem venstre og højre tær-
skel for at opnå større nøjagtighed i fastlæggelsen af windowing.

5.
• Åbn rullelisten Maximal Fragment Number, og vælg det antal fragmenter, der skal de-

tekteres og segmenteres.
• Hvis du f.eks. vælger ét fragment, vil det største tilknyttede fragment blive segmenteret.

6.

Fastlæg gråtoneværdier i histogrammet (nederst til højre) på følgende måde:
• Indtast de påkrævede Right- og Left-værdier direkte i felterne, der er stillet til rådighed,

eller
• Brug musemarkøren til at justere skydebjælken for venstre værdi og/eller for højre vær-

di, indtil de ønskede værdier vises i de pågældende felter.

7. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og aktivere segmenteringen.

Kontrol af segmenteringen

Figur 64 
Når først proceduren er gennemført, bliver det segmenterede objekt vist i billedvisningen på
planlægningsområdet.

Sikkerhedsoplysning

Segmentering med bånd-thresholding finder muligvis ikke den korrekte form af en given
struktur. Af denne grund skal alle objekter, der er blevet automatisk segmenterede,
kontrolleres på de oprindelige skiver af en læge ved hjælp af softwaren. Hvis de er blevet
ukorrekt segmenterede, skal objekterne korrigeres manuelt eller slettes.

Resultatet af karsegmenteringen skal omhyggeligt kontrolleres og godkendes.
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6.5 Ændring af eksisterende objekter

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose indeholder flere værktøjer til at ændre eksisterende objekter.

Tilgængelige værktøjer

Du kan ændre et objekt med:
• Brush og Eraser
• SmartShaper
• Overførsel af objekter mellem skiver
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6.5.1 Brush og Eraser

Brush og Eraser-funktioner

Figur 65 

Valgmuligheder

Diameteren på brush/eraser-værktøjet kan justeres ved hjælp af Brush Size-skydesøjlen.

For at få vist både brush/eraser-værktøjet og alle evt. segmenterede objekter som skitser, mar-
ker Contours-afkrydsningsfeltet.

Brug af penselfunktionen

Funktionen Brush tillader, at man manuelt kan føje indhold til segmenterede objekter, eller til
tomme objekter (se side 118).

① ②
Figur 66 

Nr. Komponent

① Standard penselfunktion

② Konturerer kun penselfunktion

Brug af slettefunktion

Funktionen Eraser tillader, at man manuelt fjerner oplysninger fra segmenterede objekter (se side
118).

① ②
Figur 67 
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Nr. Komponent

① Standard-eraser

② Konturerer kun eraser

Skift mellem Brush og Eraser

For at skifte mellem funktionerne Brush og Eraser under objektsegmentering, brug højre
museknap til (Brush) og venstre museknap til (Eraser) efter behov.
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6.5.2 SmartShaper

Generelle oplysninger

Muliggør, at et valgt objekt kan blive morphet eller omplaceret manuelt efter behov.

SmartShaper-dialog

Figur 68 

Hvordan man aktiverer SmartShaper

Trin

1. Vælg det ønskede objekt på funktionsområdet og klik på SmartShaper... for at åbne
SmartShaper-dialogen.

2. Marker afkrydsningsfeltet Contours for at få vist objekterne som konturer.

3. Diameteren på brush/eraser-værktøjet kan justeres ved hjælp af Tool Size-skydesøjlen.

Anvendelse af SmartShaper

Trin

1.

For at tilpasse positionen på det valgte objekt klik på Move og træk objektet til den ønske-
de position.
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Trin

2.

Objektformen justeres ved at bevæge cursoren hen over det valgte objekt og klikke på
Deform for at justere dets ydre kontur.

3. Klik på OK for at bekræfte dine ændringer.

Sikkerhedsoplysning

Af hensyn til ydeevnen giver SmartShaper-dialogen kun en forhåndsvisning af det færdige
objekt. Objektberegning udføres kun, når dialogen lukkes med OK. Af denne grund kan det
endelige resultat afvige fra forhåndsvisningen specielt på små eller tynde objekter. Derfor
skal alle objekter, der er ændret ved hjælp af SmartShaper, verificeres i de oprindelige
skiver af det medicinske personale, der anvender softwaren. Hvis de er blevet ukorrekt
ændrede, skal objekterne korrigeres manuelt eller slettes.
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6.5.3 Overførsel af objekter mellem skivesæt

Generelle oplysninger

Efter de er blevet oprettet, bliver objekter automatisk tildelt de datasæt, på hvilke de blev
segmenterede.
Om nødvendigt kan et objekt tildeles andre fusionerede datasæt indeholdt i behandlingsplanen.

Tilgængelighed

Objekter kan ikke overføres mellem skivesæt, når der først er oprettet en dosisbehandlingsplan.

Hvordan man udfører objektoverførsel

Trin

1.
Klik på knappen ... ved siden af objektet.

2.

I den viste dialog åbnes Set/Statistics-fanen.

BEMÆRK: Fanen er kun tilgængelig, inden en behandlingsplan er blevet oprettet.
 

3. Vælg datasættet som objektet skal overføres til.

4. Hvis du ønsker at overføre alle objekter og ikke blot det aktuelle objekt, skal du markere
Move all Objects-afkrydsningsfeltet.

5. Klik på OK for at bekræfte dit valg.

6.

Klik på OK i gensamlingsmeddelelsen for at aktivere objektoverførslen.
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Sikkerhedsoplysninger

Under overførsel af et objekt fra et skivesæt til et andet fusioneret skivesæt kan der
forekomme store interpoleringsfejl, hvis skivesættet afviger væsentligt med hensyn til
geometriske egenskaber såsom pixelstørrelse, skiveafstande og skiveretning. Derudover
gælder, at såfremt målskivesættet kun overlapper en del af objektet, er det kun den del af
objektet, der bliver overført. Resten af objektet bliver ikke overført. Som resultat af disse
faktorer kan det forekomme, at formen på objektet på målskivesættet ikke længere er
korrekt.

Volumenværdien angivet i fanen Set/Statistics beregnes af iPlan baseret på billedkvalitet,
billedopløsning, skivetykkelse osv., og kan afvige fra den aktuelle volumen af det
segmenterede objekt.

Formen på et flyttet objekt kan have ændret sig, efter det er blevet beskåret igen, fordi de
dele på det flyttede objekt, der ikke befinder sig inden for skivesættet, bliver slettede.
Derudover kan interpoleringsfejl også ændre formen en smule.
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6.6 Avanceret objekt-manipulation

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose giver adskillige avancerede metoder til at arbejde med objekter.

Tilgængelige funktioner

• Skalering af objekter
• Oprettelse af et vægobjekt
• Fletning af objekter
• Opdeling af objekter
• Rolleforflyttelse
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6.6.1 Skalering af objekter

Generelle oplysninger

Funktionen Scaling muliggør, at du kan:
• Gøre oprettede objekter proportionalt større eller mindre og generere et nyt objekt ud fra det

morphede objekt.
• Oprette et ”væg”-objekt, som genereres i relation til et kildeobjekt, der allerede er oprettet.

Hvordan man aktiverer objektskalering

Trin

1. Klik på Advanced Manipulation... på funktionsområdet.

2. Vælg fanen Scaling.

Skaleringsfane

①

②

Figur 69 

Nr. Komponent

① Det valgte kildeobjekt ud fra hvilket det skalerede objekt oprettes.

② En forhåndsvisning af det skalerede objekt ud fra den udførte objektmanipulation.

Hvordan man forstørrer eller formindsker objekter

De tilgængelige valgmuligheder i dialogen Scaling vil variere afhængigt af, om du gør objekter
større eller mindre eller opretter et vægobjekt.

OPRETTELSE AF ET OBJEKT

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 139



Trin

1. Under Choose Operation and Source Object, vælg Enlarge Object eller Shrink Ob-
ject.

2. Under Choose Operation and Source Object vælges objektet, som du ønsker at skale-
re fra den medfølgende liste.

3.

• Gå til afsnittet Adjust Parameters og angiv i millimeter, hvor meget objektstørrelsen
skal øges eller mindskes.

• Som standard justeres objektstørrelsen proportionalt i retningerne venstre-højre, anteri-
or-posterior og hoved-fod. Denne indstilling kan deaktiveres ved at klikke på afkryds-
ningsfeltet proportional ud for den pågældende retning.

4.

• Gå til feltet Name og angiv et navn for det skalerede objekt. En forudindstillet struktur
kan også vælges fra den medfølgende liste.

• Som standard navngives det nye objekt i overensstemmelse med kildeobjektets navn
og den valgte handling.

5. Klik på den ønskede farve for objektet.

6. Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af skale-
ringsresultatet.

7. Klik på Generate for at oprette et skaleret objekt.

8.
• Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på Close.
• Det skalerede objekt vises nu i listevisningen på funktionsområdet.

Sikkerhedsoplysning

Objekter bliver kun forstørrede eller formindskede, hvis den indtastede margen er større
end eller lig med halvdelen af skiveafstanden og tykkelsen. Med andre ord hvis scanningen
har en skiveafstand og tykkelse på 5 mm og objektets margen er indstillet til 2 mm, så
bliver objektet ikke forstørret i scanningsretningen. Hvis margen derimod er 2,5 mm, så
bliver den forstørret.

Begrænsninger af formindskning

Formindskningen af objekter/strukturer med betydelige varierende afstande i vinkelrette retninger
kan medføre en større erosion end forventet. Se f.eks. det følgende todimensionelle eksemple,
hvor det elipseformede objekt i Figur 70 afbilder målene for elementet, som er brugt til forstørre/
mindske erosion; derfor kaldet det erosionselement.

Figur 70 
Dette erosionselement er ca. 16 gange højere end bredden. Prikken i centrum angiver punktet,
der flyttes over objektets grænse for at erodere. Ved at anvende erosionselementet på en cirkulær
skive (vist med den cirkulære linje i Figur 71) fremkommer et eroderet objekt (angivet af det solide
objekt i midten af Figur 71), hvor formindskelsen af bredden er ca. 5 gang større end defineret af
den vandrette radius i erosionselementet. Tag venligst dette med i dine overvejelser når du vælger
parametre for objektformindskning.
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Figur 71 

Hvordan man opretter et vægobjekt

Trin

1. Under Choose Operation and Source Object vælg Create Wall.

2.

• Klik på Exterior for at oprette vægobjektet uden for kildeobjektet.
• Klik på Centered for at oprette klideobjektgrænsen i midten af det nye vægobjekt.
• Klik på Interior for at oprette vægobjektet inden for kildeobjektet.

3. Vælg ligeledes under Choose Operation and Source Object det ønskede kildeobjekt.

4. Gå til afsnittet Adjust Parameters og indtast dimensionerne for vægobjektet i millimeter.

5.
• Gå til feltet Name og angiv et navn for vægobjektet. En forudindstillet struktur kan også

vælges fra den medfølgende liste.
• Standardnavnet for det nye objekt er det samme som for kildeobjektet.

6. Klik på den ønskede farve for objektet.

7. Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af skale-
ringsresultatet.

8. Klik på Generate for at oprette vægobjektet.

9.
• Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på Close.
• Vægobjektet vises nu i listevisningen i funktionsområdet.
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6.6.2 Fletning af objekter

Generelle oplysninger

Fanen Logical Operations tillader, at man fletter to objekter og opretter et nyt objekt fra de
flettede objekter.

Hvordan man aktiverer logiske handlinger

Trin

1. Klik på Advanced Manipulation... på funktionsområdet.

2. Vælg fanen Logical Operations.

Fanen logiske handlinger

①

②

Figur 72 

Nr. Komponent

① De valgte kildeobjekter ud fra hvilke det nye objekt oprettes.

② Forhåndsvisning af det nye objekt ud fra hvordan de to kildeobjekter er blevet flettet.

Hvordan man fletter objekter

Trin

1. Gå til felterne First Operand og Second Operand, og vælg de to objekter, der skal dan-
ne basis for det nye projekt.
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Trin

2.

Vælg den ønskede proces blandt følgende valgmuligheder:
• Klik på Union for at oprette et nyt objekt fra to flettede objekter.
• Klik på Intersection for at oprette et nyt objekt ud fra fællesmængden af to objekter.
• Klik på Subtraction for at oprette et nyt objekt som resultat af en subtraktion af objekt

nummer to (Second Operand) fra objekt nummer et (First Operand).

3.
• Gå til feltet Name, og angiv et navn for det nye objekt. En forudindstillet struktur kan

også vælges fra den medfølgende liste.
• Som standard navngives det nye objekt efter den valgte proces.

4. Klik på den ønskede farve for objektet.

5. Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af flet-
ningsresultatet.

6. Klik på Generate for at oprette det nye objekt.

7.
• Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på Close.
• Det nye objekt vises nu i listevisningen i funktionsområdet.
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6.6.3 Opdeling af objekter

Generelle oplysninger

Fanen Splitting tillader, at man opdeler planlagte objekter i mindre objekter. Dette kan være
praktisk, for eksempel når man behandler tumorer på rygmarven for at adskille OAR-områder, der
ikke må udsættes for bestråling fra tumorområder, som skal have maksimal dosis.

Hvordan man aktiverer opdeling af handlinger

Trin

1. Klik på Advanced Manipulation... på funktionsområdet.

2. Vælg fanen Splitting.

Fanen opdeling

Figur 73 

Indledende trin

Trin

1. Gå til listen Source Object og vælg det objekt, der skal opdeles.

2.

Vælg den ønskede opdelingsretning for skæreplanet:
• Klik på Min Area for at bestemme opdelingsretningen frit, så tværsnittet er så lille som

muligt.
• Klik på Axial, Coronal eller Sagittal for at opdele objektet efter den angivne retning.

3.

Klik på knappen Object Splitter i værktøjslinjen i fanebladet Splitting.
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Trin

4. Klik på den foretrukne visning i fanebladet.

5.

• Træk i den grønne firkant med musemarkøren for at justere skæreplanet langs den
valgte retning.

• Det er også muligt at hælde planet ved at flytte musemarkøren over eller under den
grønne firkant.

6.

Kontroller, at objektet er opdelt korrekt ved hjælp af scanningsvisninger og 3D-visningen.

Generering af opdelte objekter

Når du har sikret dig, at objektet er opdelt korrekt, kan du generere de to nye objekter, der er
angivet af de blå og gule bokse.

Trin

1. Gå til feltet Name og angiv et navn for det første objekt.

2. Klik på den ønskede farve for objektet.

3. Klik på Generate Blue eller Generate Amber, afhængigt af hvilket objekt, du vil genere-
re. Dette objekt vises nu i listen Source Object.

4. Gentag trinnene 1-3 for objekt nummer to.

5.
• Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på Close.
• De nye objekter vises nu i listevisningen i funktionsområdet.
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6.6.4 Rolleforflyttelse

Generelle oplysninger

Denne funktion tillader, at et objekt tildelt en specifik rolle i recepten (se side 165) erstattes af et
andet objekt.
• Hvis f.eks. en målvolumen er reduceret i størrelse mellem behandlinger, kan en justeret

volumen oprettes ved hjælp af skaleringsfunktionerne (side 139).
• Den oprindelige volumen (beregnet til PTV på den planlagte recept) kan derefter erstattes med

den formindskede volumen.

Hvordan man aktiverer rolleforflyttelse

Klik på Role Reassignment... for at åbne dialogen Reassignment.

Dialogen rolleforflyttelse

Figur 74 
Objekterne defineret som PTV, Boost eller OAR i ordinationen (se side 165) vises under
Assigned Objects.
De resterende tilgængelige objekter, der kan vælges, vises under Available Objects.

Trin

1. Under Assigned Objects vælges det oprindelige objekt, der skal erstattes.

2. Under Available Objects vælges erstatningsobjektet.

3. Klik på Swap for at erstatte det oprindelige objekt med erstatningsobjektet.

4. Bekræft indstillingerne, og luk dialogen ved at klikke på Close.

Kontroller, at det tilpassede behandlingsscenarie er passende til den planlagte behandling.
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6.7 4D-datasimulation
6.7.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Hvis en 4D-dataserie (se side 476) er tilgængelig, vises et kontrolpanel, der gør det muligt at se
en simulering af indre organbevægelse i bunden til højre af skiver og rekonstruktionsvisninger.
Denne funktion er særlig nyttig, når man planlægger objektkonturer til ekstrakranielle
behandlinger, eftersom interne organbevægelser kan udgøre en væsentlig faktor i disse tilfælde.

Kontrolpanel

Figur 75 

Igangværende simulation

① ②

③ ④

Figur 76 
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Kontrolpanelfunktioner

Komponent Funktion

Starter 4D-simulationen ved automatisk at browse i rækkefølge gennem de til-
gængelige data.

Sætter 4D-simulation på pause.

Muliggør, at man manuelt kan browse fremad gennem de tilgængelige datasæt.

Hurtig fremad direkte til slutningen på 4D-simulationen.

Muliggør, at man manuelt kan browse tilbage gennem de tilgængelige datasæt.

Hurtig tilbage direkte til begyndelsen på 4D-simulationen.

Du kan browse til et bestemt sted i simulationen ved hjælp af udviklingsskyde-
ren.

4D-datasimulation

148 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.8 Forlad objektoprettelse
6.8.1 Oversigt

Klarmeldingen Exit

Figur 77 
Før trinnet Object Creation afsluttes, sørg for at alle objekter er korrekt segmenteret.
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Forlad objektoprettelse

150 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



7 OPRETTELSE AF
BEHANDLINGSPLAN

7.1 Om behandlingsplan

Behandlingsplanlægningsprocedure

Dette trin sætter dig i stand til at oprette en komplet behandlingsplan.

Trin

1. Vælg en skabelon eller udfør manuel planlægning.

2. Lav en beskrivelse af hvert planlægningsobjekt.

3. Tilføj behandlingsgrupper.

4. Vis resultaterne af alternative dosisberegningsalgoritmer.

5. Få vist dosis via billedvisninger eller DVH.

6. Sammenlign planer.
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7.1.1 Sammenligning af behandlingsmuligheder

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose muliggør, at du kan oprette en behandlingsplan via terapimodaliteterne:
• Konform stråle
• Konform bue (statisk og dynamisk)
• IMRT
• Cirkulær bue
• HybridArc

Softwaren begrænser ikke mængden af behandlingsområder, -stråler eller -buer, der kan
anvendes. Systemets ydeevne vil derimod blive påvirket, hvis der anvendes et stort antal stråler
(> 50), buer (> 10) eller IMRT-stråler (> 20).

Konforme stråler

Konformstråleteknikken anvender specifikke kollimatorforme til forskellige gantry- og
tabelretninger, og dermed optimeres hvert strålefelt til formen fra PTV’et. På grund af den store
feltstørrelse, der er mulig med en multileaf-kollimator, er det normalt tilstrækkeligt at planlægge et
isocenter til hver læsion.
Ulempen ved denne teknik er, at dosen på det omkringliggende væv på strålens indgangsside kan
være højere, end når man udfører standard radiokirurgi med en roterende gantry.

Konforme buer

Under konform buebehandling svarer gantry-rotationen under bestråling til den, der kendes fra
standard radiokirurgi. Justeringen af bestrålingsfeltet til formen af tumoren for hvert bueplan og
gantry-vinkel svarer til den, der kendes fra den konforme strålefremgangsmåde. Både statiske og
dynamiske konforme buebehandlinger er mulige.

Behandling Strålingsfeltform

Dynamisk konform bue Tilpasset til PTV-projektionen under buen

Statisk konform bue En gennemsnitlig feltform beregnes til den komplette bue

Intensitetsmoduleret strålebehandling

Med intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT) varierer intensiteten af strålen inden for det
leverede felt. På denne måde kan man minimere risikoen, som dosen udgør i forbindelse med
PTV.

Cirkulære buer

Cirkulær buebehandling anvender koniske kollimatorer, der giver kegleformede strålingsfelter. En
høj dosis af bestråling sendes til skæringspunktet, mens dosen udenfor denne volumen er
betydeligt lavere. Der anvendes normalt et antal buer til en enkelt behandling, spatialt fordelt rundt
om patienten ved hjælp af specielle vinkler på behandlingsborde til hver bue. Ved brug af et
tilstrækkeligt stort antal stråler forbedres fordelingen af dosen og dermed minimeres dosen på det
omkringliggende væv.
Cirkulære buer er særlig praktiske, når man behandler små kugleformede læsioner og under
udførelse af radiokirurgi. Ulemperne ved brug af koniske felter er, at det kan være nødvendigt at
planlægge adskillige isocentre for en enkel PTV. Resultatet er, at dosen indvendigt på læsionen
måske ikke bliver tilstrækkelig homogen.
Beregningen af dosen til en cirkulær buebehandling udføres ved hjælp af den cirkulære
kegledosealgoritme. I dette tilfælde kan Monte Carlo-algoritmen ikke benyttes.
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Nøjagtigheden af en cirkulær kegle, der er monteret på kollimatoren, kan ikke garanteres
for alle vinkler. Under behandlingen er det derfor vigtigt at anvende den samme vinkel på
kollimatoren, som under målingen af strålen.

Ved cirkulære kegler skal kæberne afskærme strålingen uden for keglematerialet.
Kæbepositionerne anvendt under behandlingen skal være de samme som de
kæbepositioner, der anvendes under strålingsmålingen.

HybridArc

HybridArc er en kombination af dynamisk konform bue og IMRT-behandlinger. En eller flere IMRT-
stråler bliver tilføjede til hver dynamisk konform bue i den samme bordposition for at yderligere
optimere dosefordelingen ved at minimere ekstra anstrengelser.
Buens length (længde) og number (antallet) af IMRT-stråler per bue kan brugertilpasses. Gantry-
vinklerne på IMRT-strålerne bliver fordelt automatisk af softwaren ved hjælp af gantry-vinkel
distance (afstanden) mellem to tilstødende IMRT-stråler og gantry-vinklen på den first (første)
IMRT-stråle beregnet ved:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Derudover kan vægtningen mellem dosen, der leveres af den konforme bue og IMRT-strålerne,
justeres af brugeren. Inden optimering af IMRT-stråler bliver den dynamiske konforme
bueblænder optimeret i overensstemmelse med de definerede IMRT-begrænsninger for at
forbedre fordelingen af dosen yderligere. På denne måde opnås der fordele ved brug af HybridArc
dynamiske konforme behandlinger og IMRT-behandlinger.
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7.1.2 Hovedskærms-oversigt

Formål

På skærmen for Treatment Planning kan man definere visningen og redigere sin
behandlingsplan.

Åbning af behandlingsplanlægning

Man kan komme videre til dette trin via Navigator-funktionerne (se side 46).
Hvis en behandlingsplan endnu ikke er defineret, åbner iPlan RT Dose automatisk dialogboksen
Create Plan (se side 158).

Hovedskærm

Figur 78 

Opdater MU

Denne knap opdaterer monitorenhedsberegningen for hele behandlingsplanen. MU-værdier
opdateres kun automatisk i tilfælde af store ændringer, f.eks. til vægtning af behandlingsgrupper
og individuelle behandlingselementer (se siderne 190 og 196), eller justeringer i recepten
(se side 176).
• For HybridArc-elementer genskaber Refresh MU Arc-IMRT strålevægtningen efter optimering

af åbning.
• For IMRT og HybridArc elementer opfylder Refresh MU den ordinerede PTV-

dosenormalisering efter IMRT-optimering.
• Refresh MU efter IMRT-optimering bør generelt undgås, eftersom der ikke bliver taget hensyn

til OAR-formål. På denne måde kan Opdater MU medføre overtrædelse af OAR-
begrænsninger.

• Refresh MU efter IMRT-optimering i kombination med en aktiveret Monte Carlo-algoritme
udløser altid en ny Monte Carlo-beregning uafhængigt af evt. tidligere beregningsresultater. På
grund af Monte Carlo-algoritmens statistiske karakter, kan hver Refresh MU føre til lidt
forskellige strålemonitorenheder.
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Området Functions

Hvis en behandlingsplan endnu ikke er blevet defineret, er følgende funktioner tilgængelige:

Komponent Funktion

Create Treatment Plan Giver dig mulighed for at oprette en behandlingsplan (se side 158).

Object Manipulation Tillader, at man redigerer objekternes form baseret enten på deres
morfologi eller på udførsel af logiske handlinger (se side 138).
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7.1.3 Dosespecifik værktøjslinje og visningsfunktioner

Værktøjslinjefunktioner

Komponent Funktion Se

Plan Comparison (Plansammenligning) muliggør, at man kan
indlæse en anden behandlingsplan, der kan sammenlignes med
den aktuelle behandlingsplan, eller man kan sammenligne Monte
Carlo- og Pencil Beam-beregninger.

Side 238

Open DVH Dialog åbner en dialog, hvor behandlingsdosen kan
beregnes for planlagte målvolumener. Side 219

Dose Display åbner en dialog, hvor der kan konfigureres forskel-
lige dosisdisplay-valgmuligheder fx relative eller absolutte værdi-
er, cGy- eller Gy-enheder etc. 

Side 217

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam giver mulighed for at skifte
mellem Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmer for dosebereg-
ning. 

Side 208

Knappen Show Dose giver mulighed for at vise de planlagte dosi-
skonturer for hver målvolumen sammen med en tilhørende dosis-
skala. 

Side 213

Knappen Threshold giver mulighed for kun at vise en dosistær-
skel, hvilket gør, at man kan koncentrere sig om en specifik dosi-
sværdi. 

Side 215

Billedvisningsfunktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Toggle view mode giver mulighed for at vise den fron-
tale eller kranielle visning af enten kun OAR’ere eller af alle struk-
turer. 

Side 244

Show/draw planning shape (vis/tegn planlægningsform) giver
mulighed for at tilpasse strålingsfeltet ved at justere bladene på
multileaf-kollimatoren. 

Side 263

Show/change leaves and jaw positions (vis/skift blad- og kæbe-
positioner) giver mulighed for manuelt at justere positionerne på
bladene og kæberne. 

Side 264

Enter leaf positions numerically (indtast bladpositioner nume-
risk) giver mulighed for at indtaste bestemte værdier for hvert blad. Side 266

Reset manual changes to shape tillader, at man fortryder juste-
ringer til bladpositioner. Side 267
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Komponent Funktion Se

Toggle fluence display (Skift fluensdisplay) giver mulighed for at
skifte mellem displayet på et fluenskort. Side 216

Knappen Arc/Beam display giver mulighed for at vælge hvilke af
de planlagte stråler eller buer, der skal vises. Side 250

Disse funktioner muliggør, at du kan bevæge dig gennem de valgte
buer eller IMRT-stråler.

Side 268

Skifter mellem forskellige IMRT-stråler på en HybridArc.
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7.2 Oprettelse af en ny behandlingsplan
7.2.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Når Object Creation er udført (se side 73), bedes man automatisk om at oprette en ny
behandlingsplan.
Hvis en behandlingsplan endnu ikke er blevet defineret, er det ligeledes muligt at oprette en ny
plan ved at klikke på Create Treatment Plan.

Opret plan dialog

Figur 79 

Valgmuligheder for oprettelsesplan

Der findes tre muligheder for oprettelse af en ny behandlingsplan:

Afsnit Se

Hvordan man opretter en helt ny plan Side 159

Hvordan man opretter en ny plan (Nuværende recept) Side 159

Hvordan man opretter en ny plan (Nuværende recept og opsætning) Side 159

Administration af skabelonplan

Hvis du ønsker at omorganisere nuværende skabeloner, så klik på Manage... (Administrer...) (se
side 294).

Efterfølgende ændringer

Ændringer til færdige behandlingsplaner kan udføres i dialogboksen Prescription (se side 176).
Ordinationstypen (se side 164) kan dog kun indstilles i dialogboksen Create Plan.

Oprettelse af en ny behandlingsplan
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7.2.2 Valgmuligheder for oprettelsesplan

Hvordan man opretter en helt ny plan

Trin

1. Vælg Manually-valgmulighedsknappen nederst i dialogen Create Plan.

2. Klik på Next for at definere recepten (se side 162).

Behandlingsopsætningen skal defineres separat i dialogboksen Group (se side 180).

Hvordan man opretter en ny plan (Nuværende recept)

Trin

1. Vælg Plan Template-valgmulighedsknappen øverst i dialogen.

2. Vælg den foretrukne skabelon på listen.

3. Vælg Load prescriptions only-afkrydsningsfeltet og klik på Next.

De valgte receptoplysninger anvendes i behandlingsplanen og kan ændres:
• I dialogboksen Create Plan (se side 162)
• I dialogboksen Prescription (se side 176)

Behandlingsopsætningen skal defineres separat i dialogboksen Group (se side 180).

Hvordan man opretter en ny plan (Nuværende recept og opsætning)

Trin

1. Vælg Plan Template-valgmulighedsknappen øverst i dialogen.

2. Vælg den foretrukne skabelon på listen og klik på Next.

De valgte receptoplysninger anvendes i behandlingsplanen og kan ændres:
• I dialogboksen Create Plan (se side 162)
• I dialogboksen Prescription (se side 176)

Oplysningerne om behandlingsopsætningen anvendes til behandlingsplanen og kan ændres i
dialogboksen Group (se side 180).

Bue- eller strålefordelingen, der blev oprettet ved at vælge en skabelon, er ikke klinisk
optimeret. Effektiviteten af planen skal efterfølgende vurderes, inden behandlingen
påbegyndes.
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7.2.3 Ændring af egenskaber for plan

Generelle oplysninger

Man kan ændre behandlingsplanens egenskaber i dialogboksen RTPlan Properties.

Hvordan man indstiller parametre for dosisberegning

Trin

1.

Vælg RTPlan-objektet på funktionsområdet.

2. Klik på Properties på Functions-fanen i funktionsområdet for at åbne dialogen Propert-
ies.

Dialogen RTPlan-egenskaber

Figur 80 

Komponent Funktion

Name Navnet på behandlingsplanen. Dette fremkommer på funktionsfanen. Stan-
dard er ”The RTPlan”.

Treatment Type Kranial eller ekstrakranial.

Plan Intent Du kan notere formålet med planen her fx palliativ eller helbredende.

Du kan ligeledes se:
• De nuværende reference og afstemningssæt
• Patientens retning
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Andre egenskaber

Du kan indstille egenskaber for følgende funktioner i denne dialog:
• Dosisberegning: se side 205.
• Monte Carlo-indstillinger: se side 209.
• Ordination: se side 205.
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7.3 Definition af en recept
7.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Recepten er grundlæggende for behandlingsplanen. På recepten kan man angive:
• Hvilken struktur der er PTV eller Boost, og hvilke der er risikoobjekter (OAR)
• Hvorledes en dosis beregnes for den pågældende struktur
• Hvor stor en dosis PTV eller Boost strukturen kan modtage
• Hvilken vægtning hver OAR skal have
• Dosis- og volumenbegrænsninger for hvert objekt
• Formål med planlægningsoptimering

Opret plan dialog

Figur 81 

Sådan defineres en recept

Trin Se

1. Vælg en recepttype. Side 164

2. Tildel typer til planlægningsobjekter, eksempelvis OAR, PTV. Side 165

3. Opsæt dosisindstillinger og fraktionering for PTV- og Boost-objekter. Side 166

4. Definer dosisvolumenhistogrammet (DVH) for hvert objekt. Side 170

5.
Definer begrænsninger for PTV(’er) og forskellige OAR(’er). Den endelige
behandlingsplan skal opfylde disse begrænsninger.
BEMÆRK: Begrænsninger kan ændres til formål.
 

Side 172

6. Definer planlægningsformål. Disse har indflydelse på beregninger af dosi-
soptimering under invers-planlægning. Side 172
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BEMÆRK: Man kan også ændre en eksisterende recept (se side 176).
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7.3.2 Vælg en recepttype

Generelle oplysninger

Recepttypen afgør, hvordan man beregner dosis i forhold til målstrukturen.
Recepttyperne er definerede globalt for behandlingsplanen. Det er ikke muligt efterfølgende at
ændre recepttyper.

Recepttyper

Figur 82 

Hvilken recepttype?

Recepttype

Dose Volume Pres-
cription

Denne recepttype bruges til at sikre, at en bestemt procentdel af mål-
strukturen modtager en bestemt procentdel af den ordinerede dosis.
Hvis man vælger Dose Volume Prescription, kan systemet automatisk
beregne det bedste dosisvolumendækningsforhold, mens der tages hen-
syn til definerede restriktioner (se side 172).
BEMÆRK: Et normaliseringspunkt kan stadig oprettes efterfølgende (se
side 234).
 

Point Prescription to
Isocenter

Denne recepttype definerer en bestemt dosis til et isocenterpunkt (nor-
maliseringspunkt) uden at tage hensyn til strukturvolumen.
Hvis man vælger Point Prescription to Isocenter, angiver softwaren, at
en restriktion er overtrådt i dosisvolumenhistogrammet (se side 170).
Planen skal derefter tilpasses manuelt om nødvendigt.

BEMÆRK: Hvis Dose Volume Prescription er blevet valgt, skal du afsætte en rimelig bred
margen rundt om PTV til MLC-penumbra.
 

Relativ dosis

Denne indstilling definerer dosens mængdeforhold under en læges hensyntagen. En relativ dosis
på 100 % angiver en absolut dosis på 1.

Dosisberegning

Du kan tilpasse dosisberegningsparametrene. Se side 205.
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7.3.3 Tildeling af typer til objekter

Generelle oplysninger

Hvert objekt kan tildeles en bestemt objekttype ved hjælp af valgmulighedsknapperne udover
listen, eksempelvis PTV eller Boost.

Objekttildeling

Figur 83 

Tilgængelige indstillinger

Objekttype Beskrivelse

PTV Det tilsvarende objekt er indstillet som den planlagte målvolumen.

Boost
Et udvalgt udsnit af den planlagte målvolumen kan angives som modtager af
en højere dose.
Boost-objekter skal altid være en del af PTV’en.

OAR Indstillingerne defineret for OAR-objekter (se side 166) påvirker automatisk
bladoptimering direkte for konforme behandlinger.

Other
Om nødvendigt kan denne valgmulighed bruges til at angive strukturer af ge-
nerel interesse, der ikke er direkte relevante for behandlingsområdet. Der fin-
des ingen bestemte indstillinger for denne objekttype.

Hvordan man tildeler objekttyper

Trin

1. Vælg objektet fra listen.

2.

Tildel en type ved at aktivere en radioknap fx PTV, OAR osv. Objektet skifter farve på li-
sten.
Passende objekter kan også blive valgt sammen (ved hjælp af musen med Shift- eller
Ctrl-tasterne) og tildeles en bestemt objekttype med valgmulighedsknapperne.

3. Definer doserecepter for hvert PTV- og Boost-objekt.

4. Definer begrænsninger for hvert OAR-objekt.

5. Definer formål for hvert PTV-, Boost- og OAR-objekt.

OPRETTELSE AF BEHANDLINGSPLAN

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 165



7.3.4 Definer doserecepter for PTV- og Boost-objekter

Generelle oplysninger

Du kan definere recept- og fraktionsoplysninger for hvert PTV, der vises på Objects-listen.

Indstillingsområdet

Figur 84 

Hvordan man definerer PTV-objektindstillinger

Trin

1. Vælg målobjektet fra listen over Objects.

2. Sørg for at PTV-radioknappen er blevet valgt. Objektet skulle nu være farvet grønt og
mærket som PTV.

3. Definer det samlet antal fraktioner med Number of Fractions (Antal fraktioner) spin-bok-
sen.

4.

Definer dosen. Dette kan enten være:
• En bestemt dose for hver Single Fraction, eller
• En generel dosis for All Fractions.

Man kan bruge dialogboksen Dose Display (se side 217) til at definere:
• Dosisenhed (cGy eller Gy)
• Hvorvidt dosen er relativ eller absolut

5.

Indstil et normaliseringsmål:
• Brug dropdown-menuen til at indstille et foretrukket normaliseringsmål som absolut eller

relativt dosemål eller
• Indstil Normalization pr. procentvolumen (V%) direkte.
• Indstil et normaliseringspunkt på DVH’en ved at vælge et begrænsningspunkt, højre-

klikke med musen for at få vist indholdsmenuen og derefter vælge Normalization. Se
side 172.

Det definerede mål bliver gemt i Refresh MU-funktionen.
For at normalisere omgående under IMRT-fremadrettet beregning vælges et normalise-
ringspunkt, højreklik med musen for at få vist indholdsmenuen og vælg derefter Renor-
malize Post-Optimization.
BEMÆRK: Optimering af åbning for HybridArcs normaliserer også de punkter, der er
valgt til Renormalize Post-Optimization, men kun hvis der ikke er en IMRT-optimering,
der venter.
 

6. Området Assigned groups er relevant for efterfølgende tildeling af behandlingsgruppe
(se side 176).
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Hvordan man definerer Boost-objektindstillinger

Du kan definere indstillinger for Boost-objekter på samme måde som for PTV-objekter. I tilfældet
med Boost-objekter, suppleres PTV-dosen. Det overordnede resultat vises korrekt i
dosisvolumenhistogrammet (se side 170).
BEMÆRK: Hvis målet består af to PTV’er, hvoraf den ene ligger inde i den anden, anbefaler vi at
tildele objekttypen boost til den indkapslede PTV.
 

PTV og fremadrettet planlægning

Hvis man udfører fremadrettet planlægning, skal hvert PTV- eller boost-objekt have et tilknyttet
isocenter (se side 180).

PTV- og IMRT-planlægning

Under IMRT-planlægning kan du behandle flere PTV’er med en behandlingsgruppe, og du kan
behandle dem med et indbygget boost-objekt. I dette tilfælde behøver man ikke at vælge en
behandlingsgruppe for boost-objektet/objekterne, og man kan ignorere mængden af fraktioner, da
kun dosisværdien er afgørende. 
BEMÆRK: Du bedes være opmærksom på, at når du behandler flere læsioner med en enkelt
behandlingsgruppe, er der af fysiske og tekniske årsager begrænsninger i forbindelse med
afstanden mellem læsioner og deres placeringer inden for det mulige strålingsfelt.
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7.3.5 Definition af dosebegrænsninger for OAR-objekter

Generelle oplysninger

Du kan definere beskyttelsesniveauet, som hver OAR skal modtage under planlægning.

Du skal altid anføre og definere OAR’er korrekt for at undgå utilsigtet dosis til OAR’er.

OAR-indstillinger

Figur 85 

Hvordan man definerer OAR-objektindstillinger

Trin

1. Vælg målobjektet fra listen over Objects.

2. Sørg for, at OAR-radioknappen er blevet valgt. Objektet skulle nu være farvet blåt og
mærket som OAR.

3. Hvis du vil udføre Forward Planning, defineres en prioritet i OAR Type (se nedenfor).

4. Hvis man vil udføre Inverse Planning, skal hver OAR tildeles en Guardian-værdi (se
herunder).

Fremadrettet planlægning

Hvis du ønsker at udføre Forward Planning, kan du tildele hver OAR et af tre prioritetsniveauer,
der tages hensyn til under efterfølgende planlægning:

OAR-prioritet Beskrivelse

OAR Type 1

Systemet tager hensyn til disse objekter under bladoptimering.
Prioritet 1 OAR-objekter skal være fuldstændigt blokerede for at beskytte det
pågældende område. Det kan imidlertid være umuligt at blokere 100 % af-
hængigt af PTV-placeringen.

OAR Type 2
Systemet tager også hensyn til disse objekter under bladoptimering.
Dele af PTV-margenen, der overlapper med prioritet 2 OAR objekter, er blo-
keret for at beskytte det pågældende område.

OAR Type 3 Systemet tager ikke hensyn til disse objekter under bladoptimering.
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Invers-planlægning

Hvis man ønsker at udføre Inverse Planning, kan hver OAR tildeles en Guardian-værdi (se
herunder). 

OAR-type Standardbeskyttelsesværdi

OAR Type 1 Standardindstilling yder 100 % beskyttelse af det tildelte objekt.

OAR Type 2 Standardindstilling yder 66 % beskyttelse af det tildelte objekt.

OAR Type 3 Standardindstilling yder 33 % beskyttelse af det tildelte objekt.

I tilfældet med konforme stråle- og buebehandlinger, påvirker beskyttelsesværdiindstillingerne ikke
beregningen af den automatiske monitorenhed (MU).

Beskyttelsesindstillinger og IMRT

Beskyttelsesindstillingerne er særligt vigtige for dosisoptimering under IMRT- og HybridArc-
behandlinger, eftersom de beregnede optimeringer er resultatet af multiplikationer med
beskyttelsesværdiens procentdel.
• Hvis beskyttelsesværdien for en OAR er indstillet til 100 %, så vil OAR’en modtage maksimum

beskyttelse under dosisoptimering.
• En OAR med en beskyttelsesværdiindstilling på 0 % vil slet ikke blive medregnet under

dosisoptimering.
• Hvis beskyttelsesværdien for HybridArc-behandlinger for en OAR er indstillet på mindre end 10

%, bliver OAR ikke medtaget i optimering af åbning.
For oplysninger om dosisoptimering, se side 307.

Doserelation

Doserelation vises nederst på skærmen i området med indstillinger under General Dose Relation
for Display. Hvis to eller flere PTV’er er blevet definerede til behandlingsplanen med forskellige
receptdoser, er det muligt at tilpasse denne værdi således, at der anvendes en passende relation.
Dette er udelukkende en displayindstilling og påvirker således ikke den reelle doserecept.

All Fractions-værdien er altid den samme som den procentvise dose, du forventer af en
PTV. For alle almindelige opsætninger skal denne værdi svare til doserelationen. For
eksempel kunne du ordinere 20,0 Gy til en PTV, hvis din foretrukne relation var 80 % = 16,0
Gy. Kompleksiteten stiger for flere PTC’er med forskellige recepter.
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7.3.6 Gennemgang af dosisvolumenhistogrammet

Generelle oplysninger

Et dosevolumen-histogram (DVH) vises for hvert objekt på det centrale område i dialogen Create
Plan.
Dette viser for hvert objekt, hvor stor en dosis hver del af objektet skal have.
Oplysningerne indeholdt i dosevolumenhistogrammet afhænger af dit projekt og
receptindstillinger.

Hvordan man gennemgår DVH for et objekt

For at gennemgå DVH for et objekt vælges objektet på Objects-listen. DVH’et bliver vist.

DVH’et skulle ikke være det eneste kriterium for at afgøre nøjagtigheden af
behandlingsplanen. Et andet muligt kriterium vil være dosefordelingsvisningen.

Dosisvolumenhistogrammet (PTV eksempel)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figur 86 

Nr. Komponent Funktion

① Volume Klik her for at ændre volumenvisningsenheden (ccm eller pro-
cent).

② Volumen-doseforhold Vist for hvert begrænsningspunkt, der er defineret på grafen for
det nuværende objekt. Se side 172.

③ Skraverede områder Områder på DVH’et hvor grafen for Dose/volumen ikke må gå
igennem.

④ Dose Klik her for at ændre dosisvisningsenheden (Gy, cGy, eller pro-
cent).
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Nr. Komponent Funktion

⑤ Begrænsningspunk-
ter Se side 172.

X- og Y-akser

Akse Beskrivelse

Y-akse Objektvolumen (% eller ccm).

X-akse Den modtagne dosis efter volumen (relativ [%] eller absolut [Gy eller cGy]).

Beskyttelsesværdi

Beskyttelsesværdiindstillingerne for den nuværende OAR bliver vist på grafen nedenunder
doserelationen.

Hvordan man ændrer volumen- eller doseinterval

Hvis du ønsker at øge den viste volumen- eller doseinterval, så klik og træk i pilene for enden af
Y- og X-akserne indtil grafen viser det ønskede interval. Et dobbeltklik med musen på en akse
tilpasser den automatisk til den optimale visning.
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7.3.7 Definition af begrænsninger og formål

Begrænsninger

Begrænsninger anvendes til at begrænse den modtagne dose fra strukturer bortset fra
målvolumen. Disse angives normalt af en læge.

Prioriterede begrænsninger

Indstilling af en prioriteret begrænsning tildeler begrænsningen en højere prioritet i tilfælde af
PTV-objekter og for alle objekter i tilfælde af invers-planlægning.
Vægtningen for prioriterede OAR-projekter i IMRT øges med faktorer på 10 (OAR lav), 100 (OAR
medium) eller 1.000 (OAR høj).
Receptnormaliseringen beregnes således, at den resulterende DVH altid svarer til den
prioriterede begrænsning.

Formål

Du kan definere formål såvel som begrænsninger. Formål anvendes til IMRT-
behandlingsplanlægning. Formål muliggør, at du kan indstille foretrukne mål for en valgfri plan og
samtidig forblive inden for begrænsningerne.

Tilgængelige begrænsninger

Afhængigt af den valgte recept- og behandlingstype og den defineret objekttype, varierer brugen
af begrænsninger på flg. måde:

Recept/behandling PTV/Boost OAR Other

Dosis volumenrecept

3 standardbegræns-
ninger
Brugerdefinerbare
værdier
Bruges til monitoren-
hedsberegning

Antal brugerdefiner-
bare restriktioner
Brugerdefinerbare
værdier
Kun display

Ingen begrænsninger

Punktrecept

2 standardbegræns-
ninger
Brugerdefinerbare
værdier
Kun display

Invers-planlægning
Antallet af begrænsninger afhænger af den valgte objekttype
Der tages hensyn til alle begrænsninger, der er definerede for alle objekt-
typer under dosisoptimering

Hvordan man ændrer eksisterende begrænsninger i DVH

Trin

1. Vælg det relevante objekt fra listen over Objects.

2. Deaktiver Change Only Objectives-afkrydsningsfeltet.

3.
Vælg et begrænsningspunkt på DVH’et ved hjælp af musen. (Se Figur 86).
Punktet bliver fremhævet, og du kan trække det til en anden placering.

4. For at slette et begrænsningspunkt, eller indstille det som et prioriteret begrænsnings-
punkt, højreklik med musen på det for at åbne indholdsmenuen.

Definition af en recept

172 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Hvordan man tilføjer formål til DVH’et

Trin

1. Vælg det relevante objekt fra listen over Objects.

2. Aktiver Change Only Objectives-afkrydsningsfeltet.

3.

Vælg et begrænsningspunkt på DVH’et ved hjælp af musen. (Se Figur 86).
Punktet bliver fremhævet, og du kan trække et nyt punkt herfra til en anden placering.
Øvre og nedre begrænsninger på et PTV kan defineres som formål, der skal overholdes
under IMRT.

4. For at slette et formål eller indstille det som prioriteret højreklik med musen på det for at
åbne indholdsmenuen.

Begrænsninger og formål i DVH’et

Grafik

Begrænsninger (definerede af en læge)

Normaliseringspunkt

Formål (til optimering)

Begrænsning og formål

Prioriteret (angivet med en ekstra kant)

Hvordan man ændrer begrænsninger og formål i redigeringsdialogen

Trin

1. Vælg det relevante objekt fra listen over Objects.

2. Klik på Numeric.

3. Definer manuelt volumen (i %) og doseværdier (i Gy) for hvert punkt. Punktet bliver place-
ret som følge heraf på DVH’et.
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Trin

4.

Der kan defineres 3 restriktioner (en nedre dosis, en ønsket eller 50 % dosis og en øvre
dosis) for PTV- og boostobjekter ①.
Der kan defineres flere restriktionspunkter for OAR-objekter ②. Der skal altid defineres en
maksimum dosis.

①

②

5. Om nødvendigt kan man indstille en restriktion som Prioritize eller Objective.

6. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne.

Hvordan man tilføjer nye begrænsninger

Det er kun muligt at oprette nye begrænsninger for OAR’er. Dette gøres således:

Trin

1. Vælg de påkrævede OAR-objekter på listen Objects (se side 165).

2. Placer cursoren på det højeste punkt på DVH-volumenaksen (angivet med et skærings-
punkt med en linje) og træk musen, indtil der fremkommer et nyt punkt på grafen.
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Hvordan man gemmer begrænsninger som skabeloner

Trin

1.

For at gemme dine nuværende begrænsningsindstillinger som en skabelon brug klik Sa-
ve As... ved siden af Constraint Templates-listen for at åbne Save-dialogen.

2. Indtast et passende navn til begrænsningsskabelonen i Enter new name-feltet.

3. Klik på Save for at gemme din nye begrænsningsskabelon.

Hvordan man anvender begrænsningsskabeloner

Restriktionsskabeloner, der er gemt som beskrevet i side 175, kan vælges og anvendes til det
aktuelle DVH.

Figur 87 

Trin

1. På Constraint Templates dropdown-menulisten vælges skabelonen, der skal anvendes
på det nuværende DVH.

2. De valgte værdier kan redigeres efterfølgende, som beskrevet i side 172.

3. Hvis en skabelon ikke længere er krævet, vælges og slettes den ved at klikke på Delete.

Yderligere oplysninger om restriktionsskabeloner findes i side 298.
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7.3.8 Ændring af en eksisterende recept

Generelle oplysninger

Når behandlingsplanen er oprettet (se side 159), er det på et hvilket som helst tidspunkt muligt at
redigere ordinationsinformationen.

Sådan ændres en recept

Klik på Prescription på fanen Prescription i funktionsområdet for hovedskærmen. Prescription-
dialogen bliver vist.

Det anbefales kraftigt at gennemgå de beregnede dosefordelinger og
dosevolumenhistogrammer efter ændringer af Prescription-dialogen og efter at have
klikket på Refresh MU på funktionsområdet.

Receptdialog

Figur 88 

Hvad kan man ændre?

Denne dialogboks indeholder konfigurationsmuligheder mage til dialogboksen Create Plan
(se side 162), der indledende anvendes til definering af påkrævede ordinationsparametre.
Det er dog ikke længere muligt at ændre ordinationstypen (se side 164).
Det er også muligt at definere om behandlingsgrupperne angivet under Assigned groups skal
udelukkes fra dosisplanlægningen (se side 177).
BEMÆRK: Ændringer til Assigned groups er ikke mulige under planopretning, fordi forholdet
mellem PTV’en og isocentret kun kan etableres i behandlingsplanlægningens hovedskærm (se
side 180).
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Hvordan man tildeler grupper til MU-beregning

Du kan afgøre, hvorvidt der tages hensyn til behandlingsgrupperne, der er oplistede under
Assigned groups til MU-beregning.

Trin

1. Klik på Edit i dialogen Prescription.

2.

I Edit-dialogen, der bliver vist, kan du nu:
Definere hvorvidt en behandlingsgruppe og PTV (fx Tumor) skal medtages i doseplan-
lægning.
Definere en passende relativ vægtningsfaktor hvis behandlingsplanen indeholder flere
isocentre.

Disse oplysninger kan også efterfølgende redigeres ved hjælp af ikonet Open Weighting Dialog,
der findes i funktionsområdet under behandlingsplanlægning (se side 190):
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7.3.9 Recept til et normaliseringspunkt

Generelle oplysninger

Når man ordinerer til et normaliseringspunkt, er det vigtigt at overveje algoritmen og den
numeriske karakter af beregningsresultatet.
Det beregnede bestrålingsfelt-penumbra, området med en høj dosisgradient, er specielt følsomt
overfor forskelle i dosisberegnings-algoritmen.

Penumbra-karakteregenskaber

Forskelle på strålemodellen og dermed de forskellige penumbra-karakteregenskaber forårsages
af:
• Algoritmiske og numeriske forbedringer på Pencil Beam-algoritmen mellem forskellige iPlan

RT Dose-versioner.
• Forskellige dosisberegningsalgoritmer (som for eksempel Pencil Beam- eller Monte Carlo-

algoritmer).
• Den statistiske karakter af algoritmen (Monte Carlo) fører til statistisk varierende beregnede

punktdoser.
Du bedes være opmærksom på, at i visse tilfælde kan små forskelle på den numeriske model
have en væsentlig indflydelse på de ordinerede monitorenheder, specielt når der ordineres til den
nedre PTV-dosebegrænsning.

Figur 89 
Figur 89 viser to dosisprofiler beregnet med forskellige algoritmer. Den viser påvirkningen af
forskellige stråle-penumbraer med forskellige algoritmer på en PTV-volumen.

Eksempel: Ordinering af en dose x til 100 % til en PTV-volumen.

Som vist i Figur 89 overlapper strålens penumbra PTV-områder. Som følge heraf vil evt. forskelle
på stråle-penumbraen, når der anvendes forskellige algoritmer (fx Pencil Beam eller Monte Carlo),
påvirke dosisfordelingen på PTV’en.
Derfor vil alle afvigelser på PTV’ens lave dosisområder (fx feltpenumbraområder) påvirke de
ordinerede monitorenheder, eftersom monitorenhederne er skalerede på en sådan måde, at
dosispunktet med den mindste dosis modtager den ordinerede dosis x, efter monitorenhederne er
blevet skalerede igen.
Specielt for Monte Carlo-algoritmen kan det ikke anbefales at normalisere dosen til 100 % PTV-
volumen. Pga. algoritmens statistiske karakter påvirker dosisfordelingen på PTV-volumen også
sådan statistisk støj. En recept på dosis x til 100 % volumen fører effektivt til en punktrecept til et
dosispunkt med en lidt for lille dosis pga. statistisk støj. Ved at ordinere på denne måde kan det
medføre betydeligt varierende monitorenheder.
Scenariet med at ordinere til 100 % af PTV-volumen er et ekstremt eksempel. Men tilfældet kan
minde om mindre PTV’er, når man ordinerer til fraktioner af PTV’en. Også i dette tilfælde bør du
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overveje, om det er fornuftigt at ordinere til for eksempel en 90 % PTV-volumen, hvis volumen af
PTV er så lille, at små afvigelser af strålepenumbraen kan give en væsentlig påvirkning af 90 %
PTV-volumendosen.
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7.4 Tilføj behandlingsgrupper
7.4.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Når man er færdig med at definere ordinationsparametrene (se side 162), er man klar til at
definere behandlingsparametre.

Hvad er en behandlingsgruppe?

En behandlingsgruppe definerer en individuel behandling af en PTV indbefattet:
• Maskinen der anvendes
• Isocenter
• Modalitet:

- IMRT
- Konform stråle
- Konform bue
- Cirkulær bue
- HybridArc

• Kollimatoroplysninger
• Antal stråler, fordeling og vinkler hvor passende

Hvordan man tilføjer en behandlingsgruppe

Trin

1.

Vælg The RTPlan-objektet på funktionsområdet.

2. Klik på Add Treatment Group på Functions-fanen i funktionsområdet for at åbne dialo-
gen Group.
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Gruppedialog

Figur 90 

Hvordan man definerer en behandlingsgruppe

Trin

1.
Indtast et navn for behandlingsgruppen i feltet Group name.
BEMÆRK: Hvert gruppenavn bliver tildelt standardpræfikset ”Group”.
 

2. Ved hjælp af Select PTV dropdown-menuen vælges den PTV, som behandlingsgruppen
skal tildeles.

3.

På Isocenter coordinate-området, vælges enten:
• Brug Use existing coordinate til at positionere den nye behandlingsgruppe ved hjælp

af for eksempeleksisterende iPlan RT Dose behandlingsgruppekoordinater, eksterne
koordinater importeret via DICOM RT, eller mærkede punkter genererede ved hjælp af
iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV til at placere den nye behandlingsgruppe i det geo-
metriske centrum på den valgte PTV.

Dropdown-menuen for Use existing coordinate indeholder også eksterne koordinater,
der blev importeret via DICOM RT. Hvis der vælges en ekstern koordinat, kan den ikke
efterfølgende omplaceres.

4.
Vælg den maskinprofil du ønsker at benytte i afsnittet Select profile.
Ved at vælge Hide older profiles-afkrydsningsfeltet vises kun de seneste profiler for
hvert profilnavn.

5.

På Irradiation setup-området defineres behandlingsopsætningen ved hjælp af enten:
• Create new elements: Vælg en behandlingstype afhængig af behandlingsvalgmulighe-

derne, som er understøttet af den valgte maskinprofil. Yderligere behandlingsparametre
(se side 184) kan også defineres, afhængigt af den valgte behandlingstype.

