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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tästä oppaasta tarvitsemiasi tietoja tai jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin Sähköposti

Yhdysvallat ja Kanada
Puhelin: (800) 597-5911
Faksi: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568-44
Faksi: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatinalainen Amerikka
Puhelin: +55 11 33 55 33 70
Faksi: +55 11 33 55 33 79

Japani
Puhelin: +81-3-3769-6900
Faksi: +81-3-3769-6901

Ranska ja ranskankieliset
alueet Puhelin: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä oppaassa saattaa olla virheitä.
Jos sinulla on ehdotuksia tämän oppaan parantamiseksi, ota meihin yhteyttä osoitteessa
oncology.manuals@brainlab.com.

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä opas sisältää tekijänoikeuden suojaamia liikesalaisuuksia. Tämän oppaan mitään osaa ei
saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• BrainSCAN™ on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• iPlan® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• m3® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Adobe® ja Acrobat® ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• BodyFIX® on Medical Intelligence GmbH:n rekisteröity tavaramerkki.
• Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CE-merkintä

• CE0123-merkintä osoittaa, että Brainlabin iPlan RT täyttää lääkinnällisiä lait-
teita koskevan direktiivin (MDD) olennaiset vaatimukset.

• MDD:n (neuvoston direktiivi 93/42/ETY) mukaan iPlan RT on luokan IIb tuote.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä lakisääteisten määräysten mukaan. Tietoja sähkö- ja
elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä löytyy seuraavasta osoitteesta: 
www.brainlab.com/weee

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.

Käyttäjäkunta

iPlan RT on tarkoitettu sellaisten lääketieteen ammattilaisten (sairaalafyysikot, sädehoidon
onkologit, annossuunnittelijat, lääkärit jne.) käyttöön, jotka ymmärtävät riittävän hyvin
lääketieteelliseen fysiikkaan ja kuvantamiseen liittyvää englanninkielistä teknistä sanastoa
hallitakseen iPlan RT -käyttöliittymän asianmukaisen käytön.

Kansainvälisten standardien noudattaminen

iPlan RT 4.5 -hoidonsuunnittelujärjestelmä on suunniteltu ja valmistettu seuraavien
kansainvälisten standardien mukaisesti: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366 ja IEC 13485.
iPlan RT 4.5 -järjestelmä ja mukana toimitetut asiakirjat on testattu IAEA-TECDOC-1540 -
standardin (luku 5, Tyyppitestit) mukaisesti.
Lisätietoja toimitetaan pyynnöstä.

Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
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Kielitiedot

Kaikki Brainlabin käyttöohjeet on alkuaan laadittu englanniksi.

Takuu

Takuut eivät koske tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet onnettomuuksien, väärinkäytön,
virheellisen uudelleenasennuksen tai palautuslähetysten yhteydessä riittämättömän
pakkausmateriaalin vuoksi. Takuut eivät koske tuotekomponentteja, joita on muokattu tai
jotka on vaihdettu ilman Brainlabin kirjallista lupaa.
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoituskolmioilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteiston väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreillä huomautussymboleilla. Ne sisältävät tärkeitä
turvallisuuteen liittyviä tietoja mahdollisista laitteessa ilmenevistä ongelmista. Tällaisia
ongelmia ovat muun muassa laitteen toimintahäiriöt, laitteen rikkoutuminen laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutuneet vauriot.

Huomiot

HUOMAUTUS: huomiot esitetään kursiivilla, ja niillä annetaan hyödyllisiä lisävihjeitä.
 

Symbolit
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot

iPlan RT on sädehoidon suunnittelujärjestelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi stereotaktisessa,
konformaalisessa, tietokonesuunnitellussa, LINAC-pohjaisessa kraniaalisten, pään ja kaulan
alueen sekä ekstrakraniaalisten leesioiden sädehoidossa.

Laitteiston varovainen käsittely

Järjestelmän osat ja lisäinstrumentit sisältävät mekaanisia tarkkuusosia. Käsittele niitä
varoen.

Vain koulutettu hoitohenkilöstö saa käyttää järjestelmän osia ja lisäinstrumentteja.

Asianmukainen käyttö

Brainlabin suunnittelusovellukset on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilöstön lisätueksi. Ne
eivät korvaa käyttäjän kokemusta tai vähennä käyttäjän vastuuta niitä käytettäessä.

Asennus

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja sen määritystiedostojen pitämistä
ajan tasalla.
Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa järjestelmän
suorituskykyyn. Jos esim. kaikkien tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja
tallentaminen saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee reaaliaikaisten tarkistusten
poistamista käytöstä ja virustarkistusten suorittamista työajan ulkopuolella.
Käyttöjärjestelmän (hotfix-korjaukset) tai muiden valmistajien ohjelmistojen päivitykset on tehtävä
työajan ulkopuolella ja testiympäristössä, jotta Brainlab-järjestelmän asianmukainen toiminta
voidaan varmistaa. Hotfix-korjaukset on pidettävä ajan tasalla. Brainlab valvoo julkaistuja
Windowsin hotfix-korjauksia ja voi määritellä, onko joidenkin päivitysten osalta odotettavissa
ongelmia.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset aiheuttavat
ongelmia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään syötettyjen ja järjestelmästä
vastaanotettujen tietojen oikeellisuus.