• Use template: Her kan man vælge et sæt behandlingselementer baseret på en skabel-
on, der er foruddefineret af hospitalet for denne tumortype, f.eks. AVM (se side 300).
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Trin

6. Når du har konfigureret de påkrævede indstillinger, skal du trykke på OK for at bekræfte.

Specifik bestrålingsopsætning

Hvis du har valgt Create new elements, skal flere parametre defineres på Irradiation setup-
området til Group-dialogen. Disse varierer i henhold til behandlingsmodaliteten og er beskrevet
nedenfor på følgende måde:
• side 182
• Side 182
• Side 183
• Side 183
• Side 183

Det er kun muligt at vælge en behandlingsmodalitet, hvis den valgte maskinprofil tillader det.

Hvordan man opretter en konform strålebehandlingsgruppe

Trin

1. Aktiver Conformal beam under Treatment Type.

2. Indtast kollimatorvinklen i Coll. angle.

3. Du kan angive en PTV-margen i Margin-feltet for beregning af PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling, der er passende for en Cranial eller Extracranial-be-
handling, i Distribution-feltet.

5.

Definer:
• Elements: Antallet af behandlingselementer (stråler)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: Definerer hvor langt strålerne roterer væk fra centreret fordeling

Hvordan man opretter en IMRT-behandlingsgruppe

Trin

1. Aktiver IMRT beam under Treatment Type.

2. Indtast kollimatorvinklen i Coll. angle.

3. Du kan angive en PTV-margen i Margin-feltet for beregning af PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling, der er passende for en Cranial eller en Extracranial-
behandling, i Distribution-feltet.

5.

Definer:
• Elements: Antallet af behandlingselementer (stråler)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: Definerer hvor langt strålerne roterer væk fra centreret fordeling

BEMÆRK: Du kan konfigurere IMRT-dosisberegningsparametre i RTPlan Properties-dialogen.
Se side 205.
 

Når IMRT-behandlingsgruppen er blevet oprettet, kan man optimere den som beskrevet i side
185.
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Hvordan man opretter en konform buegruppe (statisk eller dynamisk)

Trin

1. Aktiver enten Conformal Arc (Static) eller Conformal Arc (Dynamic) under Treatment
Type.

2. Indtast kollimatorvinklen i Coll. angle.

3. Du kan angive en PTV-margen i Margin-feltet for beregning af PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling, der er passende for en Cranial eller en Extracranial-
behandling, i Distribution-feltet.

5.

Definer:
• Elements: Antallet af behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

På grund af trinstørrelsen på 10 grader ved dosisberegning af konforme buebehandlinger,
kan den beregnede dosis være unøjagtig. Det anbefales kraftigt, at man udfører
fantomverificering for hver behandlingsplan, der anvender konforme buer.

Hvordan man opretter en cirkulær buegruppe

Trin

1. Aktivér Circular Arc under Treatment Type.

2.
Indtast kollimatordiameteren i Diameter.
Hvis du aktiverer Automatic, bliver diameteren på hver cirkulær kegle på den nye be-
handlingsgruppe indstillet til den gennemsnitlige PTV-form.

3. Du kan angive en PTV-margen i Margin-feltet for beregning af PTV-formen.

4.

Du kan indstille en Overlap for cirkulære buer:
• Ved 100 % er den resulterende gennemsnitlige PTV-form skæringspunktet af alle PTV-

former, der er beregnet for alle gantry-kontrolpunkter.
• Ved 0 % er den resulterende gennemsnitlige PTV-form samlingen af alle PTV-former,

der er beregnet for alle gantry-kontrolpunkter.
Overlapningen og PTV-margen kan ikke ændres, efter buen er blevet oprettet. De tildelte
værdier kan ses på Plan Content-fanen ved at vælge den pågældende gruppe.

5. Du kan definere en strålefordeling, der er passende for en Cranial eller en Extracranial-
behandling, i Distribution-feltet.

6.

Definer:
• Elements: Antallet af behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

BEMÆRK: Man kan konfigurere afstandsintervallerne for cirkulær buestråling i dialogboksen
RTPlan Properties. Se side 205.
 

Hvordan man opretter en HybridArc gruppe

Trin

1. Aktivér HybridArc under Treatment Type.

2. Indtast kollimatorvinklen i Coll. angle.
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Trin

3. Du kan angive en PTV-margen i Margin-feltet for beregning af PTV-formen.

4. Indtast antallet af stråler på hver bue i Beams.

5. Du kan definere en strålefordeling, der er passende for en Cranial eller en Extracranial-
behandling, i Distribution-feltet.

6.

Definer:
• Elements: Antallet af behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

BEMÆRK: Du kan også tilføje en HybridArc ved at klikke på Add HybridArc-knappen på
funktionsområdet. Denne knap forenkler arbejdsgangen, men adfærden forbliver uforandret.
 

BEMÆRK: På 3D-displayet kan placeringen af IMRT-strålerne godkendes på visningen set
bagfra. For eksempel en HybridArc med en bordvinkel på 0° fremhæver præsentationen af IMRT-
elementer ved hjælp af 3D ”View Option” Caudal.
 

Når først HybridArc-behandlingsgruppen er blevet oprettet:

Trin

1. Justér buen til IMRt-vægtning (se side 192).

2. Udfør HybridArc-optimering, eller udfør optimering af åbning fulgt af IMRT-optimering (se
side 185).

Hvis der skal behandles mere end et isocenter med en bue (på et isocenter), vil roterende
opsætningsfejl have indflydelse på ”satellit” isocentre. Du skal altid rette opsætningsfejl,
inden behandling påbegyndes, specielt roterende fejl, hvis der skal behandles mere end en
læsion på et enkelt isocenter.

Gantry-rotationsretningen kan blive forstyrret under forskellige faser i løbet af
planlægningsprocessen: Eksempelvis bliver MLC-former kopierede pga. drejet gantry-
rotation eller udskriften ikke udtrykkeligt nævner den valgte rotationsretning. Kontroller
inden behandlingen påbegyndes, at den rigtige gantry-rotationsretning blev importeret til
dit R&V-system og vises på Linac-konsollen.

Behandlingsskabeloner

Hvis man vælger Use template, har man også muligheden for at administrere de tilgængelige
skabeloner i en dedikeret dialogboks (se side 294).

Sikkerhedsoplysninger

Afhængigt af den geometriske sammensætning af målvolumener og de berørte organer er
der grænser for, hvad der kan lade sig gøre med komplekse dosisfordelinger. Du bør
gennemgå den endelige plan udførligt.

Grundet grundlæggende fysiske principper er der grænser for holdbarheden af komplekse
dosisfordelinger og rivaliserende recepter på PTV- og boost-objekter.

Tilføj behandlingsgrupper
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7.4.2 Optimering af en IMRT eller HybridArc behandlingsgruppe

Generelle oplysninger

Når en IMRT-grupper eller en HybridArc-behandlingsgruppe er oprettet, kan den optimeres (se
også side 307).
Du kan også optimere HybridArc-åbningen separat, inden den optimeres for IMRT (se side 331).

Hvordan man optimerer en IMRT-behandlingsgruppe

Du kan optimere en IMRT-gruppe:
• Ved at følge trinet Dose Optimization (se side 307)
• Ved at bruge funktionerne i Treatment Planning-trinet på følgende måde:

Trin

1. Vælg IMRT-behandlingsgruppen fra listen på funktionsområdet.

2.

Vælg på forhånd invers-planlægningstypen ved at højreklikke med musen for at få vist
indholdsmenuen. Vælg en af mulighederne, som er til rådighed under Select Inverse
Planning Type, som definerer OAR-vægtningen (se side 318).

3. Klik på Optimize IMRT.

BEMÆRK: IMRT-behandlingsgruppen er optimeret med parametrene, der blev indstillet i et
tidligere Dose Optimization-trin. Hvis dette trin ikke er blevet foretaget tidligere, skal du udføre
det for at optimere IMRT eller foretage et valg under Select Inverse Planning Type.
 

Hvordan man optimerer en HybridArc

Åbningen (se side 331) og IMRT for en HybridArc-gruppe kan optimeres:
• Ved at følge trinet Dose Optimization (se side 307)
• Ved at bruge funktionerne i Treatment Planning-trinet på følgende måde:

Trin

1. Vælg HybridArc-behandlingsgruppen fra listen på funktionsområdet.
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Trin

2.

Vælg på forhånd invers-planlægningstypen ved at højreklikke med musen for at få vist
indholdsmenuen. Vælg en af mulighederne, som er til rådighed under Select Inverse
Planning Type, som definerer OAR-vægtningen for både IMRT og åbningsoptimering
(se side 318).

3.

Klik på enten:
- Opt. Aperture for kun at optimere åbningen
- Opt. HybridArc for at optimere både åbning og IMRT

Hvis du vælger kun at optimere åbningen, kan du senere hen optimere IMRT ved at
klikke på Optimize IMRT. Optimer altid åbningen før IMRT.
BEMÆRK: Hvis der ikke er blevet defineret nogen parametre for IMRT, bliver Hybri-
dArc optimeret ved hjælp af standardparametrene.
 

Hvordan man sletter optimering

Sletning af optimering:

Slet fra

Hele planen Vælg planen og klik på Reset Inverse Optimization

IMRT behandlingsgrup-
pe Vælg behandlingsgruppen og klik på Reset IMRT

HybridArc behandlings-
gruppe

Vælg behandlingsgruppen og klik på:
• Reset All for at slette både IMRT og optimering af åbning. Brug

denne hvis de grundlæggende parametre til behandlingsplanen er
blevet tilpassede (fx objekter, vinkler, placering af isocenter).

• Reset IMRT for at slette IMRT optimering. Dette er praktisk til at fin-
justere planen (antallet af IMRT-stråler og vægtning mellem bue og
IMRT kan tilpasses).

• Reset Aperture for at slette optimering af åbning (kun tilgængelig
hvis den ikke er optimeret til IMRT).

BEMÆRK: Dialogerne efter disse knapper kan undgås ved at anven-
de indholdsmenuen.
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Sådan vælger du en Gruppe til optimering

Du kan optimere IMRT eller HybridArc grupper individuelt for at bedømme deres påvirkning på
separate behandlinger. Du kan låse optimeringsresultater for forskellige behandlingsgrupper og
udføre efterfølgende optimering af behandlingsgrupper. Valg af gruppe der skal optimeres:

Trin

1. Vælg behandlingsgruppen.

2.

Højreklik med musen for at få vist indholdsmenuen.

3. Klik på Selected for IMRT Optimization (Valgt til IMRT-optimering). Når du udfører opti-
mering, er det kun de valgte grupper, der bliver optimerede.

Optimeringsvalgikoner

Ikon Betydning

Denne behandlingsgruppe er blevet valgt til optimering.

Denne behandlingsgruppe er blevet optimeret.

Denne gruppe er ikke blevet valgt til optimering.
BEMÆRK: Hvis der ikke er valgt nogen behandlingsgruppe til optimering, bliver
alle IMRT-behandlingsgrupper optimerede samtidigt i Dose Optimization-trinet.
 

Brug af Opdater MU

• For HybridArc-elementer genskaber Refresh MU Arc-IMRT strålevægtningen efter optimering
af åbning.

• For IMRT og HybridArc elementer opfylder Refresh MU den ordinerede PTV-
dosenormalisering efter IMRT-optimering.
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• Refresh MU efter IMRT-optimering bør generelt undgås, fordi den ikke tager hensyn til OAR-
formål, og på denne måde kan Opdater MU medføre overtrædelser af OAR-begrænsninger.
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7.4.3 Redigering af behandlingsgrupper

Generelle oplysninger

Når en behandlingsgruppe er oprettet (se side 180), kan den ændres ved hjælp af
valgmulighederne, der findes i funktionsområdet.

Hvordan man redigerer en behandlingsgruppe

For at redigere en behandlingsgruppe skal man vælge den på listen fra funktionsområdet.
Redigeringsknapperne bliver vist på området nedenfor.

Figur 91 

Sådan flytter du isocenteret

For at flytte isocenterkoordinatet fra den valgte behandlingsgruppe til en anden placering, gør
følgende:

Trin

1. Klik på Position (Positioner).

2.

I skivevisning anbringes cursoren (vises som et hvidt kors) over isocenteret (vises som et
grønt kors).

3. Isocenteret kan derefter flyttes til den ønskede placering ved hjælp af musen.

4.

Når man anbringer isocenterkoordinatet fra en cirkulær bue-behandlingsgruppe, bliver der
vist en grøn cirkel på rekonstruktionen.

5. Cirkelen repræsenterer et estimat på 50 % af isodosislinjen.

6. Den tilsvarende diameter Superimp. field for isoc. i beam eye-visning (se side 262).
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Trin

7. Den endelige dosisfordeling passer måske ikke til en præcis kugle, så denne approksima-
tion af feltets udstrækning bør udelukkende anvendes som vejledning til rumopløsning.

Hvordan man finder centrum i en gruppe

For at centrere behandlingsgruppen i billedvisning klikkes på Find.

Hvordan man får vist gruppeegenskaber

Man opnår adgang til egenskaberne for en valgt behandlingsgruppe ved at klikke på Properties.

Hvordan man sletter en gruppe

For at slette behandlingsgruppen fra behandlingsplanen klikkes på Delete.

Hvordan man tilpasser koordinaterne

Figur 92 
Man kan tilpasse positionskoordinaterne til behandlingsgruppen.

Hvordan man tilpasser gruppevægtning

Figur 93 

Valgmuligheder

Klik på ikonet Open Weighting Dialog for at åbne en dialogboks, der indeholder op-
lysninger om den relative vægtning mellem behandlingsgrupper.

Oplysninger findes i side 177.

Hvordan man tilføjer ekstra elementer

Klik på Add for at tilføje yderligere behandlingselementer (stråler eller buer) til den valgte
behandlingsgruppe.

Tilføjelse eller sletning af en bue eller en stråle ændrer behandlingsplanen med det
resultat, at behandlingsplanen ikke længere opfylder recepten. I dette tilfælde skal du
opdatere dosisfordelingen i henhold til recepten ved hjælp af Update MU-knappen.

Definition af overlap for statiske buer

For statiske konforme buer kan man definere en tilladt overlapning for individuelle felter, der til
gengæld påvirker formen af det gennemsnitlige MLC-felt.
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Figur 94 
Når du planlægger at anvende en statisk bue, opretter softwaren først en dynamisk bue, hvor
MLC’en tilpasser sig PTV’en ved intervaller på 10 grader. Afhængigt af overlapningsværdien
opretter softwaren derefter et enkelt MLC-felt til den statiske bue.
Eksempel: Du vil gerne oprette en bue over et 40 graders interval. Dette svarer til 5 MLC-felter,
når du planlægger en dynamisk bue.
• Med statiske buer har du for eksempel mulighed for at definere 0 % overlapning. Dette betyder,

at intet MLC-felt kan overlappe et andet MLC-felt, således at den resulterende gennemsnitlige
PTV-form er et produkt af alle PTV-forme, der er beregnet for alle gantry-kontrolpunkter.

• Du kan for eksempel også definere 25 % overlapning. Dette betyder, at minimum 25 % af
felterne skal overlappe.

• Ved 100 % er den resulterende gennemsnitlige PTV-form skæringspunktet af alle PTV-former,
der er beregnet for alle gantry-kontrolpunkter.

Hvordan man tilpasser en cirkulær buediameter

For cirkulære bueelementer defineres standardkeglediameteren indledningsvist som beskrevet i
side 183. Forskellige diameterjusteringsvalg kan så findes i funktionsområdet.

Figur 95 

Valgmuligheder

Diameteren kan indtastes direkte i det tilgængelige felt. Hvis der indtastes en diameter, der ikke
er defineret i den anvendte maskinprofil (se side 181), vælges den nærmeste diameter.

Diameteren kan også tilpasses ved at trække i diameterskyderen fra venstre (mindste diameter)
mod højre (største diameter).

Ved at klikke på ikonen vælges den optimale keglediameter for alle cirkulære buer, der er tildelt
denne behandlingsgruppe, og derefter vælges den mindste af disse optimerede diametre for alle
buer:

Hvis du højreklikker på en behandlingsgruppe, fremkommer der en indholdsmenu med yderligere
diametervalgmuligheder.

Figur 96 
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Valgmuligheder

Optimize diameters individually definerer en individuel optimeret diameter for hver cirkulær
bue.

Optimize to common diameter definerer en fælles buediameter på samme måde, som da der
blev klikket på dette ikon:

Vægtning af bue-strålerelationen

For HybridArc-elementer er standard bue-IMRT-stråle-forholdet defineret i starten i
behandlingsskabelonerne (se side 294). Du kan tilpasse bue-IMRT strålerelationen ved hjælp af
skyderen på funktionsområdet.

Figur 97 
Bue-strålerelationen definerer den relative vægtning af HybridArc’s IMRT-stråler til sin bue separat
for hver HybridArc i behandlingsgruppen.
Denne vægtning foretages både før og efter optimering af åbningen og er baseret på den
ordinerede dosis. Ved at klikke på Refresh MU skaleres den tilgængelige buedosisfordeling for
den ønskede dosis i henhold til den tilpassede vægtning. Når HybridArc’s IMRT-stråler bliver
optimerede, bliver den resterende dosis tilføjet ved at optimere hele formålsfunktionen og ikke blot
den ordinerede dosis. Derfor kan den endelige bue-strålevægtning afvige lidt fra de angivne
værdier.
BEMÆRK: Hvis en HybridArc ikke anvender nogen IMRT-stråle, så anvendes der en intern Arc-
IMRT Beam-relation på 100 %, uanset af om der findes tilpassede værdier i skyderen.
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7.4.4 Ændring af behandlingsgruppeegenskaber

Hvordan man redigerer behandlingsgruppeegenskaber

For at redigere de grundlæggende egenskaber i en behandlingsgruppe vælges gruppen i
Functions-området og klik på Properties.
BEMÆRK: Når du opretter en behandlingsgruppe, bliver der automatisk oprettet et nyt isocenter-
koordinat for den gruppe. Hvis du efterfølgende tildeler et andet isocenter-koordinat til gruppen,
bliver det tidligere isocenter-koordinat slettet, hvis det ikke er blevet tildelt en anden
behandlingsgruppe.
 

Fanen egenskaber

Figur 98 

Komponent Funktion

Name Navnet på behandlingsgruppen.

Coordinate Navnet på det tildelte isocenter-koordinat.

Assigned targets PTV’en forbundet med den valgte behandlingsgruppe (se Side 177).

Machine Maskinprofilen (lineær accelerator), der skal anvendes i behandlingen (se si-
de 194).

Dose Rate (Dosi-
shastighed) Dosishastigheden (særlig vigtig for bladsekventering).

Leaf adaption
Typen af bladadaption der skal anvendes under MLC-behandlinger, således
at bladene tilpasser sig PTV-formen (se Softwarebrugervejledning, Phy-
sics Administration 4.5).

Conversion

Afhængig af den valgte behandlingsgruppetype er konvertering til en anden
behandlingstype mulig på følgende måde:
• Konform stråle -> IMRT-stråle
• IMRT-stråle -> konform stråle
• Statisk bue -> dynamisk bue
• Dynamisk bue -> statisk bue

Der findes ingen konverteringsmuligheder for cirkulær bue eller HybridArc-
behandlinger.
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Maskindialog

For at anvende en anden maskinprofil end den, der blev konfigureret under
behandlingsopsætningen (se side 180), klik på Change ... på fanen Properties for den relevante
behandlingsgruppe (se side 193). Machine-dialogen bliver vist:

① ② ③

Figur 99 

Nr. Komponent

① Tilgængelige lineære acceleratorer

② Tilgængelige MLC’er

③ Tilgængelige energiindstillinger for den valgte lineære accelerator

Ved at vælge Hide older profiles-afkrydsningsfeltet vises kun de seneste profiler for hvert
profilnavn.

Fanen kæber

Fanen Jaws muliggør, at du kan definere placeringen af den lineære accelerators primære kæber
ved hjælp af en MLC. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte maskinprofil (se side
193). For information om kæbepositionerne, når der anvendes koniske kollimatorer henvises til
Softwarebrugervejledningen til Physics Administration 4.5.

Figur 100 
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Komponent Funktion

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: Kæberne flyttes automatisk og optimeres individuelt for hvert
behandlingselement.

• Manual (Manuel): Man kan manuelt definere kæbepositioner uden at
tage hensyn til feltstørrelse og -form. Disse kæbepositioner kan også ju-
steres manuelt, hvis påkrævet under planlægning (se Side 264).

BEMÆRK: Disse indstillinger går tabt, hvis alle elementer i gruppen bliver
slettede. Nye elementer der tilføjes en tom gruppe bruger standardparame-
tre.
 

Jaw Setting for
group

Viser en af disse skrivebeskyttede værdier (kan kun ændres ved hjælp af
Physics Administration):
• Symmetric: X- og Y-kæbeparrene flyttes symmetrisk
• Independent: Kæber fra samme par kan flytte uafhængigt af hinanden

Same jaw value for all elements: Hvis aktiveret anvendes samme kæbe-
værdier for alle behandlingselementer i gruppen.
BEMÆRK: Disse indstillinger forbliver intakte, hvis alle elementer i gruppen
bliver slettede.
 

Sikkerhedsoplysninger

Det anbefales at indstille den primære kæbeindstilling til Automatic med en rimelig stor
margen for at kunne tage hensyn til nøjagtigheden af kæbepositioneringen. Under
ibrugtagning af systemet anbefaler Brainlab at kontrollere, at der ikke findes nogen
utætheder mellem det maksimale primære kæbefelt og det maksimale område, der bliver
blokeret af MLC.

Hvis positionen Manual vælges i tilfælde med konforme buebehandlinger, skal du sørge
for, at alle buefelter ligger inden for grænserne defineret af kæbeåbningen. Såfremt felterne
går udenfor denne grænse, vises der en advarsel, som indikerer, at åbningen ikke er
tilstrækkelig stor.

Ved cirkulære kegler skal kæberne afskærme strålingen uden for keglematerialet.
Kæbepositionerne anvendt under behandlingen skal være de samme som de
kæbepositioner, der anvendes under strålingsmålingen.

Kontroller kæbepositioner og kæbedefineret feltstørrelse direkte på den lineære
acceleratorkonsol for hvert enkelt behandlingsfelt.

Systemet er ikke beregnet til at behandle en plan med primære kæber, som blokerer for
MLC-åbningen.

Fanen DRR

Oplysninger, der skal gives til inkludering under DRR-generering, kan defineres her (se side 357).
Såvel som definering af stråleopsætning, valgte billeddannelsesenheds-, gantry- og bordvinkler,
kan DRR-overlejringer også aktiveres til DICOM-eksport (se side 375) ved hjælp af Imprint
Overlays for DICOM.
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7.4.5 Redigering af behandlingselementer

Generelle oplysninger

Hvert behandlingselement (bue eller stråle) kan ændres ved hjælp af de tilgængelige egenskaber
på funktionsområdet.

Figur 101 

Hvordan man placerer behandlingselementer

Det er muligt at justere positionen for behandlingselementer ved hjælp af 3D-visningen (se side
250).

Egenskaber

Egenskaberne for et valgt behandlingselement kan tilgås ved at klikke på Properties (se side
200).

Delete

For at slette behandlingselementet fra behandlingsplanen, klikkes på Delete.

Vinkler og margener

Figur 102 
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Valgmuligheder

Vinkeldefinitionerne (Table, Gantry, Coll.) for alle behandlingsstråler eller -buer i behandlings-
gruppen kan justeres ved hjælp af skalafelterne, der er stillet til rådighed. På buebehandlinger
kan du definere start- og stopvinkler for gantry.

Du kan justere Margin rundt om PTV i behandlingsgruppen ved hjælp af en spin-boks.

Du kan optimere kollimatorrotation for MLC-behandlingselementer ved at klikke på
denne knap.

Margener skal være tilstrækkelig store til at tage hensyn til usikkerheder i forbindelse med positi-
onering og MLC-penumbra.

Klik på knappen ved siden af hvert skalafelt (vinkler og margen) for at åbne en dialog-
boks, hvor værdierne for alle elementer i en behandlingsgruppe kan ændres individu-
elt.

Du kan tilpasse vinklen eller margendefinitionerne ved hjælp af de medfølgende spin-bokse.

Gantry-rotationsretning

Valgmuligheder

For at ændre retningen mellem med uret (CW) og mod uret (CCW) på et buebehand-
lingselement, tryk på denne knap.

BEMÆRK: Når du vender rotationsretningen, bliver Gantry start og Gantry stop vinklerne også
vendt om.
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BEMÆRK: Når knappen CW / CCW er markeret med et udråbstegn, betyder det, at buen består
af mere end en portion.
 

Gantry-rotationsretningen kan blive forbyttet under forskellige faser i
planlægningsprocessen, fx når MLC-former bliver kopierede pga. drejet gantry-rotation,
eller udskriften ikke udtrykkeligt angiver den valgte rotationsretning. Kontroller inden
behandlingen påbegyndes, at den rigtige gantry-rotationsretning blev importeret til dit
R&V-system og vises på Linac-konsollen.

Keglediameter

For cirkulære bueelementer defineres standardkeglediameteren indledningsvist som beskrevet i
side 184. Forskellige diameterjusteringsvalg kan så findes i funktionsområdet.

Figur 103 
• Diameteren kan indtastes direkte i det tilgængelige felt. Hvis der indtastes en diameter, der ikke

er defineret i den anvendte maskinprofil (se side 181), vælges den nærmeste diameter.
• Diameteren kan også tilpasses ved at trække i diameterskyderen fra venstre (mindste

diameter) mod højre (største diameter).

Hvis du klikker på dette ikon, optimeres diameteren på bueelementet til PTV-
formen. Hvis du højreklikker på et behandlingselement, Optimize diameter i
indholdsmenuen, udføres den samme funktion, som hvis du klikker på dette
ikon.

Vægtnings-behandlingselementer

Figur 104 

Ved at klikke på Open Weighting Dialog-ikonet på funktionsområdet åbnes en
dialog, der indeholder oplysninger om den relative vægtning mellem behand-
lingselementerne.
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Vægtningsfaktortilpasninger

De relative vægtningsfaktorer kan ændres for hvert behandlingselement.

Figur 105 

Stråler på HybridArcs

For HybridArc-elementer kan antallet af IMRT-stråler tilpasses ved hjælp af knappen Beam No.
Denne knap er aktiv, hvis IMRT-stråler ikke er blevet optimerede.

MU-værdi

MU-værdien beregnes for behandlingselementerne, når recepten er blevet optimeret (fx ved hjælp
af Refresh MU knappen), der er vist her.

Tilføjelse eller sletning af en bue eller en stråle ændrer behandlingsplanen på en sådan
måde, at behandlingsplanen ikke længere opfylder recepten. I dette tilfælde skal du klikke
på Refresh MU.

Når du klikker på Refresh MU, er der ingen garanti for, at de relevante parametre bliver
ændrede. Du skal manuelt gennemgå de resulterende behandlingsplanoplysninger.
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Ændring af behandlingselementegenskaber

Figur 106 

Faneblad Funktion

Properties Det er muligt at redigere navnet, der er tildelt et behandlingselement.

Jaws

Du kan redigere placeringsoplysningerne for de lineære acceleratorkæber i til-
fældet med MLC-behandlinger:
• Automatic: Kæberne flyttes automatisk og optimeres individuelt for hvert be-

handlingselement.
• Manual: Man kan manuelt definere kæbepositioner uden at tage hensyn til

feltstørrelse og -form. Disse kæbepositioner kan også justeres manuelt, hvis
påkrævet under planlægning (se side 264).
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7.4.6 Optimering af behandlingselementer og kollimatorer

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose muliggør, at du automatisk kan sortere og optimere behandlingselementer og
kollimatorer, således at behandlingen udføres mere effektivt.

Optimering af stråleelementer

Figur 107 

Komponent Funktion

Optimize Element
Delivery

Sorterer strålerækkefølgen, således at bevægelserne af lineær accelera-
tor/bord-bevægelserne er mest effektive.

Distribute Elements
Equally

Fordeler elementerne for den mest effektive brug af lineær accelerator/
bord.

Weight Elements Pro-
portionally (kun kon-

form stråle)
Indstiller elementvægtningen, således at alle stråler bliver ligeligt fordelt.

Optimize All Collima-
tor Angles

Tilpasser kollimatorvinkel for hver stråle, således at den passer bedst til
PTV-formen. Udfør dette på en enkelt stråle:
• Vælg en stråle og højreklik for at få vist indholdsmenuen.
• Vælg Optimize Collimator Angle.
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Optimering af bueelementer

Figur 108 

Komponent Funktion/brug

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimerer både gantry-rotation og elementsorte-
ring

• Gantry Rotation: Optimerer gantry-rotationer (CW/CCW) for største
effektivitet

• Element Sorting: Sorterer buerækkefølgen, således at bevægelserne
af lineær accelerator/bord bevægelserne er mest effektive

Weight Elements Pro-
portionally (undtagen

HybridArc)
Indstiller elementvægtningen, således at alle stråler bliver ligeligt fordelt.

Optimize All Collima-
tor Angles

Tilpasser kollimatorvinkel for hver stråle, således at den passer bedst til
PTV-formen. Udfør dette på en enkelt stråle:
• Vælg en stråle og højreklik for at få vist indholdsmenuen.
• Vælg Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (kun cir-

kulære buer)

Optimerer diameteren på individuelle bueelementer til PTV-formen. Se
side 198.

Optimize to Common
Diameter (kun cirku-

lære buer)

Optimerer diameteren på alle de individuelle bueelementer til PTV-for-
men. Se side 198.
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7.4.7 Fastlåsning af behandlingsgrupper og -elementer

Generelle oplysninger

Fastlåsnings- og frysningsfunktioner findes i indholdsmenuen, når du højreklikker på en
behandlingsgruppe eller et individuelt behandlingselement (stråle eller bue).
Når du er overbevist om, at behandlingsgrupperne og -elementerne er blevet korrekt planlagt og
positioneret, kan du bruge fastlåsnings- og frysningsfunktioner til at undgå yderligere ændringer.
Låse- og frysefunktionerne er ikke tilgængelige, hvis IMRT-optimering (se side 307) er udført. I
sådanne tilfælde muliggør knappen Remove IMRT Optimization på funktionsområdet, at du låser
op for planen for yderligere ændringer.
Fastlåsnings- og frysningsfunktionerne er ikke tilgængelige for alle IMRT-behandlingsgrupper eller
-elementer.
Fastlåsnings- og frysningsfunktionerne kan være praktiske, hvis du ønsker at omplacere en
behandlingsgruppe med formålet at gennemgå effekten på dosisvolumenhistogrammet. Under
fantom QA kan det være, at du ligeledes ønsker at ændre strålevinklen uden at ændre
strålingsfeltet. Hvis du opdager en evt. gantry-kollision, vil du måske gerne tilpasse gantry-
indstillingerne samtidig med, at du fortsætter med det nuværende definerede strålingsfelt.

Hvordan man fastlåser behandlingsgrupper

Tryk på Lock all elements for at fastlåse alle elementer inden for den valgte behandlingsgruppe.
De bliver vist med et låsesymbol på listen.

Figur 109 

Hvordan man oplåser behandlingsgrupper

Tryk på Unlock all elements for at fjerne låsningen, således at behandlingselementerne inden for
den valgte behandlingsgruppe kan ændres.

Figur 110 
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Hvordan man fastlåser individuelle behandlingselementer

Tryk på Lock for at låse det valgte behandlingselement og tildele et låsesymbol på listen.
For at fjerne låsen således at behandlingselementet kan ændres igen, vælges Unlock-
menupunktet, der derefter bliver vist.

Figur 111 

Hvordan man fastfryser individuelle behandlingselementer

Tryk på Freeze Shape(s) for at fastfryse strålingsfeltet for det valgte behandlingselement. I dette
tilfælde vises et halvt låsesymbol på listen.

Figur 112 
Med Freeze Shape(s) aktiveret, justeres de primære kæber og kollimatorfeltets størrelse og form
ikke, hvis der er ændret ved:
• Stråle-/buevinkler
• Behandlingsgruppeposition
• PTV-margen
• Objektroller eller konturer

På MLC-behandlinger kan dette for eksempel forhindre utilsigtet bevægelse af bladene.

Hvordan man frigør individuelle behandlingselementer

For at genaktivere automatisk justering af det relevante strålingsfelt:
• Vælg Unfreeeze Shape(s)-menupunktet.
• Tryk på ikonet reset manual changes to shape (se side 267) i beam eye-visningen for at

opdatere visningen.
Automatisk justering bliver automatisk genaktiveret når:
• En ny maskinprofil (se side 181) vælges for den aktuelle behandlingsgruppe.
• Behandlingsmodaliteten konverteres (se side 193).

BEMÆRK: I tilfældet med dynamiske buebehandlinger bliver automatisk justering også
automatisk genaktiveret, hvis buerne bliver lavet større, eller hvis bordvinklen bliver ændret på
kollisionskortet (ændringer på kollisionskortet kan ændre bordvinklen helt op til 180°). I begge
disse tilfælde oprettes der yderligere strålingsfelter med det resultat, at bladadaptionen må
gentages.
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7.5 Dosisberegning

Generelle oplysninger

Du kan ændre parametrene iPlan RT Dose, der anvendes til at beregne dosen for en plan. Du
kan også vælge at beregne dosen ved hjælp af Monte Carlo- eller Pencil Beam-algoritmer.

Hvordan man indstiller parametre for dosisberegning

Trin

1.

Vælg RTPlan-objektet på funktionsområdet.

2. Klik på Properties på Functions-fanen i funktionsområdet for at åbne dialogen Propert-
ies.

Dialogen RTPlan-egenskaber

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figur 113 
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Dialogkomponenter

Nr. Komponent Funktion

① Dose Resolution

Dosisopløsningen anvendt som grundlag for definering af dosisbereg-
ningsgitteret (se side 83). Det bruges til:
• Recept og 3D-dosisvolumenberegninger.
• Som standardværdi til DVH- og IMRT-beregninger.
• For lagring af dosismatricer (se side 275).

Denne indstilling kan også justeres i dialogboksen DVH (side 219).

② Finer for Small
Objects

Til at sikre at gitterstørrelsen kan blive automatisk justeret, således at
nøjagtig dosisberegning er mulig. Denne mulighed anbefales selv i til-
fælde med meget små strukturer.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Min./maks. dosispunkter bliver beregnede ved at søge på et meget fin-
masket gitter efter minimale og maksimale dosispunkter. Det anbefa-
les, at bruge denne mulighed for at kunne beregne min./maks. dosis-
punkter nøjagtigt på højdosis gradientområder. Hvis denne mulighed
ikke bliver valgt, er gitteropløsningen den samme som opløsningen,
der blev anvendt til DVH-beregningen.

④ Arc Calculation
Step

Ved at bruge denne dropdown-menu kan du definere (i grader) stråle-
mellemrumsintervallet, der skal anvendes i cirkulære buebehandlinger
på den cirkulære keglealgoritme.

⑤ Heterogeneity
Correction

Hvis denne valgmulighed er valgt, bliver der taget hensyn til variationer
i vævstykkelse under dosisberegning, og længden på stien rettes som
følge heraf. Hvis denne valgmulighed ikke er valgt, betragtes vævet,
som strålen passerer, som vandækvivalent.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Hvis behandlingsplanen indeholder flere PTV’er, er det kun de behand-
lingsplaner, der er blevet tildelt specifikt til hver PTV, der bliver taget
hensyn til for normalisering sammen med den ønskede dosis. Dette er
særligt vigtigt i tilfælde af konkurrerende PTV’er. Dosisvisningen tager
imidlertid altid hensyn til effekten af alle behandlingselementer. En til-
hørende oplysningsmeddelelse findes i dialogboksen Plan Status (se
side 283), hvis denne mulighed vælges.
En separat optimering kan medføre en undervurdering af dosen til
PTV’er.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Hvis denne mulighed er aktiv, tildeles genererede repræsentations-
punkter den faktiske ordinationsdosis (se side 166). Disse værdier eks-
porteres også under DICOM-eksport (se side 375).

Andre indstillinger

Der findes andre indstillinger for:
• Planlægningsegenskaber. Se side 160.
• Monte Carlo-algoritme. Se side 209.

Hvis man ikke markerer afkrydsningsfeltet Heterogeneity Correction, kan det resultere i
ukorrekt dybdeækvivalens.

Kontrol af hukommelsesressourcer

Kontroller mængden af ledig systemhukommelse:

Dosisberegning
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Trin

1. Vælg RTPlan-objektet på funktionsområdet.

2.

Højreklik med musen for at få vist indholdsmenuen og vælg Memory Information. Me-
mory-dialogen giver oplysninger om tilgængelig hukommelse. De estimerede hukommel-
sesværdier er kun gyldige, hvis iPlan RT Dose kører eksklusivt:
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7.5.1 Om Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmer

Generelle oplysninger

Du kan skifte mellem Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmer for dosisberegning.
BEMÆRK: Denne mulighed er ikke tilgængelig for cirkulære buer, idet dosisplanlægningen for
disse behandlinger er baseret på den cirkulære kegledosealgoritme.
 

Algoritme-sammenligning

Komponent Funktion

Pencil beam

Pencil Beam er en hurtig og pålidelig dosisalgoritme. Der gælder imidlertid flg.
begrænsninger:
• Der tages ikke hensyn til tab af lateral sekundær elektronligevægt. Dette er

tilfældet, når strålen passerer gennem heterogent væv eller føres tæt på
overfladen af vævet.

• Korrektion af længden på stien er med til at sikre nøjagtig dosisberegning i
strålens retning, selv hvis strålen passerer gennem heterogeniteter på sin vej
gennem vævet.

Monte Carlo

Monte Carlo-dosisberegningen er baseret på statistiske prøver og er specielt
nyttig på heterogene vævsområder (fx lungebehandlinger).
Den gennemsnitlige statistiske varians kan vælges i dialogboksen RTPlan Pro-
perties (se side 209).
• Jo højere den ønskede nøjagtighed og jo lavere den statistiske afvigelse er,

desto længere bliver beregningstiden.
Du skal derfor vælge at indgå et kompromis mellem nøjagtighed og beregnings-
tid.

Man skal verificere resultatet af dosisberegningen (side 213 og side 219).

Hvordan man skifter mellem Monte Carlo/Pencil Beam

Trin

Tryk på Toggle Monte Carlo / Pencil Beam-knappen for at skifte mellem Monte Carlo- og Pen-
cil Beam-algoritmer.

Dosisberegning
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7.5.2 Monte Carlo-beregning

Monte Carlo-visning

Valgmuligheder

Hvis knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam er aktiveret (gul), bliver dosisbereg-
ninger baseret på Brainlabs Monte Carlo-dosisalgoritme, hvis understøttet af maskin-
profilen (se side 180).

Figur 114 

Systemet beregner derefter den krævede dosis for hele 3D-volumen, der skal behandles.
Afhængigt af stråleopsætningen og de valgte indstillinger i dialogboksen Dose Display (se side
217), kan gennemførelsestiden for denne beregning variere. Der fremkommer en
korresponderende søjle på funktionsområdet.

Figur 115 
Når først beregningen er blevet afsluttet, kan tilsvarende oplysninger vises i skivevisningen.
Indstillinger såsom rumlig opløsning og gennemsnitlig afvigelse defineret for Monte Carlo-
algoritme i Dose Display-dialogen angives ovenover dosisskalaen.
De nuværende parametre, der er beregnet for 3D-volumen, vises også.

Hvordan man tilpasser Monte Carlo-indstillingerne

Trin

1. Åbn dialogboksen RTPlan Properties (se side 205).
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Trin

2.

Følgende indstillinger kan ændres i sektionen Monte Carlo i fanen RTPlan Properties:
• Spatial Resolution: Specificerer den spatiale opløsning (størrelsen på dosisgitteret),

der skal anvendes med 3D-volumenberegningen. Nøjagtigheden af 3D-volumenbereg-
ningen afhænger af den angivne rumlige opløsning og forbedres ikke ved for eksempel
at forstørre den. Der udføres ikke en adaptiv dosisberegning.

• Mean Variance: Begrænser den statistiske varians i dosisværdi pr. volume-element for
at kunne muliggøre nøjagtig og jævn dosisfordeling.

Dose Result type:
• Dose to medium: Denne standardindstilling beregner den faktiske energidosis baseret

på den absorberede dosis til væv.
• Dose to water: Denne standardindstilling beregner den faktiske energidosis baseret på

den absorberede dosis til vand.
MLC Model: Der findes to MLC-modeller at vælge imellem:
• Accuracy optimized: Hvis denne mulighed vælges, modelleres MLC’en med det fakti-

ske bladdesign (f.eks. fer-og-not- eller trindesign), baseret på den valgte maskinprofil
(se side 180) og tager bladlækage i betragtning.

• Speed optimized: Med denne mulighed modelleres en ”ideel” MLC baseret på antagel-
sen, at der ikke forekommer bladlækage. Dette forkorter den krævede beregningstid.

Noter til Monte Carlo-brugere

Når Monte Carlo-dosisalgoritmen anvendes (se Side 205), beregnes en komplet 3D-dosisvolumen
altid i henhold til indstillingerne ovenfor, uanset om indstillingen Calculate 3D Dose Volume er
aktiveret i dialogboksen Dose Display (se side 217).
• En kombination af Calculate 3D Dose Volume-indstillingen med Monte Carlo-beregningen kan

øge behovet for interpolation pga. forskelle i rumlig opløsning af begge volumener.
• Yderligere oplysninger om Brainlab Monte Carlo-algoritmen findes i den tekniske

referencevejledning, Brainlab Fysik.

Monte Carlo-dosisalgoritmen tager også hensyn til backscatter fra omkringliggende væv.
Sørg altid for at scanne et passende stort område på patienten (udvendig kontur i X-Y
retningen og minimum 50 mm over og under PTV i Z-retningen).

Når du gennemgår dosisfordelingen for objekter inden i knoglevævet, skal du tage hensyn
til forskellen mellem Dose to water og Dose to medium-indstillinger og vælge en passende
indstilling.

Hvis MLC-modellen, der stilles til rådighed for Monte Carlo, ikke indeholder tilstrækkelig
mange detaljer, så kan man anvende Speed optimized-modellen som standard, selvom du
har valgt Accuracy optimized-modellen.

Dosisberegningens nøjagtighed afhænger af den brugerdefinerede dosisgitteropløsning.
Værdien, der bruges til den endelige godkendelse af behandlingsplanen, skal være så lav
som muligt og må ikke være højere end 5 mm. I tilfælde af små objekter, hvis størrelse er
mindre end 30 mm, anbefales det stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre.

Dosisberegning
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7.5.3 Pencil beam-beregning

Pencil beam-visning

Valgmuligheder

Hvis knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam er deaktiveret, baseres dosisbereg-
ninger på Brainlabs pencil-beam-dosisalgoritme.

Figur 116 

I dette tilfælde beregner systemets standardindstillinger kun den krævede dosis for den
nuværende viste skive. Denne beregning udføres relativt hurtigt.

Hvordan man beregner dosis for 3D-volumen

Når du vælger at beregne en dosis for 3D-volumen, beregnes dosen en gang for hele volumen og
vil derefter altid blive vist, når man ruller gennem skiverne.
Alternativt kan man beregne per skive. Dosen beregnes for hver skive, og du skal vente på
opdateringen, når du ruller.

Trin

1.

Klik på knappen Dose Display i værktøjslinjen for at åbne dialogboksen Dose Display:

2.
For at beregne dosen for hele 3D-volumen, der skal behandles, aktiver Calculate 3D Do-
se Volume under afsnittet Settings. Denne beregning kan tage nogle få sekunder at gen-
nemføre.

Dosisberegning

Der fremkommer en korresponderende søjle på funktionsområdet under dosisberegning.

Figur 117 
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Når først beregningen er blevet afsluttet, kan tilsvarende oplysninger vises i skivevisningen.
Den spatiale opløsning defineret for pencil-beam-algoritmen i dialogboksen Dose Display (se
side 218) angives i millimeter oven over dosisskalaen.
I tilfældet med konform buebehandling anvendes et standard strålemellemrumsinterval på 10° af
Pencil Beam-dosisalgoritmen.

Dosisberegning
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7.6 Visning af dosisfordeling
7.6.1 Visning af dosisfordeling

Generelle oplysninger

Når først dosen er blevet beregnet i henhold til den valgte recept, kan du få vist dosisfordelingen.

Hvordan man får vist dosisfordelingen

Trin

Klik på knappen Show Dose.

BEMÆRK: Visningen (dosisvaks eller isodosislinjer) er baseret på dine indstillinger i dialogboksen
Dose Display (se side 217).
 

2D-Isodose visning

①

Figur 118 
Dosisfordelingen (isodosislinjer eller dosisvask), der er vist, er baseret på stråle- eller
bueopsætningen, du har oprettet i din behandlingsplan.
En tilsvarende dosisskala ① vises også til højre for skivevisningerne, baseret på indstillingerne i
dialogboksen Dose Display (se side 217).

Valgmuligheder

Dobbeltklik på dosisnummeret for at få vist isodosen som en tyk linje.

Dobbeltklik på dosevisningsfarven for at gøre denne isodosislinje usynlig. Dobbeltklik på num-
meret eller farven en gang til for at gøre den synlig igen.
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Algoritme-visning

Den valgte dosealgoritme er angivet over dosisskalaen:
• Hvis man udfører en cirkulær buebehandling (se side 180), anvendes den cirkulære

keglealgoritme.
• Hvis man udfører en konform bue-, stråle- eller IMRT-behandling, kan man vælge mellem

pencil-beam- og Monte Carlo-dosisalgoritmer, afhængigt af maskinprofilen (se side 205).
• I tilfældet af cirkulære buebehandlinger er strålemellemrumsoplysningerne, der findes ovenover

dosisskalaen, baseret på indstillingerne i dialogboksen Dose Display (se side 217).

Dosen rundt om interesseområdet skal kontrolleres ved hjælp af målefunktionerne.

Dosisvisningens nøjagtighed

Nøjagtigheden af dosisvisningen afhænger af adskillige parametre. Hvis dosen vises i
rekonstruktionerne (fx på fanen Overview), kan dosen også vises ind imellem skiverne på
referencesættet. På andre visninger, som viser referenceskiverne direkte, vises dosen på skivens
plane overflade. Dette kunne resultere i en anden dosisvisning på rekonstruktioner og skiver,
skønt det er det samme område af billedsættet, der bliver vist.

Hvordan man får vist 3D-dosis

Figur 119 
For at få vist dosisfordelingen på overfladen af tredimensionelle objekter:

Trin

1. Åben Overview-fanen eller Irradiation Plan (Bestrålingsplan) på hovedskærmen.

2. Vælg View Types-knappen fra 3D-objektvisningen og vælg Objects eller 3D.

Visning af dosisfordeling
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7.6.2 Visning af standarddosis-tærskelværdien

Hvordan man får vist standardtærskelværdi

Trin

Med knappen Threshold kan man vise den definerede standardtærskelværdi (f.eks. for maksi-
mal PTV-dækning) i dialogboksen Dose Display (se side 217).

En tilsvarende dosisskala vises også til højre for skivevisningerne, som er baseret på
indstillingerne i dialogboksen Dose Display (se side 217).
BEMÆRK: Den valgte dosisalgoritme (se side 205) angives oven over dosisskalaen.
 

Tærskelværdivisning

①

Figur 120 
Alle strukturer, der modtager en større dosis end standardtærskelværdien, vises med lyserødt,
uanset det valgte farveskema.
Hvis man ønsker at justere standardtærskelværdien midlertidigt, kan man gøre det ved at placere
musen på dosisskalaen, holde den venstre museknap nede, og trække musen ① op eller ned på
skalaen, indtil den påkrævede værdi er indstillet.
Strukturer der modtager en mindre dose end denne værdi, bliver vist med deres oprindelige farve
i henhold til det valgte farveskema.
BEMÆRK: Ændring af tærskelværdien, mens du får vist det tredimensionelle display, muliggør, at
du kan kontrollere overfladedosen og analysere faldet i dosen.
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7.6.3 Skiftning af fluensvisning

Generelle oplysninger

Når dosisoptimering er udført (se side 307), vises knappen Toggle fluence display for IMRT-
behandlinger i beam eye-visningsområdet (se side 261) i trinet Treatment Planning.

Hvordan man skifter fluensvisningen

Trin

Tryk på Toggle fluence display-knappen for at skifte mellem stråleøjevisning og et fluenskort.

Skift visning

① ②

Figur 121 

Nr. Komponent

① Bladsekventeringsvisning

② Fluenskort

Fluenskortet ligner optimeringsresultatet valgt på rullelisten Select Result i funktionsområdet i
trinet Dose Optimization (se side 307).
Forskellen er, at i Treatment Planning-trinet, er optimeringsresultatet blevet overført til
bladsekventeringen, således at den reelle strålefordeling og dosisoptimeringen bliver vist som klar
til levering af multileaf-kollimatoren.
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7.6.4 Tilpasning af dosisvisningsindstillingerne

Generelle oplysninger

Det er muligt at justere de forskellige muligheder for visning i dialogboksen Dose Display. Disse
indbefatter farveskema, dosisvisning (relativ eller absolut) og den absolutte enhed (cGy eller Gy).
Yderligere dosisberegningsegenskaber er også tilgængelige for Pencil Beam og cirkulære
kegledosisalgoritmer.
De tilsvarende dosisoplysninger kan også vises under Object Creation (se side 109).

Hvordan man aktiverer dosisfordeling

Trin

Klik på knappen Dose Display i værktøjslinjen for at åbne dialogboksen Dose Display.

Dosisvisningsdialog

Figur 122 

Color Tables

På området Color Tables vælges dit foretrukne farveskema for dosisvisning i
planlægningsvisninger.

Isodosisområde

Komponent Funktion

Visible
Du kan definere specifikke Gy-tærskelværdier i de tilgængelige felter og afgø-
re, om hvorvidt disse tærskelværdier skal vises i planlægningsvisninger ved
hjælp af de tilhørende afkrydsningsfelter.
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Komponent Funktion

Preset Aktiver denne egenskab for at anvende forudindstillede værdier.

Save current Gem en nuværende indstilling som en forudindstillet værdi.

Priority Valgte tærskelværdier kan tildeles en højere visningsprioritet. Disse bliver vist
med en tykkere isodosislinje.

Default Thre-
shold

Det er muligt at definere en tærskelværdi (f.eks. til maksimal PTV-dækning),
som så kan fremhæves under planlægning under funktionen Threshold (se
side 215).

Indstillingsområdet

Komponent Funktion

Absolute Dose Unit: Du kan vælge, hvorvidt den valgte isodosisinformation skal vises i cGy or
Gy.

Dose Scale: Man vælge om en relativ (procent) eller absolut (cGy- eller Gy-værdier)
dosisvisning skal anvendes.

Prescr. Percentage: I disse felter kan man definere en absolut dosisværdi (Relation for Dis-
play) til at være lig med en bestemt Prescr. Percentage for den planlagte
dosis.
Dette er specielt relevant for flere PTV’er med forskellige recepter. Hvis
Dose Scale er indstillet til Absolute, er receptprocenten irrelevant.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Du kan vælge yderligere egenskaber for dosisvisning.
• Valgknapper (Dose Lines, Dose Wash, og Dose Lines and Wash) er

tilgængelige til at vælge, om isodosislinjer, en dosisvask eller en kombi-
nation af begge skal anvendes.

• Tilsvarende afkrydsningsfelter (Thin Dose Lines og Show Dose Wash
smoothed) tillader, at man fastsætter hvordan isodosislinjer og dosi-
svask skal vises.

Dose Calculation:

Du kan anvende visningsrelaterede dosisberegningsegenskaber:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) muliggør, at størrelsen på 2D

gitteret, der ligger under isodosisvisningen, automatisk bliver tilpasset for
at kunne vise nøjagtige isodosiskonturer selv i tilfælde med meget små
strukturer. Dette anvendes ikke til beregninger, der er baserede på Mon-
te Carlo-algoritmen.

• Calculate 3D Dose Volume muliggør, at 3D dosisinformation bliver be-
regnet for hele volumenplanen på en gang. Den resulterende dosisforde-
ling og tilsvarende isodosislinjer kan så vises uden yderligere beregning
(se side 213). Omberegninger udføres kun, hvis planen bliver ændret.
Hvis denne valgmulighed ikke vælges, vil softwaren kun beregne dosi-
sinformationen, der p.t. er påkrævet, f.eks. for at vise den aktuelle skive.
Dosisinformationen vil derefter blive beregnet igen om nødvendigt, f.eks.
når den næste scanningsskive bliver vist. Når først denne valgmulighed
er blevet aktiveret, forbliver den aktiv gennem behandlingsplanlægnin-
gen. Denne valgmulighed er aktiveret som standard for Object Creation
og Dose Optimization-opgaver.

Visning af dosisfordeling
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7.7 Brug af dosisvolumenhistogrammet (DVH)

Generelle oplysninger

Det primære formål med en behandlingsplan er at behandle en høj procentdel af tumorvolumen
med en bestemt dosis samtidig med at sørge for, at den dosis, der modtages af normalt væv, er
så lav som muligt. Forholdet kan udgøre et godt kriterium for at bedømme optimeringsgraden og
kan beregnes direkte fra visningen af dosisvolumenhistogrammet ved at aflæse den procentvise
dosis, der modtages af normalt væv i en lodret position, hvor en tilstrækkelig stor del af tumoren
er dækket af den påkrævede dosis.

Hvordan man åbner DVH’et

Trin

Klik på Open DVH Dialog-knappen på værktøjslinjen for at åbne en dialog, der indeholder et do-
sisvolumenhistogram. 

DVH Dialog

Dette viser forholdet mellem volumen og dosen for de forskellige forudindstillede objekter.

Figur 123 

Hvordan man tilpasser akseintervallet

Trin

1. Hvis du flytter din cursor til pilene for enden af X og Y-aksen, skifter den pågældende ak-
se farve til rød.
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Trin

2.
Derefter kan du klikke med pilen og trække i den, indtil det ønskede interval fremkommer.
Hvis du dobbeltklikker på en af pilene, vil de tilhørende akser automatisk vise et interval,
der passer.

Justering af gitterstørrelse

Komponent Funktion

Grid Size
Du kan justere gitterstørrelsen på DVH’et enten ved at vælge en værdi fra
Grid Size-spinboksen eller ved at skrive en gyldig værdi direkte i det tilhøren-
de felt.

Finer for Small
Objects

Med funktionen Finer for Small Objects bliver gitterstørrelsen for store objek-
ter baseret på værdierne, der er defineret ved hjælp af spinboksen. For mindre
objekter bliver gitterstørrelsen beregnet ved at anvende mindst 10 volume-ele-
menter til hver dimension indvendigt på PTV’et eller OAR’en.

Recalc Dette muliggør, at du kan beregne DVH’et igen, efter du har ændret gitterpara-
metrene.

Dosisdisplay

Figur 124 
Maksimum, minimum og gennemsnitdosen, der modtages af den valgte struktur, bliver vist øverst
til højre på det grafiske område.

Figur 125 
Hvis du flytter din cursor til grafen, fremkommer der et ekstra tekstfelt under dosisinformationen.
Afhængigt af den valgte struktur (se side 224) omfatter oplysningerne, der vises her, dosen i
henhold til musepositionen, volumen for referencestrukturen, der modtager den viste
dosismængde og konformitetsindeksoplysninger, hvor det er passende (se side 228).

Gennemsnitlig dosis

Dosen beregnes i et gitter og afgøres af dosisopløsningen. Den gennemsnitlige dosis er summen
af dosen for hvert gitterpunkt inden for det valgte objekt divideret med det samlet antal
gitterpunkter på det valgte objekt.

PTV-dosisrelation

Denne værdi vises, hvis værdien på DVH’et er forskellig for den overordnede plan.

Eksport

Export to Clipboard-knappen muliggør, at du kan eksportere et helt sæt histogrammer til
udklipsholderen i Windows OS og kopiere disse værdier til et regneark efter dit eget valg.
• Dataene bliver formateret på en liste med to eller tre kolonner afhængig af, om den normale

vævsgraf bliver vist eller ej.

Brug af dosisvolumenhistogrammet (DVH)
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• Kolonnerne adskilles med faner og formateres med den definerede målingsenhed (se side
224).

Sikkerhedsoplysning

Du skal altid kontrollere resultatet af dosisberegningen, for eksempel ved hjælp af
oplysningerne du får i planlægningsvisningen.
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7.7.1 Differentiale og standard DVH

Differentiale DVH-visning

Afkrydsningsfeltet Differential DVH i området Display Options aktiverer et differentialhistogram,
hvor man kan se, hvor meget af volumenen modtager en bestemt dosis.

Figur 126 
• Dosisværdierne på gitterpunkterne med en forudindstillet trinstørrelse bliver beregnede og

opdelt i dosisintervaller på 1 %.
• Antallet af punkter, der findes på et bestemt dosisinterval, bestemmes og disse tal bliver

fremstillet grafisk på differentiale dosisvolumenhistogrammet i relation til antallet af punkter på
gitteret, der findes inde i konturerne på det pågældende objekt.

• Der gives ikke overensstemmelsesindeksinformation for den differentiale DVH-visning.

Brug af dosisvolumenhistogrammet (DVH)
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Standard DVH-visning

Hvis afkrydsningsfeltet Differential DVH i området Display Options er deaktiveret, vises et
kumulativt histogram, hvor man kan se, hvor meget af volumenen modtager mindst den valgte
dosis.

Figur 127 
• Dette standarddosevolumenshistogram viser summen af tællinger på differentiale-DVH’et.

Summen starter med den højeste dosisværdi og slutter med dosisværdien, hvor pixelen på
grafen er afbilledet.

• Én fremgangsmåde til at kunne forstå et DVH er at overveje volumen ved en bestemt dosis
som den indkapslede isodosisoverflade af den givne dosis. Hvis isodosisvolumen overstiger
det pågældende objekt, er det kun den del af volumen, der findes indvendig på den givne
dosisoverflade og inden i det valgte objekt, der bliver vist.

• Konformitetsindeksoplysninger findes ikke i standarddisplayet for DVH (se side 228).
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7.7.2 Yderligere DVH-egenskaber

Definition af måleenhed

Målingsenheder anvendt i DVH’et til at repræsentere volumen og dosis kan justeres ved hjælp af
ikonerne ① + ② vist nedenfor.

Figur 128 

① ②

Figur 129 

Objektvalg

På listen Objects er alle forudindstillede objekter oplistede, hvilket gør det muligt for dig at få vist
det samlet dosisforhold for alle objekter eller en separat værdi for individuelle objekter.

Figur 130 
DVH-visningen bliver tilpasset afhængigt af dine valg på dropdown-menulisten og af hvilke
objekter, du vælger i listefeltet.
Hvis Target Volumes for eksempel er valgt på dropdown-menulisten, viser DVH’et en tilsvarende
farvekodet graf for hvert defineret PTV.

Figur 131 
Hvis et enkelt PTV er valgt, bliver 100 % normaliseringsvolumen vist nederst til venstre på DVH’et.
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Figur 132 
Denne værdi bliver beregnet ved at akkumulere gitterpunkterne i det valgte objekt. Den kan afvige
fra den mere nøjagtige, konturbaseret volumen, der findes i fanen Plan Content.

Normaliseringsvolumen, der vises i signaturforklaringen nedenfor DVH’et, afhænger af
beregningen af gitterstørrelsen. Denne værdi kan variere fra den beregnede volumen for
det oprindelige volume-element og indikeres i Plan Content-fanen.

Normal vævsgraf

①

Figur 133 
Hvis afkrydsningsfeltet Normal Tissue Graph vælges i området Display Options, vises
volumenen for normalvævet, der modtager den angivne dosis, som en blå kurve ①.
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Interpoler graf

① ②

Figur 134 

Nr. Komponent

① Interpoleret visning

② Visning med faktiske værdier

Når du aktiverer Interpolate Graph-afkrydsningsfeltet, vil grafvisningen blive interpoleret. Hvis
dette afkrydsningsfelt er deaktiveret, anvendes de faktiske værdier i stedet for.

Vis begrænsninger

①

②

Figur 135 
Afkrydsningsfeltet Show Constraints kan anvendes til at aktivere/deaktivere definerede
restriktioner (f.eks. ① + ②).

Brug af dosisvolumenhistogrammet (DVH)
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Figur 136 
Hvis du flytter din cursor over en begrænsning på grafen, fremkommer der et ekstra tekstfelt, som
angiver den relevante struktur, begrænsningsindstillingerne og den procentvise dosis.
Yderligere oplysninger om restriktioner findes under side 172.
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7.7.3 DVH-overensstemmelsesindeks

Generelle oplysninger

Hvis man vælger en PTV-struktur i dialogboksen DVH (se side 224) og vælger et standardvisning
for DVH (se side 222), kan man ved at flytte musen over på grafen vise et tekstfelt, der indeholder
konformitetsindeksoplysninger.

① ②

Figur 137 
• Overensstemmelsesindekset angiver, hvor nøjagtigt dosisfordelingsvolumen passer til

størrelsen og formen af målvolumen, samtidig med at tage hensyn til normalt væv.
• Et RTOG-konformitetsindeks (CI) ① og et Ian Paddick-konformitetsindeks (IPCI) ② er stillet til

rådighed.
BEMÆRK: Kun IPCI-oplysninger findes under plansammenligning (se side 238).
 

BEMÆRK: RTOG-overensstemmelsesindekset svarer til den almindelige RTOG-
overensstemmelse, hvis hele PTV’et modtager den indikerede dose som minimum.
 

Beregning af overensstemmelsesindeks

Overensstemmelsesindeksværdierne, der er vist i DVH’et, bliver beregnet på flg. måde:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volumen af PTV’et der modtager som minimum dosen D.

VTOTAL(D) Volumen af helt væv der modtager som minimum dosen D.

VNORMAL(D) Volumen af vævet uden PTV’et der modtager som minimum dosen D.

VPTV Volumen af PTV’et.

• Værdien for CI varierer fra: 1-∞. Den ideelle værdi er 1.
• Værdien for IPCI varierer fra: 0-1. Den ideelle værdi er 1. Værdierne angives som procentdele.

Yderligere information vedr. overensstemmelsesindekser kan findes i flg. udgivelse:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Konformitetsindeks for flere PTV’er

Hvis en plan har flere PTV’er tages alt normalt væv med i betragtning, når konformitetsindekset
beregnes for en PTV, også selvom det normale væv omkring de andre PTV’er modtager den
definerede dosis.
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7.8 Behandlingsplanlægning for Dynamic Tracking-
behandlinger med ExacTrac Vero

7.8.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Under behandlingsplanlægning skal man tage strålens udsving med i betragtning for at sikre de
berørte organer ikke vil blive udsat for en betydelig højere dose end forventet med 3D-baseret
planlægning. Hvis der er et tilgængeligt 4D-CT datasæt til at estimere mål og/eller udsat
organbevægelse, bør du overveje, at målet kan bevæge sig med en anden amplitude og rundt om
en anden middelposition under de forskellige behandlingsfraktioner. Generelt skal strålerne
holdes længere væk fra OAR’er sammenlignet med planlægning af ”statiske” behandlinger.

Kompatibilitet af behandlingsleveringsmetoder med Dynamic Tracking

Ikke alle leveringsmetoder kan aktuelt kombineres med Dynamic Tracking. Se Klinisk
brugervejledning, ExacTrac Vero, eller kontakt din specialist hos Brainlab-support.

Tilgængelighed

Man kan kun bruge behandlingsplaner, som har Dynamic tracking markeret som aktiveret, når
planen oprettes i iPlan RT Dose 4.5. Når som helst dette flag bliver indstillet, vil acceleratoren kun
tillade behandlinger i dynamisk sporingsindstilling. På behandlingsplaner, hvor det dynamiske
sporingsflag ikke er blevet indstillet, er det ikke muligt at få adgang til den dynamiske
sporingsindstilling.

Hvordan man aktiverer Dynamic Tracking i iPlan RT Dose

Trin

Aktiver Enable Dynamic Tracking-afkrydsningsfeltet under maskinoplysninger i Properties-fa-
nen på Treatment Group.
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Hældningsintervalindikator

Hældningsintervalindikatoren bliver vist automatisk på Beam’s Eye View-skærmen i iPlan RT
Dose, hvis det dynamiske sporingsflag er aktiveret. Dette repræsenteres med den stiplede boks
①. Størrelsen på hældningsintervalindikatoren afhænger af de yderste MLC blade.

①

Figur 138 

Behandlingsplanlægning for Dynamic Tracking-behandlinger med ExacTrac Vero
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7.9 Begrænsning af behandlingsplanlægning for
specifikke MLC’er

Generelle oplysninger

Afhængigt af det specifikke behandlingsleveringssystem tilpasser de automatisk tilpassede
bladpositioner sig måske ikke nøjagtigt til planlægningsformen. Hvis MLC’en har
hardwarebegrænsninger såsom manglende sammenkædning, begrænset overløb eller statisk
bladmellemrum (f.eks. Siemens 3-D MLC’er og Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility), er bladenes form
måske ikke som ønsket.
Bladsekvenserne for dynamiske buer og IMRT-stråler skal også opfylde kravene til hardware og
kan nogle gange se anderledes ud end forventet. Dette er hardwarebegrænsninger, og som
sådan kan de ikke overvindes, selvom den automatiske bladtilpasning og
bladsekvenseringsalgoritmer omfatter særlige optimeringer for ikke-sammenkædende MLC’ere,
begrænset overløb og statiske bladmellemrum (herunder flagstangsoptimering).

MLC overvejelser

Tag følgende i betragtning ved behandlingsplanlægning med sådanne MLC’er:
• For manuel MLC- og kæbetilpasning med Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility skal man overholde

de specifikke krav til hardwaren (f.eks. begrænset overløb).
• Elekta MLCi, MLCi2, Agility indbyggede Siemens MLC’er kræver, at kæberne skal følge

MLC’en i hver stråle eller segment. Derfor må manuel kæbetilpasning med disse MLC’er kun
bruges til ibrugtagningstest og ikke til kliniske behandlingsplaner.

• Under visse omstændigheder kan lukkede MLC-felter blive dannet automatisk som del af
Dynamisk bue- og IMRT-sekvenser. Kæberne indstilles derefter som centrum for disse felter.
Hvis dette forårsager problemer med din MLC-hardware og -software under levering:
- For Dynamisk bue kan denne situation undgås ved at ændre start- og stopvinklen, eller ved

at splitte buen, så det lukkende MLC-felt undgås.
- For dynamisk IMRT kan du undgå denne situation ved at vælge step-and-shoot IMRt uden

begrænsning for bladhastigheden.
• Den maksimalt tilladte kæbehastighed tages ikke i betragtning for Dynamisk bue- og Dynamic

IMRT-behandlinger med Elekta Agility eller MLCi2. Afhængigt af testene reducerer den lineære
accelerators styreenhed dosishastigheden i tilfælde, hvor kæbehastigheden ville være blevet
overskredet. Dette kan føre til en lidt længere tid for behandlingslevering.

• Det anbefales ikke at planlægge at bruge muligheden for begrænsning af bladhastigheden ved
step-and-shoot IMRT for Elekta MLC’er og indbyggede Siemens MLC’er (denne kan
konfigureres i Physics Administration/Beam Profile Editor).

Den maksimalt tilladte kæbehastighed tages ikke i betragtning for Dynamisk bue- og
Dynamic IMRT-behandlinger med Elekta Agility eller MLCi2. Dette kan i sjældne tilfælde
medføre en unøjagtig dosislevering. Sørg for, at dine rutinemæssige kvalitetssikringstest
kan spore disse unøjagtigheder.

For MLC’er med en stor mindste bladafstand (f.eks. 5 mm afstand for Elekta MLCi og
MLCi2) er det ikke muligt at planlægge meget små eller smalle mål. Ønskede, men smalle
åbninger for et bladpar, som er mindre end den minimumåbning, som MLC’en kræver,
betragtes som lukkede af den automatiske bladtilpasning.

Hvis du udfører manuel MLC blad- og kæbetilpasning, er du ansvarlig for at indstille blade
og køber på en sådan måde, at uønsket stråling af forket målområde og/eller kritiske
strukturer undgås.
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Begrænsning af behandlingsplanlægning for specifikke MLC’er
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8 SÅDAN ARBEJDES MED
BEHANDLINGSPLANEN

8.1 Definering af interessepunkter

Generelle oplysninger

Interessepunkter er inddelt i disse kategorier:

Komponent Funktion

Normaliserings-
punkt

Denne punkttype kan defineres:
• Automatisk, hvis muligheden Point Prescription to Isocenter vælges un-

der ordinationsdefinering (se side 162)
• Manuelt, ved at tilføje et individuelt normaliseringspunkt (se side 234)
• Automatisk, ved hjælp af funktionen Auto Generation (se side 236)

Repræsentations-
punkt

Disse punkter angiver også den ordinerede dosis. De oprettes automatisk af
softwaren for PTV’er, der ikke er tildelt et normaliseringspunkt i begyndelsen
(dvs, hvis valget Dose Volume Prescription vælges under receptdefine-
ring).
For IMRT-behandlinger, hvis flere PTV’er skal behandles ved hjælp af den
samme behandlingsgruppe, oprettes kun et repræsentationspunkt for én
PTV.

Andre interesse-
punkter

Forskellige interessepunkter, f.eks. minimumsdosispunkt eller behandlings-
gruppekoordinat kan defineres som følger:
• Manuelt, ved at tilføje et individuelt interessepunkt (se side 234)
• Automatisk, ved hjælp af funktionen Auto Generation (se side 236)
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Visning af interessepunkter

Disse er angivet i fanen Prescription i funktionsområdet:

Figur 139 

Sådan defineres et manuelt point

Trin

1. For at definere et punkt manuelt, klik på Add på fanen Prescription i funktionsområdet.
Repræsentationspunkter kan ikke oprettes manuelt.

2. Et manuelt punkt er nu automatisk føjet til listen over interessepunkter og planlægnings-
visninger.

3.
Dette punkt kan nu redigeres ved at klikke på det tilhørende ikon.

Egenskabsdialogboks

Figur 140 

Definering af interessepunkter
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Ud over at navngive punktet er forskellige ændringer mulige, herunder:

Komponent Funktion

Custom position Du kan indtaste koordinaterne for en specifik position.

Retrieve position
from

Du kan definere følgende punkter:
• Coord. of Group: Med dette valg kan interessepunktet indstilles i henhold

til positionen for en bestemt behandlingsgruppe.
De følgende punkter kan også defineres enten for et specifikt segmenteret
objekt (f.eks. PTV) eller for hele planen:
• Focus Point of: Dette valg indstiller interessepunktet i henhold til positio-

nen af det valgte objekt.
• Min. dose point, Med. dose point eller Max. dose point: Disse valgmu-

ligheder indstiller det specifikke interessepunkt for et specifikt dosispunkt
for det valgte objekt.

Update points
automatically

(Opdater punkter
automatisk)

Hvis dette afkrydsningsfelt vælges, opdateres positionen for det valgte punkt
automatisk, når behandlingsplanen ændres.

Update Now (Op-
dater nu) Ved at klikke på denne knap opdateres positionen af det valgte punkt.

Function

• Et punkt kan yderligere defineres som enten et Point of Interest eller som
et Normalization Point (Normaliseringspunkt) for en specifik PTV.

• Hvis Normalization Point vælges, anvendes punktordinationsmetoden
under planlægning frem for dosisvolumenmetoden (se side 164).

Sådan ændres interessepunktets egenskaber

For at vise egenskaberne for det valgte interessepunkt, klik på det tilsvarende ikon.

Konfigurationsvalgmulighederne tilgængelige i dialogboksen Properties for interessepunktet
afhænger af den valgte interessepunkttype:

Interessepunkt Valgmuligheder

Repræsentationspunk-
ter

Kun navnet kan ændres. Repræsentationspunkter angiver den ordine-
rede dosis og defineres automatisk af softwaren for PTV’er, der ikke
har et normaliseringspunkt (dvs. i tilfælde af en dosisvolumenrecept).

Alle andre punkter

Forskellige ændringer mulige, herunder en brugerdefineret position
(Custom position), eller en position baseret på et specifikt punkt (ved
hjælp af Retrieve position from).
Desuden kan Function defineres yderligere for et punkt, for en PTV el-
ler for begge (se side 234):
• Et Point of Interest eller
• Et Normalization Point

BEMÆRK: Hvis Normalization Point vælges, anvendes punktordinati-
onsmetoden under planlægning frem for dosisvolumenmetoden (se si-
de 164).
 

Yderligere oplysninger om interessepunkter findes på side 233.
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Sådan genereres punkter automatisk

Klik på Auto Generation i fanen Prescription. Dialogboksen Generate vises:

Figur 141 

Komponent Funktion

Select Points of In-
terest (Vælg inte-

ressepunkter)

Vælg den type punkter, der skal oprettes fra de følgende afkrydsningsfel-
ter:
• Isocenter Points (Isocenterpunkter)
• Focus Points (Fokuspunkter)
• Min. Dose Points, Med. Dose Points eller Max. Dose Points

Update position
automatically (Op-
dater position auto-

matisk)

Hvis dette afkrydsningsfelt vælges, opdateres positionen for det valgte
punkt automatisk, når behandlingsplanen ændres.

Generate Normali-
zation Points

• Her kan normaliseringspunkter genereres for de punkttyper, der er defi-
neret ved hjælp af interessepunkternes afkrydsningsfelter.

• Hvis Normaliseringspunkter genereres, anvendes punktordinationsmeto-
den under planlægning frem for dosisvolumenmetoden (se side 164).

Definering af interessepunkter
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Manuelle punkter i planlægningsvisning

① ②

Figur 142 

Nr. Komponent

① Manuel punktdefinition: startpunkt

② Manuel punktdefinition: manuelt punkt indstillet som min. doseringspunkt

Den nøjagtige position af automatisk oprettede interessepunkter for et bestemt objekt, såsom
minimums- og maksimumsdosispunkter, afhænger af dosisberegningens gitterstørrelse, der
anvendes til dette objekt. Gitterstørrelsen tilpasses hvert objekt individuelt for at sikre et
minimumsantal gitterpunkter i hver retning. Det er grunden til, at automatisk oprettede positioner
for mindre organer er mere nøjagtige end dem for større organer.
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8.2 Sammenligning af forskellige planer

Generelle oplysninger

Du kan sammenligne:
• Dosisberegning opnået ved brug af Monte Carlo-algoritmen med dosisberegningen opnået

med pencil beam-algoritmen for den aktuelle plan
• To forskellige behandlingsplaner

Sådan aktiveres plansammenligning

Trin

1.

Klik på knappen Plan Comparison.

2.

• For at sammenligne to andre planer klikkes på Load plan.
• For at sammenligne to andre dosisberegninger til den aktuelle plan, klik på Monte Car-

lo.

Sammenligning af forskellige planer
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8.2.1 Sammenligning af dosisberegninger

Oversigt

Figur 143 
Hvis man har valgt at sammenligne doseringsberegningerne Monte Carlo og Pencil Beam for den
aktuelle plan (se side 238), er sammenligningsskærmbilledet delt op i fanesiderne ovenfor.

Fanen Dual Reconst (Dobbeltrekonstruktion)

Figur 144 
Denne fane indeholder aksiale, koronale og sagittale visninger med Monte Carlo-
dosisberegningen vist til venstre og pencil beam-dosisberegningen til højre.
Hovedfunktionerne i værktøjslinjen (herunder knappen Toggle Monte Carlo/Pencil Beam (Skift
mellem Monte Carlo/Pencil Beam) til at aktivere/deaktivere Monte Carlo-beregninger i venstre
visning) findes til højre på fanebladet.

Fanen Spy Glass

Figur 145 
Brug Spy Glass til at sammenligne Monte Carlo-dosisberegningen (vist udenfor kikkertrammen)
direkte med pencil beam-beregningen.
Dosisskalaoplysninger (se også side 213) vises nederst til højre i visningen. De tilsvarende
værdier for Monte Carlo og pencil beam kan også sammenlignes ved hjælp af kikkerten.
Hovedfunktionerne i værktøjslinjen (herunder knappen Toggle Monte Carlo/Pencil Beam til at
aktivere/deaktivere Monte Carlo-beregninger i venstre visning) findes til højre på fanebladet Spy
Glass.
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Fanen DVH

Figur 146 
I dette faneblad sammenlignes en beregnet DVH baseret på Monte Carlo-algoritmen med en DVH
beregnet ved hjælp af pencil beam-algoritmen.
• Ved at klikke på DVH kan man skifte mellem et Monte Carlo- og pencil beam-display.
• Den aktive algoritme angives under DVH.
• Den aktive algoritme angives af en optrukket streg på DVH. Den inaktive algoritme angives af

en stiplet linje.

Plan Content

Planens indhold vises i en træstruktur, så der er adgang til disse oplysninger uden at skulle
afslutte dialogboksen.

Sammenligning af forskellige planer
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8.2.2 Sammenligning af to forskellige behandlingsplaner

Oversigt

Hvis man har valgt at sammenligne den aktuelle behandlingsplan med en anden behandlingsplan
(se side 238), vises en dialogboks til planvalg.

Dialogboksen Planer

Figur 147 
I dialogboksen Plans vælges behandlingsplanen, som den aktuelle plan skal sammenlignes med.
BEMÆRK: Afhængigt af den valgte plan, kan der nu vises forskellige advarsler, som angiver
forskelle mellem de to planer. Sørg for at læse disse meddelelser grundigt, før der fortsættes.
 

Sammenlign visninger

Figur 148 
Når den valgte plan er indlæst, åbnes en separat sammenligningsdialogboks, der indeholder
fanebladene ovenfor.

Fanen Dual Reconst

Figur 149 
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Denne fane indeholder aksiale, koronale og sagittale visninger med den aktuelle plan vist til
venstre og den anden plan til højre.
Hovedfunktionerne i værktøjslinjen (herunder knappen Toggle Monte Carlo/Pencil Beam til at
aktivere Monte Carlo-beregning) findes til højre på fanebladet. 

Fanen Spy Glass

Figur 150 
Brug kikkerten til at sammenligne den valgte plan for sammenligning (vist i kikkertens ramme)
direkte med den aktuelle behandlingsplan.
Hovedfunktionerne i værktøjslinjen (herunder knappen Toggle Monte Carlo/Pencil Beam til at
aktivere Monte Carlo-beregning) findes til højre på fanebladet Spy Glass.

Fanen DVH

Figur 151 
På dette faneblad sammenlignes DVH beregnet for den aktuelle plan med et DVH beregnet for
den anden plan.
• Ved at klikke på DVH kan man skifte den aktive visning mellem den aktuelle plan og den anden

plan.
• Den aktive plan angives øverst til højre på DVH.

Sammenligning af forskellige planer
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• Den aktive plan angives af en optrukket streg på DVH. Den inaktive plan angives af en stiplet
linje.

Plan Content

Figur 152 
Her vises indholdet af hver plan i en træstruktur til sammenligning.
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8.3 Planvisningsvalgmuligheder
8.3.1 Ændring af visningstilstand

Generelle oplysninger

Knappen Toggle view mode tillader, at man kan vælge visningsretningen og objekterne, der skal
vises.

Skift visningsvalgmuligheder: Kollisionskort

Figur 153 

Skift visningsvalgmuligheder: Strålens sigtelinje

Figur 154 

Tilgængelige valgmuligheder

Knappen Toggle view mode har kollisionskortvisninger og visninger i strålens sigtelinjer. De
tilgængelige muligheder varierer som følger:

Planvisningsvalgmuligheder
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Komponent Funktion

Kollisionskort

Front view (OARs only): Viser en anterior-posterior-visning, der kun inde-
holder OAR’erne.
Cranial view (OARs only): Viser en hoved til fod-visning, der kun indehol-
der OAR’erne.
Front view (All Structures): Viser en anterior-posterior visning, der inde-
holder alle segmenterede objekter.
Cranial view (All Structures): Viser en hoved til fod-visning, der indehol-
der alle segmenterede objekter.
Machine View: Viser en visning af rummet med den lineære accelerator.

Strålens sigtelinje

3D Objects: Kollimatorvisningen overlejrer et 3D-display af de tilgængelige
segmenterede objekter.
DDR’er: Kollimatorvisningen overlejrer en tilsvarende DRR.
Object Contours: Kollimatorvisningen overlejrer et konturdisplay af de til-
gængelige segmenterede objekter.
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8.3.2 Dybdevisning

Generelle oplysninger

Knappen View Options viser de tilgængelige retningsmuligheder (se side 481). I
dosisplanlægningsvisningerne er der to ekstra planlægningsvisninger tilgængelige med denne
knap: en Depth-visning og en Field (Område)-visning.

Aktivering af dybdevisningen

Hvis man vælger Depth-visning, viser rekonstruktionen stien (central akse) for den aktuelt valgte
stråle elle bue gennem vævet, begyndende ved patientens hud og sluttende ved placeringen af
isocenterkoordinaterne for den valgte behandlingsgruppe.

Visningsvalg: Dybdevisning

Da strålestien kan oprinde fra enhver retning, er visningsretningen ikke altid vist vinkelret på
visningsretningen af den aktuelle skive. Hvis det er tilfældet, er visningsretningen øverst til højre i
visningen Oblique.

① ②

Figur 155 

Nr. Komponent

① Dybdevisning: stråle

② Dybdevisning: bue

Generelle oplysninger

Øverst i hver visning findes de følgende oplysninger i gult:
• Behandlingselementnavn
• Bordvinkel
• Kollimatorvinkel (kun MLC-behandlinger)
• Antal overvågningsenheder
• Gantryvinkel (kun konform stråle og IMRT-stråle)
• Gennemsnitshudafstand og gennemsnitsækvivalensafstand til alle buer (kun buebehandlinger)

Denne visning angiver også, og heterogenitetskorrektionen er aktiv (se side 103).

Planvisningsvalgmuligheder
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Stråleoplysningsdisplay

Den målte afstand (strålesti) angives af en gul linje, der begynder med en hvid prik på
hudoverfladen og slutter med en grøn lodret linje ved isocentret.
• Den grønne linje angiver feltudstrækningen.
• Den kontinuerlige gule linje angiver strålens indgangssti.
• Den stiplede gule linje angiver strålens udgangssti.
• For buebehandlinger vises afstandsmålinger for hele buen i lige fordelte vinkler på ti grader.

For hver linje, der angiver en strålesti, angives strålens skæringspunkt med patientens hud af
en hvid prik.

Specifikke afstandsoplysninger

Den absolutte afstand fra hudoverfladen til isocentret og den ækvivalente dybde vises (i mm) for
den aktuelle stråle eller bue ved siden af buestien.
Den ækvivalente dybdeværdi tager variationer i tætheden af vævet langs den centrale stråle i
betragtning. Derfor kan disse oplysninger anvendes til at bekræfte dybdeberegningen eller
heterogenitetskorrektionen af dosisalgoritmen.

Hvis man ikke markerer afkrydsningsfeltet Heterogeneity Correction, kan det resultere i
ukorrekt dybdeækvivalens. Derfor skal man verificere dybdeækvivalensen og
vævsregistreringen på projektionsvisningen af bueplanet/dybden for at sikre, at
hudoverfladen er korrekt detekteret, og at stråler/bue-entrypoints er hensigtsmæssigt
indeholdt i CT-scanningssættet.

Verificer derfor altid omhyggeligt dybdeækvivalensen og vævsregistreringen på
projektionsvisningen af bueplanet/dybden for hver stråle eller bue. Dette er særlig vigtigt,
hvis en behandlingsplan ændres med et andet softwareprogram (f.eks. iPlan RT Image)
efter stråler eller buer er defineret, kan vævsmodellen (se side 73) være blevet forskudt i
forhold til reference-CT-scanningen på grund af en fornyet lokalisering eller billedfusion.

Buesimulering

Der finders et kontrolpanel (se side 268) nederst i visningsfeltet til buebehandling.
• Dette gør det muligt at vise strålestien for hver individuelle bue i stigninger på ti grader.
• Den aktuelle gantryvinkel angives i gult ovenover kontrolpanelet.
• Ikonet bord/gantry nederst til højre på kollisionskortet angiver også gantry- og bordpositioner

under bevægelsessekvensen.
Det samme kontrolpanel findes nederst i beam eye-visningerne (se side 256).
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8.3.3 Feltvisning

Generelle oplysninger

Knappen View Options viser de tilgængelige retningsmuligheder (se side 481). I
dosisplanlægningsvisningerne er der to ekstra planlægningsvisninger tilgængelige med denne
knap: en Depth-visning og en Field-visning.

Aktivering af feltvisning

Hvis man vælger Field-visning, viser den aktuelle skive en strålesigtelinje projekteret på PTV’en.

Visningsvalg: Feltvisning

Da strålestien kan oprinde fra enhver retning, er visningsretningen ikke altid vist vinkelret på
visningsretningen af den aktuelle skive. Hvis det er tilfældet, er visningsretningen øverst til højre i
visningen Oblique.

① ②
Figur 156 

Nr. Komponent

① Områdevisning: stråle

② Områdevisning: bue

Øverst i hver visning findes de følgende oplysninger i gult:
• Behandlingselementnavn
• Antal overvågningsenheder
• Gantry-vinkel
• Bordvinkel
• Kollimatorvinkel (kun MLC-behandlinger)
• Nominel keglediameter (cirkulære buebehandlinger)

Denne visning angiver også, og heterogenitetskorrektionen er aktiv (se side 103).

Feltdisplay

• Strålingsfeltet defineret for den aktuelle stråle eller bue er opridset i grønt.
• De primære kæber er opridset i blåt.
• Placeringen af isocenterkoordinatet af den valgte behandlingsgruppe angives af et grønt kryds.

Planvisningsvalgmuligheder
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• Segmenterede objekter vises som konturer.

Buesimulering

Der finders et kontrolpanel (se side 268) nederst i dybdevisningen til buebehandling.
• Dette gør det muligt at vise strålestien for hver individuelle bue i stigninger på ti grader.
• Det samme kontrolpanel findes nederst i beam eye-visningerne (se side 256).
• Den aktuelle gantryvinkel angives i gult ovenover kontrolpanelet.
• Ikonet bord/gantry nederst til højre på kollisionskortet angiver også gantry- og bordpositioner

under bevægelsessekvensen.
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8.4 Positionering af behandlingselementer
8.4.1 Stråle/bueprofildisplay

Generelle oplysninger

En 3D-oversigt findes øverst til venstre på fanen Overview og nederst til venstre på fanen
Irradiation Plan. I disse visninger kan man også konfigurere specifikke indstillinger til visning af
stråler og buer, samt definere en visningsretning (se side 481) og typen af oplysninger, der
generelt skal vises (se side 482).
I 3D-visningen kan man se, om objekter, der skal undgås under behandling, er i stråle- eller
buestien.
• Stråler eller buer vises afhængigt af valget i menuen Arc/Beam. Det aktuelt valgte

behandlingselement vises i grønt.
• For at vælge en bue eller stråle kan man klikke på den i 3D-visningen eller vælge den fra listen

i funktionsområdet.
• For at vise vinkelværdier for et element placeres musemarkøren over elementet i 3D-visningen.
• Tilsvarende værdier for de valgte elementer, f.eks. bord- og gantryvinkler, vises også i

funktionsområdet.

Aktivering af stråle- og bueindstillinger

Knappen Arc/Beam display åbner en menu, der indeholder de tilgængelige valgmuligheder for
stråle- og buedisplay.

Definering af stråle og bueindstillinger

Figur 157 
• All Beams/Arcs: Hver stråle og bue defineret for den aktuelle behandlingsplan vises.
• All Beams/Arcs: Hver stråle og bue defineret for den aktuelle behandlingsgruppe vises.
• Selected Beam/Arc: (Valgt stråle/bue): Kun den aktuelle stråle eller bue valgt i

funktionsområdet vises.
• No Beams/Arcs: Ingen stråler eller buer vises.

Der er inkluderet en variation Thin for de første tre visninger.
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Sådan positioneres stråler og buer

Funktionen Position i funktionsområdet (se side 189) kan anvendes til at positionere
behandlingsgrupper. Individuelle stråler og buer kan ompositioneres i 3D-oversigten som
beskrevet nedenfor.

①

②

③

①

Figur 158 

Trin

1. Vælg den relevante stråle eller bue på listen i funktionsområdet.

2. Zoom ud af visningen, indtil hele det relevante stråle- eller bueelement er synligt.

3.
En cirkel skulle nu være synlig for enden af den valgte stråle ①. Brug musen til at klikke
på cirklen og trække den til den påkrævede position for at justere briksen og gantryvink-
lerne.

4. I tilfælde af buer angives den valgte bues start- og stoppunkter af en grøn cirkel ②. Bord-
vinklen er angivet af en firkant ③.

5. Brug musen til at klikke på cirklen og trække den og/eller firkanten til den påkrævede po-
sition. De tilsvarende bord- og gantryværdier opdateres automatisk i funktionsområdet.
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8.4.2 Skivevisninger

Generelle oplysninger

Dosisfordelingen kan vises i skivevisningerne (se side 472).

Skivevisning

Figur 159 

Dosisdisplay

Dosisfordelingen kan vises i skivevisninger ved hjælp af funktionerne såsom dem beskrevet under
side 213.

Behandlingsgruppedisplay

Element Beskrivelse

Grønt kryds Den valgte behandlingsgruppes isocenterkoordinater.

Blåt kryds Den valgte behandlingsgruppes isocenterkoordinater i skivevisning.

Stiplet cirkel
I positionstilstand (Position valgt i funktionsområdet) er den forvente-
de penumbra for cirkulære buebehandlingsgrupper angivet af en stip-
let cirkel.
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8.4.3 Kollisionskort

Generelle oplysninger

Kollisionskortet, der findes i planlægningsfanerne Irradiation Plan og Arc BEVs, viser en
todimensionel visning af de segmenterede objekter som projiceret på den kugleformede
overflade. 
Planlægningsfanen Arc BEVs er kun tilgængelig, hvis behandlingsplanen indeholder
buebehandlingsgrupper.

Kollisionskort: Buebehandlinger

Figur 160 

Kollisionskort: Strålebehandlinger

①
②

③④

⑤

⑥

Figur 161 
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Nr. Komponent

① Isocenterkoordinaterne for den aktuelt valgte behandlingsgruppe er positioneret i midten
af kuglen.

②
Stråler eller buer for den aktuelt valgte behandlingsgruppe vises også fra behandlings-
gruppens perspektiv. Det nøjagtige punkt, hvor strålens centrale akse passerer gennem
et planlagt objekt, er også synligt.

③ Bord/gantry-ikonet nederst til højre på kollisionskortet angiver den aktuelle position af
gantryet og bordet for det aktuelle behandlingsfelt.

④ Patientikonet nederst til venstre på kollisionskortet angiver patientretningen.

⑤
De planlagte objekter projiceres mod den indre overflade af kuglen fra isocentrets per-
spektiv. Behandlingselementer, der tilhører en behandlingsgruppe med identiske koordi-
nater til den valgte behandlingsgruppe, vises i gråt.

⑥
Hvert kritiske organ projiceres to gange, én gang for indgangsvinklen (stråle eller bue
rammer organ, før den rammer isocenter) og én gang for udgangsvinklen (stråle eller bue
rammer organ, efter den rammer isocentret).

På grund af kombinationen af to forskellige projiceringsteknikker, er MLC-formerne, der
vises på kollisionskortet, ikke nøjagtige med hensyn til kritiske strukturer. Efter justering af
en stråle eller en bue, skal forholdet til kritiske strukturer verificeres ved hjælp af visningen
Field (se side 248).

Gantry- og bordvinkler: Stråler

Figur 162 
Positionen af det valgte stråleelement eller strålebehandlingsgruppen kan frit justeres frit ved
hjælp af musemarkøren.

Gantry- og bordvinkler: Buer

②

①

③

Figur 163 
Positionen af det valgte bueelement eller buebehandlingsgruppen kan også frit justeres ved hjælp
af musemarkøren.
• Ved at flytte buens røde punkt ① kan man justere buens endepunkt (gantrystopposition).
• Ved at flytte buens midterpunkt ② langs den vandrette akse ændres bordvinklen.
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• Ved at flytte buens cirklede grønne punkt ③ kan man justere buens startpunkt
(gantrystartposition).

Når man flytter musemarkøren over på punktet, vises det valgte punkts navn og de tilsvarende
vinkeloplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

Buerepræsentationen på kollisionskortet viser ikke størrelsen på buefelterne, men
størrelsen på feltcentrene. Derfor bør kollisionskortet ikke anvendes til at verificere, om
kritiske strukturer er placeret inden for strålestien.

Kollisionskortet angiver ikke de mulige kollisioner mellem det lineære acceleratorgantry og
behandlingsbriksen! Inden behandlingen er det brugerens ansvar at verificere fra
behandlingsrummet, at de valgte gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre
behandlingen, uden at dette resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks.
behandlingsleveringssystemet.
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8.5 Strålens sigtelinje

Generelle oplysninger

Strålens sigtelinjer, der findes på planlægningsfanerne Irradiation Plan og Arc BEVs, viser
strålingsfeltet planlagt for PTV’en.
• Formen, der aktuelt er planlagt for bestrålingsfeltet, er opridset med grøn.
• Alle segmenterede objekter, herunder PTV’et, vises i 3D.
• Den aktuelle isocenterposition er centreret i visningen og angives af skæringspunktet af det blå

gradnet.
De nøjagtige oplysninger indeholdt i strålens sigtelinjer afhænger af det valgte faneblad og af
behandlingsgruppetypen:
• Side 258
• Side 260
• Side 261
• Side 262

Strålens sigtelinje: Fanen Bestrålingsplan

① ②
Figur 164 

Nr. Komponent

① MLC-stråle

② Cirkulær bue

Strålens sigtelinje i Irradiation Plan viser det aktuelle strålingsfelt for en enkelt gantryvinkel.
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Strålens sigtelinje: Fanen Bue BEV’er

① ②
Figur 165 

Nr. Komponent

① Standardverificering BEV

② Funktionel BEV

Planlægningsfanen Arc BEVs findes kun for buebehandlinger.
De otte strålesigtelinjer, der findes på dette faneblad, viser hver en buestigning på ti grader.
Dermed tillader disse strålesigtelinjer, at bestrålingsfeltets form (opridset i grønt) verificeres i et
bueområde på 70°.
De primære kæber er opridset i blåt.
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8.5.1 Konforme buer

Generelle oplysninger

Både statiske og dynamiske konforme buebehandlinger er mulige.
I begge tilfælde justeres bestrålingsfeltet til formen af PTV’et ved hjælp af en multiblad-kollimator,
dermed maksimeres dosislevering til tumoren, mens det samtidig sikres, at der er tilstrækkelig
beskyttelse af det omkringliggende væv.

Statiske konforme buer

Figur 166 
Med statiske konforme buebehandlinger er bestrålingsfeltet optimeret til formen af PTV’et for et
bueplan, dvs. der tages en gennemsnitlig PTV-form for alle strålevinkler.
BEMÆRK: En tilladt overlapning af individuelle felter, der herefter påvirker formen på det
gennemsnitlige MLC-felt, kan defineres for statiske konforme buer (se side 189).
 

Dynamiske konforme buer

Figur 167 
Ved dynamiske konforme buebehandlinger justeres bestrålingsfeltet til den aktuelle PTV-form i
intervaller på 10° under gantryrotation.
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Dette sikrer maksimal PTV-dækning, mens det samtidig minimerer dosis til omkringliggende væv
og definerede risikoudsatte organer.
Denne teknik kræver en forbindelse mellem både multiblad-kollimatorens og den lineære
accelerators controllere. Derfor er denne teknik kun mulig med specifikke lineære
acceleratorkonfigurationer, såsom Brainlab Novalis-systemet.
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8.5.2 Konforme stråler

Generelle oplysninger

I konforme strålebehandlinger anvendes flere statiske stråler, der er justeret til formen af PTV’en
ved hjælp af en multiblad-kollimator.

Konform stråle

Figur 168 
På denne måde kan dosislevering til tumoren maksimeres, mens det samtidig sikres, at der er
tilstrækkelig beskyttelse af definerede risikoudsatte organer.
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8.5.3 IMRT-stråler

Generelle oplysninger

For standard IMRT-behandlinger med en multiblad-kollimator ligner strålesigtelinjen de konforme
strålers strålesigtelinje.
Men hvis den valgte lineære accelerator ikke understøtter et tilstrækkeligt stort bestrålingsområde,
kan IMRT-feltet deles i op til fem dele.

IMRT-stråle

① ②

Figur 169 

Nr. Komponent Funktion

① IMRT-feltet inden op-
timering

Knapperne til ændring af strålingsfeltet er tilgængelige (se side
263).

② IMRT-feltet efter opti-
mering

Toggle Fluence Display vises altid (se side 216).
Kontrolpanelet nederst i visningen kan anvendes til simulering af
bladsekvensering i henhold til det valgte IMRT-optimeringsresultat
(se side 269).
Numrene ved siden af kontrolpanelet kan anvendes til at skifte
mellem delte felter, hvis disse er genereret under IMRT-optime-
ring.
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8.5.4 Cirkulære buer

Generelle oplysninger

For cirkulære buebehandlinger angives strålingsfeltet af en grøn cirkel med en specifik radiologisk
keglediameter. Radiologiske keglediametre bestemmes ved hjælp af Physics Administration (se
softwarebrugervejledningen Physics Administration 4.5).

Cirkulær bue

Figur 170 
Superimp. field for isoc. er det MU-vægtede gennemsnit af de radiologiske keglediametre.
Denne værdi anvendes når behandlingsgruppen positioneres (se side 189).

Bekræft for hvert enkelt behandlingsfelt, at den korrekte, planlagte koniske kollimator rent
faktisk er monteret på den lineære accelerator.
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8.5.5 Justering af strålingsfeltet

Vigtigt

Hvis man planlægger en MLC-behandling, så husk at der kan være afvigelser i X- og Y-retningen
mellem de aktuelle bladpositioner og strålingsfeltet angivet i softwaren. Dette afhænger af den
anvendte multiblad-kollimators design (bladform, størrelse på fer og nul). For at kompensere for
dette skift kan man definere et bladskift samt størrelse på fer og nul i Physics Administration (se
Softwarebrugervejledning, Physics Administration 4.5).

Sådan tegnes en planlægningsform

Man kan forlænge multiblad-kollimatorens strålingsfelt, f.eks. hvis PTV’en ikke er dækket
tilstrækkeligt af bladene.

Trin

1.

Klik på knappen show/draw planning shape. Musemarkøren vises som en cirkel.

2.

Juster cirklens diameter ved hjælp af den blå skydeknap øverst til højre på visningen.

3.

Brug musemarkøren til at afgrænse området i visningen, omkring hvilket bladene skal po-
sitioneres automatisk.

4. Bladene justeres automatisk til at passe det tegnede område.

5. Hvis funktionen Show Dose er aktiveret (se side 213), opdateres dosisfordelingen auto-
matisk, når en planlægningsform tegnes.

6.
Det er ikke muligt at ændre strålingsfeltet for cirkulære buebehandlinger manuelt. I dette
tilfælde kan knappen show/draw planning shape kun anvendes til at vise planlægnings-
formen.
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Sådan anvendes et kunstigt objekt

På fanen Prescription i funktionsområdet findes der særlige penselfunktioner, som tillader, at
man midlertidigt fremhæver visse strukturer og bruger denne markering som en visuel hjælp, når
bladpositioner justeres. Denne funktion er nyttig til f.eks. at korrigere hotspots.

Trin

1.

For at aktivere funktionen, klik på Draw Obj.

2. Brug skydeknappen Brush Size til at definere penslens størrelse.

3.

I en passende skivevisning oprettes det påkrævede kunstige objekt ved at markere det
relevante område ved hjælp af musemarkøren (vist som en blå cirkel).

4.

I fanen Prescription i funktionsområdet klikkes på knappen Show Obj., som nu vises.

5.

Det kunstige objekt vises nu på den tilsvarende placering i strålesigtelinjen, hvor det kan
anvendes som en guide til manuel justering af bladpositionerne.

Sådan justeres blad- og kæbepositionerne manuelt

Trin

Ved at klikke på knappen show/change leaves and jaw positions kan man justere bladpositio-
ner manuelt.
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Hvis Manual er valgt i egenskaberne for det aktuelle behandlingselement (se side 200), kan
kæbepositionerne også justeres til strålingsfeltet manuelt for at reducere strålelækage.

Figur 171 
Hvert blad vises som en individuel grøn strimmel.

Trin

For at justere en bladposition trækkes på dens ydre med musemarkøren.

Når musemarkøren er placeret over et blad, vises den relevante bladbank, bladnummer og
bladafstand fra kollimatorens centrale akse.
BEMÆRK: Tykkelsen af hvert blad kan variere afhængigt af den valgte MLC.
 

BEMÆRK: Bladpositionerne kan ikke ændres for dynamisk konforme buer, da bladsekvensering
skal udføres for at overholde bladbevægelsesrestriktioner.
 

Figur 172 
Hver kæbe vises som et gråt område.

Trin

For at justere en kæbeposition trækkes på dens ydre med musemarkøren.

Når musemarkøren er placeret på kanten af kæben, vises navnet på den relevante kæbe (Y1, Y2,
X1 eller X2) og kæbeafstanden fra kollimatorens centrale akse.

Sikkerhedsoplysning

Kontroller kæbeindstillingerne i strålesigtelinjen for at sikre, at PTV’en ikke er dækket af
nogen af kæberne, og at de risikoudsatte organer er tilstrækkeligt beskyttede.

Overlappende kæber forårsager normalt utilstrækkelig PTV-dækning. Derfor skal
kæbeindstillingerne kontrolleres, inden IMRS-processen startes.
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Sådan indtastes bladværdier

Trin

Ved at klikke på knappen enter leaf positions numerically kan man indtaste værdier for hvert
blad direkte i en Adjust-dialogboks.

.

Figur 173 
I dialogboksen Adjust findes der en kolonne for hver bladbank.
Der findes et indtastningsfelt, der indeholder afstanden (i mm) fra kollimatorens centrale akse, for
hvert blad i den relevante bladbank.

Trin

1. Værdien for et blad kan enten ændres manuelt ved at indtaste en værdi direkte i feltet el-
ler ved at trække på den ydre kant af bladet i feltvisningen med musemarkøren.

2.

Man kan også bruge tab-tasten på tastaturet til at flytte fra et felt til det næste. Genvejen
Ctrl + Tab kopierer værdien af det aktuelle felt til det næste felt. Kombinationen Ctrl +
venstre museklik kopierer værdien af det aktuelle tekstfelt til feltet, hvor der klikkes med
musen.

3.

For at vise værdier for blade, der ikke aktuelt er synlige, rulles ved hjælp af pileknapper-
ne, der er stillet til rådighed.

4. Klik på OK for at bekræfte indstillingerne.

Strålens sigtelinje

266 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



8.5.6 Nulstilling af strålingsfeltet

Automatisk nulstilling

Manuel justering af bladpositionerne og strålefeltet nulstilles automatisk, hvis:
• Bord-, gantry- (start- og stopvinkler for en defineret bue) eller kollimatorvinkler af en statisk

konform bue, eller en statisk konform bue ændres.
• Bord- eller kollimatorvinklen for en dynamisk konform bue ændres.

For at beskytte formen og bladene mod automatisk nulstilling, kan man bruge låse- og
frysefunktioner (se side 203).

Sådan tegnes en planlægningsform manuelt

Trin

Klik på knappen reset manual changes to shape for at annullere bladjusteringerne. Bladene
nulstilles til de automatisk tilpassede positioner fastsat af softwaren.

Hvis man vælger et andet objekt som en PTV efter manuelt at have tilpasset strålingsfeltet
eller bladene, skal man klikke på knappen reset manual changes to shape for at sætte
bladene tilbage til deres automatisk tilpassede positioner.
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8.5.7 Buesimulering

Generelle oplysninger

I dybdevisningen (se side 246), feltvisningen (se side 248) og strålens sigtelinjer (se side 256) for
buebehandlinger, findes der et kontrolpanel, der tillader, at man simulerer buebevægelse i
stigninger på ti grader fra gantryens startpunkt til dets stoppunkt.
For at optimere IMRT-behandlinger findes kontrolpanelet også i strålesigtelinjen, i dette tilfælde
tillader det, at bladsekvensering simuleres i henhold til det valgte IMRT-optimeringsresultat.
BEMÆRK: Hvis behandlingsopsætningen er meget kompleks, er det ikke altid muligt at opdatere
visningen hurtigt nok til at gøre det muligt at vise alle stigninger.
 

Kontrolpanel

Figur 174 
Den aktuelle gantryvinkel angives i gult ovenover kontrolpanelet.
Ikonet bord/gantry nederst til højre på kollisionskortet angiver også gantry- og bordpositioner
under bevægelsessekvensen.

Fanen Bue BEV’er

De otte strålesigtelinjer, der findes på dette faneblad, viser hver en buestigning på ti grader.
Dermed tillader disse strålesigtelinjer, at bestrålingsfeltets form (opridset i grønt) verificeres i et
bueområde på 70°.

Figur 175 
Hvis buen rækker ud over 70°, viser visningerne automatisk det næste trin, indtil det sidste ti-
grads trin i buen vises.
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Sådan udføres buesimulering

Verificer de forskellige strålingsfelter og gantrypositioner ved hjælp af kontrolpanelet som følger:

Trin

1. Klik på knappen helt til venstre eller højre for at flytte til den første eller sidste gantryposi-
tion.

2. Klik på knapperne til højre eller venstre af afspilningsknappen for at flytte tilbage og frem
gennem buestigningerne på ti grader.

3. Klik på afspilningsknappen for at begynde bevægelsessekvensen gennem hele buen.

4. Klik på stopknappen for at stoppe bevægelsessekvensen.

5. Brug skydeknappen til at flytte til en bestemt bueposition.

Sådan udføres IMRT-strålesimulering

Hvis man har defineret IMRT-stråleelementer til behandlingsplanen og har udført IMRT-optimering
(se side 307), har strålesigtelinjen (se side 256) også et kontrolpanel, når en IMRT-stråle er
fremhævet i funktionsområdet.
I dette tilfælde kan kontrolpanelet anvendes til at simulere bladsekventering i henhold til det valgte
IMRT-optimeringsresultat.

Figur 176 
Gennemgå bladsekventering ved hjælp af kontrolpanelet som følger:

Trin

1. Klik på knappen helt til venstre eller højre for at flytte til start- eller slutpunktet for bladse-
kvensen.

2. Klik på knapperne til højre eller venstre af afspilningsknappen for at flytte tilbage og frem
gennem bladsekvensen i enkelte trin.

3. Klik på afspilningsknappen for at starte bladsekvenssimuleringen.

4. Klik på stopknappen for at stoppe simuleringen.

5. Brug skydeknappen til at flytte til et bestemt trin i bladsekvensen.
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Under bladsekvenssimulering vises dosisfraktionen og MU’erne leveret af hver bladposition i gult
ovenover kontrolpanelet. Det totale antal bladpositioner vises også.

Yderligere verificering

Det kan også være nyttigt at gennemgå strålingsfelter og gantrypositioner eller bladsekventering
ved at maksimere strålesigtelinjen ved hjælp af funktionen Full Screen og så rulle gennem bue-
eller bladsekvensen ved hjælp af enten værktøjslinjefunktionerne eller musehjulet.

Strålens sigtelinje
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8.6 Opret et dosisobjekt

Generelle oplysninger

Når du har planlagt dosisfordelingen, kan du oprette et dosisobjekt. 
Dette er et objekt oprettet ud fra isodosislinjerne. Det kan f.eks. bruges til volumenanalyse eller en
3D-visning af dosen.

Sådan oprettes et dosisobjekt

Trin

1.

Du kan oprette et dosisobjekt på disse måder:
• Under trinnet Treatment Planning vælg planen i området funktioner, og højreklik med

musemarkøren. Klik på Create Dose Object i kontekstmenuen, eller
• I trinet Object Creation klikkes på Create Dose Object... i funktionsområdet. Du skal

have planlagt dosisfordelingen først.
• I trinet Physician’s Review klikkes på Create Dose Object... i funktionsområdet.

2.

Dialogboksen Dose Thresholding vises:

①

3.

Enten:
• Indstil en minimal dosisprocentdel, som skal inkluderes i objektet i Use Dose Thre-

shold, eller
• Indstil et dosisinterval, der skal inkluderes i felterne Use Dose Values between.

Disse værdier kan også indstilles ved at bevæge musen hen over dosisskalaen ①. Der
vises en hvid afgrænsningsramme:
• Ved indstilling af et dosisinterval venstreklikkes på den øverste kant af rammen for at

flytte den op eller ned og dermed indstille en øvre grænse for dosisintervallet.
• Ved indstilling af enten et dosisinterval eller en dosistærskel venstreklikkes på den ne-

derste kant af rammen for at flytte den op eller ned og dermed indstille enten tærsklen
eller den nedre grænse for dosisintervallet.

4.

Hvis man ønsker at fokusere på specifikke områder, kan man indstille dosisobjektet til at
baseres på dosen i:
• Afgrænsningsrammen, som du kan justere i de viste skiver
• En fysisk struktur ved at vælge fra listen under Use Dose in Bounding Box including

the Dose in this object
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Trin

5.
Hvis man ønsker at ekskludere dosen i specifikke områder fra overvejelserne, kan man
indstille dosisobjektet til at ekskludere baseret på dosen i en fysisk struktur ved at vælge
fra listen under Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Giv dosisobjektet et navn.

7. Klik på OK. Et nyt dosisobjekt oprettes og vises i objektlisten i funktionsområdet.

Opret et dosisobjekt
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8.7 Visning af allerede udleverede doser

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose indeholder funktioner, som gør det muligt at importere doser, der allerede er
udleveret til en patient med henblik på at se, om de har haft en effekt på den aktuelle planlægning.
BEMÆRK: Man kan kun importere en dosismatrice, der er oprettet med iPlan RT. Det er ikke
muligt at importere en dosismatrice fra andre planlægningssystemer (f.eks. via Dicom RT).
 

Scenarier for dosisimport

Dosisimport er tilgængelig i disse situationer:
• Visning af dosisoversigt over doser, der allerede er udleveret for en eksisterende plan
• Import af den allerede leverede dosis til en plan, som skal ændres, efter gennemgang med

iPlan RT Adaptive
• Import af dose, der allerede er udleveret til en patient, som skal gennemgå et gentaget

behandlingsforløb

Aktive eller inaktive dosismatricer

Dosismatricer importeres i iPlan RT i én af disse to tilstande:

Aktive
Aktive dosismatricer overvejes, når der udføres dosisberegning (dvs. for DVH-
grafer, som basisdosis for Refresh MU, som basisdosis for IMRT-optimering
osv.). De påvirker planlægningsprocessen.

Inaktive

Inaktive dosismatricer bliver aldrig overvejet for dosisberegninger. De påvirker
ikke planlægningsprocessen. Man kan midlertidigt ”aktivere” inaktive dosisma-
tricer med henblik på at kontrollere den overordnede dosisfordeling eller dosi-
sværdier og derefter deaktivere dem igen.

Under hvert punkt under planlægningen kan man ændre den aktive/inaktive tilstand for en
importeret dosismatrice.

Fortolkning af DVH

Hvis tidligere udleverede dosismatricer importeres og tilføjes til den aktuelle behandlingsplan, kan
den beregnede DVH repræsentere en kunstig dosismatriceoversigt. Den faktisk udleverede
dosismatrice kan være forskellig afhængigt af ændringerne i den anatomiske struktur og den
faktiske behandlingsposition. Volumenændringer under behandlingsforløbet skal også overvejes
ved fortolkning af DVH’en.