Päätöksen potilaan hoitamisesta sädehoidolla/radiokirurgialla tekee kokenut neurokirurgi
tai sädehoidon onkologi. Päätöksen tulee perustua heidän lääketieteelliseen
koulutukseensa ja aiempaan kokemukseensa sekä iPlan RT -järjestelmän mitattuun
tarkkuuteen.
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa

Laitteiston rajoitukset

Älä käytä laitteistoa, jota ei ole seuraavissa osioissa dokumentoitu yhteensopivaksi iPlan
RT:n kanssa. Se voi aiheuttaa potilaankohdistusvirheen ja vakavan vamman potilaalle.

Käyttäjä ei saa vaihtaa järjestelmän laitteita. Brainlabia ei voida pitää vastuullisena mistään
järjestelmään tehdystä muutoksesta. Paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Ohjelman rajoitukset

Voit optimoida järjestelmän suorituskyvyn välttämällä muiden sovellusten käyttämistä
samanaikaisesti iPlan RT -ohjelman kanssa.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Brainlabin yhteensopivat lääkinnälliset instrumentit

iPlan RT on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

Brainlabin lääkinnällinen lait-
teisto

Kommentti

TT-/röntgenpaikannin ja kohteen
asettelulaite

Brainlabin TT/röntgenpaikannin (Brainlab Systemissä /Radio-
nicsissa
BRW-HR/UCHR-pääteline/Leksellin päätelineen koordinaatti-
kehys G)
Brainlabin kehyksetön SRS TT-/angiopaikannin ja kohteen
asettelulaite
H&N-paikannin ja kohteen asettelulaite (Brainlabin pään ja
kaulan alueen järjestelmä)
Radionics BRWLF (Radionics BRW-HR/UCHR-päätelinees-
sä)
Leksellin TT-indikaattori, 9-sauvainen (Leksellin päätelineen
koordinaattikehyksessä G)
Medical Intelligencen Bodyfix 20
Medical Intelligencen Bodyfix 14

Kehyksetön SRS TT/angiografia -
paikannin ja kohteen asettelulaite

Yhdistetty TT-paikannin ja potilaan asettelulaite, jolla voidaan
kiinnittää tietokoneella luodut tulosteet lasersuuntausta var-
ten

H&N-paikannin ja kohteen asette-
lulaite käytettäväksi pään ja kau-
lan alueen hoitojärjestelmän
kanssa

Stereotaktinen kohteen asettelu-
laite

Brainlabin kohteen asettelulaite
Brainlabin perinteinen kohteen asettelulaite

Leksellin päätelineen kohteen
asettelulaite

Kehyksetön yleiskäyttöinen hoito-
pöydän SRS-jatke

Brainlabin kehyksettömät stereotaktiset kirurgiakomponentitBrainlabin kuvantamiseen käytet-
tävä hoitopöydän päällys

Brainlabin kehyksetön ICT-jatke

DICOM RT -vienti on käytettävissä vain paikantamattomille tietojoukoille sekä Brainlab-laitteiston
avulla paikannetuille tietojoukoille.

Vain edellä mainittuja Brainlabin laitteita saa käyttää tämän lääkinnällisen laitteen kanssa.
Muiden kuin Brainlabin hyväksymien lääkinnällisten laiteyhdistelmien käyttäminen voi
vaikuttaa haitallisesti tämän lääkinnällisen laitteen turvallisuuteen ja/tai tehokkuuteen sekä
vaarantaa potilaan, käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Käytä iPlan RT:n kanssa vain Brainlabin yksilöimiä instrumentteja ja varaosia. Muiden kuin
hyväksyttyjen instrumenttien tai varaosien käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti
turvallisuuteen ja/tai lääkinnällisen laitteen tehokkuuteen sekä vaarantaa potilaan,
käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.
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1.4.2 Brainlabin lääkinnällinen ohjelmisto

Valtuutus

Vain Brainlabin valtuuttamat henkilöt saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista ohjelmistosovelluksia.

Brainlabin yhteensopiva lääkinnällinen ohjelmisto

iPlan RT on yhteensopiva seuraavien Brainlab AG:n valmistamien lääketieteellisten
ohjelmasovellusten kanssa:

Brainlabin ohjelmisto Versio Kommentti

Brainlab Elements -
Sädehoidon ääriviivojen
luomisen työnkulku

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

iPlan RT 4.5 voi lukea Brainlab Elementsilla kirjoi-
tettuja xBrain-tietoja.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Brainlabin potilaanasettelujärjestelmä.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT on yhteensopiva iPlan NET -palvelina-
lustan kanssa.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Käytetään sädehoidon ja radiokirurgisen hoidon
suunnittelussa. iPlan RT Dose 3.0- ja 4.0-ohjel-
milla suunniteltu data voidaan tuoda iPlan RT Do-
se 4.1 -ohjelmaan.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Käytetään sädehoidon ja radiokirurgisen hoidon
suunnittelussa. iPlan RT Image -ohjelmalla suun-
niteltu data voidaan tuoda iPlan RT Dose -hoi-
donsuunnitteluohjelmaan.

PatXfer RT 1.5 Käytetään skannattujen kuvien vientiin iPlan-työ-
asemalle.

Brainlab m3 -käyttöliitty-
mäohjelmisto 3.0

Siemens Linac Primus-/Oncor-/Artiste-/Oncor
160-/Mevatron-ohjelmistoissa m3:a varten käytet-
tävä käyttöliittymä.

iPlan RT 4.5 voi lukea iPlan RT Image- tai Dose 3.0, iPlan RT Image- tai Dose 4.0- ja iPlan RT
Image- tai Dose 4.1 -ohjelmistoilla kirjoitettuja suunnitelmia. Kaikilla ohjelmistoversioilla ei voida
lukea uudemmilla versioilla luotuja hoitosuunnitelmia.
• iPlan-ohjelmistosovellukset eivät ole yhteensopivia tulevien versioiden kanssa.
• Brainlabin BrainSCAN-ohjelmalla luotuja hoitosuunnitelmia ei voi ladata iPlan RT:hen.

Seuraavilla ohjelmistoilla voidaan lukea iPlan RT 4.5 -versiolla tallennettuja suunnitelmia:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Älä käytä iPlan RT 4.5.x -version kanssa ”Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) -toimintoa,
sillä sitä ei tueta tästä ohjelmistoversiosta lähtien.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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Muut Brainlabin ohjelmistot

Jos käytät muita kuin edellä mainittuja ohjelmaversioita, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen,
jotta niiden yhteensopivuus Brainlabin laitteiden kanssa voidaan selvittää.

Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin mainitsemia
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja.
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1.4.3 Muiden valmistajien lääkinnälliset laitteet

Muiden valmistajien yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

iPlan RT on yhteensopiva seuraavien, muiden kuin Brainlabin lääkinnällisten laitteiden kanssa:
Lisätietoja saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.

Lääketieteellinen
laite

Malli Valmistaja

BodyFIX-järjestel-
mä

BodyFIX 20 -paikannin
Medical Intelligence

BodyFIX 14 -paikannin

Leksellin TT-indi-
kaattori

9 sauvaa, käytetään Leksell Coordinate Frame
G -päärenkaassa Elekta

Radionics BRW-LF Käytetään Radionicsin BRW-HR/UCHR-pää-
renkaassa Radionics

Varian IGRT Paksu Varian

Varian IGRT Ohut Varian

iBEAM evo

iBEAM evo -jatke 415

ELEKTA

iBEAM evo -jatke 650

iBEAM evo -jatke H&N

Kehyksetön
iBEAM evo -jat-
ke

Yhteensopivat Brainlab-lait-
teistot:
• H&N -paikannin ja koh-

teen asettelulaite
• Kehyksetön SRS TT/

angiografia -paikannin ja
kohteen asettelulaite

• Kehyksetön SRS-maski-
järjestelmä

Lisätietoja saat Brainlabin
asiakastuen edustajalta.

• Yleensä iPlan RT voi viedä dataa kaikkiin tärkeimpiin R&V-järjestelmiin. Lisätietoja on
kohdassa s. 375.

• DICOM RT -vienti on käytettävissä vain paikantamattomille tietojoukoille sekä Brainlab-
laitteiston avulla paikannetuille tietojoukoille.

• Ota yhteyttä Brainlabin myyntiedustajaan tai asiakastukeen saadaksesi lisätietoja tuetuista
Linac/MLC-yhdistelmistä.

Muiden valmistajien laitteet

Muun valmistajan laitteiston muotoilu tai geometria saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla
on varmistaa mahdollisen muun valmistajan laitteiston yhteensopivuus iPlan RT:n kanssa
silloinkin, kun se on tämän käyttöohjeen tietojen mukaan yhteensopiva.

Muiden kuin Brainlabin hyväksymien lääkinnällisten laiteyhdistelmien käyttäminen voi
vaikuttaa haitallisesti laitteiden turvallisuuteen ja/tai tehokkuuteen sekä vaarantaa potilaan,
käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.4 Muun valmistajan ohjelmisto

Valtuutus

Vain Brainlabin valtuuttamat henkilöt saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista mitään muita ohjelmistosovelluksia kuin haittaohjelmilta suojaavia
ohjelmia ja käyttöjärjestelmän Hotfix-korjauspäivityksiä.