Sikkerhedsoplysninger

Sørg for at vælge den korrekte importmenu i henhold til den ønskede arbejdsgang: Import
dose for summation, Import dose for adaptive RT eller Import dose for recurring plan. Dette
sikrer, at iPlan RT udfører kontroller og viser oplysninger og advarsler, der er specifikke for
det valgte scenarie.

Hvis en allerede eksporteret behandlingsplan blev ændret efter den første eksport, skal
man sørge for, at alle involverede behandlingsanordninger modtager den opdaterede
version af de tilsvarende behandlingsplanparametre. Dette inkluderer, men er ikke
begrænset til, R&V-systemet, patientpositioneringssystemet, målpositionsfilmene osv.
Derudover skal alle involverede personer informeres i overensstemmelse hermed (fysiker,
læger, terapeuter osv.)!

SÅDAN ARBEJDES MED BEHANDLINGSPLANEN

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 273



Inden en behandlingsplan, inklusive importerede dosismatricer (aktiv eller ikke-aktiv
dosisberegning), kan godkendes, skal en uddannet og erfaren fysiker eller læge kontrollere
planen omhyggeligt, inklusive billedfusion.

Det er muligt at gemme dosismatricer for individuelle behandlingsgrupper og for den
samlede plan. Du kan kun importere hver dosismatrice for en individuel
behandlingsgruppe én gang, så den ikke utilsigtet tages i betragtning flere gange. Dog
gælder, at det er muligt at importere en dosismatrice for en komplet plan og dosismatricer
for individuelle behandlingsgrupper i en plan. Brugeren af iPlan RT skal sikre, at der kun
importeres en dosismatrice, som er blevet eksporteret for en komplet plan, eller at der kun
importeres dosismatricer, som er blevet eksporteret for enkelte behandlingsgrupper.

Under lagring relateres dosismatricens koordinater til den oprindelige behandlingsplans
justeringssæt. Dosismatricen kan kun importeres i nye planer, hvis justeringssættet også
er en del af den nye plan. For at sikre integration af den importerede dosismatrice i den
korrekte position skal de forskellige billedsæt fusioneres korrekt med hinanden.

Sørg for under importen af dosismatricen, at den importerede dosis svarer til den faktisk
udleverede dosis! Kontroller to gange, at den importerede dosismatrice er den tiltænkte.
Under import af dosismatricen bør ”Dose Scaling Factor” (Dosisskaleringsfaktor) eller
”Number of Fractions” kontrolleres to gange.

Forskellige gitterstørrelser for importerede dosismatricer og faktisk beregnede
dosismatricer inden for behandlingsplanen resulterer i isodosisinterpolationer. Disse
interpolationer kan medføre en lidt anderledes dosisvisning end i den originale plan.

Sådan gemmes en dosismatrice

For at bruge nogen af disse funktioner skal en dosis tidligere være blevet gemt som en
dosismatrice i planen. Sådan gemmes en dosismatrice:

Trin

1.
I funktionsområdet eller fanebladet Plan Content vælg enten:
• (RTPlan)-behandlingsplanen (for at gemme hele dosen) eller
• En behandlingsgruppe (for at gemme dosen udleveret af gruppen)

2.

Højreklik med musen for at få vist indholdsmenuen:
• For at gemme dosen udleveret af en individuel behandlingsgruppe vælges Save Dose

Matrix for Group.
• For at gemme dosen udleveret af hele planen vælges Save Dose Matrix for RTPlan.

3. Den planlagte dosis gemmes som en dosismatricefil.

BEMÆRK: Når en dosis er importeret, kan den ikke importeres igen.
 

BEMÆRK: Når behandlingsplanen godkendes (se side 349), kan programmet indstilles til at
gemme dosismatricerne for alle behandlingsgrupper. Du kan bruge disse ”godkendte”
dosismatricer senere til tilføjelse.
 

BEMÆRK: Ved eksport af en dosismatrice, som man ønsker at tilføje som ”Dose for Adaptive RT”
(Dosis for Adaptive RT), bedes man sørge for at eksportere dosismatricerne for
behandlingsgruppen. Dosismatricer eksporteret for den komplette plan kan kun bruges til ”Dose
for Summation” (Dosis til oversigt) og ”Dose for a recurring Plan” (Dosis til en gentaget plan).
 

Sådan slettes de gemte dosismatricefiler

Trin

1. Vælg behandlingsplanen på listen i funktionsområdet.

Visning af allerede udleverede doser
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Trin

2. Højreklik med musen for at vise kontekstmenuen, og vælg Delete Dose Matrix Files.
Dialogboksen Delete Dose Files vises.

3. Vælg de gemte filer, der skal slettes, og klik OK.

Sådan ændres opløsningen af en dosismatrice

Inden man gemmer en dosismatrice, kan det være nødvendigt at justere opløsningen af den
gemte dosismatrice. Man kan indstille opløsningen for en dosismatrice med Dosisopløsningsfeltet
i dialogboksen RTPlan Properties (se side 206).
Nøjagtigheden af dosisvisningen og de beregnede DVH’er afhænger af den dosisopløsning, som
dosismatricen er blevet eksporteret med. Når en dosismatrice er blevet importeret, bliver alle
søgte dosispunkter beregnet efter en lineær interpolation mellem forberegnede og gemte
dosismatricepunkter. Nøjagtigheden i denne lineære interpolation afhænger af, hvor fint
dosisopløsningen er indstillet og også af homogeneiteten i selve dosisfordelingen (se Figur 177).

Figur 177 
Denne illustration viser effekten af aftagende dosisnøjagtighed, når dosismatricer med grov
opløsning anvendes til en DVH-beregning. Tre DVH-beregninger baseret på samme DVH-gitter er
sammenlignet:
• Oprindelig plan: Dosis for hvert gitterpunkt er beregnet uden interpolation.
• 2 mm opløsning: Dosis for DVH-gitterpunkterne er beregnet ved at interpolere de importerede

dosisværdier for en dosismatrice med 2 mm opløsning.
• 4 mm opløsning: Dosis for DVH-gitterpunkterne er beregnet ved at interpolere de importerede

dosisværdier for en dosismatrice med 4 mm opløsning.
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8.7.1 Tilføjelse af dosis til oversigt

Generelle oplysninger

Hvis man under et behandlingsforløb opdager, at planen bør opdateres, kan man bruge denne
funktion til at lave en oversigt og vise de allerede udleverede doser.
iPlan RT antager, at referencesættet fra den originale plan anvendes, og dette ændres ikke for
planopdateringen. Den importerede dosismatrice er som standard indstillet til aktiv. Derfor påvirker
denne type dosismatrice planlægningsprocessen. Den importerede dosismatrice antages at
bidrage delvist til den overordnede planbeskrivelse.

De tilføjede dosismatricer bliver som standard inddraget i dosisberegninger som
ordinering og IMRT-optimering, men ikke i DICOM-eksport. For ren dosisoversigt skal
referencesættet (CT) for the importerede dosismatrice og den aktuelle plan være den
samme! Tidligere oprettede behandlingsplaner skal udleveres i henhold til de importerede
dosismatricer.

Den viste dosisfordeling er kun korrekt, hvis referencesættet forbliver det samme og den
importerede dosismatrice er aktiv.

Sådan tilføjes en dosis til oversigt

Trin

1. Under trinet Treatment Planning vælges behandlingsplanen i listen i funktionsområdet.

2. Højreklik med musen for at vise kontekstmenuen, og vælg Add Dose Matrix for Summa-
tion.

3. Vælg hvilken gemt dosismatrice, der skal importeres.

4. Dialogboksen Dose Import vises. Udfør ændringer i dosisimportens egenskaber om nød-
vendigt (se side 277), og klik på OK.

5.

Den importerede dosismatrice vises nu i listen i funktionsområdet. Hvis man vælger den,
kan dens egenskaber justeres eller gøres aktive som en del af den aktuelle plan.

• Hvis man klikker Active Dose Matrix, vil den importerede dosismatrice blive en aktiv
del af planen, og der tages hensyn hertil, når man klikker Refresh MU.

• Hvis man klikker på Properties, vises dialogboksen med egenskaber for Dose Import
(se side 277).

Visning af allerede udleverede doser
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Egenskaber for dosisimport

Når man importerer en dosismatrice til oversigt, eller vælger dens egenskaber efter import, vises
denne dialogboks:

①
②

③
④

Figur 178 

Nr. Komponent Funktion

① Dose Matrix Name Du kan ændre dosismatricens navn.

② Dose Scaling Factor

Hvor meget af den importerede dosis skal medtages i oversig-
ten:
• 1.00: Medtag 100 % af den tidligere dosis
• 0.25: Medtag 25 % af den tidligere dosis

BEMÆRK: Du kan kun ændre denne værdi ved import. Efter
dette vil iPlan RT kun vise den konfigurerede værdi her.
 

③ Assigned PTV Klik Edit for at ændre PTV-tildeling og gruppevægtning.

④ Active Dose Matrix Se side 273.
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8.7.2 Import af dosis til Adaptive RT

Generelle oplysninger

Du kan gennemse den allerede leverede dosis i en aktuel fraktioneret plan og passende opdatere
antallet af de tilbageværende fraktioner. Dette udføres ved at importere den allerede udleverede
dosis efter behandling af flere fraktioner.
Det anbefales kraftigt at udføre en opdateringsscanning for de resterende fraktioner. Standard
status for en importeret dosismatrice er inaktiv. Den allerede udleverede dosis kan automatisk
trækkes fra den første ordinering ved at indtaste antallet af behandlede fraktioner.
Den viste dosisoversigt reflekterer eventuelt ikke den faktiske patientbehandling pga. en anden
behandlingsopsætning, ændringer i patientens anatomi eller ændringer i organvolumen.

Sikkerhedsoplysninger

Dosismatricen bør være inaktiv i disse tilfælde for at undgå påvirkning mellem den tidligere
plan og den faktiske plan. På denne måde bør iPlan RT ikke inddrage den importerede
dosis inddraget for IMRT-optimeringer, beregnede MU’er og ordineringen af de
tilbagebærende fraktioner.

iPlan RT tillader visning af dosisfordeling importeret som en dosismatrice for Adaptive RT-
scenarier. Vær opmærksom på, at den viste dosisoversigt eventuelt ikke reflekterer den
faktiske patientbehandling pga. en anden behandlingsopsætning, ændringer i patientens
anatomi eller ændringer i organvolumen! For den endelige plan bør den importerede
dosismatrice deaktiveres. Planlæg det tilbageværende antal fraktioner uafhængigt af de
importerede dosismatricer.

Sådan importeres dosismatricer til Adaptive RT

Trin

1.

Gem den udleverede dosismatrice i henhold til den originale plan. For eksempel kan dette
udføres efter den tiende fraktion.
BEMÆRK: Når den dosismatrice eksporteres, som ønskes tilføjet ”Dose for Adaptive RT”,
skal det kontrolleres, at dosismatricerne eksporteres for ”Behandlingsgruppe” (se side
274). Dosismatricer eksporteret for den komplette plan kan kun bruges til ”Dose for Sum-
mation” og ”Dose for a recurring Plan”.
 

BEMÆRK: Under godkendelse af den originale plan er det muligt at gemme en dosisma-
trice for hver behandlingsgruppe. Man kan bruge disse gemte matricer til en senere im-
port i Adaptive RT-scenariet.
 

2.

Brug Adaptive RT til at se ændringer i patientens fysiologi, og tilpas behandlingsobjekter
til en ny CT-scanning. Når man er tilfreds med placeringen af planlægningsobjekterne i
den nye CT-scanning, fortsættes med omplanlægningen.
Den nye CT-plan og omformede objekter vil være grundlaget for en ny plan i iPlan RT.

3.

På dette tidspunkt er isocentret stadig i positionen bestemt i den original plan, idet den
blev udledt af ueftergivelig fusion. Dog gælder, at hvis patientens fysiologi har ændret sig,
betyder det, at dette ikke længere er den optimale position. Dosislinjerne og DVH vil ikke
opfylde recepten.
Man kan flytte isocenteret til en ny position for at afspejle ændringerne i PTV’en (se side
189).
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278 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Trin

4.

For at se den hidtil udleverede dosis:
• Under trinet Treatment Planning vælges behandlingsplanen i listen i funktionsområdet.
• Højreklik med musen for at vise kontekstmenuen, og vælg Import Dose for Adaptive

RT.
Dialogboksen Dose Import (se side 280).
Den importerede dosismatrice for adaptiv omplanlægning skal tilsluttes til det ”nye” PTV-
objekt, der svarer til PTV-objektet for den originale plan.
Tildeling til PTV’en (den korrekte PTV i tilfælde af flere PTV’er) bruges af iPlan RT til
automatisk at subtrahere de allerede udsendte strålefraktioner fra ordinationen, hvis den-
ne valgmulighed vælges. Visse konsistenskontroller og deres advarsler, der rapporteres
af iPlan RT, er baseret på korrekt tildeling af PTV.

5.

Man kan justere dosisimporten ved at vise den aktuelle patientstatus med disse valgmu-
ligheder:
• Man kan begrænse importen til kun at omfatte de allerede udleverede fraktioner
• Man kan reducere dosen til at blive udleveret fra recepten ved at trække de tidligere

fraktioner fra recepten

6.

Med dosismatricen for de første fraktioner nu importeret kan man oprette en plan for de
tilbageværende fraktioner:
• Indstil dosismatricen til inaktiv
• Klik Refresh MU

7.

Man kan efterfølgende gentage det adaptive scenarie efter behandling af yderligere plan-
fraktioner. For at gøre dette:
• Gem dosismatricer for hver behandlingsgruppe i den opdaterede plan (eller udfør dette

samtidigt med plangodkendelse).
• Efter anvendelse af yderligere fraktioner ved brug af den opdaterede plan startes en

yderligere planadaptering (dvs. start igen med trin 2) ved hjælp af de gemte matricer for
den opdaterede plan.

Oplysninger om fraktionering gemt med dosismatricer

iPlan RT lagrer oplysninger sammen med de gemte dosismatricer for behandlingsgrupper om,
hvilke fraktioner for den originale plan de indeholder dosisberegningsdata for.
For eksempel indeholder dosismatricerne eksporteret for den originale plan (Plan A) dosis for
• ”fraktion 1...20 ud af 20” (matrice A som eksporteret)

Når du importerer dem, kan du angive antallet af allerede anvendte fraktioner og omdanne den
importerede dosismatrice til f.eks.
• ”fraktion 1...5 ud af 20” (matrice A efter import)

Efter opdatering af planen (Plan B) og ny lagring af dosismatricerne for den opdaterede plan
gemmes følgende oplysninger sammen med den gemte dosismatrice:
• ”fraktion 6...20 ud af 20” (matrice B efter eksport)

Når du importerer dem, kan du igen angive antallet af fraktioner anvendt med den opdaterede
plan (Plan B) og omdanne den importerede dosismatrice til f.eks.
• ”fraktion 6...13 ud af 20” (matrice B efter import)

På dette tidspunkt vil man have en Plan C (der repræsenterer den opdaterede plan for fraktion 14
til 20 af oprindeligt 20 fraktioner), der indeholder to dosismatricer for dine tidligere planer og deres
tilsvarende anvendte dosisfraktion:
• ”fraktion 1...5 ud af 20” (dvs. matrice A efter import, der repræsenterer Plan A’s anvendte

fraktioner)
• ”fraktion 6...13 ud af 20” (dvs. matrice B efter import, der repræsenterer Plan B’s anvendte

fraktioner)
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Egenskaber for dosisimport

Når man importerer en dosismatrice, eller vælger dens egenskaber efter import, vises denne
dialogboks:

①
②

③

⑤

④

Figur 179 

Nr. Komponent Funktion

① Dose Matrix Na-
me Du kan ændre dosismatricens navn.

② Number of Irra-
diated Fractions

Antal anvendte fraktioner, der anvender den behandlingsgruppe, som
dosismatricen er blevet eksporteret for.

③ Assigned PTV Klik Edit for at ændre PTV-tildeling og gruppevægtning.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pres-
cription

Når den er aktiveret, reduceres dosen defineret i planordineringen
ved at fratrække den allerede udleverede dosis.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Hvis man aktiverer dosismatricen, kan den importerede dosismatrice
blive en aktiv del af planen og medregnes, når man klikker Refresh
MU.

BEMÆRK: iPlan RT understøtter kun dosisimport for Adaptive RT for behandlingsgrupper, der er
tildelt én enkelt PTV (dvs. målretning mod flere PTV’er med en enkelt behandlingsgruppe er ikke
understøttet for dosisimport for Adaptive RT).
 

BEMÆRK: iPlan RT understøtter kun dosisimport for Adaptive RT for PTV’er, for hvilke der er
defineret én enkelt behandlingsgruppe (dvs. forekomst af flere behandlingsgrupper, der er
målrettet mod samme PTV, er ikke understøttet for dosisimport for Adaptive RT).
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8.7.3 Import af dosis for en gentaget plan

Generelle oplysninger

Denne valgmulighed tillader gennemgang af dosis udleveret af en tidligere plan. Det kan være
nyttigt i tilfælde, hvor patienten skal behandles igen, for eksempel efter en genopstået tumor.
Den udleverede dosis bør ikke medtages i recepten og enhver IMRT-optimering af den aktuelle
plan. Derfor er standard-statussen for dosismatricen inaktiv. Den anvendte dosis kan importeres
med en given faktor for vægtet evaluering af den første behandlingsdosis. For at gennemse den
samlede dosis indstilles status for den importerede dosismatrice til aktiv. Sørg for at ”inaktivere”
dosismatricen inden enhver IMRT-beregning, MU-opdatering eller eksport.
Referencesættene i dette tilfælde kan være forskellige, dog gælder, at justeringssættet for planen,
for hvilket dosismatricen er gemt, skal inkluderes i den nye plan og skal fusioneres med det nye
referencesæt.

Dosismatricen bør være inaktiv i disse tilfælde for at undgå påvirkning mellem den tidligere
plan og den faktiske plan. På denne måde inddrager iPlan RT ikke den importerede dosis
for IMRT-optimeringer, beregnede MU’er og ordineringen af den nye plan.

For gentagne planer kan referencesættene være forskellige, dog gælder, at
koordinatsystemerne skal være de samme. Bemærk venligst, at den importerede dosis
generelt ikke bør medregnes for den faktiske ordinering og enhver dosisoptimering.
Standard-arbejdsgangen er at gennemse en allerede udleveret dosis efter en tidligere plan i
en ny plan, f.eks. på grund af en gentagelse. Derfor er standard-statussen for
dosismatricen inaktiv. Den anvendte dosis kan importeres med en given skaleringsfaktor til
at medregne reparationstiden mellem første behandling og gentagelse.

Import af dosis for en gentaget plan

Trin

1. Åbn den oprindelige plan i iPlan RT Dose, og gem dosismatricen.

2.

Gem den oprindelige plan i iPlan RT Dose efter at have udført følgende:
• I trinet Treatment Planning slettes de gamle behandlingsgrupper.
• I vinduet Prescription skiftes de gamle strukturtyper til Other.
• Slet gamle strukturer, eller omdøb dem/gør dem usynlige (brugerpræference).

3.

Åbn denne plan i iPlan RT Image.
• Tilføj det nye CT-sæt ved brug af dialogboksen Add data... i opgaven Viewing.
• Hvis en lokalisator har været brugt til den nye CT-scanning, lokaliseres også dette CT-

sæt sammen med de foregående.
• Fusionér det gamle tilpasningssæt med det nye CT-sæt, så det nye CT-sæt bliver til-

pasningssættet (dvs. vælg det nye CT-sæt som Image set 1 og det tidligere tilpasnings-
sæt som Image set 2 i iPlan RT Image). For yderligere oplysninger se side 91.

• Udfør en automatisk segmentering for de nye strukturer hvis ønsket, men pas på ikke
at ændre eller slette en PTV eller OAR i den eksisterende plan, da dette vil ødelægge
planen.

• Gem planen.

4.
Åbn planen igen i iPlan RT Dose.
• Skift referencesættet til det nye CT-sæt.
• Fortsæt planlægningen baseret på det nye CT-sæt.

5. Højreklik med musen for at vise kontekstmenuen, og vælg Import Dose for a Recurrent
Plan. Importer den gemte dosismatrice.

6.

Dialogboksen Dose Import vises. Udfør ændringer i dosisimportens egenskaber om nød-
vendigt (se side 277), og klik på OK.
For eksempel kan du reducere den tidligere dosis med en procentdel i feltet Relative Irra-
diated Fraction.
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Trin

7. Den tidligere dosismatrix kan nu vises i den aktuelle plan.

Visning af allerede udleverede doser
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8.8 Planvalidering
8.8.1 Behandlingsplanens statusikoner

Generelle oplysninger

I området Navigator under planlægningstrinene Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review og Physicist’s Verification, angiver et ikon med en buet pil, at der er
yderligere oplysninger tilgængelige på planens aktuelle status.

Figur 180 

Statusikoner

Statusikoner Funktion Se

Din aktuelle behandlingsplan er gyldig.

Oplysningsmeddelelser (blåt i) er blevet frembragt for den aktuelle
behandlingsplan.
Dette angiver, at planen indeholder visse usædvanlige eller forlæn-
gede valg.

Side 284

Advarselsmeddelelser (gult !) er blevet frembragt for den aktuelle
behandlingsplan.
Dette angiver, at brugeren skal beslutte, om de påviste uoverens-
stemmelser i planen kan tolereres eller skal afklares.

Side 286

Fejlmeddelelser (rødt x) er opstået for den aktuelle behandlings-
plan.
Dette angiver, at planen er ukorrekt og ikke gyldig til behandling.

Side 290

Et trafiklys angiver mulige kollisioner mellem det lineære acceleratorgantry og
behandlingsbriksen. Afhængigt af behandlingsopsætningen og/eller patientens anatomi
kan kollisioner forekomme, selvom det ikke angives i softwaren.

Inden behandlingen er det brugerens ansvar at verificere fra behandlingsrummet, at de
valgte gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette
resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.
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Dialogboksen Planstatus

For at vise udlæste meddelelser klik på statusikonet.

Figur 181 

Trin

1. Gennemgå oplysningerne grundigt, og rediger planen efter behov.

2. Plan Status-oplysningerne inkluderes i fysikerens udskrift (se side 403) og skal under-
skrives.

Oplysningsmeddelelser

Eksempler på mulige oplysningsmeddelelser gives nedenfor:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Den aktuelle plan
blev gemt af en anden iPlan RT Dose (4.1.0)-version.)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Det aktuelle plan blev
gemt af et andet program (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Behandlingsparametre
(såsom strålevinkler eller vægtninger) er ændret. Tryk på knappen ”Refresh MU” for at opdatere
dosis anvendt til behandlingsplanen, hvis nødvendigt.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referencesættet er
ikke lokaliseret, selvom justeringssættet er lokaliseret.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Både
justeringssættet og referencesættet er lokaliseret ved hjælp af ”Brainlab CT Localizer” (Brainlab
CT-lokalisator). Patientkoordinatsystemet er defineret af justeringssættet, ikke af referencesæt-
tet.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Vær opmærksom
på, at mulige forskelle mellem patientens hovedposition i relation til immobiliseringsenheden
mellem CT og røntgen/angio også skal overvejes under behandlingens planlægningsproces.
Enhver registreringsunøjagtighed kan også gælde, hvis patienten positioneres med en ramme-
løs tilgang (såsom ExacTrac røntgen eller andre rammeløse positioneringsløsninger).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Heterogenitetskorrigering er slukket. Området indeni den de-
tekterede patientkontur er derfor antaget at være vandækvivalent.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Dosisberegning er baseret på særligt sæt: CB
CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Den grovere gitterstørrelse anvendes
til at beregne min/max-doser.)

Planvalidering
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Prescription uses separate normalization for each target. (Recept anvender separat normalise-
ring til hvert mål.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Der findes både et normaliseringspunkt og et repræsentationspunkt for ”PTV”-objektet. Som
standard anvendes repræsentationspunktet til eksport.Tryk på ”Refresh MU” for at slette repræ-
sentationspunktet.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Rækkefølgen af
elementer og retningen af gantryrotation kan eventuelt forbedres for behandling.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Feltformen/-formerne er frossen/frosne. Planlægningsform og -blade tilpasses ikke automatisk.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Feltformen er frossen.
Keglediameteren kan ikke ændres.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (For mindst
ét af buens felter: Buen er låst. Overvågningsenheder opdateres ikke.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Buen er låst. Overvågningsenheder opdate-
res ikke.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Feltfor-
merne er frosne. Planlægningsform og -blade tilpasses ikke automatisk.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Strålen er låst. Overvågningsenheder op-
dateres ikke.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Planen indeholder luk-
kede felter (MLC). Fjern dem før behandling.)

The isocenter is blocked (MLC). (Isocentret er blokeret (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Planen indeholder luk-
kede felter (kæber). Fjern dem før behandling.)

The isocenter is blocked (jaws). (Isocentret er blokeret (kæber).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Ikke-understøttet dosishastighed. Bekræft.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT-strålen ”IMRT Beam 1”
(IMRT-stråle 1) er delt op i 2 underfelter.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Mindst ét segment af dette element er delt op i 2
dele, fordi MU-værdien (10321 MU) er større end den maksimalt tilladte MU (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Elementet er delt op i 2 dele, fordi MU-værdien (10321 MU) er
større end den maksimalt tilladte MU (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Mindst ét underfelt af dette element er delt op i 2 dele,
fordi MU-værdien (10321 MU) er større end den maksimalt tilladte MU (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dette er en adaptiv dosis-
matricekomponent, der er indstillet til inaktiv, og som ikke vil medregne recept og udførte dosis-
bergninger.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dette er en tilbagevendende
dosismatricekomponent, der er indstillet til inaktiv, og som ikke vil medregne recept og udførte
dosisberegninger.)

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (”Dette er en oversigtsmæssig do-
sismatricekomponent, der er indstillet til aktiv, og som vil medregne recept og udførte dosisbe-
regninger.)
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Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!" (Bemærk yderligere, at
den eksporterede behandlingsplan ikke medregner kontoens dosismatricekomponenter og der-
for kan tilføre en dosis, der er forskellig fra den viste!”)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (En ekstern dosisfordeling er tilføjet til den aktuelle plan fra planen ”Final Plan” (En-
delig plan) for patient ”John Doe” ID ”01237456” godkendt den ”01-01-2011 12:00:00 (tt:mm:ss)
UTC-5:00” af ”james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Dosisberegninger er ikke startet. Aktiver dosisdisplay for at aktivere dosisforde-
ling med relation til planens statuskontroller.)

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! (For mindst
ét lukket bladpar er det planlagte bladmellemrum inden for et område på 2 mm fra kæbekanten
og er eventuelt ikke dækket af kæberne under levering. Kontroller din plan omhyggeligt!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. (IMRT-sekvensen indeholder lukkede MLC-fel-
ter.) Please check your plan carefully. (Kontroller din plan omhyggeligt!)

Advarsler

Eksempler på mulige advarsler gives nedenfor:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Planen refererer til det/de følgende tomme objekt(er)
som PTV eller OAR: Hjernestamme. Disse objekter skal være korrekt segmenteret, hvis påkræ-
vet.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. (Datasættet anvendt som justeringssæt er scannet ”Prone” (liggende på maven), mens
retningen for behandling er konfigureret ”Supine” (liggende på ryggen). Se brugervejledningen til
iPlan RT Dose for udførlige forklaringer.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (Datasættet anvendt som justeringssæt er scannet ”Prone+G1”, mens retningen for
behandling er konfigureret ”Supine”. Se brugervejledningen til iPlan RT Dose for udførlige forkla-
ringer.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Punktet ”Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” (Isocenter recept: Gruppe 1 (A)) er defineret som
receptpunkt, men det tildelte objekt (”PTV”) indeholder ingen behandlingselementer (stråler, bu-
er). Dosis defineret af dette punkt er ignoreret.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Isocenterkoordinaterne er pla-
ceret udenfor det lokaliserede område.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Isocenterkoordinaten
”Point#1” (Punkt nr. 1) er ikke tildelt forstavelsen ”Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Behandlingsgruppen ”My-
Group” (Min gruppe) er ikke tildelt forstavelsen ”Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Behandlingsgruppen ”Group 1” (Gruppe 1) anvender identifikatoren ”1”. Den an-
vendes også af en ikke-forbundet isocenterkoordinat.)
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The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Behandlingsgruppe ”Group 1” og dens isocenterkoordinat ”Coord 2” er identificeret af et andet
nummer. Det samme nummer bør bruges, hvor det er muligt. Hvis flere behandlingsgrupper til-
deles det samme isocenterkoordinat, skal unikke alfanumeriske identifikatorer anvendes.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Heterogenitetskorrigering er slukket. Bordpladen tilføjet til vævsmo-
dellen er derfor antaget at være vandækvivalent.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (Dosisberegningerne er baseret på et referencesæt af typen keglestråle og kan være væ-
sentligt slukket. Det anbefales kraftigt at udføre en opdateret CT-scanning, som anvendes som
referencesæt.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Dosisopløsningen for den
aktuelle plan overskrider grænsen på 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Omjuster først værdien i dialogboksen Set Parameters i opgaven Surface Segmentation,
hvorefter opløsningsværdierne for RTPlan derefter kontrolleres og endeligt omjusteres.)

The active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofil er ikke godkendt.)

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (Der anvendes en maskinprofil fra iPlan RT Dose
3.0.x. Vælg en maskinprofil fra iPlan RT Dose 4.x for fuld funktionalitet.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Den akti-
ve maskinprofil, der er indlæst fra det aktuelle plan er ikke indeholdt på listen over installerede
maskinprofiler. Profilen kan være forældet eller fra en ekstern kilde. Bekræft.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktive maskinprofil er kun til godkendelser og må ikke anvendes til patientbehandling.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Kæberne overlapper MLC-feltet.)

Risk of table collision. Please verify. (Risiko for bordkollision. Bekræft.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Antallet af de-
le, som dette element er delt i, overstiger 10. Bekræft.)

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Denne IMRT-behandlingsgruppe ”GroupIMRT” (Grup-
peIMRT) blev indlæst med en plan i en tidligere iPlan RT Dose-version. Det skal optimeres igen,
således at alle omvendte planlægningsoptimeringsparametre igen er tilgængelige for visning og
udskrivning.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(Den maksimalt mulige bladhastighed er overskredet. Det anbefales, at der enten tændes for
bladhastighedsbegrænsning, eller dosishastigheden reduceres. Algoritmen for bladhastigheds-
begrænsningen stødte på et problem. Det anbefales at reducere enten dosishastigheden, antal-
let af segmenter eller småstrålens størrelse.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Der er de-
fineret mindre end 3 buekontrolpunkter. Behandling kan resultere i en controllerfejl.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Buen defineret af start- og stopvinkler er tvetydig. Verificer, at den ønskede sektor er
behandlet.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Antallet af kontrolpunkter for HybridArc er for lavt til en stråleeksport. Øg buelængden.)
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The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (HybridArc’s IMRT-stråler er placeret meget tæt: Gan-
tryvinkelforskellen mellem tilstødende IMRT-stråler er mindre end 5°).

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dette er en adaptiv dosismatricekomponent, der er indstillet til aktiv, hvilket ikke er den
tiltænkte indstilling!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Bemærk, at dosismatricekomponenten vil blive medregnet for re-
cept og udførte dosisberegninger.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Bemærk yderligere, at
den eksporterede behandlingsplan ikke medregner kontoens dosismatricekomponenter og der-
for kan tilføre en dosis, der er forskellig fra den viste!)

There are issues with the adaptive plan. (Der er problemer med den adaptive plan.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Ikke-tilsluttede dosismatricekomponenter: Matri-
ce: Endelig plan, for følgende objekter er ingen behandlingsgruppe defineret: PTV1, for følgende
objekter er flere behandlingsgrupper defineret: PTV2, objekter med tvetydig dosis per fraktion:
PTV3, objekter med tvetydigt samlet antal fraktioner: PTV4, objekter med en afbrudt fraktions-
ordning: PTV5, objekter med dosismatricen tilsluttet til mere end ét objekt: PTV6, objekter med
en behandlingsgruppe tilsluttet til mere end ét objekt: PTV7, disse problemer kan indikere uover-
ensstemmelser i den adaptive plan eller et scenarie, der ikke understøttes af softwaren.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dette er en gentaget dosismatricekomponent, der er indstillet til aktiv, hvilket ikke er den
tiltænkte indstilling!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Bemærk, at dosismatricekomponenten vil blive medregnet for re-
cept og udførte dosisberegninger.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Bemærk yderligere, at
den eksporterede behandlingsplan ikke medregner kontoens dosismatricekomponenter og der-
for kan tilføre en dosis, der er forskellig fra den viste!)

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. (Den oversigtsmæssige dosismatricekomponent ”Ma-
trix: Final Plan #1” (Matrice: Endelig plan nr. 1) er blevet beregnet vha. vævsoplysninger, der er
forskellige fra den, der blev anvendt til den aktuelle plan. Som følge deraf kan de resulterende
dosisberegninger være unøjagtige.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Dette er en oversigtsmæssig dosismatricekompo-
nent, der er indstillet til inaktiv, hvilket ikke er den tiltænkte indstilling! Bemærk, at dosismatrice-
komponenten vil blive medregnet for recept og udførte dosisberegninger.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (En ekstern dosisfordeling er blevet tilføjet
til den aktuelle plan fra den ikke-godkendte plan ”First HybridArc” (Første HybridArc) for patien-
ten ”John Doe” ID ”01237456”.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Denne dosismatricekomponent er blevet oprettet af en software eller softwareversi-
on, der er forskellig fra den, som anvendes i øjeblikket og som kan være opdateret pga. nødven-
dige modificeringer i dosisalgoritmerne.)
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The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Den aktuelle plan indeholder dosismatricer, der er blevet gemt
for hele planen samt for individuelle behandlingskomponenter.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Verificer, at dosismatricerne for komponenterne ikke er utilsigtet indeholdt i en
dosismatrice for en plan.”)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Planens hensigt er indstillet til ”RESEARCH” (FORSK-
NING).)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Ækvivalensfeltstørrelsen
er udenfor området for målte feltstørrelser:)
with (at least one of) (med (mindst én af))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for dybdedosisfeltet (mindre end den
mindste målte dybdedosisfeltstørrelse))

• It is larger than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth do-
se field size) (Det er større end størrelsesintervallet for dybdedosisfeltet (større end den stør-
ste målte dybdedosisfeltstørrelse))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured depth
dose field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for spredningskæbefeltet (mindre end
den mindste målte spredningskæbestørrelse))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the smallest measured depth dose
field size) (Det er større end størrelsesintervallet for spredningskæbefeltet (større end den
største målte spredningskæbestørrelse))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet (mindre end
det mindste målte sprednings-MLC-felt))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Det er større end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet (større end
det største målte sprednings-MLC-felt))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (For væsentlige antal buefelter er den ækvivalente feltstørrelse udenfor
dybdedosisfeltets størrelsesområder:)
with (at least one of) (med (mindst én af))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for dybdedosisfeltet (mindre end den
mindste målte dybdedosisfeltstørrelse))

• It is larger than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth do-
se field size) (Det er større end størrelsesintervallet for dybdedosisfeltet (større end den stør-
ste målte dybdedosisfeltstørrelse))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured depth
dose field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for spredningskæbefeltet (mindre end
den mindste målte spredningskæbestørrelse))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the smallest measured depth dose
field size) (Det er større end størrelsesintervallet for spredningskæbefeltet (større end den
største målte spredningskæbestørrelse))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Det er mindre end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet (mindre end
det mindste målte sprednings-MLC-felt))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Det er større end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet (større end
det største målte sprednings-MLC-felt))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minimale feltforlængelse er mindre end fire gange <GridRes>. Nøj-
agtigheden af dosisberegningerne kan være begrænset.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> indstillet til ”Pencil Beam Kernel resolution” (Pencil beam-kerneopløsning) eller ”Mon-
te Carlo rumlig opløsning”.)
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The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Småstrålens maksimale størrelse er mindre end <GridRes>. Nøjagtigheden af dosis-
beregningerne kan være begrænset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> indstillet til ”Pencil Beam Kernel resolution” (Pencil beam-kerneopløsning) eller ”Mon-
te Carlo rumlig opløsning”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minimale feltforlængelse er mindre end fire gange
RTPlanens dosisopløsning. Nøjagtigheden af dosisberegningerne kan være begrænset.)

For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal af buefelterne:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minimale feltforlængelse er mindre end fire gange <GridRes>. Nøj-
agtigheden af dosisberegningerne kan være begrænset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> indstillet til ”Pencil Beam Kernel resolution” (Pencil beam-kerneopløsning) eller ”Mon-
te Carlo rumlig opløsning”.)

For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal af buefelterne:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Småstrålens maksimale størrelse er mindre end <GridRes>. Nøjagtigheden af dosis-
beregningerne kan være begrænset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (med
<GridRes> indstillet til ”Pencil Beam Kernel resolution” (Pencil beam-kerneopløsning) eller ”Mon-
te Carlo rumlig opløsning”.)

For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal af buefelterne:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minimale feltforlængelse er mindre end fire gange
RTPlanens dosisopløsning. Nøjagtigheden af dosisberegningerne kan være begrænset.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Den radiologiske diameter er mindre end fire gange RTPla-
nens dosisopløsning. Nøjagtigheden af dosisberegningerne kan være begrænset.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (For mindst ét lukket bladpar er bladmellemrummet ikke dækket af kæberne. Kontroller
din plan omhyggeligt!)

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Nogle bladåbninger er for små til en korrekt radiologisk repræsentation
med den aktuelle MLC-hardware (Elektra Agility). Kontrollér venligst din plan, og udfør omhyg-
geligt eventuelle manuelle ændringer ved bladpositionerne!)

Fejlmeddelelser

Eksempler på mulige fejlmeddelelser gives nedenfor. Kontakt Brainlabs kundeservice, hvis en
fejlmeddelelse angives.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (Justeringssættet anvender ”Brainlab CT Localizer”-lokalisatoren, mens referencesæt-
tet anvender ”Brainlab on Leksell Headring (Brainlab på Leksellhovedring)”-lokalisatoren. Denne
konflikt kan ikke løses, udskift referencesættet.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (Justeringssættet
er ikke lokaliseret, men referencesættet er lokaliseret ved brug af ”Brainlab CT Localizer”. Denne
konflikt kan ikke løses, brug et lokaliseret justeringssæt.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isocenterkoordinatet er ikke indeni
patientens væv.)
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The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Isocentrets koordinat-
navn ”Coord” er enten ikke unikt eller for langt.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (3 stråler eller buer registreret med navne, der ikke er unikke. De involvere-
de stråle- eller buenavne er: Stråle1, stråle1, STRÅLE1. Rediger navne derefter. (Bemærk: Ved
sammenligning af navne skelnes der ikke mellem små og store bogstaver.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Behandlingsgruppens navn
”Group” er enten ikke unikt eller for langt.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Strålens eller buens navn indeholder ugyldige tegn. Sørg for, at der
kun anvendes standard ASCII tegn.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Strålens eller buens navn er tomt. Sørg for, at navnet indeholder mindst
et ikke-blanktegn.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Strålens eller buens navn indeholder et af tegnene
”(” eller ”)”. Sørg for, at navnet ikke indeholder tegnene ”(” og ”)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Strålens eller buens navn indeholder mere end 64
tegn. Sørg for, at navnet ikke indeholder mere end 64 tegn.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Maskinprofilen er ikke valide-
ret. Behandling er ikke mulig.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktive maskinprofil er kun til godkendelser og må ikke anvendes til patientbehandling.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringrotationsvinklen er ikke gyl-
dig. Behandling er ikke mulig.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Bordvinklen er ikke gyldig. Behandling er
ikke mulig.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimatorvinklen er ikke gyldig. Be-
handling er ikke mulig.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Gantryvinklen er ikke gyldig. Behand-
ling er ikke mulig.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Gantryrotationsvinklen er ikke
gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Danger of table collision. Please verify. (Risiko for bordkollision. Bekræft.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Kæbepositionerne blotlægger MLC-slæden.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (MU’en pr. gradværdi er
under maskinkravene. Bekræft.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (MU’en pr. gradværdi
er over maskinkravene. Bekræft.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). (”Tiden til
levering af den ønskede dosis (628,75 s) overstiger maskingrænsen (300 s).) Please verify. (”Ti-
den til levering af den ønskede dosis (628,75 s) overstiger maskingrænsen (300 s). Bekræft.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (MU’værdien er over maskinkrave-
ne. Bekræft.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimalt bladspændvidde er
overskredet i underfeltet ”1" segment ”7".)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimalt bladspændvidde er
overskredet i underfeltet ”1" segment ”7".)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maksimalt bladspændvidde er overskredet i un-
derfeltet ”1”.)
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MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several porti-
ons is not supported by the application for this treatment) (MU (10321 MU) er større end den
maksimalt tilladte MU (9999). (Bemærk: Opsplitning til flere portioner understøttes ikke af pro-
grammet for denne behandling.))

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) for den-
ne stråle er større end den maksimalt tilladte MU (9999). (Bemærk: Opsplitning til flere portioner
understøttes ikke af programmet for denne behandling.))

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) for et underfelt for denne stråle er større end den maksimalt tilladte MU (9999). (Bemærk:
Opsplitning til flere portioner understøttes ikke af programmet for denne behandling.))

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) for et segment for denne stråle er større end den maksimalt tilladte MU (9999). (Bemærk:
Opsplitning til flere portioner understøttes ikke af programmet for denne behandling.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Der er defineret mindre end 2 buekontrolpunkter. Behandling er ikke mulig. Brug konfor-
me stråler i stedet.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Planen kan ikke eksporteres korrekt til DICOM. Planen anvender både Brainlab m3 MLC
(Siemens fuld integration) og en anden maskintype. iPlan RT Dose 4.5.x understøtter ikke det-
te.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Planen kan ikke eksporte-
res korrekt til DICOM. (Behandlingsgruppen ”Group 1” har ingen gyldige receptdata. Tryk på
”Refresh MU” for at opdatere recepten.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Planen kan ikke eksporteres korrekt til DICOM. (Recepten ”Isoc. Norm. (un-
connected) (A)” (Isoc. norm. (utilsluttet) (A)) er ikke tildelt en behandlingsgruppe. Bekræft, at en
behandlingsgruppe er defineret for målobjektet.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Pla-
nen kan ikke eksporteres korrekt til DICOM. (Flere fraktioneringsordninger er blevet defineret for
behandlingsgruppe ”Group 1”. Kontakt Brainlabs support for yderligere rådgivning.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Planen kan ikke eksporteres korrekt til DICOM. (IMRT-strålen ”IMRT 1” har 0 monitoreringsen-
heder.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Planen kan ikke eksporteres korrekt til DICOM. (IMRT-strålen ”IMRT 1” har en se-
kvens med 0 segmenter.))
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8.8.2 Afslutning på behandlingsplanlægningstrinet

Generelle oplysninger

Når ændringerne i trinet Treatment Planning er udført, kan man gå til næste trin.

Flyt til næste trin

Klik på Go to... eller Next i området Navigator.

Opdaterer overvågningsenhedsberegning

Figur 182 
Man skal klikke på Refresh MU for at opdatere overvågningsenhederne, inden der fortsættes til
næste behandlingstrin. Hvis man glemmer at gøre det, minder softwaren om det ved at vises
promptet ovenfor.
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8.9 Sådan arbejdes der med skabeloner

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose gør det muligt at gemme behandlingsplankonfigurationer som en skabelon. Dette
gør det muligt at anvende de samme konfigurationer til andre behandlinger.

Anvendelsesscenarier

Man behandler mange patienter med de samme slags læsioner: Man har allerede etableret en
protokol eller en bedste praksis til at behandle denne specifikke slags læsion (f.eks. fem konforme
stråler fra en specifik retning eller en bestemt konform bueopsætning). Man kan så fremskynde
behandlingsplandefineringen ved at have denne planlægningsopsætning tilgængelig som en
skabelon.
Hvis man udfører IMRT-behandlinger, har man nok definerede restriktioner eller objektiver for
bestemte OAR-objekter, hvilket resulterer i en bestemt kurve i DVH’et. Man kan gøre disse
afgørelser tilgængelige som restriktionsskabeloner, og dermed have dem tilgængelige i
dialogboksen Prescription for nemmere at anvende dem til disse objekter.

Sådan arbejdes der med skabeloner
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8.9.1 Lagring af behandlingsplanskabeloner

Lagring af behandlingsplanskabeloner

Når man har færdiggjort en behandlingsplan (herunder recept og stråle- eller bueopsætning), kan
man gemme denne behandlingsplan som en skabelon til efterfølgende behandlinger.
Den resulterende skabelon er så tilgængelig under oprettelse af behandlingsplaner (se side 158).

Sådan aktiveres skabelonfunktionen

Trin

1.

For at aktivere skabelonfunktionen højreklik på planens navn i funktionsområdet.

2.

I kontekstmenuen vælg Save as plan template... (Gem som planskabelon...) for at åbne
dialogboksen Save.

3. Definer et nyt skabelonnavn i det tilhørende felt.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: Hvis denne mulighed vælges,
gemmes stråle- og bueopsætningen defineret i den aktuelle behandlingsplan i en indivi-
duel skabelon, der kan vælges under oprettelse af behandlingsgruppe (se side 180).
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Trin

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: Hvis denne mulighed vælges,
gemmes stråle- og bueopsætningen defineret i den aktuelle behandlingsplan i en indivi-
duel skabelon, der kan vælges under oprettelse af behandlingsgruppe (se side 162).

6. Klik på Save for at oprette de valgte skabeloner.

Oplysninger gemt i skabelonen

Komponent Funktion

Behandlingsgruppe

• Maskinopsætning, dvs. lineær acceleratorproducent og -model,
kollimatortype og energi.

• PTV-objektet, hvor isocenterkoordinaten for den valgte behand-
lingsgruppe er positioneret.

• PTV-objekter tildelt en behandlingsgruppe (se side 177).
• Stråle- eller bueopsætningen som defineret i en bestrålingsopsæt-

ningsskabelon (se side 300).

Receptoplysninger (f.eks.
PTV eller OAR)

• Objekttyperne som man tildelte objekterne (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular (Almindelig)).

• DVH-restriktionerne (se side 298).
• For hvert PTV- og boost-objekt, den absolutte dosis pr. fraktion og

antallet af fraktioner ordineret.
Kun disse enheder indlæses fra en skabelon, hvis afkrydsningsfeltet
Load prescription only (Indlæs kun ordination) vælges under plan-
oprettelse (se side 159).

Anvendelse af behandlingsplanskabeloner

Hvis man anvender en planskabelon til behandlingsplanen, søger softwaren behandlingsplanen
for at se, om den indeholder objekter tilhørende skabelonen.
• iPlan RT søger først efter objektnavn.
• Hvis dette mislykkes, søger iPlan RT efter objekttypen.

Hvis objektnavnene og objekttyperne indeholdt i den aktuelle behandlingsplan ikke passer med
dem indeholdt i planskabelonen, vises en meddelelse, der spørger, om man ønsker at anvende
skabelonen alligevel.
Afhængigt af oplysningerne, som skabelonen forsøger at oprette for et manglende objekt, afvikles
skabelonprogrammet måske ikke korrekt (f.eks. skabelonen vil positionere en behandlingsgruppe
i PTV’en, men PTV’en kan ikke findes).
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8.9.2 Administrering af behandlingsplanskabeloner

Generelle oplysninger

Når behandlingsplanskabelonerne er oprettet (se side 295), kan de administreres i en dedikeret
dialogboks.

Sådan åbnes administreringsdialogboksen

For at vise dialogboksen Manage for behandlingsplanskabelonerne:

Valgmuligheder

Klik på Manage ... i dialogboksen Create Plan (se side 158).

Vælg behandlingsplanobjektet (RTPlan) angivet i fanebladet Functions, og klik på knappen Ma-
nage vist under Plan Templates.

Dialogboksen Administrer

Figur 183 

Sådan administreres behandlingsplaner

Trin

1. På listen Template markeres den skabelon, der skal fjernes eller redigeres.

2. Klik på Remove for at slette den markerede skabelon på listen.

3. Klik på Apply for at ændre navnet på skabelonen.

4. Klik på Refresh Index for at opdatere skabelonlisten, hvis filer er blevet manuelt kopieret
til eller slettet fra skabelonbibliotektet.

5. Klik på Close for at afslutte dialogboksen Manage.

BEMÆRK: Hvis der registreres ugyldige filer (f.eks. ukorrekt version eller format), tilføjes disse
filer ikke i listen, og de tilsvarende fejlmeddelelser vises.
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8.9.3 Begrænsningsskabeloner

Generelle oplysninger

I dialogboksen Prescription kan man gemme de aktuelle begrænsningsindstillinger som en
skabelon til efterfølgende brug (se side 175).
Det er også muligt at gemme separate begrænsningsskabeloner, når en behandlingsplanskabelon
gemmes (se side 295).
Disse begrænsningsskabeloner kan så vælges under ordinationsdefinering (se side 175).

Restriktionsskabeloner for PTV- og boost-objekter

Skabeloner af denne art angiver den relative dosis og relative volumen af de tre DVH-
restriktionspunkter.
De angiver også, om hvert punkt er defineret som en restriktion eller objektiv.

Figur 184 
Restriktionspunkter er indstillet i henhold til forholdene gemt i skabelonen, når skabelonen
anvendes, uden hensyn til den absolutte dosisordination til et objekt og uden hensyn til PTV’ens
volumen.
Den relative dosis gemmes for en PTV og den absolutte dosis gemmes for en OAR.
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Restriktionsskabeloner for andre objekter

Figur 185 
Denne skabelon omfatter beskyttelsesværdien og en liste over restriktionspunkter som følger:
• Volumenforholdet og den absolutte dosis gemmes for hvert punkt.
• Oplysninger, om hvorvidt punktet er en prioriteret restriktion eller objektiv, gemmes også.
• Restriktionspunkter indstilles i henhold til forholdene gemt i skabelonen, når skabelonen

anvendes, uden hensyn til objektets volumen.
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8.9.4 Lagring af bestrålingsopsætningsskabeloner

Generelle oplysninger

Skabeloner for stråle- og bueopsætning kan anvendes under behandlingsgruppeopsætning (side
180).

Sådan aktiveres skabelonfunktionen

Trin

1.

For at aktivere skabelonfunktionen højreklikkes på den påkrævede behandlingsgruppe i
funktionsområdet.

2.

I kontekstmenuen vælg Save as treatment template... for at åbne dialogboksen Save.

3. Definer et Site, Name og en Comment i de respektive felter.

4. Klik på Save for at oprette en skabelon, der indeholder stråle- eller bueopsætningsoplys-
ningerne for den valgte behandlingsgruppe.

BEMÆRK: Det er også muligt at gemme separate skabeloner for stråle- og bueopsætning, når en
behandlingsplanskabelon gemmes (se side 295).
 

Sådan arbejdes der med skabeloner
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Oplysninger gemt i skabelonen

Skabelonen indeholder de følgende oplysninger for hvert element (stråle eller bue):
• Stråle- eller buenavn
• Bordvinkel
• Vægtning (kun for ikke-IMRT-stråler)
• Margen
• Kollimatordiameter (cirkulære buer)
• Kollimatorvinkel
• Gantryvinkel (gantryets start- og stopvinkler for buer)
• Overlap (cirkulære og konforme buer)

BEMÆRK: Vinkler gemmes i henhold til IEC 61217. Hvis denne skabelon anvendes til en
maskinopsætning, der anvender en anden vinkelkonvention end den brugt til at generere
skabelonen, kan displayværdierne afvige. Dog gælder, at den faktiske rumplacering for
strålingskilden er den samme.
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8.9.5 Administrering af bestrålingsopsætningsskabeloner

Generelle oplysninger

Når planskabelonerne for bestrålingsopsætning er oprettet (se side 300), kan de administreres i
en dedikeret dialogboks.

Få adgang til dialogboksen Administrer

For at vise dialogboksen Manage højreklikkes på en behandlingsgruppe i listen i området
Functions (se side 189), og Manage treatment templates ... vælges.

Dialogboksen Administrer

Figur 186 

Sådan administreres strålingsopsætningsskabeloner

Trin

1. På listen Template markeres den skabelon, der skal fjernes eller redigeres.

2. Klik på Remove for at slette den markerede skabelon på listen.

3. Klik på Apply for at ændre navnet på skabelonen.

4. Klik på Refresh Index for at opdatere skabelonlisten, hvis filer er blevet manuelt kopieret
til eller slettet fra skabelonbibliotektet.

5. Klik på Close for at afslutte dialogboksen Manage.

BEMÆRK: Hvis der registreres ugyldige filer (f.eks. ukorrekt version eller format), tilføjes disse
filer ikke i listen, og de tilsvarende fejlmeddelelser vises.
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8.10 Visning af behandlingsplanindhold

Generelle oplysninger

I visse planlægningstrin findes en oversigt over den aktuelle behandlingsplans indhold i et separat
faneblad Plan Content.

Fanen Planindhold

Figur 187 

Layout

Fanen Plan Content er opdelt i en datastruktur til venstre og et Properties-område til højre.

Navigering af datastrukturen

Valgmuligheder

For at udvide et datastrukturafsnit for at vise de patientdata, det indeholder, klikkes på det tilsva-
rende ikon.

For at lukke et datastrukturafsnit klikkes på det tilsvarende ikon.

For at vælge en enhed i datastrukturen, klik på den.
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Valgmuligheder

Afhængigt af antallet af enheder, der aktuelt vises, findes en rullebjælke til højre for datastruktu-
ren.

Datastrukturens indhold

Komponent Funktion

2D Image Sets Røntgenbilleder inkluderet i de importerede patientdata

Image Sets CT- og MR- samt andre 3D-billeddata (f.eks. PET)

Objects Objekter, såsom segmenterede anatomiske strukturer og 3D-fibero-
bjekter

Points of Interest Interessepunkter defineret for behandlingsplanen

RTPlan Behandlingsgrupperne og behandlingselementerne indeholdt i be-
handlingsplanen angives under RTPlan

Objektstatus

Ikonerne nedenfor anvendes til at angive displaystatussen:

Status

Hvis en enhed er aktiveret, vises ikonet med det åbne øje ved siden af den i datastruk-
turen.

Hvis en enhed er blevet aktiveret, vises ikonet med det lukkede øje ved siden af den i
datastrukturen.

Hvis datastrukturen indeholder aktiverede og deaktiverede enheder, vises et ikon med
et halvtlukket øje foroven på datastrukturen.

• For at deaktivere en enhed, så den ikke vises i planlægningsvisningerne, klikkes på det
tilsvarende ikon med det åbne øje på datastrukturen.

• For at genaktivere den klik på det tilsvarende ikon med det lukkede øje.

Visningsegenskaber

Området Properties giver de følgende yderligere oplysninger om den aktuelt valgte enhed på
datastrukturen:
• En billedvisning af den valgte enhed med yderligere displayfunktioner, hvor tilgængeligt
• Udførlige oplysninger, der varierer afhængigt af den valgte enhed

Egenskaber for den aktuelt valgte enhed kan vises ved at klikke på ikonet ved siden af den
relevante enhed i datastrukturen:

Ændring af egenskaber

For at ændre egenskaberne for et element i planens indhold klikkes på ikonet ved siden af
elementet i datastrukturen:

Egenskaber Se

Billedsæt Side 480

Visning af behandlingsplanindhold
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Egenskaber Se

Object Side 115

Interessepunkt Side 235

Plan (RTPlan) Side 160

Behandlingsgruppe Side 193

Behandlingselement Side 196
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9 IMRT-OPTIMERING
9.1 Hvad er IMRT?

Generelle oplysninger

Intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT) sammenlægger flere discipliner i en kompleks
behandling. Målet er at levere intensitetsmodulerede (eller heterogene) felter til målvolumen.
Disse intensiteter modificeres for at danne en kumuleret dosisfordeling, der imødekommer
specifikke mål. De intensitetsmodulerede stråler består af mange understråler dannet af en
multiblad-kollimator (MLC).

Behandlingsplanlægning

Konventionel behandlingsplanlægning er en fremadrettet proces, hvor de påkrævede stråler og
dosisfordeling fastlægges af planlæggeren. Behandlingsplanlægningssoftwaren beregner derefter
dosisfordelingen.
Med IMRT er det muligt at lave invers planlægning, dvs. at indstille mål for dosen til PTV’en og
risikoudsatte organer. Softwaren beregner derefter en optimeret plan til opfyldelse af disse mål.
iPlan RT Dose genererer fire alternative planer med forskellig vægtning for risikoorganer (ingen,
lav, medium, høj).

Behandlingslevering

Dosis kan leveres enten dynamisk eller ved hjælp af flyt-og-aktivér-metoden.
• Ved dynamisk levering justeres kollimatorbladene automatisk under behandling ved hjælp af

skydevinduesteknikken.
• Ved flyt-og-aktivér anvendes et antal underfelter til at levere den påkrævede dosis.

Da dosis kan tilpasses PTV-formen - og derved minimere stråling af omkringliggende væv og
risikoudsatte organer - er IMRT særlig velegnet til mål, der ligger ved siden af eller ligger omkring
kritiske organer.

Brug af mål

IMRT medregner kun dosisvolumenrestriktioner for objekter, der har status af PTV, Boost eller
Organ at Risk (OAR). Boostobjektet er en del af PTV’en, men modtager mere dosis end
omkringliggende PTV-væv.
Al MLC-formning udføres under defineringen af stråleindstillingerne. Alle feltformer optimeres i
henhold til PTV’en (CIAO) ved hjælp af de definerede margener.

Sikkerhedsoplysninger

Ved invers planlægning er det ikke muligt at garantere, at de specificerede mål er
overholdt. Derfor skal endelig verificering udføres, herunder alle standard kontroller.

IMRT-OPTIMERING
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På grund af den specifikke karakter af intensitetsmoduleret strålebehandling er yderligere
kvalitetssikring, herunder verificering af optimerings- og bladsekventeringsresultater,
patientspecifikke mål og dosisverificeringer, absolut nødvendig.

Ændringer efter IMRT-optimering

Man kan udføre optimering på individuelle IMRT- eller HybridArc-behandlingsgrupper, og derefter
gå tilbage til trinet Treatment Planning for at tilføje nye grupper.

Anbefalede forberedelser inden enhver IMRT-optimering

• Verificér, at MLC-feltformen dækker hele PTV’en. Om nødvendigt skal MLC’en drejes på en
sådan måde, at hele PTV’en er tilstrækkeligt dækket af MLC’en.

• Vælg en passende PTV-margen. IMRT-algoritmen forsøger at opfylde målene for de forskellige
objekter så nøjagtigt som muligt, men optimerer ikke det bedst opnåelige konformitetsindeks
for PTV’en.
- Hvis PTV-margenen er for stor, så er CIAO-feltet for stort, og en for stor volumen kan blive

bestrålet med en høj dosis, der medfører et højt konformitetsindeks. IMRT-algoritmen
optimerer strålefluensen for dens åbne CIAO-felt, som er den form, der vises, inden IMRT-
strålen optimeres.

- Hvis den valgte PTV-margen er for lille, overlapper CIAO-feltets strålepenumbra med PTV-
området. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at IMRT-algoritmen kompenserer for
den utilstrækkelige størrelse ved brug af varme småstråler, hvilket også medfører
unødvendige, ekstra høje dosisområder samt et højt konformitetsindeks.

BEMÆRK: Hvis den anvendte PTV-margen ligger udenfor det anbefalede interval, vil der vises en
informationsmeddelelse i informationsafsnittet på dialogboksen IMRT Parameters.
 

IMRT-arbejdsgang

Trin

1.

Vælg den behandlingsgruppe, der skal optimeres, ved at vælge den i funktionsområdet
og højreklikke med musen for at vise kontekstmenuen. Aktivér valgmuligheden Selected
for IMRT Optimization.
• Behandlingsgrupper, som allerede er optimerede, er mærket med et flueben ①.
• Behandlingsgruppen, som skal optimeres, er mærket med en pil ②.

①

②

2. Klik på Next for at fortsætte til trinet Dose Optimization. En dialogboks viser, hvilke grup-
per, der er tilgængelige for optimering.

3. Indstil parametrene, som er forklaret i side 309.

4. Udfør optimering for de valgte grupper som forklaret i side 317.

5.

Gå tilbage til trinet Treatment Planning, hvor du kan:
• Tilføj ny gruppe
• Renormalisér
• Reoptimér ved brug af skiftede mål
• Udfør yderligere muligheder

Hvad er IMRT?
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9.2 Indstilling af IMRT-parametre
9.2.1 Dialogboksen IMRT-parametre - Hovedindstillinger

Generelle oplysninger

Når planlægningstrinet Dose Optimization startes, vises en række dialogbokse, hvor man kan
optimere dosisfordelingen for IMRT-behandlingsgrupper defineret i behandlingsplanen.
Alle algoritmer under dosisoptimering kan udføres samtidig på multiprocessor-computere. Dette
muliggør fleksibel ændring af inputparametrene, især under de inverse planlægningsoptimeringer.

Dialogboksen IMRT-parametre

Figur 188 

Beregningsgitter

En finindstilling af Calculation Grid (Beregningsgitter) er vigtig, så en dosisfordeling kan leveres,
der er nøjagtig nok til angivelsen.

Komponent Funktion

PTV Dose Grid Size Indstiller gitterstørrelsen for PTV’er inkluderet i optimering. PTV-git-
terstørrelsen skal være mindre end eller lig med småstrålestørrelsen.

OAR Dose Grid Size Indstiller gitterstørrelsen for OAR’er inkluderet i optimering. OAR-git-
terstørrelsen er større end eller lig med PTV-gitterstørrelsen.

Finer for Small Objects 

Aktivér denne, således at standardgitterstørrelsen tilpasses efter vo-
lumen for de valgte objekter. Dette er særligt nyttigt for mindre objek-
ter.
Valgte objekter vises på listen under afkrydsningsfeltet Finer for
Small Objects med den aktuelle gitterstørrelse anvendt til hvert ob-
jekt angivet i hvert tilfælde.

Hvis det er nødvendigt med nøjagtige beregninger for en lille PTV og skønsmæssige beregninger
for OAR’er, er det nyttigt for kranieprogrammer at indstille PTV Dose Grid Size til 2,0 mm og OAR
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Dose Grid Size (OAR-dosisgitterstørrelsen) til 2,0 mm. Standardgitterstørrelsen indstilles til
gitterstørrelsen defineret i RTPlanens egenskaber.

Avancerede indstillinger

Yderligere beregningsindstillinger kan redigeres i en separat dialogboks (se side 313).
For at få adgang til disse indstillinger klik på Advanced Settings (Avancerede indstillinger).

Antal småstråler

Figur 189 
Når planlægningstrinet Dose Optimization startes, beregner systemet først gitteroplysningerne
for hvert objekt. Indtil denne beregning er udført, vises n/a (i/r) (ikke relevant) i området
Information (Oplysninger). Antallet af småstråler og yderligere oplysninger, såsom brugen af
delte felter, kombinerede blade og suboptimal PTV-margen, vises efter behov.
Valg af ekstremt fine gitre er begrænset af den anvendte computers tilgængelige hukommelse og
hastighed. Der er dog også algoritmebegrænsninger, da man ikke kan definere en PTV-
gitterstørrelse, der er større end to gange bladets minimumstykkelse på de valgte MLC’er.
Hvis PTV-gitterstørrelsen er større end bladtykkelsen, kombineres to blade. Dette vises i
informationsområdet.

Sikkerhedsoplysning

Indstilling af beregningsgitterstørrelse til ekstreme værdier, der kræver store mængder
hukommelse, kan gøre systemet ustabilt.

Indstillinger specifikke for lineær accelerator

Området Linac Specific Settings (Indstillinger specifikke for lineær accelerator) indeholder en
lang liste, der angiver de anvendte acceleratorprofiler. Hvis der kun findes én enhed, vælges den
som standard.

Figur 190 

Komponent Funktion

Dose Rate Vælg den foretrukne dosishastighed for bladsekventering for den ak-
tuelle behandlingsgruppe.

Indstilling af IMRT-parametre
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Komponent Funktion

Beamlet Size max.
(Maks. småstrålestørrel-

se).

Definér X-dimensionen af den anvendte småstråle. Systemet garan-
terer, at der kun anvendes småstråler, der er mindre end eller lig
med den indstillede værdi. Alle X-dimensioner tilpasses til at passe
konform formen bedst. Y-dimensionen for hver småstråle indstilles
automatisk til bladtykkelsen. Se Figur 191.
Brainlab anbefaler, at man justerer den maksimale småstrålestørrel-
se til en værdi, der ikke er for lille i forhold til de beregnede gitterstør-
relser. Reduktion af størrelsen til mindre værdier fører ikke nødven-
digvis til yderligere kvalitetsforbedring af den overordnede plan.
Meget lave værdier kan gøre resultatet værre på grund af, at indivi-
duelle småstråler ikke bidrager dosis til nogen beregningsgitterpunk-
ter, og derfor er nyttig optimering ikke mulig for disse småstråler.

Align Beamlets (Justér
småstråler)

Hvis dette afkrydsningsfelt er aktivt, svarer alle strålestørrelser til
værdierne, som er specificeret under Beamlet Size max. De har alle
samme X-størrelse, og de er tilpasset, så en strålekant i isocenterpo-
sitionen (nul) er garanteret. Denne funktion er vigtig for MLC’er med
hardwarebegrænsninger for overløb og sammenkædning.
Se side 329.

No. of Overlap Beamlets
(Antal overlappende små-

stråler)
Overlappende småstråler er kun nødvendige for delte felter.

Dynamic/Step-and-Shoot
(Dynamisk/flyt-og-aktivér)

Vælg enten dynamisk eller flyt-og-aktivér. (Se beskrivelse i side 307).
Tilgængeligheden af IMRT, især dynamisk IMRT, afhænger af den re-
spektive hardwarekonfiguration.

Segments (Segmenter)
Definér antallet af segmenter for dynamisk eller flyt-og-aktivér. Til-
gængeligheden af IMRT, især dynamisk IMRT, afhænger af den re-
spektive hardwarekonfiguration.

Use Tongue-and-Groove
Optimization (Fer og not-

optimering)

Markér dette afkrydsningsfelt for at muliggøre passende bladsynkro-
nisering mhp. at optimere segmentstørrelsen med åbningen i det til-
stødende bladpar.
Brainlab anbefaler, at man aktiverer denne mulighed, idet der er fore-
kommet væsentlige forskelle i bestrålingerne med eller uden optime-
ring.
Se side 328.

Småstråledimensioner

Figur 191 
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Sikkerhedsoplysninger

Nødvendigheden for fer og not-optimering skal fastlægges under verificeringsprocessen
for at forhindre underdosis i PTV’en.

Det er ikke altid teknisk muligt at flytte bladparrene bag kæberne. Brugeren skal
dobbelttjekke, om det lukkede bladpar er placeret bag kæberne. Hvis dette ikke er tilfældet,
skal brugeren bruge sit eget skøn til at bestemme, om den resulterende dosislækage er
acceptabel.

Indstilling af IMRT-parametre
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9.2.2 Dialogboksen IMRT-parametre - Avancerede indstillinger

Sådan konfigureres avancerede indstillinger

Klik på Advanced Settings i dialogboksen IMRT Parameters for at se denne dialogboks:

Figur 192 

Normal vævsrestriktion

Hvis man markerer afkrydsningsfeltet Use Normal Tissue Restriction (Brug normal
vævsrestriktion), kan man redigere to margener til at oprette et virtuelt objekt omkring alle PTV’er.

①

②

Figur 193 

Komponent Funktion

Normal Tissue Dose Grid
Size

Definér gitterstørrelsen, der anvendes til beregningerne. Standard-
værdien er to gange så stor som PTV-gitterstørrelsen. Den skal være
mindst lig med OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Det er muligt at definere et område (i millimeter) omkring hver PTV,
som ikke er begrænset (①). Dette område kan modtage en større
dosis for at give en dosisnedgang nær PTV-grænsen.

IMRT-OPTIMERING

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 313



Komponent Funktion

Margin around PTV with
Restriction

Du kan definere området omkring PTV, der behandles som et risiko-
organ (②).
Markér afkrydsningsfeltet Use Outer Contour (Anvend ydre kontur)
for at ignorere området defineret i Margin around PTV with restric-
tion (Margen omkring PTV med restriktion). I dette tilfælde anvendes
al væv indeni den definerede ydre kontur.

Udglatning af skarp kant

Brug skydebjælken Filter Parameter (Filtrér parameter) i området Sharp Edge Smoothing
(Udglatning af skarp kant) til at definere værdien for fluensvariansen.
Filter Parameter er et meget vigtigt input for optimering. Jo større værdien er, jo glattere er
fluensvariansen lang småstrålerne produceret af et bladpar. De valgbare værdier går fra 1 til 5 %.
Hele området er nyttigt, hvis anvendt omhyggeligt. I nogle tilfælde kan en stor værdi dog
producere et uønsket resultat. For en mere udførlig forklaring om denne parameter, se (side 326).

Figur 194 

Varm småstrålerestriktion

I området Hot Beamlet Restriction (Varm småstrålerestriktion) kan man definere den maksimale
procent af varm småstrålerestriktion.
Hvis resultatet viser et antal varme stråler (f.eks. hvis dosen i indgangsområdet er særligt høj),
kan man begrænse denne varmeopførsel under optimering. I begyndelsen af processen beregner
MU’en den nødvendige mængde for en lignende konform feltbehandling. Parameteren, der
indstilles her, bestemmer med hvilken maksimal procentdel MU-resultatet udledt fra IMRT-
beregningen er tilladt at være højere end MU-resultatet for standard konform strålebehandling.
Ekstremt lave værdier kan være svære at opfylde og kan føre til et utilfredsstillende resultat.

Figur 195 
I området Hot Beamlet Restriction bruges skalafeltet IMRT MU Result above Conformal Beam
MU w/o IMRT (IMRT MU-resultat højere end konform stråle-MU uden IMRT) til at øge eller
mindske den maksimale procentdel af varm strålerestriktion.
• De tilsvarende småstråleoplysninger vises på fanen Dual Mix under planoptimering (se side

317).
• For at reducere den maksimale småstrålevægt anvendes parameteren Hot Beamlet

Restriction i stedet for normal vævsrestriktion. Reducering af varme småstråler udføres
nødvendigvis bedst med denne restriktion. Det er præferabelt og bruger mindre beregningstid
end at udvide PTV’en med en restriktionsmargen.

Indstilling af IMRT-parametre
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9.2.3 Dialogboksen IMRT-recept

Generelle oplysninger

Når man har færdiggjort indstillingerne i dialogboksen IMRT Parameters og klikket på Next, vises
dialogboksen IMRT Prescription.
I dialogboksen IMRT Prescription kan man verificere receptparametrene og ændre dem efter
behov. Man kan for eksempel definere dosisvolumenmålene for hvert segmenteret PTV, OAR eller
boost-objekt, der skal inkluderes i IMRT-dosisoptimeringen.

PTV-recept

Figur 196 
Indstillingerne i denne dialogboks er beskrevet i side 162.

OAR-recept

Figur 197 
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Ud over OAR-målene kan man også tildele en yderligere Overlap Guardian
(Overlapningsbeskytter), hvis PTV’en overlapper med en OAR.

Indstilling af IMRT-parametre
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9.3 Sådan udføres optimering

Generelle oplysninger

I planlægningsområdet af skærmbilledet Dose Optimization kan man se fanerne Dual Reconst,
Dual Mix, Dose Overlay (Dosisoverlejring) og Plan Content.

Sikkerhedsoplysninger

Ændring af behandlingsplanen (f.eks. volume-elementobjekter), efter planen er blevet
optimeret til IMRT, kan ændre den indledende kvalitet af IMRT-resultatet. Det anbefales
derfor at optimere igen.

Før der udføres IMRT-optimering, verificeres kæbeindstillingerne i strålens sigtelinje for at
sikre, at PTV’en ikke er dækket af nogle af kæberne.

IMRT-OPTIMERING
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9.3.1 Fanen dobbeltblanding

Optimeringsplaner

Brainlabs IMRT-koncept afviger fra standarden ved at muliggøre, at man sammenligner flere
forskellige planer, før den bedste vælges. Der oprettes fire alternative planer, som man kan
sammenligne i planlægningsvisningerne:

Plan Vægtning for risikoudsatte organer

OAR High Høj

OAR Medium Medium

OAR Low Lav

PTV Only Ingen

Fanen dobbeltblanding - Hovedskærm

①

②

③

Figur 198 

Nr. Komponent

① Billedskiver

② Fluenskort

③ Dosisvolumenhistogrammer

Sammenligning af planer

Brug skyderne Comparison og Selection til at sammenligne planer:

Skydebjælke Forklaring

Comparison Der vises et fluenskort, en skive og DVH’er for den valgte plan til venstre på
skærmbilledet.

Sådan udføres optimering
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Skydebjælke Forklaring

Selection Der vises et fluenskort, en skive og DVH’er for den valgte plan til højre på
skærmbilledet.

Dosisfordeling

Du kan vises dosisfordeling for hver valgt plan i skivevisningen ved at klikke på knappen Show
Dose. Se side 213.
Du kan bruge funktionerne Zoom In/Out til at ændre zoomfaktoren på skivevisningen. Den er ikke
recentreret.

Sådan vises et fluenskort for hver stråle

Med skyderen Status Display i området Functions kan man skifte statusskærmbilledet til at vise
fluenskort for hver enkelt stråle.

Fluenskort

Der vises et fluenskort for hver valgt plan.
Disse kort opdateres konstant under optimeringen og viser den aktuelle fluensfordeling. Antallet af
iterationer og beregnede MU’er pr. felt vises også.
På fluenskort er de mørke områder de områder, der modtager den største stråleintensitet.
Områder, hvor stråleintensiteten er lavere, er lysere i farven. Selv det omkringliggende område er
ikke helt hvidt på grund af MLC-overførslen.
Brug funktionerne Zoom In/Out til at ændre zoomfaktoren på rekonstruktionsvisningerne.
Sammen med den samtidige positionering af krydset i visningerne (klik på venstre museknap i
nærheden af krydset og træk til destinationen) er en mere nøjagtig visning af kritiske områder
mulig.

DVH

Man kan vise en DVH for hver OAR, PTV og boost-objekt for hver valgte plan:

Trin

For at vise DVH’en for et objekt vælges den i listen under Status Display.

Nøjagtige DVH-værdier vises i de to dosisvolumenhistogrammer nederst på visningen på fanen
Dual Mix, når den fremadrettede beregning færdiggøres. For at se disse klikkes med
musemarkøren i den tilsvarende grafiske DVH.
Funktionaliteten ligner den fundet i dosisvolumenhistogrammet aktiveret via knappen Open DVH
Dialog i værktøjslinjen. For yderligere oplysninger, se side 219.
DVH-repræsentationerne opdateres regelmæssigt i henhold til det aktuelle resultat. Efter en plan
er færdiggjort, vises den resulterende dosisfordeling.

Det indledende resultat af optimeringen må ikke anvendes til den endelige
planlægningssammenligning og fastlæggelse. Det fremadrettede beregningsresultat skal
anvendes i stedet.

Sådan vælges et resultat

Vælg et resultat (OAR High, OAR Medium, OAR low og PTV only) i rullelisten i området Select
Result, når optimeringen er afsluttet.
Verificér, at MLC-feltformen dækker hele PTV’en. Verificér også, at den valgte MLC er passende
til PTV’en, dvs. størrelsen af MLC-feltformen er tilstrækkelig til at inkludere PTV’en, og størrelsen
af bladene passer til PTV-formen. Verificér kollimatorrotationen, og - hvis der anvendes delte felter
- at hele PTV’en dækkes af de tilstødende delte felter. Hvis den omridsede PTV ikke passer i
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MLC-åbningen, vil softwaren forsøge at opfylde recepten ved at beregne urimeligt høje
skærmenheder.
Isodosisindstillingerne kan vises til verificering ved at klikke på knappen Show Dose. IMRT-
isodosisvisningen er identisk med den almindelige behandlingsvisning (se side 213).

Aktuel beregning

I området Current Calculation (Aktuel beregning):

Valgmulig-
heder

Forklaring

Accept (Ac-
ceptér)

Med Accept kan man bekræfte og gemme optimeringen under beregningen og
derefter fortsætte til næste optimering. Denne knap er kun tilgængelig, mens be-
regningen kører.

Pause
Med Pause kan man afvise optimeringen under beregningen, slette den og deref-
ter fortsætte til næste optimering. Denne knap er kun tilgængelig, mens beregnin-
gen kører.

Finish (Ud-
før)

Hvis resultatet er tilfredsstillende, kan man klikke på Finish for at afslutte optime-
ringen og beregningen uden at fortsætte til næste optimering. Denne knap er kun
tilgængelig, mens beregningen kører.

Remove Når optimering er udført, vises en knap Remove, der gør det muligt at slette resul-
tater, som ikke er påkrævede.

IMRT-planer med ufuldstændig optimering må ikke anvendes til behandling.

Funktionerne Accept og Pause gælder ikke for PTV only-optimering, da et færdigt resultat er
påkrævet som input til de andre optimeringer.

Receptområde

Komponent Funktion

Change Objectives

Man kan åbne dialogboksen IMRT Prescription (se side 315) og ændre
målene, der skal anvendes til IMRT-dosisoptimering. Ved at klikke på OK
optimeres kun de relevante resultater. Oversprungne eller fjernede resul-
tater ændres ikke.

Restart (Genstart) Med knappen Restart kan man genstarte hele optimeringsberegningen,
herunder ændring af gitterstørrelser osv.

Fremadrettet beregning

Invers planlægningsoptimerring udføres først under optimeringssammenligning, efterfulgt af
fremadrettet beregning til at give realistiske resultater.
Når invers planlægningen er udført, kører bladsekventeringsrutinen og opretter ekstremt nøjagtige
fluenskort af småstrålevægtningerne. Fluenskortene anvendes til at beregne dosisfordelingen ved
hjælp af pencil beam-dosisalgoritmen. Dette giver et godt skøn af det sandsynlige resultat, og bør
derfor anvendes til plansammenligning og som basis for behandlingsplanlægning.
Den fremadrettede beregningsstatus kan påvises ved at kigge på dosisfordelingerne.
Dosisvisningen er sammenlignelig med den almindelige dosisvisning. Når al fremadrettet
planlægning er udført, kan man sammenligne de forskellige resultater ved hjælp af fanerne Dual
Reconst, Dual Mix og Dose Overlay.

Sådan udføres optimering
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9.3.2 Dosisoverlejring

Fanen dosisoverlejring

Figur 199 
Fanen Dose Overlay inkluderer tre visninger, der viser det aktuelle skivesæt samt et
dosisvolumenhistogram og dosisprocentdelen for de valgte resultater/objekter.
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9.3.3 Dobbeltrekonstruktion

Fanen Dual Reconst

Fanen Dual Reconst viser skivevisninger af hver valgt retning og hvert valgt resultat.

Figur 200 

Sammenligning af planer

Brug skyderne Comparison og Selection til at sammenligne planer:

Skydebjælke Forklaring

Comparison Der vises tre skivevisninger for den valgte plan til venstre på skærmbilledet.

Selection Der vises tre skivevisninger for den valgte plan til højre på skærmbilledet.

Visningsmuligheder

Knapper er tilgængelige øverst til venstre på hvert billede.
• Full Screen for at vise skiven på hele skærmbilledet.
• Open DVH Dialog viser DVH for disse objekter. I modsætning til listen over objekter vist på

hovedskærmen viser DVH-dialogboksen alle objekter, så man kan kontrollere de DVH-objekter,
der ikke er en direkte del af IMRT-processen.

Sådan sammenlignes dosisfordeling

Trin

1. Klik på enhver dosisvisningsknap for at vise dosisfordelingen i hver skive.

2. Vælg et resultat fra skydebjælkerne Comparision og Selection for at se ændringer i do-
sisfordeling mellem forskellige resultater.

3. Efter en plan er valgt på rullelisten, kan den anvendes til yderligere trin.

4. Når man er helt tilfreds med dosisoptimeringen, gå til opgaven Treatment Planning for at
udføre MU-justeringer efter behov (se side 151).

Sådan udføres optimering
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Da alle planlægningsoplysninger gemmes i behandlingsplanen, kan alle midlertidige IMRT-
cachefiler slettes manuelt fra den midlertidige mappe i Windows Explorer (Windows
Stifinder), når behandlingsplanen er udført. Man kan slette disse cachefiler, da deres
eneste formål er at fremskynde optimeringsprocessen. Ubrugte cachefiler fjernes
automatisk af softwaren efter en standardperiode på to uger.

Afhængigt af integrationen af planlægningssystemet, optage- og verificeringssystemet og
den lineære accelerator, kan et opsætningslysfelt eksporteres som det første segment af
alle IMRT-bladsekvenser. Dette muliggør verificeringen af korrelationen af MLC-
bladsekvensen med strålevinkler og MU-indstillinger. Dette opsætningslysfelt kan bidrage
til en højere dosis end forventet på grund af begrænsninger i leveringskontrolsystemet.

IMRT-OPTIMERING
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9.4 IMRT-algoritme

Generelle oplysninger

I modsætning til konform strålebehandling anvender intensitetsmodulerede strålebehandling
(IMRT) stråler med ikke-ensartede intensitetsfordelinger. Intensitetsfordelingerne beregnes af en
invers planlægningsalgoritme og optimeres på en måde, der opfylder restriktionerne af
målvolumen og risikoudsatte organer så nøjagtigt som muligt. Modulation af stråler opnås ved
beregning af en sekvens for de bevægelige blade i multiblad-kollimatoren.

Algoritmeoplysninger

Algoritmerne anvendt til iPlan RT Dose IMRT-opløsning kan opdeles i flere undergrupper:
• Forudberegninger (objekt- og småstråleberegninger, se side 325)
• Inversplanlægningsoptimering (med flere resultater, se side 326)
• Bladsekvensering (anvendt under optimering og efterfølgende, se side 328)
• Fremadrettet beregning (se side 330)

Pencil beam-algoritmen kan anvendes til at beregne den endelige dosis af intensitetsmodulerede
stråler leveret af multiblad-kollimatoren. For hver stråle opsummeres den 2-dimensionelle
intensitetsprofil eller fluenskort fra de små segmenter, der om nødvendigt tager hensyn til
bladlækage og bladdynamik.
IMRT-algoritmen medregner de allerede tilgængelige dosisfordelinger for andre
behandlingsgrupper eller importerede dosisvolumener og optimerer IMRT-strålerne mhp. at
opfylde de forskellige objekters begrænsninger så nøjagtigt som muligt.
Hvert fluenskort φ0 kombineres så med pencil-beam-kernerne og IDD’erne beregnes. Beregning
af den samlede dosis leveret af alle stråler svarer til den konforme strålebehandling, hvor de
ændrede uhomogene fluenskort anvendes. 

Eksempel på fluenskort

Dette er et eksempel med PTV-kontur og bladpositioner:

Figur 201 

IMRT-algoritme
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9.4.1 Forudberegninger

Volume-elementforbindelser

①

②
③

④

Figur 202 

Nr. Komponent

① Normalt væv

② OAR

③ PTV

④ Boost

Volume-elementforbindelsen for alle volume-elementer indeni en ydre kontur:
• Alle volume-elementer i boost er boostvolume-elementer
• Alle volume-elementer i PTV minus boost er PTV-volume-element
• Alle volume-elementer i OAR er OAR-volume-elementer
• Alle voxler i et overlappende område af PTV og OAR håndteres afhængigt af indstillingerne for

OAR-overlapningsbeskytter (se side 315)
• Alle volume-elementer i normale vævsområder er normale vævsvolume-elementer

Se Wu 2000, afsnit G + H for yderligere oplysninger.

Forudberegning af småstråle

Proceduren for beregning af småstråler er som følger:
• Beregn den passende form for hvert felt omkring den tilsvarende PTV ved brug af den

specificerede margen. Ingen OAR-oplysninger anvendes.
• Brug småstrålegitterstørrelsen til at dele formen i små småstråler. Formen kan udvides på

grund af afrunding (anvendt loft).
• En indledende dosispåvirkning, der skal anvendes ved overførselskorrigering, beregnes for

midten af alle objektvolume-elementer og alle inverse CIAO’er.
• En indledende dosispåvirkning beregnes for midten af alle objektvolume-elementer og for alle

småstråler. Hvis denne dosispåvirkning er under en vis tærskel, medregnes den ikke direkte for
invers optimering.

Dosisberegninger for de individuelle småstråler anvender pencil beam-målingen af det tilsvarende
kvadratiske felt i CIAO’et. Dette er den bedste måde at give et sammenfald mellem invers og
fremadrettet beregning.
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9.4.2 Invers planlægningsoptimering

Generelle oplysninger

Invers-planlægningsmaskinen anvender en kombination af en maksimal sandsynlighedsberegner
(MLE) med dynamisk skiftende sanktioner, der resulterer i den dynamiske sanktionerede
sandsynlighedsalgoritme (Dynamically Penalized Likelihood algorithm (DPL algorithm; Llacer
1997)). En bayesiansk udglatningsrestriktion anvendes også til målfunktionen.

Algoritme

Målfunktionen (i en log-sandsynlighedsform) for DPL-algoritmen gives som følger:
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Målet med optimeringsrutinen er at finde småstrålefluensernes vektor:

a aj( )=

for at maksimere denne funktion. Disse fluenser aj gange influensen Fij for småstråle j på volume-
element i samlet over alle småstråler giver fluensprojektionen på dosisdomænet ΣjFijaj.
Optimeringsbegrænsningerne definerer de ønskede dosisværdier di og si for hvert volume-
element i henholdsvis PTV (D) og det følsomme væv (S; OAR).
Maksimeringen udføres iterativt som beskrevet i Llacer 1997. Under denne proces opdateres
sanktionsparametret βi, som er defineret i OAR-området, efter hver gentagelse. Forskellen mellem
de fire optimeringsresultater, som iPlan RT viser, ligger i vægtningen w af sanktionsparameteren
βi. Selve vægtningen wier et produkt af tre andre vægtninger:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Afhængigt af prioriteten i OAR’erne i optimeringstrinnet (p = 0: ”OAR lav” p = 1: ”OAR med” og p =
2: ”OAR høj”) er vægtningen justeret med:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi afhænger med andre ord af den valgte OAR-beskytter for det valgte OAR-objekt med
wguardian_i i intervallet mellem 0 og 1. En OAR-beskytter på 66 % svarer til en vægtning af
beskytteren på 0,66. Sanktionen wiøges yderligere afhængigt af, om OAR-målet er prioriteret eller
ej: Hvis det er prioriteret er wpriority_i 100. Eller er værdien 1.
Det sidste led i denne ligning er en slags bayesiansk sanktionsfunktion til filtrering (Llacer 1998).
Afvigelsen af småstrålefluensen j fra fluensen af småstråler i dens nabolag Nj giver denne
sanktionsterm. Påvirkningen af tilstødende småstråler vægtes med parameteren λk. Den
generelle glathed af optimeringsresultatet kan justeres med Filter Parameter for Sharp Edge
Smoothing (se invers-planlægningsguiden) repræsenteret af α i ovenstående ligning.

Konklusion

Som det kan ses af denne formel, er fleksibiliteten af resultaterne mest baseret på brugen af en
meget specifik dosisrestriktionsindstilling. Restriktionerne for hvert volume-element kan faktisk
ændres før hvert optimeringstrin. Denne metode tillader brugen af enhver type
restriktionsdefineringsfunktion. I iPlan RT Dose er restriktionsindstillingen begrænset til definering
af et antal prøvedosisvolumenkombinationer i et DVH (optimeringsmål).

IMRT-algoritme

326 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



En meget vigtig fordel ved denne optimeringsmetode er brugen af den beskrevne bayesianske
filtrering under optimering (Llacer 1998). Udglatningen er kun udført i bladets løberetning ved
hjælp af småstrålernes naboforhold.
For at reducere chancen for varme småstråler (meget høje intensiteter) under optimering
anvender processen en varm småstrålerestriktion (øvre grænser), der begrænser algoritmen i de
tildelte fluensværdier. Denne varme småstrålerestriktion er i forhold til det tilsvarende konforme
felt, derfor tages dybden i vævet for hver stråle i betragtning.
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9.4.3 Bladsekventering

Generelle oplysninger

Bladsekventering kan opdeles i tre dele:
• Bladbevægelse til levering af fluens
• Fer og not-optimering
• Overførselsberegning
• Undgå sammenkædning, om nødvendigt

Bladbevægelse

Fer og not-optimeringen (TAG) synkroniseres i begyndelsen af bevægelsen for hvert bladpar. Før
og efter levering flytter bladparret straks bagved de primære kæber.
• Standardproceduren uden TAG-optimering begynder med alle bladpar samtidig.
• I modsætning beregner TAG-optimeringen det perfekte startpunkt på en måde, så den

maksimale tilstødende feltstørrelse pr. segment er åben.

Fer og not-optimering

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 203 

Nr. Komponent

① Bladpar

② Bladbevægelsesretning

③ Grundlæggende fluenskort

④ Levering uden fer og not

IMRT-algoritme
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Nr. Komponent

⑤ Levering med fer og not

⑥ Segmenter (timing af MLC-blade)

Forståelse af TAG-optimering

TAG-optimeringsresultatet anvendes til at beregne en samlet levering til hvert felt. Denne levering
er i et særligt forhold til den første levering repræsenteret af den maksimale intensitet af hvert felt.
Forholdet er integreret i invers-planlægningsprocessen til at beregne den korrekte
overførselsdosis, og anvendes til at give en mere nøjagtig fremadrettet planlægning.

Begrænsninger

Afhængigt af det specifikke behandlingsleveringssystems evner, genskaber bladsekventeringen
måske ikke den optimerede fluensfordeling nøjagtigt. Hvis MLC’en har hardwarebegrænsninger,
såsom manglende sammenkædning, begrænset overløb eller statisk bladmellemrum (f.eks.
Siemens 3-D MLC’er og Elekta MLCi), er de enkelte segmenters form måske ikke som ønsket.
Dette er hardwarebegrænsninger, og som så kan de ikke overvindes, selvom den automatiske
bladsekvensimplementering omfatter særlige optimeringer for ikke-sammenkædende MLC’er og
statisk bladmellemrum (flagstangsoptimering).
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9.4.4 Fremadrettet beregning

Grundlæggende oversigt

Den fremadrettede beregning er baseret på bladsekventeringen, selvom pencil beam-algoritmen
anvender et fluenskort til dette formål. Det endelige fluenskort oprettes ved hjælp af en metode,
der bedst simulerer den rigtige bladbevægelse, selv for dynamiske bladsekvenser.
Flyt-og-aktivér-metoden lægger de forskellige segmenter oven på hinanden. Den dynamiske
metode simulerer faktisk en lineær bevægelse af bladene og indstiller den korrekte åbningsvidde
nøjagtigt.
Disse procedurer udføres alle på et meget fint gitter og overføres endeligt til pencil beam-gitteret
(kernestørrelse).
Monte Carlo-algoritmen kan også anvendes til endelig verificeringsberegning.
Yderligere oplysninger om pencil beam-dosis og Monte Carlo-algoritmer findes i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

IMRT-algoritme
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9.5 Åbningsoptimering
9.5.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Man kan udføre åbningsoptimering for HybridArc-behandlinger. Den er tæt relateret til
intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT). Som for IMRT-behandling er målet at levere en
stråle ved at ændre stråleformen over tid i overensstemmelse med specificerede invers-
planlægningsmål for PTV og risikoudsatte organer.
I modsætning til IMRT ændres stråleintensiteten ikke under en fikseret gantryposition, men under
en buebevægelse. Åbningsoptimeringsalgoritmen beregner optimerede planlægningsformer for
en dynamisk konform bue mhp. at opfylde specifikke mål.

Teknik

En dynamisk konform buebehandling anvender bladadaptationer under en buebevægelse. Hver
af sådanne buer anvender kontrolpunkter med en 10° gantryvinkel for trinstørrelse, der
specificerer en planlægningsform, som er specifik for stråleretningen. MLC-bladene adapteres til
de forskellige planlægningsformer i henhold til maskinens specifikke begrænsninger for MLC-
bladbevægelser.
Åbningsoptimeringsteknikken bestemmer nu sådanne planlægningsformer, der opfylder de
foruddefinerede IMRT-mål.
Åbningsoptimeringen ligner optimering af flere coplanare IMRT-stråler: Først optimeres
strålefluenserne, derefter transformeres disse fluenser til bladmønstre. Under en
åbningsoptimering:
1. Stråleformen for hvert kontrolpunkt er opdelt i buespecifikke fluenssmåstråler.
2. Optimeringsalgoritmen bestemmer - under hensyntagen til alle kontrolpunkter - det optimale

fluensmønster for hvert enkelt kontrolpunkt mhp. at opfylde de ønskede mål. I modsætning til
IMRT-fluensmønstre bruger åbningsoptimeringen kun to fluensstråleniveauer: fuldt bestrålet og
ikke bestrålet. Diagrammet viser åbningsoptimeringsfluensmønstret for et kontrolpunkt.

Figur 204 
3. Det resulterende kontrolpunkts fluensmønster anvendes til at generere dets specifikke

planlægningsform.
4. MLC-bladene adapteres til de optimerede planlægningsformer i henhold til maskinens

specifikke begrænsninger for MLC-bladbevægelser.

Justering af åbningsoptimeringsparametre

Optimeringsresultaterne (OAR’er beskyttet med lav, mellem og høj prioritet) kan vælges i
behandlingsgruppens kontekstmenu.
Buestrålens opløsning afhænger af det lavest tilgængelige PTV-volumen og gitterstørrelsen for
den tilpassede dosisberegning (se side 217).
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Gitterstørrelsen for invers optimeringsberegning for PTV og OAR er indstillet til gitterstørrelsen i
RTPlan-egenskaberne (se side 205).

Ved invers planlægning er det ikke muligt at garantere, at de specificerede mål er
overholdt. Derfor skal endelig verificering udføres, herunder alle standard kontroller.

Justering af optimerede planlægningsformer

Efter en HybridArc er blevet åbnings- eller IMRT-optimeret, er det stadig muligt at ændre dens
planlægningsform til yderligere finjustering af den resulterende dosisfordeling.
BEMÆRK: For at nulstille planlægningsformen til dens indledende uoptimerede form skal man
nulstille åbningsoptimeringsresultatet. I tilfælde af en åbningsoptimeret HybridArc er det ikke
muligt at nulstille nogen yderligere manuelle ændringer af planlægningsformen til den indledende
optimerede planlægningsform.
 

Åbningsoptimering
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10 VERIFICERINGSTRIN
10.1 Plangodkendelse

Generelle oplysninger

Når behandlingsplanlægningen er udført, skal behandlingsplanen være:
• Gennemgået af lægen (se side 350)
• Gennemgået af fysikeren (se side 354)

Dette sikrer, at kun færdige og grundigt gennemgåede planer anvendes til patientbehandling. Hvis
man indlæser en godkendt plan, vises en tilsvarende meddelelse.
Denne godkendelsesmekanisme markerer godkendte planer med et tommelfinger-op-symbol.
Disse planer lagres kun skrivebeskyttet og kan ikke ændres. Dette sikrer, at planen er i dens
godkendte tilstand. Ved kun at behandle patienter med godkendte planer er det muligt at spore,
hvilken plan patienten blev behandlet med, samt at planen er klar til behandling. Brug af
godkendelsesmekanismen anbefales kraftigt.

For at sikre passende behandlingsplankvalitet, er kvaliteten af inputparametrene kritisk.
Alle inputparametrene, herunder f.eks. dosismålinger, patientbilleder, definering af
behandlingsvolumener, organer i fare og behandlingsplanopsætning osv. skal gennemgås
omhyggeligt før behandling. Kvaliteten af behandlingsplanen kan kun være så god som
kvaliteten af de anvendte inputparametre.

Tildeling af godkendelsesrettigheder

iPlan RT Dose anvender Microsoft Authorization Manager (autoriseringsstyring) til at definere
godkendelsesrettigheder til behandlingsplaner for forskellige brugerroller. De forskellige
brugertilladelser kan konfigureres i henhold til forskellige roller under systeminstallationen. Hvis du
ønsker at ændre rollestrukturen eller indtaste nye brugerroller, skal du kontakte din Brainlab-
supportspecialist. Der er yderligere oplysninger om Microsoft Authorization Manager
(autoriseringsstyring) i den tilhørende tekniske dokumentation fra Microsoft.

Sikkerhedsoplysninger

Godkend altid den endelige plan før eksport for at sikre, at den ikke er ændret ved et uheld.
Eksporter altid planen til det valgte system (tredjepart eller ExacTrac) straks efter
godkendelse.

Hvis man ønsker at godkende en anden plan til en patient, skal godkendelsen for de
eksisterende planer ophæves (se side 362), eller eksisterende planer skal gemmes under
et andet navn, da godkendte planer er skrivebeskyttede. Vær særligt omhyggelig, hvis den
tidligere plan allerede er eksporteret, f.eks. til et R&V-system eller til en MLC-controller. Det
er også muligt at slette tidligere eksporterede planer, hvis de ikke længere er påkrævede,
for at forhindre patientbehandling med en forældet plan.
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10.2 Lægens bedømmelse

Generelle oplysninger

Trinet Physician’s Review giver lægen mulighed for at gennemgå de planlagte objekter og
dosisvolumenforholdet for hvert enkelt.

iPlan RT Review

Trinet Physician’s Review kan også gennemføres uden at starte iPlan RT.
Man kan starte den selvstændige software iPlan RT Review fra desktoppen og brugen den til at
indlæse, gennemse og godkende en plan på samme måde som beskrevet i dette afsnit.

Hovedskærm

Figur 205 

Fanen POI

Interesseområder, som er defineret for behandlingsplanen (se side 233), er opført på listen i fanen
POI.

Fanen Functions

Alle planlagte, segmenterede objekter (se side 109) er opført på listen i fanen Functions.

Objekttype Farve

PTV Grøn

OAR-objekter for hvilke der er defineret begrænsninger Blå

Andet Sort

Lægens bedømmelse
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Opret et dosisobjekt

Du kan oprette et dosisobjekt ved at klikke Create Dose Object... Se side 271.

Sådan gennemgås objekter og dosisvolumenforhold

Trin

1. Vælg fanen DVH/Reconstructions (DVH/rekonstruktioner).

2.
Vælg det objekt, du ønsker at verificere fra listen i fanen Functions.
Planlægningsvisningen og DVH-diagrammet øverst til venstre på skærmen er opdateret
og giver mulighed for at gennemse objektet samt dets dosisvolumenforhold.

3. Efter gennemgang skal behandlingsplanen godkendes ved hjælp af knappen Plan Ap-
proval, som findes i funktionsområdet (se side 352).
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10.2.1 Lægens Godkendelse

Sådan aktiveres godkendelse

Klik på Plan Approval i funktionsområdet.

Sådan gennemgås planstatus

Hvis behandlingsplanen indeholder uoverensstemmelser, vises dialogboksen Plan Status (se
side 284).

Trin

1. Gennemse for enhver fejl og advarsler, og ret behandlingsplanen efter behov, inden der
fortsættes.

2.

• Hvis ikke det er nødvendigt at ændre behandlingsplanen, tryk på OK i dialogboksen
Plan Status for at åbne dialogboksen Approval.

• For at ændre behandlingsplanen tryk på Cancel for at lukke dialogboksen Plan Status.
Når man har lavet de påkrævede ændringer i behandlingsplanen, klik på Plan Appro-
val igen i funktionsområdet for at åbne dialogboksen Approval.

Dialogboksen Approval

Figur 206 

Sådan godkendes planen

Trin

1.

I dialogboksen Approval skal udpegede brugere (f.eks. overlæger) godkende behand-
lingsplanen. Der kan være enten én eller to godkendelsespersoner, afhængigt af hvordan
iPlan RT Dose blev konfigureret.
• I hvert af felterne Authorized by indtastes brugernavnet, som anvendes til at logge ind

på behandlingsstationen, samt et andet gyldigt brugernavn (se side 349).
• Indtast en tilsvarende adgangskode for hver bruger.

2. Klik OK for at bekræfte godkendelsen.

3. Man bedes nu gemme den godkendte behandlingsplan (se side 52).

4. Når behandlingsplanen er gemt og godkendt, vises en tilsvarende meddelelse.

Lægens bedømmelse
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Sådan ophæves en plangodkendelse

Om nødvendigt kan en behandlingsgodkendelse ophæves til enhver tid ved hjælp af knappen
Revoke Approval i dialogboksen Approval (se side 362).
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10.3 Fysikerens verificering

Generelle oplysninger

Trinet Physicist’s Verification giver en fysiker mulighed for at verificere behandlingsgrupperne
og elementerne i behandlingsplanen.

Hovedskærm

Figur 207 

Indhold af planlægningsvisninger

Ud over de almindelige fanesider Overview, Slices, X-ray Images og Plan Content (se side 44),
findes følgende, yderligere fanesider:
• Field Reconstruction (se side 355).
• Setup DRRs (se side 357).

Fanen Funktioner

Alle planlagte behandlingsgrupper (se side 189) og behandlingselementer (se side 196) er opført
på listen i fanen Functions.
Hvert behandlingselement vises nu med et flueben, der angiver, at det ikke længere kan
redigeres.

Fysikerens verificering
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①
②

Figur 208 

Nr. Komponent

① Behandlingsgruppe

② Behandlingselement

Sådan gennemgås behandlingsplanen

Trin

1.

Vælg den post, der skal verificeres i listen i fanen Functions. Egenskabsoplysningerne,
der findes i funktionsområdet, opdateres derefter.
Gennemgå informationen i fanen Field Reconstructions (se side 355).
Gennemgå Setup DRRs (se side 357).

2. Efter gennemgang skal behandlingsplanen godkendes ved hjælp af knappen Plan Ap-
proval, som findes i funktionsområdet (se side 360).

3. Der findes også forskellige eksportfunktioner (se side 367).

Fanen Field Reconstruction

Denne fane viser oplysninger om elementet valgt i fanen Functions.
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①

②

③

④

Figur 209 

Nr. Komponent Funktion

① Feltvisning En feltvisning overlagt på en CT-skive. Se side 248.

② Strålens sigtelinje Se side 256.

③ Dybdevisning Se side 246.

④ DRR-visning DRR’en er rettet i samme retning som CT-billedet i feltvisnin-
gen.

Fysikerens verificering
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10.3.1 Visning af DRR’er

Generelle oplysninger

Afhængigt af DRR-indstillinger valgt under behandlingsplanlægning er de opsatte DRR’ere også
medtaget i behandlingsudskriften (se side 401) og i behandlingsdataene eksporteret via DICOM
(se side 375).

①

②③

Figur 210 

Nr. Komponent

① PTV-objekter vises som konturer på hver DRR.

② Skydebjælken justerer kontrasten mellem knogle og væv samtidigt for alle DRR’er.

③ Denne windowing-knap ændrer kun windowing for DDR’en (se side 501).
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Sådan ændres DRR-indhold

For at vælge oplysninger, der skal inkluderes i DRR-overlejringsvisning:

Trin

1.

Vælg behandlingsplanen i området Functions, og klik på Properties. Dialogboksen
RTPlan Properties vises.

2.

Vælg fanen DRR Overlays (DRR-overlejringer). Aktiver det indhold, som du ønsker at vi-
se i DRR’en. Dette inkluderer, om der skal vises gradnet- og skaleringsoplysninger:

Den sande skala af gradnettet kan være ved isocenterniveau eller ved
billeddannelsesniveau afhængigt af konfigurationen af iPlan RT Dose og Physics
Administration. Når gradnettet anvendes til positionering, skal man omhyggeligt verificere,
om skalaen er indstillet i henhold til positioneringsproceduren.
Du kan også vælge DDR-informationen, som skal bruges i udskrifter (se side 401) og i
behandlingsdata eksporteret via DICOM (se side 375).

Fysikerens verificering
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Sådan ændres DRR-mærkater og -vinkler

Trin

1.

Vælg behandlingsgruppen i området Functions, og klik på Properties. Dialogboksen
Properties vises.

2.

Vælg fanen DDRs. Man kan vælge en stråle, indtaste et navn samt gantry- og bordvink-
ler.

Imager (Billedgeneratoren) er defineret med Physics Administration-værktøjet.
For indholdet i DDR-overlejringer se side 358.
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10.3.2 Fysikers godkendelse

Sådan aktiveres godkendelse

Klik på Plan Approval i funktionsområdet.

Sådan gennemgås planstatus

Trin

1.
Hvis behandlingsplanen indeholder uoverensstemmelser, vises dialogboksen Plan Sta-
tus (se side 284). Fejl og advarsler skal i særdeleshed gennemgås, og behandlingspla-
nen skal rettes, hvor det er nødvendigt, inden du fortsætter.

2.

• Hvis ikke det er nødvendigt at ændre behandlingsplanen, tryk på OK i dialogboksen
Plan Status for at åbne dialogboksen Approval.

• For at ændre behandlingsplanen tryk på Cancel for at lukke dialogboksen Plan Status.
Når man har lavet de påkrævede ændringer i behandlingsplanen, klik på Plan Appro-
val igen i funktionsområdet for at åbne dialogboksen Approval.

Dialogboksen Approval

Figur 211 

Sådan godkendes planen

Trin

1.

I dialogboksen Approval skal udpegede brugere godkende behandlingsplanen. Der kan
være enten én eller to godkendelsespersoner, afhængigt af hvordan iPlan RT Dose blev
konfigureret.
• I hvert af felterne Authorized by indtastes brugernavnet, som anvendes til at logge ind

på behandlingsstationen, samt et andet gyldigt brugernavn (se side 349).
• Indtast en tilsvarende adgangskode for hver bruger.

2. Klik OK for at bekræfte godkendelsen.

3. Man bedes nu gemme den godkendte behandlingsplan (se side 52).

4. Når behandlingsplanen er gemt og godkendt, vises en tilsvarende meddelelse.

Fysikerens verificering
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Sådan ophæves en plangodkendelse

Om nødvendigt kan en behandlingsgodkendelse ophæves til enhver tid ved hjælp af knappen
Revoke Approval i dialogboksen Approval (se side 362).
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10.4 Ophævning af behandlingsplangodkendelse
10.4.1 Ophævning af plangodkendelse

Generelle oplysninger

Når en behandlingsplan er godkendt, er det muligt at ophæve godkendelsen, hvis man f.eks.
ønsker at ændre planen yderligere.
Enhver bruger autoriseret til at godkende en behandlingsplan kan ophæve en eksisterende
godkendelse.

Dialogboksen Approval

Figur 212 

Ophævning af plangodkendelse

Trin

1. Klik på Plan Approval i funktionsområdet.

2.
I dialogboksen Approval, der nu vises, er autoriseringsfelterne skraverede.
Klik på Revoke Approval for at ophæve godkendelsen.

Ophævning af behandlingsplangodkendelse
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Trin

3.

I dialogboksen Authorization (Autorisering) indtastes brugernavnet og adgangskoden
brugt til at logge ind på planlægningsstationen.
For at fjerne godkendelsesstatussen fra en godkendt behandlingsplan skal man have
passende adgangsrettigheder.

4. Klik OK for at ophæve behandlingsplangodkendelsen.
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11 OPRETTELSE AF ARKIVER
11.1 Oprettelse af et nyt arkiv

Hvordan man opretter et nyt arkiv

Klik på New Archive i funktionsområdet til højre for guidesiden Load Archives, som vises ved
softwareopstart (se side 65).

Ny arkiv-vejledningsside

Figur 213 

Hvordan man vælger arkivtype

Trin

1. På New Archive-vejledningssiden vælges den krævede arkivtype ved at klikke på det til-
hørende navn eller ikon.

2. Klik på Next for at definere de krævede indstillinger.

BEMÆRK: Kun aktiverede (licenserede) dataformattyper såsom Brainlab-format er angivet på
New Archive-siden.
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11.1.1 Indstillinger for Nyt arkiv: Brainlab-format

Generelle oplysninger

Dette arkiv bruges til data i det avancerede Brainlab-format. Indstillingerne, du har defineret i dette
trin, kan tilpasses efterfølgende på et hvilket som helst tidspunkt ved hjælp af Settings-knappen
på Load Archives-vejledningssiden.

Brainlab-format vejledningsside

Figur 214 

Hvordan man indstiller grundlæggende Brainlab-indstillinger

Trin

1. Indtast et passende navn for arkivet i feltet Archive Name.

2.
• I feltet Data path (Datasti) indtastes filstien til patientdata manuelt.
• Alternativt kan du navigere til det relevante netværk eller den lokale sti ved hjælp af

Browse-knappen.

3. Klik på Test connection (Test forbindelse) for at kontrollere, at filstien er gyldig.

4. Klik på OK for at vende tilbage til guidesiden Load Archives, hvor man kan indlæse de
påkrævede arkiver som beskrevet på side 65.

Oprettelse af et nyt arkiv
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12 EKSPORT
12.1 Eksportoversigt

Tilgængelige eksportmuligheder

iPlan RT Dose giver dig flg. muligheder:
• Dosiseksport (se side 368)
• Eksport via DICOM og andre formater (se side 375)

Sikkerhedsoplysninger

Eksportmuligheden muliggør, at man kan ændre navnet og/eller id’et på en patient. Denne
funktion bør imidlertid anvendes med største forsigtighed, idet den kan forårsage forvirring
mellem behandlingsplaner for forskellige patienter.
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12.2 Dosiseksport
12.2.1 Eksport af dosisinformation

Generelle oplysninger

Denne funktion muliggør eksport af volumetrisk, plan eller lineær dosisfordelingsinformation til en
fil.

Sådan aktiveres dosiseksport

Klik på Dose i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification. Der fremkommer en dialog, der
indeholder aksiale, koronale og sagittale billedvisninger og en tilsvarende dosisvisning.

Dialogboksen Dose Export

Figur 215 

Definition af eksportdata

Komponent Funktion

Region selection

Du kan vælge et område, som du ønsker at eksportere dosisinforma-
tion til. Dette kan være efter:
• Volume
• Scan plane (aksial, sagittal eller koronal)
• Linear direction (venstre-højre LR, anterior-posterior AP, fod-ho-

ved FH)

Dosiseksport
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Komponent Funktion

Dose Range

Du kan definere:
• Koordinater til at bestemme intervallet af de dosisdata, der skal

eksporteres: (L og R), (A og P), (F og H).
• En tilsvarende Step-størrelse (i millimeter) for hvert koordinatpar.

Billedramme

Du kan definere intervallet af dosisdata, der skal eksporteres, ved at
placere cursoren over den blå ramme på en af billedvisningerne og
tilpasse rammen.

• Du kan bruge det aktuelle isocenter (behandlingsgruppe) som re-
ference, når du definerer dosisintervallet.

• Du kan også rulle gennem de tilgængelige skiver med musen for
at finde det tilhørende interesseområde.

Export filename
Du kan indtaste et filnavn, fx Dose_Export.txt.
Standardstien er C:\Brainlab\Export\Dose\. Denne kan ændres ved
hjælp af funktionen Browse...

Single Beam Export Se nedenfor.

Enkelt eller flere filer

Valgmuligheder

For at eksportere en separat fil til hver planlagt stråle eller bue skal du aktivere Single Beam
Export.
• Hver eksporteret fil indikerer den samlede dosis fra den pågældende stråle eller bue for alle

fraktioner.
• Navnet på hver eksporteret fil er filnavnet, du indtastede i Export filename og føjede til navnet

på den pågældende behandlingsgruppe og behandlingselement.