Muun valmistajan yhteensopiva ohjelmisto

iPlan RT on yhteensopiva seuraavien, muiden kuin Brainlabin valmistamien käyttöjärjestelmien
kanssa:

Käyttöjärjestelmä

Windows XP Professional (32- ja 64-bittinen)

Windows 2003 Server (32-bittinen)

Windows 2003 Server R2 (64-bittinen)

Windows 2008 Server (64-bittinen)

Windows 7 Ultimate (64-bittinen)

Windows 8.1 Pro (64-bittinen)

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.
Kaikki nauhaohjaimet on poistettava käytöstä Windows XP -laitehallinnassa.
iPlan RT -järjestelmää ei saa asentaa mihinkään muuhun kuin edellä mainittuihin
käyttöjärjestelmäversioihin.

Ainoastaan Brainlabin yksilöimiä ohjelmia saa käyttää yhdessä iPlan RT:n kanssa.
Sellaisten muiden valmistajien ohjelmistojen käyttäminen, joita Brainlab ei ole hyväksynyt
(haittaohjelmilta suojaavien ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmän hotfix-päivityksiä lukuun
ottamatta), saattaa vaikuttaa haitallisesti iPlan RT -järjestelmän tehokkuuteen.

Saman työaseman muun kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Seuraavat ohjelmistot voidaan asentaa ja niitä voidaan suorittaa samalla työasemalla kuin iPlan
RT:tä:

Ohjelmisto Versio Kommentti

RayStation, valmistaja Ray-
Search Laboratories AB versiosta 4.7 alkaen Hoitosuunnitelmaohjelmisto

sädehoitoterapiaan.

Integroidut kolmannen osapuolten ohjelmistot

Brainlabin DICOM-käyttöönotto perustuu MERGE DICOM -kirjastoon. Lisätietoja DICOM-
yhteensopivuudesta saat muiden valmistajien järjestelmiä koskevista DICOM-
yhteensopivuustiedoista ja Brainlabin DICOM-yhteensopivuustiedoista, jotka ovat luettavissa
osoitteessa www.brainlab.com.

• RTP-yhteyttä tuetaan (ks. RTPConnect 8.30 conformance Statement 13.7.2005 ja RTPConnect
Interface Specification (1.8.2007).

• Tämä ohjelmisto perustuu osaksi Independent JPEG Groupin ja Sun Microsystems Inc.:n
työhön.
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• Brainlabin PDF-katselimen käyttöönotto perustuu PDF Direct/PDF Quick View -kirjastoon,
Copyright 2003–2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT käyttää suorituksenaikaista Java 1.6 -ympäristöä (tai uudempaa). Käynnistämällä iPlan
RT -järjestelmän käyttäjä hyväksyy sen, että käyttöön sovelletaan vastaavien
käyttöoikeussopimusten ehtoja.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.5 Muiden valmistajien kuin Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Valtuutus

Vain Brainlabin valtuuttamat henkilöt saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista mitään muita ohjelmistosovelluksia kuin haittaohjelmilta suojaavia
ohjelmia ja käyttöjärjestelmän Hotfix-korjauspäivityksiä.

Yhteensopivat muiden valmistajien kuin Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

iPlan RT on yhteensopiva seuraavien RaySearchin valmistamien lääketieteellisten
ohjelmasovellusten kanssa:

Ohjelmisto Versio Kommentti

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 muuntaa iPlan
RT 4.5 Dose -ohjelmistolla tai
muulla muun valmistajan hoi-
donsuunnittelujärjestelmällä
luodut hoitosuunnitelmat vas-
taaviksi VMAT (Volumetric Mo-
dulated Arc Therapy) -suunni-
telmiksi.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Jos käytät muita kuin edellä mainittuja ohjelmaversioita, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen,
jotta niiden yhteensopivuus Brainlabin laitteiden kanssa voidaan selvittää.
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1.5 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin järjestämä koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikkien käyttäjien on osallistuttava ennen
järjestelmän käyttöä Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan.

Vastuu

iPlan RT -järjestelmän osia ja lisälaitteita saavat käyttää ainoastaan vaaditun koulutuksen
saaneet hoitoalan ammattilaiset.

Koulutus ja asiakirjat
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1.5.1 Asiakirjat

Käyttöohjeiden lukeminen

Brainlabin suunnitteluohjelman asianmukainen ja turvallinen käyttö edellyttää toimenpiteiden
huolellista suunnittelua.
Siksi on tärkeää, että
• asiaankuuluvat käyttöohjeet luetaan huolellisesti ennen järjestelmän käyttämistä
• nämä käyttöohjeet ovat saatavilla koko ajan.

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Kliiniset käyttöohjeet iPlan RT -suunnittelusovellusten yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Ohjelmiston käyttöohje (Phy-
sics Administration)

Physics Administration -sovelluksen yksityiskohtaiset käyttöoh-
jeet.

Teknisten taustatietojen opas
(Brainlab – fysiikan perus-
teet)

Tarkat tiedot Brainlabin sädedatan mittaamisesta, laadunvalvon-
nasta sekä sädehoidon suunnitteluohjelmassa käytettävistä an-
nosalgoritmeista.
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1.6 iPlan RT kolmansien osapuolten laitteistolla

Yleistä

Brainlab RT -suunnitteluohjelmisto voidaan asentaa kolmansien osapuolten laitteistolle, jos alla
kuvatut laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset täyttyvät.
Yleinen yhteensopivuus tarkistetaan RT-suunnitteluohjelmiston asennuksen aikana Brainlabin
hyväksymiskäytäntöjen mukaan. Brainlab suosittelee suoritettavaksi uudelleenvahvistustestejä
kolmannen osapuolen ohjelmiston asentamisen tai alkuperäisen RT-suunnitteluohjelmiston
asennuksen muuttamisen jälkeen.

Ohjelmistovaatimukset

Ohjelmisto Vaatimus

Käyttöjärjestelmä
Windows 7 Ultimate (64-bittinen)
Windows 2008 Server (64-bittinen)
Windows 8.1

Lisätietoja Service Pack -yhteensopivuudesta saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
Brainlab RT -suunnitteluohjelmistoa ei saa asentaa järjestelmiin, jotka eivät vastaa suositeltuja
laitteistovaatimuksia.

Työasemia koskevat laitteistovaatimukset

Laitteisto Vaatimus

Suoritin
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 tai vastaava;
12 core tai vastaava; HT pois käytöstä

Piirilevy Intel C602 -piirilevysarja tai vastaava

RAM Vähintään 16 Gt

HDD
Kaksiosainen osiointi:
C:\ käyttöjärjestelmälle
F:\ sovelluksille

HDD

RAID 5 Volume ja
4x HDD
Min. 7 200 U/min
1 Tt / HDD, 16 Mt:n välimuisti

Grafiikka:
Nvidia Quadro -grafiikkakortti OpenGL 2.0 -
tuella, vähintään 1 Gt:n RAM
esim. NVIDIA Quadro K2000

Näytön resoluutio 1 600 x 200 tai 1 920 x 1 200

Värilaatu 24-bittinen

Verkkoyhteys 1 Gt/s

Palvelinten tai virtuaalilaitteiden laitteistovaatimukset

Laitteisto Vaatimus

Suoritin
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 core tai vastaava; HT pois käytöstä

Piirilevy Intel C600 -piirilevysarja tai vastaava

iPlan RT kolmansien osapuolten laitteistolla
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Laitteisto Vaatimus

RAM Vähintään 32 Gt

HDD
RAID 5 Volume ja kaksiosainen osiointi:
C:\ käyttöjärjestelmälle, min. 50 Gt
F:\ sovelluksille ja tiedoille, min. 100 Gt

Grafiikka:

NVIDIA Quadro 2000 1 Gt, Advanced 3D -vaih-
toehdolle PCIe 3.0
(ei koske virtuaalikoneita, sillä grafiikkasuoritti-
men virtualisointia ei tueta)

Verkkoyhteys 1 Gt:n verkkopalvelinsovitin

Kiintolevy 250 Gt levytilaa

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä. Sairaalan on noudatettava
muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja.
Näin ollen sairaalaympäristössä voidaan käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia.
Työasemalaitteistoon tehtävät muutokset eivät ole Brainlabin hallinnassa. Vastaavia paikallisia
määräyksiä on noudatettava.

Muiden ohjelmistojen asentaminen

Brainlab ei salli Brainlab RT-suunnitteluohjelmiston asentamista alustoille, joihin on
asennettu kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Tämä sen vuoksi, koska ei
voida taata, ettei Brainlab RT-suunnitteluohjelmisto vaikuttaisi kolmannen osapuolen
ohjelmistoon tai päinvastoin. Tässä yhteydessä on käyttäjän vastuulla tarjota ja nimetä
sopivat alustat, jotka täyttävät annetut Brainlab RT -suunnitteluohjelmiston
asennusvaatimukset.

Brainlab suosittelee, että kolmannen osapuolen ohjelmistoja ei asenneta alustalle, koska
kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat vaikuttaa heikentävästi Brainlab RT -
suunnitteluohjelmistoon. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa, että Brainlab RT -
suunnitteluohjelmistoon ei vaikuta mikään kolmannen osapuolen ohjelmistoasennus tai
kolmannen osapuolen ohjelmiston päivitykset. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää
ohjelmiston käyttöohjeessa annettuja ohjelmiston uudelleenvahvistusohjeita.
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1.7 Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Yleistä