For at eksportere den samlet dosisinformation for hele planen til en enkelt fil deaktiveres Single
Beam Export.
• Den eksporterede fil indeholder den samlede dosisfordeling for hele planen for alle fraktioner

og omfatter desuden alle aktive matricekomponenter.
• Navnet på hver af de eksporterede filer er filnavnet, der blev indtastet under Export filename.

Om eksporterede filer

Alle eksporterede filer starter med samme overskrift, der beskriver softwareversionen, patienten,
behandlingstypen, stråledata osv.
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Antallet af planer, rækker og kolonner er medtaget såvel som informationen om måleenheden for
tabelindtastningerne.

Hvordan man udfører eksporten

Klik på OK for at starte eksporten.

Dosiseksport
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12.2.2 Eksport af fluensdosis

Generelle oplysninger

Du kan bruge denne funktion til at eksportere dosisfordelinger for individuelle stråler (konforme og
IMRT) indeholdt i behandlingsplanen.
Ved at anvende et homogent terningformet fantom og bestråling af de individuelle felter til film,
kan dosisfordelingen for hver stråle sammenlignes med de målte værdier, for eksempel for at
udføre enkeltstråle IMRT QA.
Af hensyn til sammenligningen er de pågældende stråler opstillet vinkelret på fantomets overflade.

Den eksporterede dosis er baseret på MU-værdien for en enkel fraktion og er beregnet ved
hjælp af Pencil Beam-algoritmen. I dette tilfælde kan Monte Carlo-algoritmen ikke benyttes.

Sådan aktiveres eksport af Fluence Dose

Klik på Fluence Dose i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification.

Denne funktion er ikke tilladt for buebehandlinger. Som resultat kan kun
stråleinformationen eksporteres for sammensatte planer, der indeholder buer og stråler.

Dialogboksen Fluence Dose

Figur 216 

Definition af eksportdata

Komponent Funktion

Phantom Properties
Disse oplysninger anvendes til at oprette en vævsmodel til vandfantomet,
der skal bruges til dosisberegningen.
Indtast Electron Density for fantomet og fantomets mål (AP, LR og FH).
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Komponent Funktion

Isocentric Setup

I feltet Depth indtastes den geometriske dybde af filmplanet (A-P retning)
fra fantomoverfladen. Dette plan definerer også isocenterplanet.
• I LR og FH-retningen findes isocenteret placeret i centrum på fantomet.
• Dybdeværdien må ikke være højere end AP-værdien, der blev indtastet

i fantomegenskaber.
SSD-feltet (kildeoverfladeafstanden) angiver kildeisocenterafstanden (der
oplyses i maskinprofilen) minus den geometriske dybde.

Used Element MU

Hvis afkrydsningsfeltet Use Element Single Fraction MU er aktiveret,
anvendes MU-værdierne for de individuelle stråler på planet til en enkelt
fraktion til beregning af dosisfordelingen.
Hvis dette afkrydsningsfelt er deaktiveret, indtastes en brugerdefineret
værdi (> 0), der skal anvendes for alle stråler i Element MU-feltet.

Export Parameters
Indtast Grid Size der skal anvendes til fluensdosiseksporten.
Definer Number of Pixels i x- og y-retning fra isocenterets punkt. Dette
definerer dataintervallet, der skal eksporteres.

Hvordan man eksporterer de krævede data

Trin

1.
Området Filename viser eksportmappen for fluensdata.
Du kan ændre dette ved hjælp af funktionen Browse... Standardstien er C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Indtast et filnavn, fx Fluence_Export.txt.
De eksporterede filer starter med en overskrift, der beskriver softwareversionen, patien-
ten, behandlingstypen, stråledata osv.
Antallet af planer (svarende til antallet af elementer), antal rækker og antal kolonner er
medtaget ligesom oplysninger om måleenheden for tabelindtastningerne.

3. Klik på OK, for at starte eksporten.

Dosiseksport
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12.3 Eksport via DICOM og andre formater

Generelle oplysninger

Man kan bruge Export Wizard til at eksportere en godkendt behandlingsplan:
• til et DICOM-arkiv
• til ExacTrac-patient positioneringssystemet

Hvis planlægningsinformationen fra iPlan RT, f.eks. behandlingspositionerne, eksporteres
direkte til og bruges af et ethvert patientpositioneringssystem (med brug af enten Export to
ExacTrac eller DICOM-eksport), skal den tilknyttede behandlingsplan fra iPlan RT bruges til
behandlingen.

Dialogboksen Save Archives

Når du klikker på Export Wizard i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification vises denne
dialog.

Figur 217 

Arkivtype

Vælg den krævede arkivtype:

Komponent Funktion

Vælg dette ikon til at eksportere positioneringsdata til ExacTrac-formatet.

Vælg dette ikon (standardnavn: DICOM Export) til at eksportere til den lokale
harddisk.

Vælg dette ikon (standardnavn: DICOM Network Push) for at eksportere til
en fjern PACS eller til et registrerings- og verificeringssystem.
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BEMÆRK: Yderligere eksportarkiver (f.eks. til yderligere PACS-systemer) kan oprettes som
beskrevet under side 392.
 

Oprettelse af nye arkiver

For at oprette et nyt arkiv bruges funktionerne, der findes på panelet til højre for dialogen.

Komponent Funktion

New Archive Muliggør, at du angiver arkivtypen og indstillingerne for et nyt arkiv.

Settings
Giver dig mulighed for at definere specifikke indstillinger for det valgte arkiv.
• For indstillinger for DICOM-arkiv seside 392
• For indstillinger for ExacTrac-arkiv se side 389

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet anmoder altid om endelig bekræf-
telse, før filer slettes (se Side 60).

Logfile ... Viser en logfil, der indeholder supplerende oplysninger om trin udført indtil nu
(se Side 72).

Fortsæt med eksport

Klik på Next for at fortsætte med dataeksport.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.1 Eksport via DICOM

DICOM-overensstemmelse

iPlan RT Dose anvender DICOM 3.0 Merge library som overførselsprotokol mellem
tredjepartssystemer. DICOM muliggør generel interoperabilitet mellem forskellige forhandleres
systemer. DICOM RT (strålebehandling), som anvendt i iPlan RT Dose, er det nyeste undersæt
af DICOM-objekter anvendt til at håndtere overførslen af specifikke digitale billeder, grafiske og
ikke-billeddata mellem to eller flere systemer.
For detaljerede oplysninger henvises der til den seneste DICOM-overensstemmelseserklæring på
www.brainlab.com/dicom.
DICOM-konfigurationen udført af Brainlab er ikke en garanti for, at interoperabiliteten altid er
korrekt. Brugere skal bekræfte, at deres udstyr er fuldt ud funktionelt og producerer nøjagtige
resultater.
Gennemgå omhyggeligt strukturforme, der er blevet importeret fra eller eksporteret til tredjeparts
planlægningssystemer. På grund af DICOM-standarden kan nogle strukturer være modificeret
under overførslen eller være ændret ved et uheld, som følge af forskellige fortolkninger af DICOM-
standarden mellem forskellige TPS-forhandlere.

Sikkerhedsoplysninger

DICOM alene kan ikke garantere interoperabilitet. Overensstemmelseserklæringen
muliggør dog en validering af første niveau for, at interoperabiliteten mellem forskellige
applikationer understøtter den samme DICOM-funktionalitet.
Overensstemmelseserklæringen skal læses og forstås i forbindelse med DICOM-
standarden.

I overensstemmelse med IEC 62274 ”Sikkerhed ved stråleterapijournal og
kontrolsystemer”, kapitel 6.6 ”Dataaccept”, må opsætningsdata til behandlingsmaskine og
andre patientbehandlingsdata kun være tilgængelige til behandlingsbrug, efter operatøren
har bekræftet, at dataene er gennemgået for korrekthed og fuldstændighed.

Eksporten skal verificeres ved at sammenligne behandlingsparametrene genereret i iPlan
RT Dose (f.eks. som vist på udskriften) med dem i behandlingsstyringssystemet og
behandlingskonsollen.

Verifikation af udstyr

I overensstemmelse med IEC 62266 ”Vejledning i implementering af DICOM i stråleterapi”,
kapitel 11 ”Advarsel til brugere”, skal indkøbere af stråleonkologiudstyr verificere, at deres
udstyr kommunikerer korrekt med andet udstyr og overfører oplysninger ved hjælp af
DICOM-protokollerne og -definitionerne.

Gennemgang og godkendelse af data

For nemheds skyld findes der en godkendelsesmekanisme, for at sikre at behandlingsdata er
blevet gennemgået for korrekthed og fuldstændighed før patientbehandling påbegyndes (se side
349).

I overensstemmelse med IEC 62083 skal brugeren godkende, at alle
behandlingsplanparametre er blevet godkendt inden eksport til et tredjepartssystem.
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12.3.2 DICOM Eksport: Aktivering

Før du begynder

Eksport via DICOM er kun muligt, efter behandlingselementer (buer eller stråler) er blevet
definerede. I tilfælde af IMRT-stråler HybridArcs skal optimering udføres (se side 307).
Behandlingsplanen skal også gemmes (se side 52), før den kan eksporteres via DICOM.
Skønt DICOM-eksport teknisk set er mulig for godkendte og ikke godkendte planer, så afbrydes
eksport, hvis eksportplatformen er blevet opsat for en m3 fuld integration og planen ikke er
godkendt. I dette tilfælde kræver softwaren godkendelse af planen.

Sikkerhedsoplysninger

Eftersom DICOM-eksporten kan konfigureres til ikke-automatisk tømning af
eksportmappen, hver gang eksport udføres, skal du være særlig opmærksom for at undgå
forvirring med DICOM RT-behandlingsplaner, der i forvejen er gemt i DICOM-
eksportmappen.

Hvis din iPlan RT Dose-software er blevet opsat til automatisk tømning af eksportmappen,
hver gang eksport udføres, skal du ikke ændre det forudindstillede eksportbibliotek uden
først at sikre dig, at filerne i dette bibliotek er blevet sikkerhedskopierede, hvor det er
nødvendigt.

Sådan aktiveres DICOM-eksport

Trin

1. Klik på Export Wizard i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification.

2.

Vælg enten:
• DICOM Export for at eksportere til den lokale harddisk
• DICOM Network Push for at eksportere til en fjern PACS eller til et registrerings- og

verificeringssystem

3. Klik på Next.
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12.3.3 DICOM Eksport: Planlægningsstatus

Generelle oplysninger

Hvis behandlingsplanen ikke er godkendt dialogboksen Plan Status (se side 284) nu. Fejl og
advarsler skal i særdeleshed gennemgås, og behandlingsplanen skal rettes, hvor det er
nødvendigt, inden du fortsætter.

Planlægningsstatus

Figur 218 

Vælg hvorvidt planen skal ændres

Valgmuligheder

Hvis du ikke ønsker at ændre behandlingsplanen, tryk på OK i dialogboksen Plan Status for at
fortsætte til Object Selection (side 378).

For at ændre behandlingsplanen tryk på Cancel for at lukke dialogboksen Plan Status. Når man
har lavet de påkrævede ændringer til behandlingsplanen, klik på Export Wizard igen i funktions-
området for at aktivere DICOM-eksport for den ændrede plan.
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12.3.4 DICOM-eksport: Objektvalg

Generelle oplysninger

Når først eksportmappen er blevet valgt og indholdet i Plan Status-dialogen er blevet
gennemgået, hvor det er påkrævet, bliver du ført til Object Selection-dialogen.

Udførelse af eksport

I Plan Details-afsnittet øverst på skærmen findes der forskellige oplysninger vedrørende
behandlingsplanen indbefattet patientens navn og navnet på den tildelte behandlingsplan. Disse
oplysninger kan om nødvendigt redigeres.
• Det er muligt at åbne en logfil, der indeholder oplysninger om den nuværende DICOM-eksport

via Logfile... (se side 72).
• De andre funktioner, der er tilgængelige i valgområdet til højre for dialogboksen, varierer lidt

afhængig af eksportplatformfilen, der er valgt for det aktuelle arkiv (se side 392.
Når først de krævede indstillinger er blevet foretaget, så klik på Export for at udføre eksporten.
(se side 387).

Ændringer af patientens navn og id skal foretages med forsigtighed. Brugen af specielle
bogstaver for eksempel kunne resultere i utilsigtet patientfil duplikering.

Uhensigtsmæssige valg af data til eksport kan forhindre eller forsinke patientbehandling,
og deaktiverede objekter bliver automatisk fravalgt.

Platformindstillinger til klinisk forsøg

Når du eksporterer datasæt via DICOM til brug under kliniske forsøg, bliver oplistede DICOM-
objekter eksporteret som standard og kan ikke fravælges.
Anonymitet udføres automatisk under eksport i overensstemmelse med RTOG-standarden.

Gensamling af billeddata

Under eksport af lokaliserede datasæt bliver billedpixeldata gensamlet baseret på
lokaliseringsoplysninger for at kunne hente ortogonale billeder frem. Dette gælder også for
behandlingsplaner, hvor referencesættet er forskelligt fra afstemningssættet. I dette tilfælde bliver
referencesættet gensamlet på koordinatsystemet til afstemningssættet.
Disse data afviger fra den originale importerede CT-billeddata. Du skal omhyggeligt overveje,
hvorledes disse data skal yderligere behandles (fx til lejring af patient).
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Objektvalgdialog

Figur 219 

Komponent Funktion

Auto Anonymize Anonymiser patientens navn og Patient ID.

Reset Genskaber patientens navn og Patient ID. Dette er kun muligt, inden eks-
port er blevet afsluttet.

Plan State Viser dialogboksen Plan Status (se side 284).

Select All Vælg alle objekter.

Deselect All Fravælg alle objekter.
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12.3.5 DICOM Eksport: Eksporter parametre

Dialogboksen Export Parameters

Figur 220 

Dialog-indholdsfortegnelse

Komponent Funktion

Create subdirectories Når det er aktiveret, bliver de eksporterede DICOM RT-objekter gemt
i underbiblioteker i stedet for en enkelt mappe.

Course ID Kursus-id’et skal kun indtastes, hvis der blev valgt en Lantis/IMPAC-
eksportplatform til eksporten.

Structures Hvis Include Isocenters as Points er aktiveret, bliver isocentrene
eksporterede inden for DICOM RT-strukturobjekter som strukturer.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Isocenterpunktdosis beregnet af iPlan RT Dose bliver

eksporteret.
• Manual: En standardstråledosis i Gy kan indtastes af brugeren.

Værdien bliver noteret i den eksporteret DICOM-fil.
• Altered: Stråledosis beregnes som beskrevet på side 398. Under

særlige omstændigheder kan der forekomme uoverensstemmelser
mellem en enkelt stråledosis og 3D-dosisvolumenmatricen.

Dose Rate:
• Defined: Dosisraten, som blev valgt i Treatment Group er blevet

eksporteret.
• Null: En dosishastighed på 0 er blevet eksporteret.
• None: Ingen gyldig værdi er blevet eksporteret.

DRRs

Du kan vælge Treatment Beam Views og Setup Views, der skal
eksporteres. Du kan også tilføje blad/kæbe-positioner til DRR-filerne.
Dette kan anvendes, hvis tredjeparts-systemet er i stand til at vise
blad/kæbe-oplysninger.

Hvis værdierne Actual, Manual eller Altered er valgt for stråledosisværdien på siden med
eksportparametre, så er den eksporterede værdi forskellig på det specificerede punkt
sammenlignet med iPlan RT Dose-programmet eller udskriften.
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12.3.6 DICOM Eksport: Reducer objekter

Generelle oplysninger

Hvis antallet af konturobjekter overstiger grænsen, der er fastsat af Brainlab, er det nødvendigt at
reducere antallet af objekter, der skal eksporteres. Denne dialog fremkommer kun, hvis grænsen
overskrides.

Dialogboksen Reduce Objects

Figur 221 

Hvordan man reducerer antallet af objekter

Trin

1. Hvert objekt, der skal eksporteres, er angivet med et flueben. Fjern fluebenet ud for hvert
objekt, som du ønsker at fjerne fra eksportlisten.

2. Når antallet af objekter er blevet reduceret til et acceptabelt antal, bliver Next-knappen
aktiveret.

3. Klik på Next for at fortsætte med eksporten.
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12.3.7 DICOM Eksport: Konturgodkendelse

Generelle oplysninger

Hvis antallet af konturpunkter per objekt skal reduceres til eksport, fremkommer denne dialog.
Den muliggør, at du kan bekræfte, om konturoplysningerne stadigvæk er korrekte.
Denne dialog vises kun, hvis du har købt DICOM RT-strukturfunktionen.

Konturer i RT-struktursæt kan fortolkes forskelligt af forskellige systemer. Derfor kan der
forekomme en uønsket retning eller afstemning, drejning eller afspejlning af konturerne
med hensyn til billederne. Selv formen og volumen af strukturer kan afvige en smule fra
system til system, pga. forskellige algoritmer der afbilleder konturerne. Af samme grund
skal konturerne omhyggeligt godkendes efter import til et tredjeparts-system.

Dialogboksen Contour Approval

Figur 222 

Trin

1. Vælg interesseområdet (objektkonturer) fra listen.

2. Ved hjælp af værktøjslinjen til højre for dialogen tilpasses billedvisningsindstillingerne
(kontrast, zoomfaktor, vist skive osv.) til at fremme maksimum ROI-visibilitet.

3. Konturoplysninger kan nu gennemgås i billedvisningen ved hjælp af funktionerne beskre-
vet i side 383.

4. For at gå videre til næste skive, der indeholder en reduceret kontur, tryk på Next Redu-
ced Contour.

BEMÆRK: En meddelelse øverst til venstre i billedvisningen angiver, om den aktuelle billedskive
indeholder reducerede konturer.
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Konturevalueringsfunktioner

Komponent Funktion

Show Spy Glass

Denne funktion muliggør direkte sammenligning af originalen og de
reducerede konturer.

Show Original and Redu-
ced Originalen og de reducerede konturer overlapper.

Show Original Kun de originale konturer bliver vist.

Show Reduced Kun de reducerede konturer bliver vist.

Ved at reducere konturer (mængden af konturpunkter) kan små konturer blive deformerede
på en større skala end store objekter, eller kan helt forsvinde. Derfor skal du omhyggeligt
bedømme korrektheden af konturerne efter import til et tredjeparts-system.

Brainlab opbevarer konturer med meget stor præcision. Pga. en begrænsning i DICOM kan
antallet af konturpunkter blive reduceret, inden de bliver skrevet på DICOM RT-
struktursættet. Derfor skal du omhyggeligt bedømme korrektheden af konturerne efter
import til et tredjeparts-system.

Størrelsen på de eksporterede konturpunkter kan overstige det tilladte antal konturpunkter
på et tredjeparts-system. Dette kan resultere i uønsket deformering af konturerne. Derfor
skal du omhyggeligt bedømme korrektheden af konturerne efter import til et tredjeparts-
system.
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12.3.8 DICOM Eksport: Dose / DVH-indstillinger

Generelle oplysninger

Denne dialog vises udelukkende, når der udføres en komplet eksport. Den sætter dig i stand til at
specificere hvilken dosisfordeling og DVH-information, der skal eksporteres til DICOM.
Se side 398.

Dialogboksen Dose Export

Figur 223 

Dialogkomponenter

Komponent Funktion

Dose Region

På området vælges den dosisinformation, der skal eksporteres:
• Alle PTV’er
• Alle PTV’er og OAR’er
• Alle opridsede strukturer
• Komplet model (hele indholdet at behandlingsplanen)

Dose Summation
Type

Du kan definere, hvorvidt data skal beregnes og eksporteres for:
• Hele behandlingsplanen (Entire Plan)
• Dosis pr. ordination (Prescription)
• Dosis pr. behandlingsstråle (Beam)

Når du vælger Beam, kan det forekomme, at softwaren ikke har tilstrække-
lig stor hukommelse til et stort antal stråler med store definerede dosisvo-
lumener.

Export DVHs

Aktiver afkrydsningsfeltet for at vælge følgende for eksport:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Komponent Funktion

Select Range Venstre-højre (L og R), anterior-posterior (A og P) og fod-hoved (F og H)-
koordinater til at fastlæggge området af dosisdata, der skal eksporteres.

Billedramme

Du kan definere intervallet af dosisdata, der skal eksporteres, ved at place-
re cursoren over den blå ramme på en af billedvisningerne og tilpasse
rammen.

• Du kan bruge det aktuelle isocenter (behandlingsgruppe) som reference,
når du definerer dosisintervallet.

• Du kan også rulle gennem de tilgængelige skiver med musen for at finde
det tilhørende interesseområde.

• Margenen for størrelsen på rammen kan også tilpasses ved hjælp af
Margin-spinboksen.

Eksportinformation

Hvis mængden af tilgængelig hukommelse, der kræves til dosiseksport, overskrides, kan det give
anledning til problemer. Der fremkommer en advarsel, og du har mulighed for at annullere
handlingen eller vælge at fortsætte:

Figur 224 

Hvis målsystemet ikke kan læse mere end en fraktionering per behandlingsplan, så bliver
planen opdelt, og softwaren kan opsættes til at oprette en DICOM RT-behandlingsplan til
hvert isocenter. Du bedes sikre dig, at alle planer er blevet importerede til målsystemet,
efter overførslen har fundet sted. Hvis planer ikke er blevet korrekt importerede, kan den
tilførte dosis måske være lavere end den ordinerede dosis. Hver individuel plan viser et
fortløbende nummer, og det samlede antal planer med samme plannavn. Derudover
indeholder DICOM-filen en liste over henviste planer. Om nødvendigt bedes du informere
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producenten af dit målsystem for at kontrollere Brainlabs overensstemmelseserklæring
om, hvordan man implementerer DICOM-funktionen.
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12.3.9 DICOM Eksport: Afslutning af eksport

Hvordan man udfører eksporten

Når først de krævede indstillinger er blevet udført via Object Selection-dialogen, udføres
eksporten ved at klikke på Export.

Resume af eksport

Figur 225 
Når først eksporten er gennemført, vises indholdet af Object Selection-dialogen gråtonet i denne
dialog. Dette bekræfter, at eksporten var vellykket.
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12.3.10 Eksport til ExacTrac

Generelle oplysninger

Du kan eksportere en godkendt behandlingsplan til brug sammen med Brainlab ExacTrac-
patientpositioneringssystemet. Det er kun godkendte planer, der kan eksporteres.
BEMÆRK: Man ledes automatisk til at udføre ExacTrac-eksport efter DICOM-eksport (se side
375).
 

Hvordan man aktiverer eksport til ExacTrac

Trin

1. Klik på Export Wizard i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification.

2. Vælg Export to ExacTrac i Save Archives-dialogen og klik på Next.

Resume af dialog

Figur 226 

Trin

1. Fra datastrukturvisningen vælges de billedsæt og objekter, du ønsker skal eksporteres.

2. Hvis du ønsker at anonymisere patienten automatisk, kan du klikke på Auto Anonymize.

3. For at få vist en logfil med ekstra oplysninger om de trin, der er udført indtil videre (se side
72), skal du klikke på Logfile...

4. For at starte eksporten, klik på Export.

Eksportbegrænsninger

Det er kun datasæt med en maksimum længde på 1.000 mm og mindre end 400 skiver, der kan
eksporteres.
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Sikkerhedsoplysninger

Det er dit ansvar at sikre, at maskinkonfigurationerne (herunder, men ikke begrænset til,
kæbeindstillinger) er synkroniseret mellem de forskellige konfigurationsbeliggenheder
(f.eks. behandlingsplanlægningssystem, optage- og verificeringssystem og
behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem den
maskinkonfiguration, der anvendes til planlægning, og den, der anvendes til behandling,
kan medføre, at der foretages forkert behandling, eller at den kliniske arbejdsgang
afbrydes.

Farverne på de eksporterede billedsæt kan afvige fra de oprindelige farver. To objekter med
forskellige farver kan eksporteres med den samme farve.

For at forhindre at en ukorrekt behandlingsplan bliver anvendt under en behandling, skal
du altid kontrollere, at den endelige plan for den pågældende patient er blevet eksporteret
til ExacTrac ved at kontrollere patientens navn, id, isocenternavn og eksporttidspunkt. Den
relevante plan skal ligeledes altid godkendes inden eksport.

Godkend altid den endelige plan for at sikre, at den ikke utilsigtet er blevet ændret.
Eksporter den endelige plan til et tredjeparts-system eller ExacTrac umiddelbart efter
godkendelse.

ExacTrac-arkivindstillinger

For at få vist ExacTrac-arkivindstillinger vælges Export to ExacTrac og klikkes på Settings i
eksportguiden:

Figur 227 

Komponent Funktion

Archive Name Du kan ændre arkivnavnet.

Data path Placering af de arkiverede filer.
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Komponent Funktion

Close application after
successful export

Når den er aktiveret, vil iPlan RT Dose lukke, efter eksporten er ble-
vet gennemført.

Platform Viser platformen for eksporten. For øjeblikket viser dette kun Exac-
Trac.
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12.3.11 DICOM Eksport: Klinisk forsøg

Generelle oplysninger

Det er muligt at redigere visse beskrivende oplysninger for det kliniske forsøg.
Oplysningerne, der kan vælges på hver rulleliste, er baseret på oplysningerne angivet på den
relevante kliniske forsøgsplatform (se side 396).
De resterende felter kan udfyldes manuelt med de tilhørende oplysninger.

Hvordan man aktiverer DICOM-eksport for kliniske forsøg

Trin

1. Klik på Export Wizard i trinnet Physicist’s Verification.

2. Vælg et DICOM-eksport arkiv ved hjælp af ATC-eksportplatformen.

Dialogboksen Clinical Trial

Figur 228 

Komponent Funktion

Name Navnet der er tildelt sponsoren af det kliniske forsøg.

Protocol ID Det relevante protokol-id for det nuværende kliniske forsøg.

Protocol Name Yderligere oplysninger om den valgte protokol, som defineret i den
valgte kliniske forsøgsplatform (se side 396).

Site ID Stedets id for klinikken hvor forsøget skal udføres.

Site Name Navnet på stedet for klinikken hvor forsøget skal udføres.

Case Number Tilfældenummeret for det nuværende kliniske forsøg.

Submission type Datastatus (Initial, Correction eller Final).

Coordinating Center Koordineringsorganisationen for det kliniske forsøg.
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12.3.12 DICOM-arkivdefinition

Generelle oplysninger

iPlan RT Dose understøtter DICOM-eksport til den lokale harddisk og via DICOM-push til et
fjernarkiv, eksempelvis et PACS eller registrerings- og verificeringssystem.

Hvordan man aktiverer arkivdefinition

Trin

1. Klik på Export Wizard i sektionen Export i trinnet Physicist’s Verification.

2. Klik på New Archive i dialogen.

3.

I dialogen New Archive, der vises nu, vælges en af følgende:
• DICOM export to file system for at oprette et arkiv til harddisk-eksport.
• DICOM export to PACS via Network for at oprette et arkiv til fjerneksport til et PACS

eller registrerings- og verificeringssystem.

DICOM: Harddisk-eksportside

Figur 229 

Hvordan man indstiller DICOM: Harddisk eksportindstillinger

Trin

1. Indtast et passende navn for arkivet i feltet Archive Name. Standardnavnet er DICOM
Export.
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Trin

2.
• I feltet Data path indtastes filstien til patientdata manuelt.
• Alternativt kan du navigere til den relevante sti ved hjælp af Browse-knappen.

3. I feltet AET indtastes titlen på programmet, der er defineret for iPlan RT Dose på din kli-
nik. Yderligere oplysninger er tilgængelige hos din Brainlab supportspecialist.

4.

Ved hjælp af Platform dropdown-menulisten vælges den relevante eksportplatformfil.
De tilgængelige valgmuligheder under DICOM-eksport varierer lidt afhængigt af den valg-
te eksportplatformfil (se side 395).
BEMÆRK: For eksport af kliniske forsøg skal den valgte ATC-eksportplatform vælges for
at fremkalde den kliniske forsøgsdialog. Se side 396.
 

5. Ved hjælp af Archive for follow up export dropdown-menulisten vælges den relevante
m3-installation i tilfælde af m3 fuld integration.

6. Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

7. Klik på OK for at returnere til guidesiden Save Archives, hvor man kan indlæse de på-
krævede arkiver som beskrevet på side 376.

DICOM: PACS-eksportside

Figur 230 

Hvordan man indstiller DICOM: PACS-eksportindstillinger

Trin

1. Indtast et passende navn for arkivet i feltet Archive Name. Standardnavnet er DICOM
Network Push.

2. Indtast de relevante oplysninger i feltet Server name or IP address og feltet Server port
number.

3.
I Server AET-feltet indtastes titlen på programmet, der er defineret til PACS-serveren.
• I titlen på programmet skelnes der mellem store og små bogstaver.
• Yderligere oplysninger er tilgængelige hos din Brainlab supportspecialist.

4. Indtast titlen for forespørgslen på det lokale program i feltet Local AET for Query.
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Trin

5.
Ved hjælp af Platform dropdown-menulisten vælges den relevante eksportplatformfil.
De tilgængelige valgmuligheder under DICOM-eksport varierer lidt afhængigt af den valg-
te eksportplatformfil (se side 395).

6. Ved hjælp af Archive for follow up export dropdown-menulisten vælges den relevante
m3-installation i tilfælde af m3 fuld integration.

7. Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig. En tilsvarende timeout for
opsætning af tilslutning skal indtastes i sekunder i feltet Timeout (s).

8. Klik på OK for at returnere til guidesiden Save Archives, hvor man kan indlæse de på-
krævede arkiver som beskrevet på side 376.
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12.3.13 DICOM-platformfiler

Generelle oplysninger

Afhængig af den forventede efterfølgende anvendelse af de eksporterede DICOM-data på din
klinik er forskellige platformfiler prædefinerede til dine krav af din Brainlab supportspecialist.
• De tilgængelige valgmuligheder under eksport vil variere lidt afhængigt af indstillingerne

konfigureret i eksportplatformfilen, der er valgt til det aktuelle arkiv (se side 392).
• Af sikkerhedshensyn kan eksportplatformfilerne til behandlingsplaner kun redigeres af Brainlab

support.
• Brug af standardeksportplatformen kan medføre en ukorrekt behandling.
• Platformfilerne til kliniske forsøg kan imidlertid redigeres af den ansvarlige læge som beskrevet

nedenunder.
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12.3.14 Platformindstillinger til klinisk forsøg

Generelle oplysninger

Prøveplatformer til kliniske forsøg gemmes som *.xml filer under: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Du skal oprette en separat platformfil til sponsor for kliniske forsøg. Dette sætter dig i stand til

at forudindstille standardindstillinger (se tabellen nedenfor) for alle kliniske forsøg af en bestemt
type.

• Individuelle indstillinger for hvert kliniske forsøg kan så laves i dialogboksen Clinical Trial
under DICOM-eksport (se side 391).

BEMÆRK: Selvom DICOM-eksportplatformfilerne bliver ugyldige, hvis de bliver redigerede af
uautoriserede personer, er de kliniske forsøgsplatforme ikke sikre og kan redigeres af brugeren.
 

Navn på etiket Værditype Forklaring

SponsorName streng Sponsor af det kliniske forsøg fx RTOG, NSABP, JCOG
osv.

CoordCenter streng Koordinationscenter for evaluering af det kliniske forsøg.

SiteID naturligt tal Sted-id’et oplyses af koordinationscentret.

SiteName streng Navnet på stedet kan indtastes i Clinical Trial-dialogen
under DICOM-eksport.

SubmissionType ”Rettelse”, ”Ini-
tial”, ”Endelig” Indsendelsestype.

ProtocolList
entries naturligt tal Samlet antal indtastninger der tilføjes protokollisten.

Protokolnummer naturligt tal
Et tal der er tildelt en enkelt protokollisteindtastning, der
definerer rækkefølgen på dropdown-menulisten i dialo-
gen Clinical Trial.

Protocol/ID streng Det korte id for den relevante kliniske forsøgsprotokol fx
RTOG0415.

Protocol/Name streng Lang beskrivelse af det kliniske forsøg.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.15 Verificering af eksportresultater (DRR)

Generelle oplysninger

For hvert isocenter bliver der eksporteret to opsætningsbilleder i 0° og 90° retning. Det ene
stråleøjevisnings (BEV) billede for hver stråle bliver også eksporteret med MLC-konturer og
objektkonturer afhængigt af opsætningen i Physics Administration.
• På IMRT-behandlinger viser BEV-billederne startpositionen med MLC-formen, der svarer til

PTV’ens omsluttende kontur.
• For dynamiske buer viser BEV’en det indledende MLC-felt.

Oplysningerne vist i de eksporterede DRR’ere (f.eks. om den radiologiske MLC-form eller den
fysiske objektform vises) kan konfigureres i RTPlan-genskaberne (se side 160).

Det er kun muligt at eksportere segmenterede objekter korrekt til DICOM RT-billeder, hvis
pixelbredden og -højden er indstillet på samme værdi.

Eksporteret DRR

Figur 231 

Definition af DRR-eksport

Om DRR’ere eksporteres, og hvilke oplysninger disse DRR’ere skal indeholde, kan defineres i
behandlingsplanens egenskaber (se side 358) og i behandlingsgruppens egenskaber (se side
359).
BEMÆRK: Bemærk, at eksport af yderligere oplysninger i DRR’er kan påvirke mønstret under
efterfølgende behandlingsopsætning.
 

Se Softwarebrugervejledning, Physics Administration 4.5.

Segmenteringen af objekter er baseret på en lavere opløsning end de originale billedserier.
Derfor kan det forekomme, at objektkonturerne måske ikke er så skarpe som det viste væv.
Strukturerne, og i særdeleshed isocentre, er medtaget udelukkende af informerende
grunde. Undlad at anvende konturer eller MLC-former til lejring af patient.

EKSPORT
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12.4 Eksportbaggrund: Behandlingsdosis i DICOM RT
Plan

Generelle oplysninger

Når først doserecepten er blevet færdig, kan eksporten af dosen gennemføres. En eksporteret
behandlingsplan indeholder informationer om behandlingsplan, fx Linac-gantry, kollimatorposition,
MLC-forme, MU’er osv. De eksporterede værdier for doserecepter afhænger af hvorvidt:
• Dosen udelukkende er blevet ordineret til en PTV - den ordinerede værdi i dette tilfælde svarer

til den faktiske værdi.
• Behandlingen omfatter flere recepter til adskillige PTV’er. Disse recepter påvirker hinanden

indbyrdes.

Eksempel på behandling af to PTV’er

I nedenstående eksempel, en stråle af PTV 1 krydser PTV 2 og tilføjer en betydelig dosismængde
til recepten for PTV 2.

Figur 232 
Dette påvirker den eksporterede dosisværdi på flg. måde:
• Som vist ovenover passer en enkelt stråledosis af PTV 2 ikke til den ordinerede isocenterdosis

på 75 Gy. Forskellen på 15 Gy bliver tilføjet af en stråle af PTV 1, der krydser PTV 2.
• Når man eksporterer denne plan til et R&V-system, bliver summen af en enkelt stråledosis

ganget med fraktioner 60 Gy for PTV 2.
For at undgå denne uoverensstemmelse sammenlignet med den originale recept beregnes der en
faktor under eksporten af iPlan RT Dose for at korrigere den enkelte stråledosis og dermed den
samlede ordinerede dosis for R&V-systemet. MU-værdierne forbliver uændrede.
Eksempel på værdier fra de fire bestrålings PTV 2, under påvirkning af 10 Gy stråle fra PTV 1:

Stråler Fraktioner Doserecept / Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

Værdier efter eksport til R&V-systemet:

Eksportbaggrund: Behandlingsdosis i DICOM RT Plan
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Stråler Fraktioner Doserecept / Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Tredjepartseksport

Eftersom visse tredjeparts-programmer ikke forventer mere end en fraktion på et enkelt plan, kan
iPlan RT Dose adskille behandlingsplanindholdet til eksport. Modsat tidligere versioner af iPlan
RT Dose er standardplan-adskillelse ikke længere per behandlingsgruppe eller isocenter, men i
stedet per recept. Hver eksporteret behandlingsplan indeholder nu en fraktionering og alle
relaterede stråler (uanset behandlingsgruppen eller isocentret til hvilken den tilhører). For
nedadgående kompatibilitet er det stadigvæk muligt at konfigurere planadskillelse per
behandlingsgruppe ved hjælp af eksportplatformen. Kontakt Brainlab-support for yderligere
oplysninger.

EKSPORT
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12.5 Varian MLC-eksport

Generelle oplysninger

Hvis MLC-dataene ikke kan sendes til record & verify-systemet via DICOM, så muliggør Create
Varian MLC file(s)-funktionen i planlægningstrinet, at du kan skrive MLC-data i et prækonfigureret
bibliotek på arbejdsstationens harddisk.
De respektive filer kan så gemmes på et lagringsmedium og gøres tilgængelige på Novalis/MLC-
arbejdsstationen.

Når du bruger Varian MLC-filer med MU-portioned stråler/buer, skrives der kun en MLC-fil.
Denne fil skal anvendes til alle dele af strålen! For opdelte felt IMRT-separate filer bliver der
skrevet en for alle dele af hvert IMRT-underfelt.

Når man bruger Varian MLC-filer, skal man altid sørge for at bruge den korrekte MLC-fil til
den respektive stråle/bue. Sørg for at bue- og strålenavnene er unikke og synlige! Navne på
stråler og buer må ikke indeholde over 20 bogstaver. Længere navne bliver ikke skrevet til
Varian MLC-filer og skal forkortes inden MLC-fileksport. Undlad at ændre Varian MLC-filer
manuelt for at undgå at blande de forskellige stråler og buer.

Brainlab anbefaler, at hospitalet som en del af den patientspecifikke kvalitetssikring
forbereder og udleverer en tjekliste, som sikrer følgende:
• Den korrekte Varian MLC-file er anvendt.
• De korrekte stråler og buer er anvendt.
• MLC-filen, som er anvendt, er den, som passer til den endeligt godkendte

behandlingsplan.

Sørg for altid at eksportere til Varian MLC-filer, som svarer til den godkendte DICOM-plan.

Oprettelse af Varian MLC-filer

Trin

1. Vælg RTPlan på listen på funktionsområdet i Treatment Planning-trinnet.

2. Klik på Create Varian MLC file(s) for at eksportere de pågældende filer.

3.

Hvis oprettelsen af de eksporterede filer var vellykket, bliver den tilhørende meddelelse
vist.

4. Klik på OK for at bekræfte meddelelsen.

Varian MLC-eksport
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13 UDSKRIVNING AF
BEHANDLINGSDATA

13.1 Udarbejdelse af udskrivningsdokumenter

Generelle oplysninger

Når først din behandlingsplan er gennemført, kan den blive udskrevet ved hjælp af Print-knappen
på værktøjslinjen.
• Du vælger selv hvilke dokumenter, der skal udskrives, fra en liste.
• Du kan se en forhåndsvisning og gemme dem i pdf-format.
• Du kan konfigurere indholdet af dokumenterne.
• En målpositioneringsenhed kan ligeledes defineres for at generere billedtilretninger på kranielle

behandlinger.

Hvordan man aktiverer udskrivningsfunktionen

Trin

Klik på Print-knappen for at åbne udskrivningsdialogen.
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Udskrivningsdialog

Figur 233 

Indhold af udskrivningsdialog

Nr. Komponent

① Vis udskrift

② Valg af målpositioneringsenhed

③ Liste over valg af dokumenter

④ Indhold udarbejdelsesfunktioner

⑤ Printeradministrationsfunktion

Sikkerhedsoplysninger

Alle behandlingsplanrapporter skal godkendes af en kvalificeret person, inden de
indeholdte oplysninger anvendes i stråleterapibehandlinger.

Alle udskrevne koordinater er kun gyldige med kompatible positioneringssystemer (se side
20).

Udarbejdelse af udskrivningsdokumenter
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13.1.1 Forhåndsvisning af dokumenter

Hvordan man får vist en forhåndsvisning af et dokument

Trin

1.

Navnene på de tilgængelige dokumenter bliver vist på listen over Select Documents.

2.

For at få vist et dokument på udskrift forhåndsvisningsområdet, klik på navnet på listen.

Tilgængelige dokumenter

Figur 234 

Betingelser for TaPo-billedtilretninger

TaPo Overlays-dokumentet kan ikke udskrives hvis:

UDSKRIVNING AF BEHANDLINGSDATA
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• Der ikke findes en kalibreret printer
• Behandlingsplanen ikke indeholder et lokaliseret kranie-datasæt
• Behandlingsplanen endnu ikke er blevet godkendt

Hvordan man vælger en målpositioneringsenhed

For at kunne udarbejde billedtilretninger på lokaliserede kranielle behandlinger vælges den
påkrævede målpositioneringsenhed.

Figur 235 
• De tilgængelige målpositioneringsenheder på listen varierer afhængig af din

systemkonfiguration og af målpositioneringsmodellen, der anvendes på din klinik.
• Indholdet af den resulterende målpositioneringsenheds-billedtilretning varierer, afhængigt af dit

valg her.

Bekræft maskinprofilens indstillinger med en yderligere lysfeltkontrol for hver udskrift af
målpositioneringsenheden.

Hvis målpositioneringsenhedsoverlejringer bruges til patientpositionering, skal den
tilknyttede behandlingsplan fra iPlan RT bruges til behandlingen, og behandlingsplanen
må ikke ændres med noget andet behandlingsplanlægningssystem.

Udarbejdelse af udskrivningsdokumenter
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13.1.2 Udskrivning af behandlingsdokumenter

Generelle oplysninger

Hvis alle dokumentkonfigurationer er tilfredsstillende (se side 407), kan
behandlingsdokumenterne udskrives.
BEMÆRK: TaPo-overlægninger kan ikke udskrives før betingelserne beskrevet i side 403 er
opfyldt.
 

Hvordan man vælger en printer

Du kan angive en printer for hvert dokument, for eksempel en inkjet printer til
målpositioneringsenheds-billedtilretninger eller en laserprinter til behandlingsdata.
For at angive en printer klikkes på printernavnet ved siden af dokumentet, og den pågældende
printer vælges.

Hvordan man udskriver dokumenter

Trin

1. Marker det tilhørende afkrydsningsfelt til hvert dokument der skal udskrives. Det er muligt
at foretage flere valg.

2. Klik på Print Selection.

Kontroller omhyggeligt hvorvidt gitteret på den udskrevne billedtilretning passer til gitrene
på målpositioneringsenheden eller bærepladerne.

Metriske målenheder

Alle tal i iPlan er angivet med metriske målenheder. Hvis der ikke er angivet nogen enhed, er
målenheden i millimeter.
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13.1.3 Eksport af behandlingsdokumenter

Generelle oplysninger

Du kan eksportere dokumenter direkte til en angivet sti, som kan ses i dialogvinduet Export To.
Du kan også omdøbe de valgte dokumenter.

Figur 236 
Nogle R&V-systemer kan automatisk importere disse behandlingsdokumenter. Kontakt venligst
din R&V-producent for flere oplysninger.

Udarbejdelse af udskrivningsdokumenter
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13.2 Konfigurering af dokumenter

Hvordan man konfigurer dokumenter til udskrivning

Trin

For at konfigurere dokumenter til udskrivning klik Configure Documents på funktionsområdet
på Print-skærmen.

Opsætning af dialogen dokumenter

Figur 237 
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13.2.1 Opsætning af TaPo-billedtilretninger

Hvordan man konfigurerer TaPo-billedtilretninger

Vælg TaPo Overlays-fanen fra Configure Documents-dialogen.

Fanen TaPo-billedtilretninger

Figur 238 

Komponent Funktion

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Hvis behandlingsplanen indeholder flere isocentre, vil disse blive ud-
skrevet sammen på det samme billedtilretningsark.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Hvert isocenter i behandlingsplanen bliver udskrevet på et separat
billedtilretningsark.

Paper Size Standardpapirstørrelsen er A4. Hvis du kræver en anden papirstør-
relse, kan din Brainlab support-specialist konfigurere dem for dig.

Konfigurering af dokumenter
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13.2.2 Opsætning af DVH Graph PDF’er

Hvordan man konfigurerer DVH Graph PDF’er

Vælg DVH Graphs-fanen fra Configure Documents-dialogen.
Du kan udfærdige en PDF, der indeholder dosisvolumen-histogrammer for behandlingsobjekter (fx
PTV’er og OAR’er).

Fanen DVH Graphs

Figur 239 

Komponent Funktion

One Image per Page Hver DVH udskrives på en separat side.

Four Images per Page Fire DVH’er udskrives på hver side.

Separate chart per object Et separat DVH bliver udfærdiget til hvert objekt.

A chart with all objects Et separat DVH bliver udfærdiget til alle objekter.
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13.2.3 Opsætning af dosisfordeling PDF’er

Hvordan man konfigurerer dosisfordelings-PDF’er

Vælg fanen Dose Distribution i dialogvinduet Configure Documents.
Du kan udfærdige en PDF, der indeholder for eksempel isodosislinjer, oplysninger om
tærskelværdi og skivevisninger for behandlingsobjekter.

Fanen dosisfordeling

Figur 240 

Dialog-indholdsfortegnelse

Komponent Funktion

Orientation Selection Vælg retningen på skiven, der skal udskrives.

Slices Selection

Vælg:
• Alle skiver
• Hver anden skive
• PTV plus en defineret margen
• For at vælge bestemte skiver til udskrivning bruges Manual selection
• Du kan også rulle gennem skiverne ved at flytte cursoren hen på for-

håndsvisning af skiven, holde den venstre museknap nede og flytte
cursoren til venstre eller til højre

Zoom
Oplysninger om zoomfaktor til dosisfordeling:
• Whole Slice: en hel skive
• PTVs + Margin: en zoommargen rundt om en PTV

Page Layout
Du kan udskrive dosisfordelingsdata med:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Other Options

• Show Isodose Legend: aktiverer en tekst med isodosisoplysninger
• Hide tissue information: viser behandlingsområderne som en op-

ridsning uden vævsoplysninger
• Show the Overview only: viser kun oversigten i PDF

Konfigurering af dokumenter
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13.2.4 Opsætning af Beam’s Eye Views PDF’er

Hvordan man konfigurerer stråleøjevisnings-PDF’er

Vælg fanen BEV i dialogvinduet Configure Documents.
Du kan udfærdige en PDF, der viser den nuværende stråleøjevisning for hvert af de planlagte
behandlingselementer. I tilfældet med IMRT-behandlinger er fluenskort også medtaget på
udskriften.

Fanen BEV

Figur 241 

Komponent Funktion

Page Layout
Du kan udskrive stråleøjevisningsdata med:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Den relevante kilde-billedafstand kan defineres i millimeter. Dette
gælder både BEV-billeder og billeder med fluenskort.
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13.2.5 Opsætning af DRR PDF’er

Hvordan man konfigurerer DRR PDF’er

Vælg DRRs-fanen fra Configure Documents-dialogen.
Du kan udfærdige en PDF, der indeholder en DRR for hvert af de planlagte behandlingselementer.
Hospitalets specifikke positioneringsprocedure ved hjælp af DRR’er skal kontrolleres inden klinisk
brug.
Du kan konfigurere indholdet af DRR’er i RTPlan Properties-dialogen. Se side 358.

Fanen DRR

Figur 242 

Komponent Funktion

Paper Size Standardpapirstørrelsen er A4. Hvis du kræver en anden papirstør-
relse, kan din Brainlab support-specialist konfigurere dem for dig.

Page Layout
Du kan udskrive DRR’er med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Du kan definere retningen af DRR’er, der skal udskrives: Beam

Shots eller
• Setup Shots.

Skaleringen, der anvendes på DRR-udskrifter, svarer ikke til den på et rigtigt
røntgenbillede. For realistisk skalering udføres DRR eksport ved hjælp af DICOM RT.

Konfigurering af dokumenter
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13.2.6 Opsætning af patientpositionering

Hvordan man konfigurerer patientpositionering

Vælg fanen Patient positioning i dialogvinduet Configure Documents.
Du kan udfærdige en PDF, der viser patientens position i relation til bordet og gantry. For
buebehandlinger viser patientmodeludskriften start og slutposition af patienten i relation til gantry
for buen.
Brainlab anbefaler at bekræfte den faktiske patientposition med den planlagte patientposition fx
ved at logge ud af udskrivningen.

Fanen Patient Positioning

Figur 243 

Komponent Funktion

Page Layout
Du kan udskrive patientpositionering med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.
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13.3 Gem behandlingsdokumenter

Generelle oplysninger

Brug funktionen Save Selection på skærmen Print for at gemme dokumenterne, som er blevet
aktiveret (et flueben vises ud for det tilhørende afkrydsningsfelt).
Standardplaceringen til at gemme er den aktuelle mappe for behandlingsplanen på
planlægningsstationen. Behandlingsdokumenterne kan imidlertid gemmes i en anden mappe efter
behov.
Dokumenter, der ikke bliver gemt ved hjælp af Save-funktionen, bliver automatisk slettede, når
softwaren lukkes ned.
Af sikkerhedshensyn (for at sikre at udskrivning bliver udført på en kalibreret printer) kan TaPo-
billedtilretninger ikke gemmes.

Gem dokumenter

Trin

1. Marker det tilhørende afkrydsningsfelt til det dokument, der skal gemmes.

2.

Klik på Save Selection. Dialogboksen Save Files vises.

3. Du kan ændre standardfilnavnene for output PDF-filer efter behov.

Gem behandlingsdokumenter
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Trin

4.

Hvis du ønsker at ændre output-biblioteket, så klik på Browse. Vælg en ny placering fra
det viste filbibliotek:

5. Klik på OK for at gemme de valgte PDF-dokumenter på den ønskede placering.
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13.4 Printeradministration

Generelle oplysninger

Manage Printers-funktionen på Print-skærmen muliggør, at tilgængelige printere såvel som
kalibrerede bliver vist.

Figur 244 

Tilgængelige printere

Alle tilgængelige printere på planlægningsstationen er angivet i midten af dialogen.

Figur 245 

Valgmuligheder

Hvis du ønsker at deaktivere en printer på listen, skal du vælge den relevante indtastning og
klikke på Disable.

For at aktivere en deaktiveret printer igen vælges den på listen, og der klikkes på Enable.

Hvordan man indstiller margener

Trin

1.
Hvis standardprintermargenerne ikke giver det ønskede udskrivningsresultat, kan du defi-
nere passende printermargener i millimeter ved hjælp af de tilgængelige felter, der findes
under Margins [mm].

2. Når du klikker på Save, gemmes dine margenindstillinger.

Printeradministration
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Hvordan man aktiverer printerkalibrering

For at kunne udskrive målpositionerings-billedtilretninger korrekt, skal den valgte printer være
korrekt kalibreret. De andre dokumenter (se side 403) kan udskrives ved hjælp af en ikke-
kalibreret printer.
For at aktivere printerkalibrering vælges den foretrukne printer på listen, og der klikkes på
Calibrate.

Dialogboksen Calibration

Figur 246 

Hvordan man kalibrerer en printer

Trin

1.
Klik på Print Grid i kalibreringsdialogen.
X- og y-skalaen bliver udskrevet på den valgte printer.

2.

Ved hjælp af en lineal måles den faktiske længde på den komplette x- og y-skala på ud-
skriften.
Den faktiske længde i hvert tilfælde kan afvige fra den angivne længde på udskriften. For-
målet med printerkalibrering er at korrigere denne uoverensstemmelse.

3.
Indtast den målte værdi for x- og y-skalaen i det tilhørende felt.
Hver værdi, der indtastes, skal ganges med 10, f.eks. 179,5 mm skal indtastes som 1795.

4. Klik på Verify for at udskrive en opdateret x- og y-skala på den valgte printer.

5.

Ved hjælp af en lineal måles den faktiske længde igen på den komplette x- og y-skala på
udskriften.
Den faktisk målte værdi og længden, der er angivet på udskriften, skal nu svare til hinan-
den.

6.

• Hvis den faktisk målte værdi, og længden der er angivet på udskriften, stemmer over-
ens nu, klikkes der på Accept for at gennemføre printerkalibrering.

• Ellers skal du klikke på Print Grid og gentage proceduren, indtil værdierne stemmer
overens.
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Kalibreringsresultat

Figur 247 
Når først kalibreringen er blevet gennemført med succes, bliver printeren angivet som kalibreret
på printerlisten.
Det er muligt at kalibrere flere printere for behandlingsdokument-output.

Printeradministration
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Hvad er adaptiv strålebehandling?

Generelle oplysninger

Adaptiv strålebehandling er en fremgangsmåde til behandling, der kan forbedre en
behandlingsplan ved at undersøge patientens ændringer og dennes organer i løbet af
terapiprocessen. Dette kan skyldes ændringer af volumen og placering af genstande pga.
patientens stilling, vægttab eller vægtforøgelse eller en reaktion på behandling. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive er et værktøj, der hjælper med at træffe afgørelser, der følger med iPlan RT.
Det kan kun bruges med iPlan RT og iPlan RT Image. Det anvendes ikke til genplanlægning.
iPlan RT Adaptive hjælper dig med at afgøre, om en plan bør ændres for at forbedre
patientbehandlingen, eller om den stadigvæk er gældende. Afgørelsen er baseret på yderligere
CBCT-scanninger eller ekstra planlagte CT-scanninger. Den muliggør, at du kan udfærdige en
plan for en enkel og hurtig genplanlægning i iPlan RT Dose.
Udgangspunktet er den oprindelige behandlingsplan, der p.t. anvendes til patientbehandling. Efter
hver del (eller når som helst en ny scanning - CBCT eller CT - er tilgængelig), bliver det nye sæt
data tilføjet til den oprindelige plan. Datasættene er sammensmeltede - stift og elastisk - og
objekterne bliver automatisk overført til det nye datasæt.
Lægen eller fysikeren kan derefter foretage en undersøgelse baseret på de nye konturer og
dosisbillede-tilretningen af den oprindelige fordeling (beregnet for den oprindelige plan) og afgøre
om planen stadigvæk er gældende.

Almindelig software interface

iPlan RT Adaptive har samme brugergrænseflade og GUI-funktioner som iPlan RT og iPlan RT
Image.
Gængse funktioner omfatter:
• Indlæsning af patientjournaler og -data
• Standard billedmanipuleringsfunktioner

iPlan RT Adaptive Workflow

Standard iPlan RT Adaptive arbejdsgang betyder, at man tilføjer nye eller yderligere datasæt, når
som helst de er tilgængelige eller nødvendige:

Trin

1. Indlæsning af en behandlingsplan.

2. Importer yderligere datasæt (CBCT- eller ekstra planlægnings CT-scanninger).

3. Udfør billedfusion for at bringe datasæt ind i den samme referenceramme.
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Trin

4.

Udfør objekt-morphing. iPlan RT Adaptive søger efter de seneste billedsæt til de plan-
lagte objekter, der er definerede i de andre sammensmeltede sæt. Det er muligt at define-
re objektpar, og objekter kan overføres fra et sæt til et andet uafhængigt af datoen for
scanningen. Dette er en elastisk deformation.

5. Udfør om nødvendigt objektmodificeringer. Dette muliggør, at du kan tilpasse morph-ob-
jekterne ved hjælp af standardobjekt manipuleringsværktøjerne.

6. Gennemgå de fysiske ændringer på objekterne med tiden og overvej om den oprindelige
dosis er tilfredsstillende.

7. Vælg om du ønsker at bevare den oprindelige behandlingsplan eller klargøre data for
genplanlægning med iPlan RT Dose.

Planer, der er gemt med iPlan RT Adaptive, kan ikke indlæses med iPlan RT Dose, indtil de
er klargjort til genplanlægning.

Hvad er adaptiv strålebehandling?
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14.2 Visning og import af data

Generelle oplysninger

Det er muligt at vise behandlingsplanen og importere flere, nyere datasæt i trinet View and
Import.