Tämä osa sisältää tärkeää tietoa, joka on huomioitava, jotta hoidonsuunnittelujärjestelmän
käyttäminen olisi turvallista ja tehokasta.
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla havaitaan
hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet. Lisätietoja on
teknisten taustatietojen oppaan (Brainlab – fysiikan perusteet) laadunvarmistusta koskevassa
luvussa.
Mittaa iPlan RT -järjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä käytettävien hoitojärjestelmien
kanssa fantomeja käyttäen. Mitattu tarkkuus on otettava huomioon suunnitteluparametreja
asetettaessa, jotta hoito voidaan antaa tarkasti.
Varmista, että potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon. On erittäin suositeltavaa suorittaa
jokaisen hoitosuunnitelman fantomitarkistus käyttäen täsmälleen samoja parametriasetuksia, joita
aiotaan käyttää potilaalla todellisessa hoitotilanteessa.
Jotta voidaan varmistaa asettelu- ja hoitoparametrien johdonmukaisuus, mikäli käytetään useita
suunnittelujärjestelmiä, kaikki lopulliset asettelu- ja hoitoparametrit on saatava samasta
hoidonsuunnittelujärjestelmästä. Jos iPlan RT -ohjelmistosta saatuja tietoja käytetään suoraan
potilaan asemointiin (esim. kohdeasettimen kerrokset), vastaavasti myös hoitosuunnitelma on
saatava iPlan RT -ohjelmistosta, eikä hoitosuunnitelmaa saa muokata muilla
hoidonsuunnittelujärjestelmillä.
Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS) ja stereotaktisessa kehon
sädehoidossa (SBRT), käytössä ovat erittäin suuret annosnopeudet fraktiota kohti, ja niihin
liittyvissä suunnitelmissa kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin ollen hoidon
suunnittelun, suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava ylimääräisiä
turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa ylimääräinen laadunvarmistus ennen
jokaista potilaan stereotaktista hoitokertaa.
Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden sisältämiä
tietoja käytetään sädehoidossa.
On suositeltavaa käyttää hoitosuunnitelmaraportteja kaikkien hoitoparametrien (mm. kollimaattorin
koko ja asemat, laitekulmat ja annosmääritykset) tarkistamiseksi hoitojärjestelmässä.
Potilaan hoitoa ei saa aloittaa ennen järjestelmän hyväksymistä sekä
hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistamista ja validointia, mukaan lukien tarkistus, että asiakas on
täydentänyt säteilykeilaprofiilin.
Käyttäjän on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu Linac-
kokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein Linacissa. Tähän sisältyvät muun
muassa tasoituskappaletila ja lisävarustekokoonpanot.
Varmista, että hoidon suunnittelutoimenpiteisiin valtuutetut henkilöt ovat asianmukaisesti
koulutettuja niihin toimenpiteisiin, joita he tekevät.
Muista aina, että syötettyjen tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää tuloksen laadun kannalta.
Mahdolliset epäsäännöllisyydet tai epävarmuus syötetietoyksiköistä tai muunlaiset laatuongelmat
on tutkittava perusteellisesti, ennen kuin tietoja käytetään.
Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-skanneri) on konfiguroitu ja kalibroitu oikein. Tarkista
kalibrointi säännöllisesti kuvaamalla ja tarkistamalla testifantomit.
Tarkista tuloksena saatavan ulkoääriviivan ja annoslaskentaan käytettävän kudosmallin tarkkuus.
Koko hoidon kannalta olennaisen alueen tulee olla ääriviivojen sisäpuolella.
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilasdatasarjan kanssa.
Potilastiedot näkyvät iPlan-hoidonsuunnittelujärjestelmän navigointialueella.
Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
hoidonsuunnittelussa, esim. että valittu laiteprofiili vastaa hoitokonetta.
Varmista ennen hoidon aloitusta, että hoidossa käytettävät lisälaitteet, kuten
kartiokollimaattoriasennelma ja hoitosuunnitelman mukaan oikean kokoinen kartiokollimaattori, on
asennettu oikein sädereitille. Hoitojärjestelmäsi eivät ehkä pysty suorittamaan säteen kokoamista,
jos lisälaitteita puuttuu tai ne ovat vääränlaisia. Tutustu myös lisälaitteiden ohjeisiin.
Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa asianmukaisesti hoitohuoneen sisäpuoli niin, että
valittuja kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan vammautumatta tai
laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

32 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa tarkistaa ja vahvistaa potilaan asettelu soveltuvalla
asetteluntarkistusmenetelmällä. Fantomeja käyttäen on mahdollista luoda esimerkkisuunnitelmia
ja testata varsinaisen potilaan asettelumenetelmän tarkkuutta.
Varmista, että iPlan-hoidonsuunnittelujärjestelmän määritykset on tehty oikein ja että ne vastaavat
hoitojärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin kuuluvat muun muassa lineaarikiihdyttimen
asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai annosparametrit, kuten Linacin energia- tai kertymätilat,
kuten SRS ja FFF (Flattening-Filter Free).
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että koneen asetukset ovat koko ajan synkronoituina eri
konfigurointipaikkojen välillä (esim. hoidonsuunnittelujärjestelmä, Record & Verify -järjestelmä ja
hoitojärjestelmä). Jos suunnittelussa käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät
täsmää, seurauksena voi olla tahaton säteilytys tai hoidon keskeytyminen.
Brainlabilta saa ajan tasalla olevat mittausohjeet. Varmista, että säteilykeilan datankeruun aikana
käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiantuntijaan.
Varmista, että säteilykeiladatamittaukset ovat ajan tasalla ja että annosalgoritmit on konfiguroitu ja
kalibroitu oikein. Tarkista konfigurointi ja kalibrointi säännöllisesti fantomimittausten avulla.
Jos yhtä tai useampaa hoitojärjestelmän osaa on muokattu, vaihdettu toiseen tai kalibroitu,
hoidonsuunnittelujärjestelmä on validoitava laadunvarmistusmenetelmien avulla uudelleen
yhdessä hoitojärjestelmän kanssa. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia osia on
muokattu, säteilykeilatietojen mittaukset tulee toistaa ja tarkistettu tieto syöttää järjestelmään
Beam Profile Editor/Physics Administration -työkalun avulla.
Esiasennettuja ohjaimia yms. ei saa vaihtaa, ellei se ole ehdottoman tarpeellista. Jos ohjain,
virustentorjuntaohjelmisto tai muu vastaava ohjelmisto päivitetään, varmista, että iPlanin
suorituskyky pysyy muuttumattomana. On erittäin suositeltavaa hyväksyä ohjelmisto uudelleen.
Annosmittarin valmistajan määrityksiä ja suosituksia on noudatettava tarkkaan. Erityisesti kaikissa
annosdetektoreissa on tarkkaan määritelty kenttäkokoalue, joihin niitä sovelletaan. Annosmittarin
käyttäminen sen käyttöalueen ulkopuolella tai virheellisesti saattaa johtaa virheellisiin
annoslaskelmiin.
Järjestelmän hyväksymisen aikana asennetut Brainlabin säteilykeilatiedot (esim. Novalis Tx) on
tarkoitettu ainoastaan testauksiin, eivätkä ne sovellu kliiniseen käyttöön.
Kun mittaustiedot lähetetään Brainlabille, seuraavat seikat ovat voimassa:
• Brainlabilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa seuraavien tietojen oikeellisuutta:

- käyttäjältä saadut tiedot
- käyttäjälle palautetut tiedot.

• Brainlabin vastaanottamien tietojen perusteella annettu palaute ja annetut suositukset
määräytyvät vastaanotettujen tietojen oikeellisuuden mukaan.

• Se, että Brainlab on käsitellyt vastaanotettuja tietoja ja palauttanut ne käyttäjälle, ei millään
tavalla takaa, että palautetut tiedot ovat oikein.

• Käyttäjä on täysin vastuussa Brainlabin palauttamien tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta ja
lisäksi täysin vastuussa kaikkien Brainlabin antamien suositusten sekä Brainlabin antaman
palautteen tarkistamisesta. Käyttäjän tulee arvioida Brainlabin palauttamien tietojen turvallisuus
ja käyttökelpoisuus ennen potilaan hoitoa.

• Se, että Brainlab on mahdollisesti käsitellyt tiettyjä tietoja, ei vaikuta käyttäjän
kokonaisvastuuseen lopullisen säteilykeilaprofiilin oikeellisuudesta.

Katso lisätietoja myös teknisten taustatietojen oppaasta (Brainlab – fysiikan perusteet), ja
ohjelmiston käyttöohjeesta (Physics Administration).
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2 iPLAN-TYÖASEMAN
ALKUASENNUS

2.1 Järjestelmän tekniset tiedot
2.1.1 Työaseman perusteet

iPlan-työasema

Kuva 1 

Järjestelmän asennus

iPlan-työasema toimitetaan esiasennettuna tarvittavine laitteineen ja ohjelmistoineen, ja se on
heti käyttövalmis. Järjestelmän hyväksymisen jälkeen iPlan RT:n asennuksesta otetaan
varmuuskopio. Tämä varmuuskopio toimii ainoastaan sinun iPlan-työasemassasi.

Sairaalan järjestelmänvalvojan tai vastaavan henkilön tulee tehdä asianmukaiset
toimenpiteet iPlan-työaseman luvattoman käytön estämiseksi.

iPlan RT toimii ainoastaan yhdessä iPlan-työasemassa tai -palvelimessa. Ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen, jos sinulla on iPlan-työasemaan tai lisensseihin liittyviä
ongelmia. Järjestelmän kaatumistapauksessa järjestelmä voidaan palauttaa sillä
edellytyksellä, että varmuuskopioidut tiedot (mittaustiedot, käyttäjäkohtaiset asetukset,
asennusohjelma, lisenssitiedostot jne.) ovat käytettävissä.

Käyttäjä ei saa vaihtaa työaseman laitteita. Brainlabia ei voida pitää vastuullisena mistään
järjestelmään tehdystä muutoksesta. Paikalliset määräykset on otettava huomioon.
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2.1.2 Levy- ja verkkoasemat

Käytettävissä olevat asemat

iPlan-työasemassa on valinnainen MOD-/DAT-asema, valinnainen zip-asema, DVD±R/RW-asema
ja USB-asema. Lisäksi se voidaan yhdistää sairaalan tietokoneverkkoon.