Hovedskærm

Figur 248 
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14.2.1 Tilføjelse af flere billedsæt

Generelle oplysninger

Du kan importere de nyeste sæt af patientbilleder ind i behandlingsplanen. Det er kun muligt at
tilføje CT-data.
Inden du tilføjer nye sæt af billeder til en eksisterende behandlingsplan, bedes du sørge for, at
den indlæste behandlingsplan er til den samme patient, som de nye sæt billeder, og at den rigtige
plan er blevet indlæst.

Sikkerhedsoplysninger

Kvaliteten af CBCT-scanninger varierer meget. Sørg for at alle relevante oplysninger bliver
vist rigtigt og i tilfælde af, at billedkvaliteten (scaninterval eller kontrast) er utilstrækkelig,
scan patienten igen og undlad at anvende denne scanning til evt. planlagt genvalidering.

iPlan RT kan kun vise værdioplysninger for Hounsfield-enheder pr. pixel, der er beregnet
og eksporteret af scanneren. Vær forsigtig med at fortolke denne information, og sørg for
at oplysningerne er korrekte, fx CBCT-data eller rotationsvinkeldata må ikke indeholde
rigtige HU-værdier! Hvis ikke den korrekte submodalitet/modalitet blev angivet under
import, kan softwaren ikke skelne mellem korrekte HU-værdier og grå værdier.

Inden du tilføjer nye sæt af billeder til en eksisterende behandlingsplan, bedes du sørge
for, at den indlæste behandlingsplan er til den samme patient, som de nye sæt billeder, og
at den rigtige plan er blevet indlæst.

Sørg altid for at dataene, der anvendes til behandlingsplanlægning, er fyldestgørende, dvs.
alle relevante oplysninger er synlige og datasættene er ikke forvanskede.

Gennemgå omhyggeligt strukturforme, der er blevet importeret fra eller eksporteret til tredjeparts
planlægningssystemer. På grund af DICOM-standarden kan nogle strukturer være modificeret
under overførslen eller være ændret ved et uheld, som følge af forskellige fortolkninger af DICOM-
standarden mellem forskellige TPS-forhandlere.

Sådan importeres datasæt

Trin

1.

Klik på Add Data...

2. Indlæs korrekt modalitet, undermodalitet og orientering ved at trykke på Orientation i dia-
logboksen Set Selection (side 424).

Visning og import af data
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Trin

3.

Når du har indlæst det valgte arkiv, bliver du spurgt, om du ønsker at tilføje de nye data til
de eksisterende patientdata.

• Klik på Yes for at tilføje de nye data direkte til de eksisterende patientdata.
• Klik på Cancel for at annullere import af nye data.

BEMÆRK: Se venligst DICOM-arkiv og importvalgmuligheder for flere oplysninger i den kliniske
brugervejledning, iPlan RT Image.
 

Under importen af DICOM-data skal det kontrolleres, at alle generelle DICOM-informationer
(f.eks. modalitet, patientnavn, fødselsdato) er fortolket korrekt af iPlan RT Adaptive, og at
de informationer, der er sendt fra scanneren, var korrekte.

Sørg for at indtaste submodaliteten for hver scanning.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Ændring af billedretning under import

Hvordan man får vist dialogen Retning

Klik på Orientation... i Set Selection dialogen for at få vist Orientation dialogen.

Dialog Retning

Figur 249 

Sådan ændres billedretningen

Til korrekt visning af data (fx Hounsfield-enheder), skal du også kontrollere, at den korrekte
billedmodalitet og submodalitet er blevet valgt.

Hvordan man indtaster modalitet og submodalitet

Du kan indtaste Modality og Submodality i denne dialog eller i behandlingsplans-attributter i
iPlan RT Dose.
Sørg for at indtaste submodalitet CB for CBCT-billeder.

Sikkerhedsoplysninger

Sørg for, at den korrekte patientretning er indtastet i scanneren.

Enhver ændring af retning bliver registreret i kommentarer og i logfilen.

Sørg for, den korrekte modalitet og submodalitet er blevet valgt.

Vær opmærksom på, at CBCT-scanninger ikke indeholder rigtige HU-værdier og at
dosisberegningen kan være forkert.

Visning og import af data
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Tilgængelige retningsfunktioner

Hvis patienten er blevet scannet, men operatøren anvendte en forkert retning eller indtastede
forkert modalitet, muliggør disse funktioner, at du kan korrigere billedretning eller modalitet.
Bemærk, at nogle scannere og medicinske informationsformater ikke har
billedretningsinformationer i billedoverskriften.

Komponent Funktion

Browsing i bille-
der

Skiverne i billedets rekonstruktionsvisning kan browses i stigende eller falden-
de rækkefølge, indtil der bliver fundet et passende billede. Du kan:
• Brug musens rullefunktion til at gennemse de tilgængelige billeddata med

skiver en efter en.
• Brug musens rullefunktion samtidig med at du klikker på shift-tasten på ta-

staturet for at bladre gruppevis gennem de tilgængelige billeddata.
• Du kan også benytte op-/ned-pilene på tastaturet til at rulle frem/tilbage ski-

ve for skive.
• Brug tasterne Pg Up og Pg Dn på tastaturet til at rulle frem eller tilbage

gruppevist gennem de tilgængelige billeddata.

Flip A-P Bladr i de valgte billeder i følgende rækkefølge:
• A-P (forrest-bagest)
• H-F (hoved-fod)
• L-R (venstre-højre)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Roter det valgte billede i følgende retninger:
• A-P (forrest-bagest)
• H-F (hoved-fod)
• L-R (venstre-højre)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Fortryd den seneste ændring.

Reset Nulstil alle foretagne ændringer.

Modality Scanningsdatasættets modalitet kan vælges her, hvis det ikke allerede er for-
udindstillet på scanneren.

Submodality

Der kan vælges en passende submodalitet for den aktuelle modalitet, hvis det
ikke allerede er forudindstillet på scanneren:
• Angio
• Contrast
• CB = Cone beam

Patient Orienta-
tion

• For patientretningen kan der vælges Prone, Supine, Decubitus Left eller
Decubitus Right, hvis retningen ikke allerede forud er fastlagt på scanne-
ren.

• Hvis Unknown er blevet automatisk defineret, skal du kontrollere, at den rig-
tige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Scan direction
• For scanningsretningen skal du enten vælge Head first eller Feet first.
• Hvis Unknown er blevet automatisk defineret, skal du kontrollere, at den rig-

tige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Image Type
• For billedtyperetningen vælg Axial, Coronal, Sagittal eller Unknown.
• Hvis Unknown er blevet automatisk defineret, skal du kontrollere, at den rig-

tige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Series com-
ment Vis kommentarer indtastet af scanneroperatøren.
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Sikkerhedsoplysninger

Kontroller omhyggeligt billedmærkningen (venstre-højre, forrest-bagest og hoved-fod). Du
skal kun bruge rotationsknapperne, hvis du er sikker på, at patientretningen skal ændres.
Klik på OK for at bekræfte, at den angivne retning er korrekt.

Visning og import af data
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14.3 Billedfusion

Generelle oplysninger

Image Fusion muliggør fusionering af billedsæt fra den oprindelige behandlingsplan med de
seneste importerede data. Dette bringer alle datasæt ind i den samme referenceramme til
objektsammenligning og dosisoverlapning.
Det er meget vigtigt, at du udfører den samme fusionering som på IGRT-opløsning til
behandlingspositionering.
Det anbefales at fusionere alle ekstra datasæt (CT- eller CBCT-scanninger) med referencesættet
fra den oprindelige plan.
Det første trin i fusioneringsalgoritmen er at finde startpositionen. Dette gøres ved at fusionere
billedbalancepunkter. Næste trin er grovkornet gradnet-fusionering. Hvis der blev foretaget en
manual fusionering, vil fusioneringsalgoritmen springe det første trin over.

Positionen af den viste dosis afhænger af den faste billedfusion. For at få en ordentlig
visning af dosis bedes du sørge for, at den faste billedfusion svarer til den udførte
fusionering af behandling for patientpositionering.

Hovedskærmlayout

②

①
③

④

⑤
⑥

Figur 250 

Planlægningsområde

Udover de funktioner, som står til rådighed i planlægningsvisningerne og i værktøjslinjen (se side
49), findes følgende, yderligere valgmuligheder i planlægningsområdet.

Nr. Komponent Funktion

① Spyglass Den lille kikkert muliggør, at du kan kontrollere nøjagtigheden,
når først billedfusionen er gennemført.
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Nr. Komponent Funktion

② Blå/gul
For at nemt kunne skelne mellem billedsættene, der skal fusi-
oneres, viser skivevisningen det ene sæt i blåt og det andet i
gult.

③ Liste over fusioneringspar

Øverst på funktionsområdet findes der en liste over parrede
billedsæt.
• New ... kan bruges til at definere nye billedfusionspar eller

til at ændre eksisterende (se side 429).
• Reset kan anvendes til at ændre en gennemført billedfusi-

on.

④ Blue/Amber Med disse funktioner kan indstillingerne for blå/gul justeres,
så der fremstår tydeligere på billedvisningen (se side 431).

⑤ Manual Fusion Der findes manuelle fusionsfunktioner til både grove (Coarse)
og fine justeringer (Fine), se side 434.

⑥ Automatic Fusion
Her findes funktionerne, som giver mulighed for at definere et
specifikt interval, som derefter anvendes under automatisk fu-
sion (se side 438).

Terminologi

Begreb Beskrivelse

Relateret sæt Dette er det andet billedsæt i fusionsparret. Det er fusioneret med justerings-
sættet.

Justeringssæt

Tilpasningssættet er det første sæt på listen over fusionsvalg. Det er det bil-
ledsæt, som alle andre billedsæt enten direkte eller indirekte er fusionerede
med:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Alle andre datasæt bør fusioneres til referencesættet tilhørende den oprinde-
lige plan.
I ovenstående eksempel er CT1 tilpasningssættet og referencesættet fra den
oprindelige plan.
Tilpasningssættet er det billedsæt, der anvendes efterfølgende til patienttil-
pasning på behandlingsbordet.

Billedfusion
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14.3.1 Definition af fusionspar

Generelle oplysninger

Inden du udfører billedfusion, skal du først definere passende billedpar.
Brainlab anbefaler, at du fusionerer alle andre datasæt med den nuværende CT-
behandlingsplanlægning.
Under billedfusion bliver det andet datasæt oversat og roteret til det første billedsæt. Eftersom
programmer fra tredjepart ikke altid understøtter roterende datasæt, skal de datasæt, der skal
eksporteres, være fusionsparrets første billedsæt.

Hvordan man aktiverer oprettelse af billedpar

Trin

1. For at definere passende billedpar, bedes du klikke på New... på funktionsområdet.

2. Der fremkommer en oprettelsesdialog.

Fusion oprettelsesdialog

Figur 251 

Hvordan man vælger fusionspar

Fusion af andre datasæt med den oprindelige CT-planlægningsscanning:

Trin

1. Under Image Set 1, vælges den oprindelige CT-planlægningsscanning.

2. Under Image Set 2, vælges den nye CT-scanning.

3. Klik på OK.
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Fusionsliste

Figur 252 
Parrede billedsæt vises på fusionslisten i funktionsområdet.

Genplanlægning

For genplanlægning anbefales det at vælge den nye CT-planlægning (nyt referencesæt) som
Image Set 1 og det gamle referencesæt som Image Set 2.

Figur 253 

Samme referenceramme

Billedsæt i den samme referenceramme er angivet med et foranstillet gråt afkrydsningsfelt på
listen over parrede billedsæt på menulinjen. Disse referencerammeoplysninger stammer fra
DICOM-filen, der blev anvendt til at importere billedsættene til planlægningssoftwaren, der
indeholder billedfusionsopgaven.

Pseudoreferencerammesæt

Billedsæt, der indeholder samme mængde oplysninger (dvs. samme antal skiver, samme
placeringer af skiver, samme skiveretning og samme scanningsdatoer), betragtes som egnet til
referencerammeagtig fusion. Medmindre de allerede er blevet fusioneret, kan man genkende
disse billedsæt, idet der er et gråt afkrydsningsfelt foran dem på listen over parrede billedsæt på
menulinjen.

Billedfusion
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14.3.2 Forbedring af fusionsvisningen

Generelle oplysninger

For at gøre det nemmere for dig at skelne mellem de viste billedsæt er justeringssættet, som er
defineret for fusionsparret (se side 429), vist i blåt.
Billedsættet, der skal justeres til at passe til tilpasningssættet under billedfusionen, vises med gult.
For at gøre det nemmere at se er det gule og det blå billedsæt placeret øverst til højre i
billedvisningen.

Fusionsvisning

① ②

Figur 254 

Nr. Komponent

① Almindelig visning

② Kanterne er fremhævet med gult

Blå/gul skyder

Figur 255 

Justering af fusionsvisningen

Valgmuligheder

Et bestemt billedsæt vises tydeligere ved at bevæge skydebjælken i den ønskede retning (Blue
eller Amber).

Aktivér det passende Edges-afkrydsningsfelt for kun at få vist omridset af et bestemt billedsæt.
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14.3.3 Forbedring af billed-windowing

Generelle oplysninger

Hvis du udfører billedfusion, kan du indstille avanceret gråtonefordeling separat for hvert
billedsæt.
En justering af disse indstillinger gør det lettere at skelne mellem billedsættene.

Aktivering af avanceret windowing

Trin

Klik på knappen Advanced Windowing for at åbne dialogboksen Windowing.

Dialogboksen Windowing

Figur 256 

Justering af billed-windowing

Der vises to separate faneblade (Windowing Blue og Windowing Amber), som giver dig
mulighed for at definere individuelle windowing-indstillinger for hvert billedsæt.
Detaljerede oplysninger om avanceret windowing findes under side 503.

Billedfusion
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Sådan nulstiller du billedfusion

Trin

Du kan når som helst fortryde en billedfusion ved at klikke på Reset i funktionsområdet.
På listen over fusionspar er afkrydsningsfeltet til venstre for billedparret (hvis det oprindeligt blev
fusioneret ved hjælp af referencerammefusion) markeret med gråt.
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14.3.4 Udførelse af manuel fusion

Generelle oplysninger

Manuel fusion giver mulighed for manuelt at matche det gule billedsæt til det blå justeringssæt,
som er defineret i dialogboksen Fusion Creation dialog (se side 429).
Der findes funktioner til både grove (Coarse) og fine justeringer (Fine).
Dine tilpasninger bliver vist i visning af alle billeder.

Fusionsfunktioner

Figur 257 

Grovkornet fusionsvisning

①

②

Figur 258 

Sådan udføres grovkornet fusion

Trin

1. På funktionsområdet klikkes på Coarse.

2. Flyt billedet i en lige linje i en hvilken som helst retning ved at placere musen midt i billed-
visningen og trække med håndsymbolet ①, indtil det gule billede er placeret korrekt.

3. Rotér billedet ved at placere musen i kanten af billedvisningen og trække med pilehånds-
ymbolet ②, indtil det gule billede er placeret korrekt.

Billedfusion
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Fin fusionsvisning

① ②

Figur 259 

Sådan udføres finfusion

Trin

1. På funktionsområdet klikkes på Fine.

2.
Flyt billedet i en lige linje (op, ned, til venstre eller højre) ved at holde musemarkøren i
kanten af billedvisningen (top, bund, venstre eller højre side), og klik med pilesymbolet ①,
indtil det gule billede er placeret korrekt.

3. Rotér billedet ved at placere musen i hjørnet af billedvisningen og klikke med det buede
pilesymbol ②, indtil det gule billede er placeret korrekt.

BEMÆRK: Ændring af størrelsen ved hvert museklik under fin manuel fusion afhænger af den
valgte zoomfaktor.
 

Sådan nulstiller du billedfusion

Trin

Du kan når som helst fortryde en billedfusion ved at klikke på Reset i funktionsområdet.
På listen over fusionspar er afkrydsningsfeltet til venstre for billedparret (hvis det oprindeligt blev
fusioneret ved hjælp af referencerammefusion) markeret med gråt.
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14.3.5 Definition af fusionsinterval

Generelle oplysninger

Definition af et fusionsinterval i tilpasningssættet muliggør, at man kan fravælge information i den
efterfølgende fusion, der ikke er i overensstemmelse med begge billedsæt, og som derfor kunne
medføre fusionsunøjagtigheder. Eksempler omfatter mobile målvolumener eller
lokalisatorenheder.
For optimale resultater tilpasses området for billedfusion til at indeholde så mange lignende
oplysninger som muligt og fravælges kun forskellige områder.
Dette er især vigtigt, hvis du vil fusionere datasæt med forskellige patientplaceringer, fx
anderledes hovedposition eller scanninger, der udføres under behandlingscyklussen, hvor
patienten har tabt eller taget på i vægt.

Fusionsfunktioner

Figur 260 

Hvordan man får adgang til fusionsintervalfunktioner

Trin

1. For at definere et fusionsinterval bedes du klikke på Modify Range... på funktionsområ-
det.

2. Standard-fusionsintervallet kan nu ændres i Modify Range-dialogen.

BEMÆRK: Eftersom patientanatomien normalt er anderledes (CBCT-scanningen sammenlignet
med den oprindelige CT-scanning), er det vigtigt at definere et interval baseret på
behandlingsområdet eller faste strukturer såsom knogler.
 

BEMÆRK: Standard-interesseområdet for automatisk billedfusion er 70 % af størrelsen på
billedsæt 1 (som indstillet i New...-dialogen).
 

Billedfusion
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Skift intervaldialog

Figur 261 

Hvordan man ændrer fusionsintervallet

Trin

1.

Klik på knappen Adjust Fusion Region til højre i dialogboksen.

2. Anbring cursoren på den blå ramme i billedet.

3. Rammen bliver nu gul og kan tilpasses således, at den omkredser området, der skal bru-
ges som fusionsreference.

4. Klik på OK for at bekræfte fusionsintervallet.

Det definerede fusionsinterval skal være anbragt på en passende måde og tilstrækkeligt stort til at
rumme så mange af strukturerne som muligt for den planlagte behandling.

Hvis du forlader billedfusionstrinnet uden at gemme dine ændringer, bliver alle
fusionsintervaloplysninger, som du har defineret, slettet. I dette tilfælde skal
fusionsintervallet defineres igen, før der gennemføres automatisk fusion (se side 438).
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14.3.6 Udførelse af automatisk fusion

Generelle oplysninger

Den automatiske fusionsfunktion anvender en gensidig informationsalgoritme til at fusionere
billeder baseret på anatomiske strukturer, der er fælles for begge billedsæt.
Variationer i lysstyrke på billedskiverne er ikke medtaget i overvejelserne under denne proces.

Før den automatiske fusion gennemføres, anbefales det kraftigt at indstille et passende
fusionsinterval (se side 436) for at sikre korrekt automatisk fusionspræcision. Hvis
resultatet af den automatiske fusion er utilfredsstillende, skal fusionsintervallet ændres for
at forbedre fusionsresultatet.

Fusionsfunktioner

Figur 262 

Sådan udføres automatisk fusion

Trin

1. Klik på AutoFUSE for at aktivere automatisk billedfusion. 

2.
Den automatiske fusionsalgoritme afgør en startposition ved at fusionere billedbalance-
punkter og udføre en grovkornet gitterfusion. Hvis der allerede er gennemført manuel fu-
sion (se side 434), springes dette trin over.

3. Det gule billedsæt forskydes og roteres, indtil det passer til det blå justeringssæt, som er
defineret i dialogboksen Fusion Creation (se side 429).

Fusion gennemført

Figur 263 

Billedfusion
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Efterfølgende rettelser

Hvis den automatiske fusion er utilfredsstillende, kan du:
• Udføre manuel fusion (se side 434).
• Finjustere fusionsintervallet (se side 436) og gentage automatisk fusion.

Sådan nulstiller du billedfusion

Trin

Du kan når som helst fortryde en billedfusion ved at klikke på Reset i funktionsområdet.
På listen over fusionspar er afkrydsningsfeltet til venstre for billedparret (hvis det oprindeligt blev
fusioneret ved hjælp af referencerammefusion) markeret med gråt.
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14.3.7 Verificering af fusionsnøjagtigheden

Generelle oplysninger

Når du har fusioneret to billedsæt, kan du bruge spyglass-visningen (øverst til venstre på
planlægningsskærmen) til visuelt at kontrollere billedfusionens nøjagtighed.
• En lille kikkert vises som en blå ramme lagt ovenpå det gule billedsæt, der lige er blevet

tilpasset under billedfusion.
• Tilpasningssættet vises inde i den blå ramme.

Alle objekter, der er skitserede på de fusionerede datasæt bortset fra referencesættet, skal
omhyggeligt gennemgås på referencesættet for at sikre, at placeringen og objektets kontur er
korrekt.

Spyglass-visning

Figur 264 

Hvordan man verificerer fusionens nøjagtighed

Trin

1. Anbring din cursor over spyglass-området. Den lille kikkert vises nu som en gul ramme.

2. Træk spyglass-området over vigtige anatomiske pejlemærker for at godkende, at billed-
sættene er blevet nøjagtigt fusionerede.

BEMÆRK: Om nødvendigt kan du også bruge musen til at ændre størrelsen på den lille kikkert
ved at klikke på kanten af rammen.
 

Når først billedfusionen er afsluttet, bør du visuelt verificere resultaterne af fusionen for at
sikre, at billederne er blevet korreleret korrekt.

Fusionen skal svare til den, der anvendes til patientpositionering på IGRT-systemet.

Billedfusion
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14.4 Objekt-morphing

Generelle oplysninger

iPlan RT Adaptive kan tildele objekter, der er definerede i kildesættet, til de ekstra scanninger.
Den kortlægger kopierne af objekterne til målbillederne og tilpasser dem til deres nuværende
størrelse og form. Denne tilpasningsprocedure, der omtales her, kaldes object morphing.
Udgangspunktet for morphing er den faste fusion af sættene. Du kan vælge kildedatasættet,
hvorved alle objekter til dette datasæt bliver morphed baseret på den elastiske fusion af de to
datasæt.
Objekter med strukturtypen ”udvendig kontur” bliver ikke morphed. Morphing kan kun udføres på
CT- og CBCT-scanningsdatasæt. Objekter kan kun flyttes til et andet datasæt, hvis de ikke er
morphed objekter eller ikke har været brugt som model til morphing.

Hovedskærm

Figur 265 

Skønt objekt-morphing kan øge effektiviteten af konturarbejdsgangen, kan den ikke
erstatte en læges kliniske beslutningstagen. Deformerede konturer BLIVER IKKE
automatisk rettet og lægen skal gennemgå, modificere og godkende de deformerede
konturer på hver skive, inden han bruger dem til planlagt evaluering eller behandling.

Objekter i MR-scanninger

Hvis objekter er blevet definerede i et MR-scanningsdatasæt, skal de flyttes til CT-
referencesættet, inden objekt-morphing udføres. Dette kan gøres under Objekt-morphing trinet:

Trin

1. Vælg datasættet der indeholder objekterne.

2.
Vælg objektoplysningsknappen på listen over objekter.
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Trin

3. På Image Set-fanen, vælges mål CT-sættet og aktiveres Move all objects-afkrydsnings-
feltet.

4. Tryk på OK.

Hvordan man udfører objekt-morphing

Trin

1.
Vælg et sæt fra listen under Source Image Set på funktionsområdet. Kildebilledsættet
skal være en CT-scanning og kan kun indeholde datasæt med objekter, der hører til dette
datasæt. Det er kun fast fusionerede sæt, der er tilgængelige.

2. Vælg et målbilledsæt. Objekter bliver morphed til dette sæt.

3.

Klik på AutoMORPH. Softwaren starter nu elastisk deformation af kildesættet og objekto-
verførslen, idet der oprettes kopier af objekterne. De nye objekter tilhører målbilledsættet.
Den udvendige kontur er ikke morphed. Morphed objekter bliver vist med stiplede kanter.
Du kan få vist deformationsgitteret under Grid-fanen. Dette muliggør, at du kan se defor-
mationen og områderne, hvor datasættet blev mere eller mindre deformeret.
Hvis det elastiske fusionsresultat ikke blev som forventet, kan du ændre intervallet.
Den udvendige kontur bliver ikke morphed, hvis den korrekte objekttype er blevet valgt.

4. Gennemgå omhyggeligt alle objekter for at sørge for, at placeringen og konturen er kor-
rekt.

Hvis kilde- og måldatasættene har forskellige scanningsintervaller, kan objekter blive
forkortede, og objekter udenfor det indstillet interval bliver ikke overført.

Inden du bruger objekter til planlægning, skal du kontrollere dem og om nødvendigt ændre
dem.

Visning af morphed objekter

De oprettede objekter i dette trin er nu blevet medtaget i behandlingsplanen og kan ses under
Plan Contents-fanen, der er grupperet under de tilhørende datasæt:

Figur 266 

Objekt-morphing
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Inden du ændrer navne på nogen objekter eller datasæt, skal du være opmærksom på, at
dette kan give anledning til problemer med at genkende objektversionen (fx navnet på
målsættet er forskelligt fra målsættet under objektnavn).

Sletning af morphed objekter

Trin

For at nulstille morphing klikkes på Reset.

Reset sletter alle objekter, der blev oprettet under morphingtrinnet.

Hvis morphing gentages, bliver de gamle objekter erstattede med nye.

Hvordan man ændrer morphingintervallet

Standard-fusionsintervallet for objektmorphing er den udvendige kontur til kildedatasættet, hvis
det er tilgængeligt. Hvis der ikke er en udvendig kontur, er det hele målsættets skivesæt. Hvis
fusionsintervallet er blevet ændret manuelt, anvendes skæringspunktet mellem den udvendige
kontur og det pågældende område.
Således reduceres det pågældende område, når det gælder morphingalgoritme:
.

Trin

1.

Klik på Modify Range...
Modify Range dialogen fremkommer:

2.

Klik på knappen Adjust Outer Contour Region til højre for dialogboksen.

3. Placer musen over den blå ramme i enten visningen Axial, Coronal eller Sagittal, og ju-
ster rammen så området, der skal tages med ved morfing, udelukkes.

4. Klik på OK for at bekræfte dit valg.
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BEMÆRK: iPlan RT Adaptive bruger to forskellige morphingalgoritmer. Hvis strukturer i
kildesættet er af typen prostata, blære eller rectum, fyldes lufthullerne først inden elastisk
transformation.
 

Objekt-morphing
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14.4.1 Gittervisning

Generelle oplysninger

Resultatet af objekt-morphing vises også som et gitter, og en deformations-matrix vises.

Gittervisning

Figur 267 

Størrelsesbegrænsning

Antallet af mulige punkter i matrix-gitteret er begrænset, hvis du ønsker at eksportere det.
Eksporten af gitteret kan højst være 10 MB afhængig af størrelsen på det pågældende område.
Derfor kan du øge matrixens kornethed ved at reducere det pågældende område ved hjælp af
Modify Range...

Hvordan man eksporterer gitteret

For at eksportere gitteret som numeriske data skal du højreklikke med musen på et gittervindue
og vælge Export Deformation Field to Clipboard. Derefter kan du indsætte disse data i andre
programmer.
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14.5 Objektmodificering

Generelle oplysninger

I dette trin kan du, om nødvendigt, vise og ændre morferede objekter ved hjælp af tegneværktøjet
i iPlan RT.

Hovedskærm

①

②

③

Figur 268 

Nr. Komponent Funktion

① Slice and Image Set Se-
lection-knap Vælg billedsæt der skal vises.

② Image Sets

③ Objects Vælg objekter der skal vises og ændres (det er kun de valgte
objekter, der kan ændres).

Visninger

Faneblad Visninger

Overview

Du kan få vist objekter fra forskellige billedsæt samtidigt ved at klikke på Con-
trol-knappen på dit tastatur og klikke på forskellige billedsæt på Image Sets-
listen.
Vælg billedsættet, der skal bruges som baggrund, med Slice and Image Set
Selection-knappen.
Du kan ikke ændre objekter på denne fane.

Slices Du kan kun se objekterne på et billedsæt ad gangen.

Dobbeltklik på et objekt for at centrere det. Det valgte objekt vises med tykkere konturer. Morphed
objekter har stiplede konturer.

Objektmodificering
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Du kan ikke ændre de oprindelige objekter.

Ændring af objekter

Objekter i den oprindelige plan kan ikke ændres. Du kan imidlertid ændre morphed objekter under
Slices-fanen. Dette trin tilbyder iPlan-funktioner til manipulering af objekter, indbefattet:
• Brush og Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Disse indstillinger beskrives nærmere i side 131.
Sørg for, at du vælger det rigtige objekt, der skal ændres.

Inden du afslutter dette trin, skal du sikre, at alle objekter er korrekte.
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14.6 Gennemgang af behandlingsplanen

Generelle oplysninger

Under Review-trinet kan du gennemgå ændringerne af de planlagte objekter og sammenligne
deres nuværende status med den i den oprindelige behandlingsplan. Du kan desuden gennemgå
fordelingen af doser fra den oprindelige plan og beslutte, om den stadigvæk passer til patienten
under de nuværende omstændigheder.
Review-trinet er kun tilgængeligt, hvis den oprindelige plan indeholder en doseringsplan.

Sikkerhedsoplysninger

Forskydninger og mængder bliver beregnede baseret på de segmenterede objekter. Hvis
objektet ikke kunne segmenteres fuldkomment (fx grundet forskellige scanningsintervaller
mellem kilde- og måldatasæt), er forskydninger og mængder ikke udtryk for den virkelige
situation. Dette bør du tage med i dine overvejelser, inden du træffer den endelige
beslutning.

Hvis det nye datasæt viser en ændring i patientens anatomi, skal en klinisk ekspert afgøre,
om planen skal opdateres eller ej. Det er hospitalets ansvar at definere procedurer for
behandlingsplantilpasning under behandlingsprocessen.

Sørg for, at alle relevante oplysninger bliver vist på det nye datasæt (scanningsintervallet
er tilstrækkeligt stort, billedkvaliteten er god) i en rimelig kvalitet, så du kan beslutte, om
planen skal opdateres eller ej.

Kontroller, om du anvender den rigtige kombination af objektversion og datasæt til din
valideringsplan.

Sørg for, at alle objekter er korrekte, inden du starter gennemgangen.

Inden du beslutter, om en plan stadigvæk er gyldig eller ej, skal en uddannet og erfaren
læge omhyggeligt kontrollere planen med alle strukturer, fusionsresultater samt viste
statistiske værdier. Alle de viste værdier fra softwaren skal hjælpe med at træffe en
afgørelse, og tallene skal vurderes med sund fornuft, og afgørelsen skal ikke baseres på
tallene alene uden at overveje hele situationen.

Korrelationen af de forskellige objektversioner er baseret på fast billedfusion. For at få
ordentlige forskydningsoplysninger bedes du sørge for, at den faste billedfusion svarer til
den udførte fusionering af behandling for patientpositionering.

Gennemgang af behandlingsplanen
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Hovedskærm

Figur 269 
Det er kun objekterne, der anvendes i behandlingsplanen, der er tilgængelige i dette trin.

Gennemgang af dosisfordeling

Du kan se dosisfordelingen, der er beregnet til den oprindelige behandlingsplan, i alle
skivevisninger på de flere forskellige faner i dette trin. Derfor kan du se dosisfordelingen til de
oprindelige objekter og for de morphed objekter for at se, om den planlagte fordeling stadigvæk er
passende. Dosisoverlapning er baseret på fast billedfusion.
Dosisfordelingsfunktionerne er beskrevet i side 213.

Dosisfordeling bliver ikke genberegnet. Beregningen er baseret på det første udeformerede
referencesæt. Dosen er måske ikke nøjagtig til morphed objekter og ændret
patientanatomi.

Gennemgå sæt

①
②

③
Figur 270 

Nr. Komponent Funktion

① Grå label Fusionerede men ikke morphed objekter

② Grå kursiv label Ikke fusioneret
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Nr. Komponent Funktion

③ Sort label Fusionerede og morphed objekter eller oprindelige objekter

Simultan gennemgang af objekter

I fanen Overview kan du vise objekter fra forskellige billedsæt på samme tid ved at trykke på
knappen Control på tastaturet og på flere billedsæt i listen Image Sets.
Vælg billedsættet, der skal bruges som baggrund, med Slice and Image Set Selection-knappen.

Gennemgang af objektændringer med tiden

I fanen Object History kan du gennemgå ændringer i planlægningsobjekterne, som er foretaget
med tiden. Hovedvinduet indeholder både grafiske og numeriske data for hvert objekt fra hvert
tilgængeligt datasæt i tidsrækkefølge.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figur 271 

Nr. Komponent Funktion

① Sammenligning

Klik for at vælge mellem mål til sammenligning af objekter med ti-
den:
• Procentvis relativ volumenforskel
• Absolut volumen
• Forskydninger af objektets centrum hvor den beregnede forskyd-

ning er beregnet på en fast billedfusion

② Objekttendens Hver linje har en farve, der svarer til det pågældende objekt.

③ Billedsæt Sættene er sorteret efter scannings- eller importdato.

④ Datasæt Sæt kryds i afkrydsningsfeltet for at medtage datasættet på grafen
og til eksport.

⑤ Objekter Objekter, der kan være blevet forkortede under morphing, er marke-
rede med en stjerne (*).

⑥ Værditabel Numeriske værdier på hvilke grafen er baseret.

⑦ Copy
Kopierer de valgte data, der kan sættes ind i et andet program. Det
er kun kolonnerne, hvor afkrydsningsfeltet er aktiveret, der bliver ko-
pieret.

Gennemgang af behandlingsplanen
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BEMÆRK: En dosisoverlapning er ikke tilgængelig i denne visning, men kan ses under
Overview-fanen.
 

Inden sammenligning af de viste værdier i objektoversigten for de forskellige
objektversioner bedes du undersøge, om alle objekter er helt synlige i de forskellige
datasæt, eller om forskellige objektsegmenter (fx rygrad) vil blive sammenlignet.

Gennemgang af Billedsæt side om side

I fanen Side by Side kan du gennemgå billeddata og objekter i to datasæt direkte ved siden af
hinanden.

Valgmuligheder

For at vælge hvilke sæt, der skal vises i højre side af hovedskærmen, klikkes på det aktuelle
højrehånds billedsæt fra listen på funktionsområdet, og derefter klikkes på det nye billedsæt.

For at vælge hvilke sæt, der skal vises i venstre side af hovedskærmen, klikkes på det aktuelle
venstrehånds billedsæt fra listen på funktionsområdet, og derefter klikkes på det nye billedsæt.

.

Figur 272 

Gennemgang af DVH

I fanen DVH/Reconstructions kan du gennemgå dosisvolumenhistogrammet (DVH) for et objekt i
den originale plan eller for et morferet objekt.

Den viste dosis er den beregnede for den oprindelige behandlingsplan. DVH-beregningen
bruger imidlertid volumen fra det nye objekt.

Inden sammenligning af DVH af de forskellige objektversioner bedes du undersøge, om
objekterne er helt synlige i de forskellige datasæt, eller om forskellige objektsegmenter (fx
lunger) bliver sammenlignet.

Dosisfordeling bliver ikke genberegnet. Beregningen er baseret på det første udeformerede
referencesæt. Dosen er måske ikke nøjagtig til morphed objekter og ændret
patientanatomi.
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①

②

Figur 273 

Nr. Komponent Funktion

① Billedsætliste
Vælg billedsættet, der indeholder objektet, der skal vises. Det
er muligt at vælge mere end et billedsæt for at kunne sam-
menligne DVH med flere forskellige objektversioner.

② Objekter Vælg et objekt for at få vist DVH. Det er kun objekter, der an-
vendes i behandlingsplanlægning, der er tilgængelige.

Sammenligning af flere forskellige sæt

Du kan sammenligne billedsæt samtidigt i fanen Multiple Sets:

Trin

1. Vælg hovedbilledsættet fra hoved Slice and Image Set Selection-knappen på værktøjs-
linjen. Billedet bliver vist øverst til højre på skærmen.

2.
Du kan vælge andre billedsæt i hver af de tre andre visninger ved hjælp knappen Slice
and Image Set Selection i hver visning. Objekter, der tilhører hovedsættet (det øverste
vindue til højre), vises i alle andre datasæt.

Gennemgang af behandlingsplanen
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14.7 Genplanlægning

Generelle oplysninger

Når du først har gennemgået patientændringerne, kan du beslutte om du vil oprette en ny.
Brainlab anbefaler på det kraftigste, at du foretager en ny CT-scanning af patienten.

Inden du fortsætter med trinet ”Prepare for Re-Planning”, anbefales det, at du gemmer den
aktuelle status af planerne. Under klargørelsen bliver vævsmodellen for den oprindelige
plan slettet, og alle objekter vil blive flyttet til det nye referencesæt (”rolle-forflyttelse”).
Planer uden en vævsmodel kan ikke startes med iPlan RT 4.5 Adaptive igen.

Klargørelse af en opdateret behandlingsplan

Udfærdigelse af en opdateret behandlingsplan:

Trin

1. Foretag en ny CT-scanning af patienten.

2.
Gennemfør iPlan RT Adaptive-arbejdsgangen med den ny scanning (se side 419).
I dette tilfælde udføres fusionen med det nye sæt som ”Billedsæt 1”, se side 430.

3. Vælg Proceed with Re-Planning i Navigator.

4.

Du bliver opfordret til at gemme planen.
• Vælg den nye planlagte CT-scanning som referencesæt.
• Den udvendige kontur fjernes. Planer uden en vævsmodel kan ikke indlæses med

iPlan RT Adaptive igen.
• Objekterne i det nye referencesæt bliver planlægningsobjekter (rolleforflyttelse).

5.
iPlan RT Dose starter automatisk under overfladesegmenteringstrinnet og muliggør, at
du kan oprette en ny behandlingsplan. Parametrene, der blev anvendt i den gamle plan,
er stadigvæk tilgængelige (stråler, isocenter osv.)

Hvis den nye planlagte CT-scanning skal lokaliseres, kan lokaliseringen udelukkende
udføres med iPlan RT Image. Efter lokaliseringen skal du igen udføre fast billedfusion.
Kontroller venligst omhyggeligt efterfølgende, om alle objekter stadigvæk er korrekt
placerede og markerede.
BEMÆRK: Behandlingsgruppen må ikke fastlåses, hvis behandlingsformen skal tilpasses
ændringer.
 

Sikkerhedsoplysninger

Opdater placeringen af isocenteret og MLC-behandlingsformen, og genoptimer om
nødvendigt IMRT-planen til de nye forhold.

Når det bliver besluttet at tilpasse den aktuelle behandlingsplan, skal patienten skal
scannes igen, og den nye CT-scanning importeres og anvendes CT-referencesættet.

Vær forsigtig, når du vælger et nyt referencesæt. Det er udelukkende beregninger, der er
baserede på en CT-scanning, der anbefales. Hvis der anvendes en gammel CT-scanning, er
det ikke sikkert, at dosen repræsenterer den faktiske fordeling.

Isocenter- og kollimatorbladene bliver ikke automatisk tilpassede den nye plan, men
forbliver i de oprindelige placeringer indstillet i den gamle plan.
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Om iPlan RT Phantom QA

Generelle oplysninger

iPlan RT Phantom QA-programmet, der leveres med iPlan RT Dose, muliggør, at du kan
kontrollere, om din behandlingsplan opfylder kravene. 

Hvordan man udfører fantomkortlægning

Trin

1. Start iPlan RT Phantom QA-softwaren.

2.
Indlæs en CT-scanning af dit behandlingsfantom til iPlan RT Phantom QA.
Du kan indlæse en CT-fantomscanning ved hjælp af den samme indlæsningsprocedure,
som er beskrevet på side 57.

3.

Udfør Surface Segmentation og Object Creation for fantom CT-scanningen.
Du kan udføre disse opgaver på samme måde som beskrevet for iPlan RT.
• Se side 73
• Se side 109

4.

I trinet Phantom Mapping (Fantomkortlægning), kan du så indlæse patientbehandlingen,
som du ønsker at verificere (se side 456).
Nu kan du se fordelingen af punkter med interesse for din behandlingsplan, kortlagt på
fantomet.

Kontrol af dosisfordeling ved bestråling af fantomet

Du kan placere et stykke film på fantomet, der skal bestråles ved det angivne niveau, eller du kan
bruge andre metoder til dosismåling.
Du kan analysere den bestrålede film ved hjælp af en dosisscanner og dermed finde ud af, om
dosisfordelingen virkelig er i overensstemmelse med behandlingsplanen.
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15.2 Indlæsning af en behandlingsplan

Generelle oplysninger

Du kan indlæse en behandlingsplan i Phantom Mapping-trinet. Dette muliggør, at du kan
undersøge dosisfordelingen, når den bliver kortlagt på CT-scanningen på et fantom.

Hvordan man indlæser en behandlingsplan

Trin

1.

På funktionsområdet til Phantom Mapping-trinnet klikkes på Load Treatment Plan...
(Indlæs behandlingsplan) for at indlæse den nødvendige behandlingsplan.
Du kan indlæse en behandlingsplan ved hjælp af den samme fremgangsmåde som er be-
skrevet for iPlan RT Dose. Se side 57.

2.

Efter behandlingsplanen er blevet indlæst, fremkommer denne meddelelse:

Hvordan man indlæser en anden behandlingsplan

Hvis du ikke ønsker at gemme ændringerne til en behandlingsplan, men i stedet vil udføre en
fantomkortlægning ved hjælp af en anden behandlingsplan:

Trin

1. Vælg det RTPlan-objekt, der repræsenterer behandlingsplanen på funktionsområdet.

2. Klik på Delete. Nu er behandlingsplanen slettet.

3. Klik på Load Treatment Plan (se side 456) for at indlæse en anden behandlingsplan.

Recept

I tilstanden Phantom Mapping (Fantomkortlægning) indeholder ordinationsmodulet i DICOM RT
en standardordination med målordinationsdosis på 1,0 Gy.

Indlæsning af en behandlingsplan
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15.2.1 Positionering af behandlingsgrupper (Isocentre)

Generelle oplysninger

På aksiale rekonstruktioner kan du tydeligt identificere den tynde linje, der antyder filmens lodrette
position. De små cirkler viser indsættelsesåbningen for dosimetriudstyr. Den aktuelle position af
isocenteret (behandlingsgruppen) er angivet med et lille grønt trådkors.

Hvordan man positionerer isocenteret

Isocenteret positioneres først ved referencepunktet defineret under overfladesegmentering (se
side 73).
Følg disse trin til positionering af isocenteret til patientens datasæt på filmplaceringen eller i
indsættelsesåbningen for dosimetriudstyr:

Trin

1.

Vælg behandlingsgruppen på området Functions i Phantom Mapping-trinnet.

2. Klik på Position.

3.

Brug din mus til at placere det lille grønne trådkort på den ønskede placering.

Påvirkninger af isocenterbevægelser

Hvis et isocenter flyttes, bevares relationen til de andre isocentre. De oprindelige værdier af MLC-
positioner bliver ikke ændrede.
Placeringen af isocenteret skal ikke nødvendigvis placeres på filmplanet. Dette muliggør, at
fantomer med flere indsatte film kan anvendes til 3D-verificering. iPlan RT Dose-eksporten kan
indeholde vilkårlige skiver og volumener.
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15.2.2 Indstilling af normaliseringsfaktorer

Generelle oplysninger

Efter du har positioneret patientdatasættets isocenter i den påkrævede placering, kan du bruge
funktionerne Show Dose og Dose Display i værktøjslinjen til at vise dosisfordelingen. For
yderligere oplysninger om dissse funktioner henvises der til side 213.
Hvis den tilførte dosis overstiger filmens dosisinterval, viser den eksponerede film ikke den
nøjagtige dosisfordeling. I dette tilfælde kan du bruge MU Normalization ... (MU-normalisering ...)
i området funktioner til at reducere dosen, mens forholdet beholdes.

Hvordan man aktiverer MU-normalisering

Klik på MU Normalization ... i området Functions i trinet Phantom Mapping.

Hvordan man udfører MU-normalisering

Trin

1.

Hvis der kun anvendes en ensartet værdi til fraktionerne af forskellige isocentre (behand-
lingsgruppe), bliver denne værdi anvendt som standard.
Ellers skal du indtaste et tal i feltet Divide by, med hvilket den tilførte dosis skal divideres,
for eksempel hvis du indtaster 10, så bliver den tilførte dosis reduceret med en faktor på
10.

2. Klik på OK for at bekræfte, eller klik på Cancel for at forlade dialogen.

Indlæsning af en behandlingsplan
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15.2.3 Ekstra indstillinger

Interessepunkter

Interessepunkter kan også defineres under fantomkortlægning fx for at vise en minimum eller
maksimum dosis. Se side 233.

Ændring af stråle og bueparametre

Efter du har defineret normaliseringsfaktoren, kan du skifte stråle- og bueparametrene, som det
påkræves:
• Se side 193
• Se side 196

Du kan ændre indgangsvinklen for at tillade tilførsler fra dine foretrukne vinkler, eller du kan endog
justere enkelte MU’er efter dine behov.
Du kan for eksempel indstille alle stråler til nul med undtagelse af én, for at kunne analysere den
pågældende stråle. Notér de oprindelige MU’er på de individuelle stråler, for eksempel ved hjælp
af en udskrift (se side 401).

Verifikation

Ændring af overvågningsenheden i fantomkortlægning kan medføre mere eller mindre forskellige
MU-relationer mellem elementerne på et komplekst element (såsom et HybridArc element) eller
statiske IMRT-segmenter pga. afrundingsproblemer. Udfør altid film-dose verificeringer med
fantomkortlægningsplanen efter MU-modifikationer og ikke med den oprindelige behandlingsplan
fra iPlan RT.
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15.3 Afslutning af fantomkortlægning

Generelle oplysninger

Efter du har afsluttet Phantom Mapping-trinnet, kan du
• Lagring af behandlingsplanen (se side 52). Behandlingsplanen bliver gemt sammen med

fantomdataene.
• Vælg objektet RTPlan, og eksporter behandlingsplanen til DICOM (se side 367).
• Udskrivning af behandlingsplanen (se side 401).
• Lukke programmet. Udskrivningen kan gennemføres på samme måde som beskrevet for iPlan

Dose (se side 54).

Afslutning af fantomkortlægning
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16 iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Oversigt

Generelle oplysninger

iPlan RT 4.5 licenseret til Brain Metastases er en slank version af iPlan RT Dose 4.5. Den er
udelukkende til brug med Brain Metastases-softwaren til at lette ibrugtagningsprocedurer og
validering af maskinprofiler. Denne iPlan RT-version må ikke bruges til behandlingsplanlægning
og tillader derfor udelukkende indlæsning af planer, som skal bruges til kvalitetssikring af
maskiner.

Sikkerhedsoplysninger

iPlan RT 4.5 licenseret til Brain Metastases må udelukkende bruges til ibrugtagning og
validering af din maskinprofil. Programmet må ikke anvendes til at oprette
behandlingsplaner.

iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 FOR
INVERSEARC 1.0

17.1 Oversigt

Generelle oplysninger

InverseArc (fremstillet af RaySearch i partnerskab med Brainlab) er medicinsk software, som er
designet til at oversætte behandlingsplaner oprettet med iPlan RT Dose 4.5 eller et hvilket som
helst tredjepartssystem til VMAT-ækvivalente (Volumetric Modulated Arc Therapy) planer.
En DICOM RT-behandlingsplan er nødvendig som input (betegnet som referenceplanen). En
ækvivalent DICOM RT-behandlingsplan oprettes derefter ved hjælp af VMAT-teknologien. For
yderligere oplysninger, se manualen InverseArc.
For at kunne bruge behandlingsplaner oprettet med iPlan RT Dose som referenceplaner i
InverseArc, skal de eksporteres til DICOM. Til dette formål anvendes en speciel platform
(VMATifier-Platform). I modsætning til den normale DICOM-eksport sikrer denne platform
følgende:
• DVH-begrænsninger eksporteres for at aktivere gennemgang af behandlingsplaner i

InverseArc.
• Opløsningen for den eksporterede dosismatrice matcher Dose Resolution i dialogboksen med

egenskaber for RTPlan i iPlan RT Dose. (Bemærk: For alle andre platforme matcher
opløsningen for den eksporterede dosismatrice opløsningen i serierne med reference CT-
billede.) Opløsningen for den eksporterede dosismatrice er vigtig, fordi InverseArc bruger den
selv samme dosisopløsningen, når programmet opretter VMAT-behandlingsplanen.

Bemærkninger til planlægning

Når iPlan RT Dose anvendes til at oprette referencebehandlingsplaner for InverseArc, bør
følgende information tages i betragtning:
• InverseArc forsøger at placere VMAT-buerne på samme måde som stråle/bue-opsætningen i

referenceplanen (dvs. programmet vil normalt bruge samme bordvinkler og samme isocenter).
Brugeren bør dog altid kontrollere den foreslåede buropsætning i InverseArc inden VMAT-
optimeringen startes.

• Oprettelsen af en ækvivalent VMAT-behandlingsplan med InverseArc fungerer bedst, hvis
referenceplanen har en dosisfordeling, som nemt kan mimes med en bue (dvs. 9 coplanare
IMRT-stråler med lige stor afstand).

Sikkerhedsoplysninger

Til revalidering af dit system efter installation af InverseArc anbefales revalideringstest.
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18 SOFTWARETEST
18.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Dette er de anbefalede systemtest efter mindre ændringer i dit system, herunder:
• Hotfix i operativsystemet
• Installation af virusscannere
• Installation af tredjepartssoftware

Ved større ændringer i operativsystemet (nyt OS, ny SP osv.) skal du kontakte Brainlab-support.

Sådan udføres softwaretest for PatXfer RT Version 1.5

For at udføre disse test skal følgende være konfigureret i PatXfer RT:
• Et DICOM Q/R-arbejdsarkiv.
• Et Brainlab-arkiv på et kortlagt netværksdrev (hvis der ikke er et kortlagt netværk til rådighed,

kan et lokalt drev bruges).
• Et DICOM SCU-eksportarkiv (et lokalt DICOM-eksportarkiv, hvis et netværk ikke er til

rådighed).

Trin

1. Vælg DICOM QR-arkivet, og tryk på Next. Ser du patientlisten?

2. Vælg en patient, og tryk på Next. Er alle billeder af patienten indlæst og vist?

3. Eksportér patientdata til arkivet på det kortlagte drev. Er alle filer eksporteret som forven-
tet? Kontroller med Windows Explorer (Windows Stifinder).

4. Gå tilbage til listen med valgene i arkivet. Indlæs hvilke som helst data fra xBrain-data fra
dit Brainlab-arkiv. Er dataene indlæst korrekt?

5. Eksportér den valgte patient til det konfigurerede DICOM SCU-eksportarkiv. Er alle filer
eksporteret som forventet?

Sådan udføres softwaretest for iPlan RT Image Version 4.1

Følgende verificeringsdata er nødvendige for at udføre disse test:
• Cranial xBrain-patientdata med mindst et CT- og et MRI-billedsæt.

Trin

1.
Åbn en testpatient. Kan patienten/planen indlæses? Vises billederne og planerne, herun-
der også objekterne, korrekt? Kontrollér oversigten (3D-visning og rekonstruktioner), flere
skiver og flere sæt.

2.
Gælder kun for lokaliserede patientdata: Gå til Localization, tildel den korrekte lokalisator
til CT-datasættet. Passer de blå lokalisatormærker til lokalisatorstængerne i 2D-skiverne,
og er de rettet ind i 3D i overensstemmelse med den anvendte lokalisatorgeometri?

SOFTWARETEST
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Trin

3.
Gå til Image Fusion, og udfør automatisk billedfusion. Bliver den automatiske billedfusion
udført som forventet? Er Spyglass- og Amber Blue-visninger til gennemgang af fusionsre-
sultatet tilgængelige?

4. Gå til Object Creation, vælg et tilfældigt atlasobjekt (f.eks. hjernestamme), og tryk på
Segmentation. Bliver den automatiske segmentering udført som forventet?

5. Er de segmenterede objekter vist korrekt i alle visninger og i 3D? Kontrollér farve og form.

6.
3D-ydelse: Tilføj atlasobjektet Cerebrum, og start den automatiske segmentering. Seg-
mentér objektet Bone med tærskelsegmentering i CT-datasættet. Er 3D-visningen kor-
rekt? Er det stadig muligt at rotere 3D-oversigten?

7. Kan planen godkendes og gemmes korrekt?

8. Aktiver alle udskrivningselementer. Kan planen udskrives?

9. Genstart iPlan RT Image, og indlæs testplanen. Kan testplanen indlæses?

Sådan udføres softwaretest for iPlan RT Version 4.5

Følgende verificeringsdata er nødvendige for at udføre disse test:
• Cranial xBrain-patientdata med konturerede OAR'er og en PTV.

Trin

1. Åbn en testpatient. Vises testpatienten, herunder objekter, korrekt? Kontrollér oversigten
(3D-visning og rekonstruktioner), flere skiver og flere sæt.

2. Gå til Surface Segmentation, og beregn den udvendige kontur. Er den udvendige kontur
beregnet? Er den udvendige kontur vist i 3D-displayet?

3. Gå til Object Manipulation, og opret et forstørret objekt. Kan det forstørrede objekt op-
rettes?

4. Gå til Dose Treatment, og opret en tilfældig behandlingsplan. Aktivér dosisvisning. Er
3D-visningen i fanen Bestrålingsplan stadig funktionel?

5. Gå til Dose Verification, og skift til feltet med rekonstruktionsvisningen. Vises en DDR?

6. Kan planen godkendes og gemmes korrekt (f.eks. med navnet Testplan)?

7. Kan planen eksporteres via DICOM?

8. Hvis ExacTrac Export er tilgængelig: Kan planen eksporteres til ExacTrac?

9. Kontroller din printers kalibrering. Aktiver alle udskrivningselementer. Kan planen udskri-
ves?

10. Genstart iPlan RT, og genindlæs testplanen. Kan Testplanen indlæses?

Oversigt
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19 GENERELLE SKÆRM- OG
VÆRKTØJSLINJE-
FUNKTIONER

19.1 Indhold af planlægningsvisninger

Generelle oplysninger

De tilgængelige faner og visninger afhænger af arbejdsgangtrinnet.

Grundlæggende planlægningsvisning

Den grundlæggende planlægningsvisning tilbyder 3D- og skiverekonstruktioner:

Figur 274 

Vejledende information

Der findes bogstaver, som angiver billedretningen i kanten af hver visning.

Retning Beskrivelse

A Forrest
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Retning Beskrivelse

P Bagest

L Venstre

R Højre

H Hoved

F Fod

Indhold af planlægningsvisninger
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19.1.1 Fremvisning af 3D-datasæt

Generelle oplysninger

Der findes adskillige sider med planlægningsfaner, hvor man kan se indholdet af 3D-datasæt.
BEMÆRK: Til at præsentere patientanatomien anvendes hovedsagligt 3D-datasæt. 2D-datasæt
(side 471) og 4D-billedserier (side 476) kan anvendes til at supplere 3D-billedoplysninger.
 

Planlægningsvisninger

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figur 275 

Indhold af planlægningsvisninger

Nr. Komponent

① Der findes forskellige funktioner øverst til venstre i hver visning, fx Full Screen.

② Afhængig af det nuværende planlægningstrin er det muligt af højreklikke med musen på
visse objekter i planlægningsvisningen for at få vist en indholdsmenu.

③ Visse visninger indeholder en 3D-rekonstruktionsmodel baseret på de scannede billeder
og på yderligere strukturelle oplysninger, såsom segmenterede objekter.

④

I andre visninger findes der scannede skiver:
• Den første linje angiver typen af scanning (f.eks. MR eller CT) og det nummer, der

identificerer scanningssættet (f.eks. #1), samt scanningsretningen.
• Nummeret på den aktuelle skive i scanningssættet er angivet på den anden linje.
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Nr. Komponent

⑤

Der findes scannede rekonstruktioner i visse visninger:
• Første linje (i parenteser), er den retning, hvori billedsættet oprindeligt blev taget.
• Anden linje er retningen for den rekonstruerede visning af billedet.
• Scanningstypen (f.eks. MR eller CT) og det nummer, der identificerer scanningssættet

(f.eks. #1), vises også.

⑥ Et patentikon (vises nederst til venstre i hver visning) angiver retningen af visningen.

⑦
Hvis en 4D-dataserie er tilgængelig (f.eks. under planverificering se side 507), vises et
kontrolpanel, der gør det muligt at se en simulering af indre organbevægelse i bunden til
højre af skive- og rekonstruktionsvisninger.

Indhold af planlægningsvisninger
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19.1.2 Visning af røntgenbilleder

Generelle oplysninger

Hvis de patientdata, du har indlæst, indeholder røntgenbilleddata, vises disse på et separat
faneblad, X-ray Images.

Røntgenbilleder

①

② ③

Figur 276 

Se indhold

Nr. Komponent

① Funktionen Full Screen (se side 487).

② Billedtypen (i dette tilfælde DSA) og nummeret der identificerer billedsættet (fx #1).

③ Nummeret på den aktuelle skive i billedsættet er angivet på den anden linje.

BEMÆRK: Standard-røntgen- og DSA-røntgenbilleder understøttes.
 

GENERELLE SKÆRM- OG VÆRKTØJSLINJEFUNKTIONER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 471



19.1.3 Visning af skiver

Generelle oplysninger

Udover rekonstruktionsvisningerne på hovedskærmen findes der i visse tilfælde en separat side
med faner, der indeholder originale CT-skivevisninger.

Skivevisninger

Figur 277 

Ændring af skivevisninger

Trin

1.

For at definere antallet af krævede skiver klikkes på knappen Number of Slices øverst til
venstre i skærmen.

Indhold af planlægningsvisninger
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Trin

2.

Vælg den nødvendige valgmulighed med musen.

3. Skivevisningerne bliver opdaterede afhængigt af dine valg.

Yderligere oplysninger

Under skivevisningerne vises en sagittal og en koronal rekonstruktion.
Der findes evt. også en tilgængelig 3D-model. Denne opdateres i henhold til ændringer i
datasættet, f.eks. under objektdannelse (se side 109).
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19.2 Valg af skive- og billedsæt

Generelle oplysninger

Med funktionen til valg af skive- og billedsæt kan du vælge, hvilke billeddata der skal vises på
planlægningsområdet.

Aktivering

Trin

Klik på knappen Slice and Image Set Selection i værktøjslinjen.

Valgfaner

Figur 278 

Tilgængelige faner

Standard 3D-data kan vælges i fanen Set Selection (se side 475).
Hvis passende CT-scanningsdata er tilgængelige, kan man anvende fanen 4-D Series (se side
476) til at oprette en simulering af den indre organbevægelse, der kan vises under
behandlingsplanlægning.

Valg af skive- og billedsæt
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19.2.1 Valg af billeder

Indstil valgfane

①

② ③

Figur 279 

Hvordan man vælger et billedsæt

Trin

1. Vælg det billedsæt, der skal vises, fra listen over tilgængelige billedsæt ①. 

2.
• For at frigøre systemhukommelse kan man deaktivere billedsæt, som ikke er påkræve-

de ved hjælp af Unload Images-knappen.
• Billeder kan reaktiveres, når det er nødvendigt, ved hjælp af Load All-knappen.

3.

Afhængigt af det aktuelle trin, er det nu muligt at vælge enten en individuel skive eller et
sæt af sekventielle skiver fra området skivevisning ②.
• I området skivevisning fremhæves den/de valgte skive(r) med blåt.
• I forvisningsområdet ③ vises den aktuelt valgte skive eller den første skive i den aktuelt

valgte serie.

4. Klik på OK for at bekræfte valget og få vist skiverne i billedvisningerne i planlægningsom-
rådet.
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19.2.2 Definition af 4D-serier

Generelle oplysninger

Hvis der er adskillige tilgængelige CT-scanningsdatasæt med samme referenceramme, kan du
oprette en 4D-serie, der simulerer interne organbevægelser. Dette kan anvendes som grundlag
for fastlæggelse af den påkrævede PTV-margen (side 109) og til at verificere, at den færdige
behandlingsplan er nøjagtig og passende til patientbehandling (se side 354).

4D-serier fane

Figur 280 

Valg af data til en 4D-serie

Alle CT-scanningssæt med samme referenceramme-UID og den samme retning bliver automatisk
opfattet som en 4D CT-serie. Du skal derfor verificere, at de korrekte CT-scanningssæt er blevet
valgt. Manuelle funktioner til oprettelse af 4D-serier tilbydes også på følgende måde:

Komponent Funktion

Vælg de datasæt, der skal medtages i 4D-serier.

Move Up og Mo-
ve Down Definer i hvilken rækkefølge et valgt datasæt skal optræde i 4D-serien.

Use Common
Windowing

Ved at aktivere dette afkrydsningsfelt sikres det, at hvis windowing-niveauet
justeres (se side 501), anvendes det samme niveau til alle datasæt i 4D-se-
rien.

Valg af skive- og billedsæt
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Komponent Funktion

Intensity Projecti-
ons

Ved hjælp af afkrydsningsfelterne til projektion af intensitet kan man beregne
et standard gråværdiniveau:
• Minimum Intensity Projection: den laveste (mørkeste) værdi for gråtone

fra alle de valgte datasæt.
• Maximum Intensity Projection: den højeste (lyseste) værdi for gråtone

fra alle de valgte datasæt.
• Mean Intensity Projection: gennemsnitsværdien for gråtoner fra alle de

valgte datasæt.
Når du først har foretaget dit valg, kan knappen Create Image Sets anven-
des til at oprette et separat datasæt til hver valgt projektion af intensitet. Nav-
net på den valgte projektion og kildebilledsættet anvendes til at identificere
det nye billedsæt.

BEMÆRK: For at maksimere systemets ydeevne skal man undgå at indlæse scanningssæt, der
ikke umiddelbart er nødvendige for behandlingsplanlægningen.
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19.2.3 Browse i billedskiver

Gennemse skive

Valgmuligheder

Klik på Browse Slice-knappen for at gå en skive fremad.

Klik på Browse Slice-knappen for at gå en skive tilbage.

Gennemse skiver

Valgmuligheder

Klik på Browse Slices-knappen for at gå fremad til en anden gruppe skiver.
Visningen ruller gennem et antal skiver, som afhænger af den aktuelle visning. For ek-
sempel, i en visning med fire skiver ruller visningen tre skiver fremad. I en visning med
ni skiver ruller visningen otte skiver fremad.

Klik på Browse Slices-knappen for at gå tilbage til en tidligere gruppe skiver.
Visningen ruller gennem et antal skiver, som afhænger af den aktuelle visning. For ek-
sempel, i en visning med fire skiver ruller visningen tre skiver tilbage. I en visning med
ni skiver ruller visningen otte skiver tilbage.

BEMÆRK: Browsning foregår i den retning, der er angivet med patientikonet (vist nederst til
venstre i billedvisningen).
 

Browsing af billeder ved hjælp af mus og tastatur

Du kan også browse billeddata ved hjælp af musen og tastaturet på denne måde:
• Brug musens rullefunktion til at gennemse de tilgængelige billeddata med skiver en efter en.
• Brug musens rullefunktion samtidig med at du klikker på shift-tasten på tastaturet til at bladre

gruppevis gennem de tilgængelige billeddata.
• Du kan også benytte op-/ned-pilene på tastaturet til at rulle frem/tilbage skive for skive.
• Brug Pg Up og Pg Dn-tasterne på dit tastatur til at rulle frem eller tilbage med tre skiver ad

gangen.
BEMÆRK: Disse funktioner er også tilgængelige til skiverekonstruktionsvisninger.
 

Valg af skive- og billedsæt
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19.2.4 Dybde- og skiverulning

Generelle oplysninger

I rekonstruktionsvisningerne gør knappen Depth Scrolling det muligt at rulle gennem
scanningsrekonstruktioner langs akser angivet af patientikonet (vist nederst til venstre af
billedvisningen). 
I skivevisninger kan du benytte Slice Scrolling til at rulle gennem tilgængelige skiver. 

Skivevisninger

① ②

Figur 281 

Nr. Komponent

① Rulning i dybden (rekonstruktioner)

② Skiverulning

Hvordan man anvender rullefunktionen

Trin

1.

Klik på knappen Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Hold venstre museknap nede, og bevæg cursoren opad eller nedad på det valgte billede
for at se den ønskede dybde eller skive.
Du kan ligeledes bruge hjulet på din mus til at rulle gennem billeddata.

3.

Klik på knappen Depth Scrolling / Slice Scrolling igen for at deaktivere funktionen.

BEMÆRK: Den oprindelige skiveafstand er forskellig fra den skiveafstand, der anvendes ved
rekonstruktioner.
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19.2.5 Ændring af billedsættets egenskaber

Hvordan man ændrer egenskaber for billedsæt

Valgmuligheder

For at få vist egenskaber for et 3D-billedsæt klik på ikonet ved siden af billedsættet på
Plan Content-fanen.

Figur 282 

Komponent Funktion

Properties

Du kan indtaste en kort kommentar f.eks. et mere specifikt navn. Kommentaren
bliver medtaget i navnet, der vises på datastrukturen, hvis det forudtildelte navn
indeholder færre end 6 bogstaver.
Du kan også vælge en submodalitet, når denne er tilgængelig.

More Angiver, hvorvidt billeddata var i DICOM- eller xBrain-format, da de blev ind-
læst, og giver yderligere oplysninger om det valgte patientforsøg.

Valg af skive- og billedsæt
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19.3 Grundlæggende visningsopsætning
19.3.1 Visningsmuligheder

Generelle oplysninger

I visse visninger tillader knappen View Options at visningsretningen ændres.

Hvordan man vælger en valgmulighed for visning

Trin

1.

Klik på View Options-knappen for at få vist de muligheder, der er til rådighed.

2.

Vælg den påkrævede retning med musen.
Den tilgængelige retning afhænger af den aktuelle planlægningsvisning og -trin.

Valgt valgmulighed for visning (Eksempel)

Figur 283 
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19.3.2 Visningstyper

Generelle oplysninger

I nogle visninger giver knappen View Types mulighed for at vælge type for visningen.

Hvordan man vælger en visningstype

Trin

1.

Klik på knappen View Types for at vise de tilgængelige valgmuligheder (Planes, 3D eller
Objects).

2.

Vælg den nødvendige valgmulighed med musen.

Tilgængelige visningstyper

View Beskrivelse

Planes

Med et klik på Planes vises segmenterede objekter ③ og plane rekonstruktioner ② i
3D-visningen, som findes i nogle planlægningsfaner.

①
②

③
• De viste oplysninger afhænger af valgene i fanen 3-D Plane View (tilgængelig via

knappen Options i værktøjslinjen, se side 490).
• Placeringen af planer i 3D-visning bliver tilpasset, hvis ændringer laves i 2D-vis-

ninger.

Grundlæggende visningsopsætning
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View Beskrivelse

3D

Ved at klikke på 3D vises en 3D-model af hele scanningsområdet.

③

Objects

Ved at klikke på Objects vises der kun en 3D-visning af planlagte objekter.

③

BEMÆRK: Man kan rotere visningen i alle tilfælde ved at placere musemarkøren over visningen
og flytte pilen, der vises ③ i den påkrævede retning.
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19.3.3 Sammensætningsmuligheder

Generelle oplysninger

I trinnet Object Creation gør knappen Composing Options det muligt at verificere to billedskiver
fra forskellige datasæt, der er fusioneret.

Hvordan man vælger en sammensætningsmulighed

Trin

1.

Klik på knappen Composing Options for at vise de tilgængelige valgmuligheder (Off,
Aperture eller Blending).

2.

Vælg den nødvendige valgmulighed med musen.

Tilgængelige sammensætningsmuligheder

Valgmu-
ligheder

Beskrivelse

Aperture

Muliggør sammenligning af et defineret område af referenceskiven (i øverste højre
visning) med skiven i den aktuelle billedvisning.

• For at sammenligne referenceskiven og den aktuelle skive bruges musen til at
placere den blå ramme, der vises over området, der skal verificeres.

• Brug musen til at ændre størrelse på åbningen ved at trække i kanten af rammen.

Grundlæggende visningsopsætning
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Valgmu-
ligheder

Beskrivelse

Blending

Muliggør, at du kan sammenligne hele referenceskiven (vist i gult) med hele den ak-
tuelle billedskive (vist i blåt).

• For at vise flere oplysninger på referenceskiven placeres cursoren over billedet,
den venstre museknap holdes nede og musen flyttes til højre.

• For at vise flere oplysninger på den aktuelle skive placeres cursoren over billedet,
den venstre museknap holdes nede og musen flyttes til venstre.

Off Klik på Off for at deaktivere sammensætningsmulighederne.
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19.3.4 2D Recenter

Generelle oplysninger

Funktionen 2D Recenter gør det muligt at flytte rekonstruktionsplaner i visse billedvisninger og
recentrere billedvisningen. 

Recentrering

① ②
Figur 284 

Nr. Komponent

① Justering af vandret visning

② Justering af lodret visning

Hvordan man recentrerer billeder

Trin

1.

Klik på knappen 2D Recenter for at vise et lodret og vandret plan, angivet af blå linjer på
billedet.

2.

Klik med musen på det krævede plan og træk linjen, indtil der opnås en passende positi-
on. Billedet recentreres på den nye position.
For at flytte det lodrette og det vandrette plan samtidigt klikkes på skæringspunktet med
begge linjer og linjerne trækkes, indtil der opnås en passende position.

3. Klik på knappen 2D Recenter igen for at deaktivere funktionen.

Grundlæggende visningsopsætning

486 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.3.5 Zoom på billeder

Zoom på visninger

① ②

③

Figur 285 

Nr. Komponent

① Standard zoom ind

② Zoom ind på afsnit

③ Zoom ud

Hvordan man zoomer ind og ud

Valgmuligheder

Zoom In
• Klik på en udvalgt billedvisning for at zoome ind på det viste billede.
• Placer cursoren på et interesseområde, hold den venstre museknap nede og træk for

at åbne valg af ramme.

Zoom Out
Klik på den valgte billedvisning for at zoome ud, så du kan få et overblik over hele bille-
det.

Det er også muligt at zoome ind og ud ved at trykke på Ctrl-tasten på dit tastatur og justere på
musehjulet.
Alle skivevisninger på den aktuelle planlægningsfane bliver justerede med den samme
zoomfaktor.
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Fuld skærmvisning

Figur 286 

Hvordan man aktiverer fuld skærm visning

Trin

1.

Klik på Full Screen-knappen for at forstørre den nuværende visning til fuld skærm.
Det relevante område er nu tydeligt på den forstørrede visning.

2. Klik på knappen Full Screen igen, for at deaktivere funktionen og den foregående layout
genoprettes.

Grundlæggende visningsopsætning
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19.3.6 Panoreringsbilleder

Generelle oplysninger

Funktionen Panning gør det muligt at gencentrere zoomfokusset (justere positionen af det viste
billede i visningen).

Panoreringsvisninger

① ②
Figur 287 

Nr. Komponent

① Visning af planer

② Skivevisning

Hvordan man panorerer billeder

Trin

1.

Klik på Panning-knappen for at aktivere Panning-funktionen.

2.
Ved hjælp af musen trækkes skiven til den ønskede position på den valgte visning.
De andre visninger bliver opdaterede derefter.

3. Hvis du igen klikker på knappen Panning, deaktiveres funktionen.

BEMÆRK: Alle billedvisninger på den nuværende planlægningsfane bliver justerede til den valgte
position.
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19.4 Avanceret visningsopsætning

Generelle oplysninger

Options-funktionen åbner nogle sider med faner, der muliggør, at du kan tilpasse 3D-visningen og
ændre retningen på billeder, der bliver vist på det aktuelle datasæt.

Aktivering af visningsegenskaber

Trin

Klik på knappen Options.

Tilgængelige faneblade

Figur 288 

Avanceret visningsopsætning
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19.4.1 Brug af 2-D fanen egenskaber

Generelle oplysninger

På denne fane kan du definere generelle visningsegenskaber for billedvisninger.

2-D fanen egenskaber

Figur 289 

Tilgængelige funktioner

Komponent Funktion

Scale Visible

Ved at vælge Scale Visible aktiveres en skala (vist i millimeter) på højre side
af aksiale, koronale og sagittale billedvisninger.
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Komponent Funktion

3-D Objects in
Slice Views

Aktiverer 3D-visning på skivevisninger på Overview-fanen af objekter oprette-
de under Object Creation-trinnet.

Hvis denne valgmulighed er deaktiveret, bliver objekter vist som gennemsigti-
ge 2D-objekter.

Display Interpo-
lation

Når den er aktiveret, vil softwaren interpolere pixels fra de scannede billeder,
hvilket giver en forbedret visning på billedvisninger.

① ②

• ① Uden interpolering
• ② Med interpolering

Konturbreddee-
genskaber

Følgende egenskaber kan anvendes til at definere bredden på objektkonturer:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Avanceret visningsopsætning
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Komponent Funktion

Show Contours
Only

Viser kun de segmenterede objekter som omrids.
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19.4.2 Betjening af 3-D planvisningsfanen

Generelle oplysninger

På denne fane kan du vælge de punkter, der skal vises i 3D-visninger. 

3-D planvisningsfane

Figur 290 

Sådan udføres valg

Trin

1.

Vælg punkterne, der skal vises:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmenterede objekter som PTV eller hjernestamme)

2. Klik på OK for at bekræfte dit valg.

BEMÆRK: For at de valgte planer og objekter kan vises, skal valgmuligheden Planes vælges via
knappen View Types (se side 482).
 

Avanceret visningsopsætning
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19.4.3 Betjening af 3-D tærskelværdifanen

Generelle oplysninger

På denne fane kan man definere tærskelværdien for intervallet af synlige Hounsfield-enheder eller
grå værdier, der anvendes til at vise knoglestrukturer og væv på dine datasæt.

Billedsæt Anvendt enhed

CT Hounsfield-enheder

MR Gråtoneværdier

PET SU-værdier

3-D tærskelværdifane

Figur 291 

Hvordan man tilpasser tærskelværdien

Trin

1.
For at tilpasse tærskelværdien for 3D-visning:
• Brug skyderen på histogrammet (nederst til højre i skærmen) eller
• Indtast den påkrævede værdi i feltet Threshold [HU] under histogrammet

2. Viser en forhåndsvisning af den resulterende 3D-model ved at klikke på opdater visnings-
knappen nederst til venstre i skærmen.
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Yderligere funktioner

Komponent Funktion Se

Bladring i dybden Side 479

Recentrer 2D Side 486

Panorering Side 489

Zoom ind/ud Side 487

Visningstyper Side 482

Avanceret visningsopsætning
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19.4.4 Betjening af 3-D afskæringsfanen

Generelle oplysninger

Under dette faneblad kan du fastlægge hvilken del af billedet, der skal vises i 3D-visningerne.

3-D afskæringsfane

Figur 292 

Hvordan man definerer et udskæringsområde

Trin

1. Klik på Enable Clipping Range i afsnittet 3-D Clipping Areas, for at vise blå rammer i
de øvre billedvisninger.

2.

Klik på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut til højre for dialogboksen.

3.

Placer musen over den blå ramme og tilpas rammen således, at den omringer området,
der skal fjernes:
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Trin

4.

Klik på den opdaterede visning nederst til venstre på skærmen for at få en forhåndsvis-
ning af den oprettede 3D-model.

Hvordan man udfører en terningformet udskæring

Med denne egenskab kan du fjerne en kvadrant fra 3D-modellen for at kunne vise et tværafsnit.

Trin

1. Klik på Enable Cubic Cut i afsnittet 3-D Clipping Areas, for at vise blå rammer i de øvre
billedvisninger.

2.

Klik på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut til højre for dialogboksen (hvis ikke
allerede er aktiveret).

3.

Vælg en kvadrant, der skal fjernes fra 3D-modellen:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Klik på den blå kvadrants kant i aksial eller koronal visning og juster vinklerne for områ-
det, der ikke skal medtages i 3D-visningen.

5.

Klik på den opdaterede visning nederst til venstre på skærmen for at få en forhåndsvis-
ning af den oprettede 3D-model.

Avanceret visningsopsætning
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Yderligere funktioner

Komponent Funktion Se

Bladring i dybden Side 479

Recentrer 2D Side 486

Panorering Side 489

Zoom ind/ud Side 487

GENERELLE SKÆRM- OG VÆRKTØJSLINJEFUNKTIONER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 499



19.4.5 Brug af fanen visningsretning

Generelle oplysninger

På denne fane kan du vælge den krævede retning for at sikre, at den passer til den planlagte
retning af patienten på behandlingsbordet.

Vis retningsfanen

Figur 293 

Retningsegenskaber

Du kan vælge mellem følgende retningsegenskaber:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Avanceret visningsopsætning
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19.5 Windowing
19.5.1 Brug af grundlæggende windowing

Generelle oplysninger

Indstillinger for windowing giver dig mulighed for at justere gråtonefordelingen på de viste billeder,
så synligheden eller kontrasten af strukturer kan forbedres.
Du kan justere indstillingerne for windowing i aksiale, sagittale og koronale visninger.

Windowing-visning

Figur 294 

Hvordan man får vist de aktuelle indstillinger for windowing

Trin

1.

Klik på Windowing-knappen for at aktivere funktionen.

2.

Klik på den relevante visning og hold venstre museknap nede for at få vist et histogram,
der indeholder de aktuelle indstillinger.

3. Histogrammet forsvinder, så snart den venstre museknap slippes igen.

4. Ved at klikke på knappen Windowing igen deaktiveres funktionen.
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Hvordan man tilpasser indstillinger for windowing

Trin

1.

Klik på Windowing-knappen for at aktivere funktionen.

2.

For at tilpasse niveauet for gråtoneskalaen (centrum for den valgte windowing-bredde)
klik på visning og:
• Træk musen opad for at øge niveauet.
• Træk musen nedad for at sænke niveauet.

3.
For at tilpasse Hounsfield- eller gråtoneværdi-vinduesbredden klik på billedet og:
• Træk musen til højre for at øge bredden.
• Træk musen til venstre for at mindske bredden.

4. Ved at klikke på knappen Windowing igen deaktiveres funktionen.

Windowing
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19.5.2 Brug af avanceret windowing

Generelle oplysninger

Windowing Dialog-funktionen giver avancerede muligheder for at justere fordelingen af
gråtoneværdier, Hounsfield-enhed eller SUV-fordeling, så knoglestrukturer eller markørpunkter
lettere kan skelnes fra blødt væv.

Billedsæt Anvendte enheder

CT Hounsfield-enheder

MR Grå

PET SUV

Aktivering af windowing-dialogen

Trin

Klik på knappen Windowing Dialog.

Dialogboksen Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figur 295 
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Windowing-dialogindhold

Nr. Komponent Funktion

① Current Oprindelig skive fra det aktuelle billedsæt.

② Preview Forhåndsvisning af den modificerede skive i henhold til dine justeringer.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Vælger forud fastlagte værdier for windowing.

④ Inverse afkryds-
ningsfelt

Gør det muligt at ændre på farvevisningen ved at lave standardindstillin-
gen omvendt, så f.eks. luft vises hvidt og knogle sort.

⑤ Level HU Tilpasser gråtoneniveauet.

⑥ Width HU Tilpasser gråtoneværdibredden.

⑦ Histogram Giver en grafisk fremstilling af fordelingen af Hounsfield-enheder/gråto-
neværdier i billeddataene.

⑧ Zoom-afkryds-
ningsfelt

Begrænser den grafiske fremstilling af fordelingen af Hounsfield-enhe-
der/gråtoneværdier til et bestemt område.

Predefined Windowing Settings

Indstilling Beskrivelse

Bone Anvender knoglespecifik windowing således, at blødt væv bliver mindre tydeligt
og knogler bliver tydeligere (gælder kun for CT-billedsæt).

Current Win-
dowing

Nulstiller indstillingerne for windowing til de indstillinger, der blev definerede, da
du først åbnede denne dialog.

Full Range Anvender hele spektret af gråtoneværdier/Hounsfield-enheder, som scanneren
har dannet til billedsættet.

Radiology De-
fined

Anvender de indstillinger, der blev definerede, da billederne blev taget i brug
første gang.

Windowing-interesseområde

Med denne funktion kan du definere et bestemt område på billedsættet og derefter anvende
gråtoneværdier eller Hounsfield-enheder fra dette område på hele datasættet.

Trin

1.

Klik på knappen Windowing Region of Interest for at aktivere funktionen.

Windowing
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Trin

2.

I visningen Preview bruges musemarkøren til at trække en ramme omkring området,
hvorfra du ønsker at vælge Windowing-indstillingerne.

Du kan også klikke på den krævede placering på billedet i området Preview.

3.

Slip venstre museknap for at se de beregnede resultater i forhåndsvisningen.

4. Klik på OK for at bruge gråtoneværdierne i det valgte område på hele billedsættet.

Justering af gråtoneniveau og -bredde

Du kan foretage disse justeringer, når Zoom-afkrydsningsfeltet er deaktiveret:

Trin

1.

Justering af billedets windowing-centrum:

• Indtast den påkrævede værdi i feltet Level HU, eller
• Juster den tilsvarende skyder til den påkrævede værdi vises

2.

Justering af billedets windowing-bredde:

• Indtast den påkrævede værdi i feltet Width HU, eller
• Juster den tilsvarende skyder til den påkrævede værdi vises
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Justering af bredde på gråtoneværdifordelingen

② ③

①

Figur 296 

Valgmuligheder

Indtast de påkrævede Right HU og Left HU-værdier direkte i felterne, der er stillet til rådighed,
eller

Brug musen til at justere skydebjælken for venstre værdi ② og/eller for højre værdi ③, indtil de
ønskede værdier vises i de pågældende felter.

BEMÆRK: For at begrænse den grafiske gengivelse af Hounsfield-enheden/
gråtoneværdifordelingen til et specifikt område, så windowing kan defineres mere præcist, aktiver
afkrydsningsfeltet Zoom ①.
 

Yderligere funktioner

Komponent Funktion Se

Bladring i dybden. Side 479

Du kan browse gennem enkelte billedskiver i stigende
eller faldende rækkefølge. Side 478

Panorering. Side 489

Zoom ind/ud. Side 487

Knappen til windowing giver dig mulighed for at justere
gråtonefordelingen på de viste billeder, så synligheden
eller kontrasten af strukturer kan forbedres.

Side 501

Knappen Screenshot gør det muligt at tage skærmbille-
der af de viste visninger og dialogbokse. Side 512

Windowing
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19.6 Verificeringsfunktioner
19.6.1 Måling af Hounsfield-enheder/gråtoneværdier

Generelle oplysninger

Funktionerne Measure Hounsfield Units og Measure Values gør det muligt at måle enten
Hounsfield-enheder eller gråtoneværdier på ethvert punkt i en billedskive.

Komponent Funktion

Knappen Measure Hounsfield Units vises i tilfældet af CT-billedsæt.

Knappen Measure Values vises i tilfældet af andre billedsæt. Værdier kan må-
les enten i gråt (for eksempel for MR-billeder) eller i standardoptagelsesværdier
(SUV), eksempelvis for visse PET-scanninger. Andre værdier er også mulige af-
hængig af den pågældende billedmodalitet. 

Måleenheder

Komponent Funktion

Hounsfield-en-
heder

Ved diagnostisk CT-scanning evalueres tæthedsoplysninger i internationale
Hounsfield-enheder (HU) på en skala fra: -1024 til 3071, hvor 0 er værdien for
vand (1,0 g/cm³) og -1000 er værdien for luft.
Hvis scannerens HU-skala overstiger 12 bit (-1024 til +3071), bliver de højeste
værdier afkortede:
• Værdier < -1024 bliver afkortede til -1024
• Værdier > 3071 bliver afkortede til 3071

Under neurologisk CT-scanning anvendes som regel et niveau på 40 HU og en
bredde på 100 HU for at påvise kontrast i hjernevæv.

Gråtoneværdi-
er Gråtoneværdivisningen går fra 0 (sort) til 255 (hvid).

Målingsvisning

① ②
Figur 297 

Nr. Komponent

① Hounsfield-enheder

② Grå værdi
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Hvordan man anvender målingsfunktionen

Trin

1.

Klik på den relevante knap (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.

Klik med cursoren på et vilkårligt punkt på skiven for at se Hounsfield-enheden eller grå-
toneværdien på det valgte punkt.
For at opdatere værdien dynamisk skal du holde venstre museknap nede og bevæge cur-
soren hen over billedet.

3. Klik på knappen igen for at deaktivere funktionen og fjerne den viste værdi fra billedvis-
ningen.

Sikkerhedsoplysninger

iPlan RT Dose kan kun vise de oplysninger om gråtoneværdier/Hounsfield-enheder/SUV pr.
pixel, der er beregnet og eksporteret af scanneren. Vær særlig opmærksom når du
fortolker disse oplysninger og kontrollér, at oplysningerne er korrekte. Data fra keglestråle-
CT og roterende angiografi indeholder for eksempel ikke faktiske HU-værdier.

Det er brugerens ansvar at sikre nøjagtigheden af den viste værdi for Hounsfield-enheder.

Billedsæt i visse modaliteter (f.eks. PET/MRI/SPECT/DTI), som er importeret med iPlan RT
Image-versioner tidligere end 4.1.2 vises muligvis ikke korrekt. Den absolutte
pixelinformation for visse skiver og især den relative pixelinformation mellem forskellige
skiver (3D-rekonstruktioner) kan være ukorrekt. PET-billeder med
standardoptagelsesværdier (SUV) påvirkes ikke.

Hvis en PET-scanning detekteres som ukorrekt importeret af en tidligere iPlan-version, skal
dette billedsæt genimporteres med iPlan RT Image 4.1.2 eller senere.

Hvis et MR-billedsæt detekteres som ukorrekt importeret af en tidligere iPlan RT-version,
bedes du kontakte Brainlab-support.

Da standardoptagelsesværdierne (SUV) kan variere afhængigt af, hvilken PET-scanner der
anvendes, skal de viste værdier inden brug altid sammenlignes med de SUV, der er opnået
direkte på scanneren.

Verificeringsfunktioner
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19.6.2 Koordinatsystem

Generelle oplysninger

Afhængigt af om du arbejder med lokaliserede eller ikke lokaliserede billeder anvendes der et
separat patientkoordinatsystem til målingsvisningen.
• Ikke lokaliserede billeder: for at sikre konsekvens bruger iPlan RT Dose samme

patientkoordinatsystem som ExacTrac (se side 518). Alternativt er det muligt at indstille et
referencepunkt i Surface Segmentation-trinnet, der skal anvendes til at definere
udgangspunktet i koordinatsystemet.

• Lokaliserede billeder: koordinatsystemet er baseret på referencerammen som den
stereotaktiske lokalisator stiller til rådighed.

Brainlab koordinatsystem: Ikke lokaliserede billedsæt

Figur 298 

GENERELLE SKÆRM- OG VÆRKTØJSLINJEFUNKTIONER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 509



19.6.3 Afstandsmåling

Generelle oplysninger

Knappen Measure Distances gør det muligt at måle afstanden mellem to punkter på et billede.

Afstandsvisning

Figur 299 

Hvordan man måler afstande

Trin

1.

Klik på knappen Measure Distances for at aktivere funktionen.

2.
Klik med cursoren på to punkter på billedet.
Afstanden beregnes og vises i millimeter mellem de valgte punkter.

3. Om nødvendigt kan du omplacere et punkt ved at klikke på det med musen og trække det
valgte punkt til den ønskede placering.

4. Klik på knappen Measure Distances igen for at deaktivere og fjerne afstandsmålingen
fra billedvisningen.

Behandlinger uden lokalisering må kun udføres, hvis skalering er blevet verificeret.

Verificeringsfunktioner
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19.6.4 Vinkelmåling

Generelle oplysninger

Med funktionen Measure Angles kan du måle vinklen mellem tre vilkårlige punkter i billedet.

Vinkelvisning

Figur 300 

Hvordan man måler vinkler

Trin

1.

Klik på knappen Measure Angles for at aktivere funktionen.

2.
• Klik med cursoren på tre punkter på billedet.
• Vinklen mellem de valgte punkter beregnes og vises.

3. Om nødvendigt kan du omplacere et punkt ved at klikke på det med musen og trække det
valgte punkt til den ønskede placering.

4. Klik på knappen Measure Angles igen for at deaktivere funktionen og fjerne vinkelmålin-
gen fra billedvisningen.
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19.6.5 Skærmbilleder

Hvordan man tager et skærmbillede af den aktuelle skærm

Trin

Klik på knappen Screenshot.

Gemte skærmbilleder

Softwaren viser en meddelelse, der bekræfter, at skærmbilledet er blevet gemt og angiver
placeringen. Standardplaceringen er C:\Brainlab\Screenshots.

Figur 301 

Beskyttelse af fortrolige patientoplysninger

Patientens navn vises på hvert skærmbillede. For at beskytte fortrolige patientoplysninger skal du
sikre, at kun det relevante lægefaglige personale har adgang til alle skærmbilleder.

Verificeringsfunktioner
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19.7 Nyttige ekstra funktioner

Generelle oplysninger

Dette afsnit beskriver nogle ekstra funktioner på iPlan RT, der gør den enklere at bruge.

iPlan information

Klik på Brainlab logoet nederst på hovedskærmen for at få vist oplysninger om iPlan-versionen,
Brainlab og de aktuelle installerede iPlan-komponenter:

Figur 302 

Hvordan man skifter bruger

Trin

1. Klik på Brainlab logoet.

2. Klik på skift bruger-knappen.

Skalering af DVH-akser:

Hvis du ønsker at øge den viste volumen- eller doseinterval på DVH-akser, så klik og træk i pilene
for enden af Y- og X-akserne indtil grafen viser det ønskede interval:

Figur 303 
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Tærskelværdier på dosisskalaer

Hvis du ønsker at vise yderligere tærskelværdier på dosisskalaen eller fjerne dem, skal du placere
musen på den pågældende dosisskala og dobbeltklikke med venstre museknap (der kan vises op
til otte tærskelværdier).
Du kan tildele en højere visningsprioritet til en tærskelværdi ved at dobbeltklikke på den tilhørende
værdi til venstre for dosisskalaen.

Figur 304 

Brug af den højre museknap

Visse funktioner kan udføres ved hjælp af den højre museknap:
For at åbne en indholdsmenu på behandlingsplantrinnet kan du højreklikke på:
• RTPlanen
• Behandlingsgruppen
• Behandlingselementet

Nyttige ekstra funktioner
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19.7.1 Behandlingsskærmreferencen
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Skærmreferencen

Nyttige ekstra funktioner
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20 DEFINITIONER OG
TERMINOLOGI

20.1 Behandlingsterminologi

Isocenterrum

Generelt er dette målpunktet, hvor alle strålerne krydser hinanden uanset vinklen på
behandlingsbordet eller vinklen på den lineære accelerator (Linac) gantry.

Figur 305 

Diverse isocentre

Henviser til PTV’er på patientens væv, der er placeret i isocenterrummet, før behandlingen
påbegyndes.

Gantry

Den roterende arm på den lineære accelerator, der indeholder udgangsporten med røntgenstråler,
kaldes gantry.

Gantry-vinkel

Standardretningen for visning af gantry-vinklen er, når man står foran den lineære accelerator og
kigger fra fodenden på behandlingsbordet mod hovedenden. Normalt øges vinkler med urets
retning begyndende med 0°, når hovedet på gantry befinder sig direkte over patienten. Afhængig
af Linac-modellen og opsætningen kan softwaren tilpasses til enten IEC, DIN, IEC 61217 eller
Varian-skalaen. Andre indstillinger er også mulige, men disse skal være fabriksdefinerede. Fra
øverst mod højre:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (mod uret)
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Bordvinkel

Behandlingsbordet er normalt defineret med 0° i den centrale (standard) position. Rotation med
uret defineres ved hjælp af positive vinkler op til 90°, og rotation mod uret med vinkler fra 359° til
270° (0° til -90°). De vinkler, der anvendes på dit behandlingscenter, kan afvige fra dem, der er
anført ovenover. Softwaren understøtter p.t. IEC, DIN, IEC 61217 og Varian-skalaer. Andre
skalaer er også mulige, men disse skal være fabriksdefinerede. Fra venstre mod højre:
• IEC: 90°, 0°, 270° (med uret)
• DIN: 270°, 0°, 90° (mod uret)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (mod uret)
• Varian: 270°, 180°, 90° (med uret)

Kollimatorvinkel

Hovedet på den lineære accelerator kan drejes for at ændre bladets retning på en multileaf-
kollimator eller for at dreje evt. tilbehør. Denne rotation er nødvendig for at opnå den mindste
strålingsfeltstørrelse og for at beskytte så meget rask væv som muligt mod bestråling. Afhængig
af Linac-modellen og opsætningen understøtter softwaren p.t. IEC, DIN, IEC 61217 eller Varian-
skalaen. Andre skalaer er også mulige, men disse skal være fabriksdefinerede. Fra forrest mod
højre:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (med uret)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (mod uret)

Koordinatsystemer

Koordinatsystemet til lokaliserede data er baseret på referencerammen, der medfølger den
stereotaktiske lokalisator. Til ikke lokaliserede billeder anvendes imidlertid det samme
patientkoordinatsystem som ExacTrac. Der findes en sammenligning af
standardkoordinatsystemer nedenfor.

Figur 306 
Hvis der er mere end ét lokaliseret datasæt tilgængeligt, sørg for at vælge det rette sæt til
patientpositionering. Hvis patienten eller lokalisatoren er flyttet mellem CT-scanning og
behandling, f.eks. ved ændring af hovedringspositionen og genscanning af patienten, er
koordinatsystemet for det tidligere oprettede datasæt ugyldigt. Valget af et ugyldigt datasæt vil
medføre fejlindstilling af patient.

Stråle, felt

En enkelt stråleenhed med en fastgjort gantry, bord og kollimatorvinkel kaldes strålen eller feltet.
Generelt set er formålet med radioterapi at reducere strålingsdosen på normalt væv samtidig med
at maksimere dosen på PTV’et. For at opnå dette formes en stråle til projektionen af PTV’et på
isocenterets plan vinkelret på den indkommende stråle (vist i strålens øjevisning [BEV]).
En dosefordeling, der er i overensstemmelse med formen af PTV’et, opnås ved at lade flere af
strålerne overlappe hinanden. For at minimere dosen på rask væv spærres der så meget som
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muligt for strålerne i tre dimensioner. Frihedsgraden til positionering af en stråle kan imidlertid
være begrænset pga. placeringen af følsomme strukturer (organer i fare [OAR]). Brainlab
anbefaler, at du kontrollerer for blokering af isocenteret i strålens øjevisning.

Maskinprofil

Denne definerer hardwaren, der anvendes (Linac, kæber, MLC’er eller koniske kollimatorer), og
kan indeholde links til en (for cirkulære kegler eller MLC med Pencil Beam-data) eller to (MLC
med Pencil Beam og Monte Carlo-data) stråleprofiler.

Dosisprofil/stråleprofil

Indeholder udførlige dosimetrioplysninger for en bestemt kombination af Linac-MLC-energi-
stråling.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Blev udformet til at opnå kompatibilitet
mellem forskellige typer databehandlingsudstyr.

Tidsformat

Hvis intet andet er angivet, er tidsformatet, der anvendes overalt på iPlan RT
behandlingssystemet, tt:mm:ss for timer (tt), minutter (mm) og sekunder (ss). Klokkeslættet er
angivet med et 24-timers ur.

Lineære mål

Alle lineære mål er i mm.
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20.2 IMRT Terminologi

IMRT

Intensitetsmoduleret strålebehandling.

Småstråler

Små inddelinger af ens stråle med forskellige intensiteter.

CIAO

Komplet skitseret bestrålingsområde; et område der dækkes af en enkelt stråle i strålens
øjevisning og bruges som udgangspunkt for optimering.

Begrænsninger

Dosisbegrænsninger (positiv; PTV og/eller negativ; organ i fare) der skal opfyldes af
behandlingen.

Dosisvolumenbegrænsning

Begrænsning der begrænser en dosis og volumenkombination til minimum eller maksimum x % af
dosen til y % af volumen.

Invers-planlægning

Optimering af småstråler ved at overholde behandlingsbegrænsninger.

Fluenskort

Virtuelt felt med alle småstråler fra en stråle.

Bladsekventering

Beregning af bladbevægelse for at levere det påkrævede fluenskort.

Segment

Enkelt status af bladpositioner; akkumulering af alle segmenter giver et fluenskort.

Dynamisk bladsekventering

Bladsekventering ved hjælp af dynamisk bevægelse af blade under dosislevering; alle segmenter
bliver leverede, mens strålen er tændt.

Step-and-Shoot bladsekventering

Bladsekventering veksler mellem bladbevægelse og dosislevering; først bliver segmentet indstillet
og bagefter bliver strålen aktiveret.

IMRT Terminologi
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Fjer-og-not effekt

Bladsekventeringsproblem pga. fjer-og-not design af blade.

Interleaf-lækage

Lækage mellem bladtransmissionen.

Interleaf Leakage

Lækage mellem tilstødende blade.

MLC-Transmission

Stråling transmitteret gennem MLC (gennemsnitsværdi indbefattet intraleaf og interleaf-lækage).

DEFINITIONER OG TERMINOLOGI

Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 521



IMRT Terminologi

522 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21 BILAG
21.1 Baggrund for billedfusion

Generelle oplysninger

Billedfusionsalgoritmen, der blev anvendt i iPlan RT Image, er en fuldautomatisk intensitets-
baseret algoritme, der er i stand til at registrere og fusionere medicinske billedsæt uafhængigt af
billedmodaliteten og retningen af scanningen af billedsættene.
Objekter skal ikke nødvendigvis være markerede på de to billedsæt for at blive registrerede, og
pejlemærker skal ikke indstilles. Metoden muliggør registrering af enhver modalitet til en anden
uanset retningen på billedsættene. Under forudsætning af, at de viste objekter på billedsættene
opfører sig som en stiv krop, skal der fastlægges seks transformationsparametre (tre graders
frihed til henholdsvis translation og rotation) for at fusionere billedsættene ordentligt.
For hvert volume-element på det første billedsæt beregner iPlan RT Image positionen af det
tilsvarende volume-element på det andet billedsæt. En tilsvarende måling bliver derefter beregnet
fra rækkefølgen af alle opnåede volume-elementpar. Det robuste ”Fælles information” mål er det
mest all-round kriterium, og det har givet tilfredsstillende resultater i næsten alle tilfælde.
Algoritmen forsøger at afgøre transformationsparametre mellem billedsættene for at opnå et
maksimalt lighedspunkt. En flerløsningstilgang reducerer beregningstiden og risikoen for
konvergens til et lokalt maksimum.
Algoritmen er delvist inspireret af ”A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information” og en ”Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (se
referencer [1,2]).
En lidt anderledes tilgang, omend den er interessant, findes omtalt i ”Multi-modal volume
registration by maximization of mutual information” (se reference [3]).

Billedsættene kan indeholde scanninger af det samme objekt (fx patientens hoved),
eventuelt med forskellige opløsninger, placeringer og scanningsretninger. Det forudsættes,
at pixelstørrelsen og skiveafstande på begge billedsæt er kendte. Algoritmen tilpasses til
billedsættene ved at afgøre mængden, ved hvilken et af billedsættene skal translateres og
roteres i forhold til det andet.

Fast transformation

Oprindeligt findes der to 3D-billeder af samme objekt (fx patientens hoved). Under forudsætning
af at der ikke er forvrængninger, skulle en bestemt fast transformation af det andet billede bringe
det til en perfekt parring med den første. Fra nu af kaldes det første billedsæt for referencesættet
og det andet billedsæt for testsættet. Sænket skrift r og t refererer til størrelser tilhørende
henholdsvis referencesættet og testsættet.
De seks parametre for en usmidig RT-transformation (denne forkortelse kan enten betyde ”rigid
transformation” eller ”rotation-translation”) udgøres af tre rotationsvinkler φx, φy, φz og en
overførselsvektor (tx, ty, tz)T.
Rotationsparametrene danner en ortogonalrotationsmatrix,
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translationsvektoren betegnes med et T. Eftersom volume-elementstørrelsen på billederne kan
være forskellige, skal dette rettes ved at gange med volume-elementstørrelsens forholdstal.

R
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Hvis denne transformation anvendes på en bestemt position (xt, yt, zt)T i testsættet, er modstykket
angivet i referencesættet.
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Fælles histogram

Det fælles histogram er en todimensionel generalisering af et ordinært billedhistogram. Det
afhænger af to billeder og en (vilkårlig, men fast) RT-transformation mellem dem.
For hvert volume-element (xt, yt, zt)T fra testsættet bliver det tilsvarende volume-element (xr, yr,
zr)Tfra referencesættet beregnet. Hvert sådant volume-elementpar bidrager til det fælle histogram
i overensstemmelse med dets intensiteter Itog Ir. Bemærk, at koordinaterne xr, yr og zr ikke
nødvendigvis er heltal. Det er meget sandsynligt, at dette punkt er placeret et eller andet sted
imellem volume-elementgitteret fra referencesættet. Derfor skal intensiteten Ir på dette punkt
interpoleres ud fra intensiteterne i de omkringliggende volume-elementer. Testsættets volume-
elementer, hvis modstykke ikke ligger inden for referencesættet, er ikke medtaget i beregningen af
det fælles histogram.

Lighedsforanstaltninger

Lighedforanstaltninger er beregningssystemer, der bruger det fælles histogram som input og giver
et enkelt tal som output. Det enkelte tal repræsenterer kvaliteten af den pågældende
transformation, for hvilken det fælles histogram er blevet beregnet. I en ”god” transformation er
dette tal større end i en ”dårlig” transformation. Til sidst for transformationen, der bringer
billederne ind i registreringen, skal dette tal nå et maksimum.
Afhængigt af hvilke slags forhold, der eksisterer mellem billedsættene, kan der anvendes flere
forskellige lighedsforanstaltninger. Det enkleste tilfælde er et identisk forhold. I dette tilfælde er
billedsættene identiske, men de roteres og translateres mod hinanden. For eksempel, to CT-
scanninger af den samme patient er billeder med næsten samme forhold. I dette tilfælde kan man
anvende den negative sum af intensitetforskellene i anden som lighedsforanstaltning.
Mere generelle forhold kræver mere sofistikerede lighedsforanstaltninger. For affine forhold kan
man anvende korrelationskoefficienten. Funktionelle forhold kræver (som minimum) brugen af
Woods-kriteriet [4] (dette kriterium tilpasses for MR til PET fusion, hvor forholdet er tæt på
funktionel) eller korrelationsforholdet [5]. Fælles informationer [6,7] og tilhørende er de mest
sofistikerede lighedsforanstaltninger og kan anvendes til stort set alle forhold.

Optimering

En lighedsforanstaltning er en mekanisme, der tildeler et reelt tal (værdien) til transformationen
RT, der anvendes til at beregne det fælles histogram. Derfor kan et lighedsmål betragtes som en
funktion S for de seks transformationsparametreφx, φy, φz og tx, ty, tz. Disse parametre
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kombineres til at forme parametervektoren p, hvorved den optimale parametervektor, med hvilken
billederne skal stemme overens med, betegnes med p*.
iPlan RT Image vil gerne fastsætte disse optimale transformationsparametre. Under forudsætning
af at ”rimelige” tilsvarende mål bliver anvendt, skal funktionen S påtage et globalt maksimum ved
p*. Med andre ord: S(p*) ≥ S(p) for alle acceptable p.
iPlan RT Image søger efter denne optimale parametervektor ved hjælp af en modificeret version
af en søgemønsteralgoritme. Funktionen S er meget dyr at evaluere for et bestemt p med hensyn
til beregningstid (hele det fælles histogram skal beregnes for en enkelt evaluering). Derfor er en
optimeringsstrategi nødvendig, som anvender så få evalueringer af S som muligt. Den
grundlæggende ide er at konstruere en serie af nemme approksimationer (såkaldte surrogater) af
S og maksimere approksimationerne i stedet. Serien af optimeringer af approksimationerne
nærmer sig normalt hurtigt hinanden til p*.

Flere opløsninger

Den foreslåede optimeringsalgoritme fungerer kun ordentligt, hvis det første gæt p0 allerede er
tæt på optimummet p*. Dette skyldes et andet problem med den tilsvarende måling S -
tilstedeværelsen af et evt. stort antal lokale maksima. Det er meget sandsynligt, at algoritmen kan
blive fanget i en af dem og dermed give forkerte transformationsparametre. Desværre har de
mere robuste algoritmer, der kan finde det globale maksimum, normalt behov for prohibitivt lange
beregningstider.
Løsningen på dette dilemma er en tilgang med flere opløsninger. Den er baseret på observationen
af, at de lokale maksima normalt bliver udviskede på grovkornede opløsninger og efterlader kun
den globale adfærd af en tilsvarende måling. Dette udnyttes ved at konstruere en serie (pyramide)
af 3D-billeder med stigende opløsning.

Figur 307 
På den mest grovkornet opløsning skal man sammenligne relativt få volume-elementer til
beregning af det fælles histogram. Dermed reduceres beregningstiden. Der kan anvendes en
meget robust standard optimeringsmetode til løsning af det pågældende optimeringsproblem.
Dette kan give en parametervektor.
I det næste trin øges opløsningen, og den opnåede vektor anvendes som startværdi for en ny
optimering. Ved visse opløsninger skiftes der til en af ovenstående optimeringsstrategier ved
hjælp af surrogater. Fleropløsningstilgangen resulterer i en meget hurtig og robust algoritme, der
er i stand til at korrigere store indledningsvise fejlregistreringer, eftersom det meste arbejde
udføres med grovere opløsninger.
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21.2 Baggrund om objektsegmentering
21.2.1 Beregning af volumen og interpolation

Volumenberegning

Beregningen af volumen er baseret på Cavalieris princip. Derfor afhænger volumen af en skive
ikke alene af skiven selv, men også af skiverne i nærheden. Dette betyder endvidere, at den
første og den sidste skive bidrager mindre (men normalt med over halvdelen) af den samlede
volumen.

Interpolering

Interpolationen af former udføres ved at interpolere de signerede afstande, hvilket er en velkendt
og meget udbredt metode.

Figur 308 
Som vist i eksemplet nedenfor bliver interpolation mere nøjagtig, jo mere overlapningen af
interpolationen dækker kildeskiverne. Hvis der ikke er nogen overlapning, er den interpolerede
form tom.

Figur 309 
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21.2.2 Segmenterede opløsningsobjekter og størrelse på pensel

Objektopløsning

Den generelle objektopløsning på segmenterede objekter afhænger af skiveniveauet. For de
fleste objekter er dette indstillet til 0,25 pixel, med scanningsretningen svarende til skivetykkelsen.
Store strukturtyper såsom knogler bliver imidlertid tildelt en værdi på 1 pixel per skive.

Størrelse på pensel

Diameteren på penslen kan indstilles til mellem 1 og 200 objektpixels. Hvis objektopløsningen er
dobbelt så fin som billedsættets opløsning (dette er standard for de fleste organer), dækker
penslen maksimum 100 billedpixels.

Baggrund om objektsegmentering

528 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21.2.3 SmartShaper

Generelle oplysninger

SmartShaper (SmartShaper) (se side 134) er et avanceret værktøj til nem 3D-deformation af
anatomiske objekter inden for patientanatomien i tre dimensioner. På samme måde som
atlasbaseret segmentering tilpasses et atlasdatasæt, så det passer med et patientdatasæt,
lægger SmartShaper et gitter af usynlige styrepunkter hen over det objekt, der skal tilrettes.
Gitteret af styrepunkter justeres derefter automatisk ved hjælp af elastisk fusion. 

Justering af objektstørrelse

Brugeren kan skubbe eller trække styrepunkterne interaktivt ved at bevæge den justérbare pensel
hen over objektområdet. Når gitteret deformeres, sker det samme for objektet, da det er knyttet til
gitteret i alle tre dimensioner (aksialt, koronalt, sagittalt). Hvis der benyttes en mindre
penselstørrelse, øges antallet af beregnede gitterpunkter, hvorved følsomheden øges. Hvis der
benyttes en større penselstørrelse, bliver justeringen grovere. SmartShaper kan også anvendes
udenfor objektet, idet der trækkes i den. Det kan lade sig gøre, fordi penslen deformerer det rum,
der omgiver objektet. Der kan drages en simpel sammenligning med et billede, der er malet på en
ballon. Hvis man klemmer på eller trækker i ballonen, presses billedet på ballonen sammen eller
udspiles tilsvarende.
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21.2.4 SmartBrush

Generelle oplysninger

SmartBrush (se side 119) er et interpoleringsværktøj, som giver hurtig målafgrænsning baseret
på en justerbar tærskelbaseret detektionsalgoritme. Omgående og automatisk identifikation af
objektgrænser er mulig såvel som manuel modificering af objekter eller strukturer. 

Automatisk målafbildning

Når man udfører automatisk målafbildning af komplekse strukturer, fungerer SmartBrush ved at
detektere grå tærskelværdier på den valgte kontur på den første og den sidste skive og derefter
interpolere skiverne inde imellem lineært, hvilket producerer en rekonstruktion af 3D-volumener.
Størrelsen på værktøjet kan ændres til forøget følsomhed og tegner sig for hele minutter
gråværdiforskelle. Kombinationen af automatisk interpolation og følsomme penselindstillinger gør
dette værktøj ideelt til markering eller opdatering af komplekse strukturer med god billedkontrast.
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21.2.5 Tærskelværdi-segmentering

Standardværdier

Objekt Min. / Maks. værdi Antal komponenter Maskeobjekt

Kar
• Min.: 1433
• Maks.: 2252

10 Kraniehule

Knogle
• Min.: 164
• Maks.: 2662

--- Tegnkasse

Lunger
• Min.: -991
• Maks.: -303

1 Tegnkasse
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21.3 Baggrund om standardoptagelsesværdier
21.3.1 Beregning af standardoptagelsesværdier (SUV)

Generelle oplysninger

Implementeringen af beregning af standardoptagelsesværdier i PET-scanninger i softwaren til
iPlan RT Image bygger på følgende udgivelse:
”M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

SUV-beregning

Standardoptagelsesværdier bliver beregnede ved hjælp af flg. formel:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Radioaktivitetskoncentrationen bliver målt med PET-scanneren, enheden er Bq/ml.
Skalafaktoren beregnes på flg. måde:

Værdi Beskrivelse Tilsvarende DICOM-etiket

w Patientens vægt [kg] PatientsWeight
d Samlet injiceret dosis [Bq] RadionuclideTotalDose
f Dekompositionsfaktor DecayFactor
ti Injiceringstidspunkt [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Scanningstidspunkt [s] AcquisitionTime
ë Halv livstid af radionukleid [s] RadionuclideHalfLife

Baggrund om standardoptagelsesværdier

532 Klinisk brugervejledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21.4 Baggrund om iHelp
21.4.1 iHelp - Sådan virker det

Generelle oplysninger

iHelp-softwaren, der er installeret på kundesystemet (klient), pinger iHelp-serveren på port 443
eller 17002. Begge er udgående forbindelser, hvor port 17002 er den hurtigste. Med hvert ping
forsøger klienten at etablere en SSL-tunnel.
• For at få adgang til klienten forbindes Brainlab-supportteknikeren først til iHelp-serveren via en

SSL-tunnel.
• iHelp-serveren fletter de to tunneler, hvorved Brainlab-supportteknikeren får adgang til klienten.

Installationskrav

Du behøver ikke at ændre på dine firewall-indstillinger (medmindre du vil give Brainlab-support en
hurtigere forbindelse til din klient).
Forudsat at din firewall allerede tillader, at der etableres internetforbindelser inde fra dit netværk,
vil iHelp kunne levere fjernassistance.
Du skal starte iHelp på klienten. Ellers vil Brainlab support ikke opnå adgang.
Der overføres ingen patientdata.
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