Tiedonsiirto

Otetut kuvat voidaan kopioida MOD-levyltä tai DAT-nauhalta iPlan-työaseman kiintolevylle tai
siirtää työasemaan verkon välityksellä. MOD-levyjen ja nauhojen tietoja voidaan käyttää vain, jos
käyttäjällä on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Lisätietoja

iPlan-työaseman tarkat tekniset tiedot (mukaan lukien tiedot kuljetuksesta, säilytyksestä, käytöstä
ja huoltotoimenpiteistä) kuvataan työaseman valmistajan asiakirjoissa.

Tiedostot

iPlan RT tarkistaa kaikkien soveltuvien asetustiedostojen sekä hoitosuunnitelman tietojen
oikeellisuuden erilaisten tarkistussummien avulla. Jos yhtä tiedostoista on tarkoituksellisesti tai
tahattomasti muutettu iPlan RT:tä käyttämättä, ohjelmisto näyttää virhesanoman. Älä poista tai
muuta iPlan RT:hen liittyviä tietoja! Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitaan iPlan
RT:hen liittyviä muutoksia, joita ei voida tehdä iPlan RT -ohjelmistossa.
Ota hätätilanteessa (esim. kiintolevyn kaatuessa) yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. Järjestelmä
voidaan palauttaa sillä edellytyksellä, että varmuuskopioidut tiedot (mittaustiedot,
käyttäjäkohtaiset asetukset, asennusohjelma, lisenssitiedostot jne.) ovat käytettävissä.

Alustustesti

Ohjelman käynnistyksen yhteydessä suoritetaan testaus sen varmistamiseksi, että iPlan RT toimii
ainoastaan silloin, kun tietokoneen laitteisto ja aritmeettiset suorittimet toimivat täydellisesti. Tätä
varten kunkin suoritinyksikön osalta suoritetaan monimutkainen laskentatoimenpide, jossa
lasketaan suuri matriisi järjestelmämuistissa. Jos tulos ei vastaa tämän laskennan
standarditulosta, näkyviin tulee virheviesti ja ohjelma pysähtyy. Ota tällaisessa tapauksessa
yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Järjestelmän tekniset tiedot
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2.1.3 Etäasiakastuki

Yleisiä tietoja

Pyydettäessä iPlan-työasema voidaan varustaa etäyhteydellä Brainlabin asiakastukeen.
Tämä etäyhteys voidaan aktivoida valitsemalla Windowsin Start (Käynnistä) -valikosta Start iHelp
(Käynnistä iHelp).

Start (Käynnistä) -valikko

Kuva 2 
Kun iHelp on aktivoitu, sitä vastaava kuvake näkyy Windowsin tehtäväpalkissa.
Sen jälkeen Brainlabin asiakastuki voi muodostaa etäyhteyden iPlan-työasemaasi esimerkiksi
ongelmien diagnosointia varten.
Voit poistaa etäyhteyden käytöstä valitsemalla Windowsin Start (Käynnistä) -valikosta Stop iHelp
(Pysäytä iHelp).

Lisätietoja

Lisätietoja asennuksesta ja käyttöehdoista saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen
osoitteeseen ihelp.support@brainlab.com.
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3 iPLAN RT:N KÄYTTÖ
3.1 Ohjelman käynnistys

iPlan RT Dosen käynnistäminen

Vaihe

Voit käynnistää iPlan RT:n iPlan RT Dose -kokoonpanossa ja tuoda näyttöön hoitosuunnitel-
man valintanäytön kaksoisnapsauttamalla iPlan RT Dose -kuvaketta.

iPlan RT Adaptiven käynnistäminen

Vaihe

Voit käynnistää iPlan RT:n iPlan RT Adaptive -kokoonpanossa ja tuoda näyttöön hoitosuunni-
telman valintanäytön kaksoisnapsauttamalla iPlan RT Adaptive -kuvaketta.

Katso s. 419.

iPlan RT Phantom QA -ohjelman käynnistäminen

Vaihe

Voit käynnistää iPlan RT:n iPlan RT Phantom QA -kokoonpanossa ja tuoda näyttöön hoito-
suunnitelman valintanäytön kaksoisnapsauttamalla iPlan RT Phantom QA -kuvaketta.

Katso s. 455.
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iPlan RT Review -ohjelman käynnistäminen

Vaihe

Voit käynnistää iPlan RT:n iPlan RT Review -kokoonpanossa ja tuoda näyttöön hoitosuunnitel-
man valintanäytön kaksoisnapsauttamalla iPlan RT Review -kuvaketta.

Katso s. 350.

Physics Administration -ohjelman käynnistäminen

Vaihe

Voit käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla Physics Administration -kuvaketta.

Katso ohjelmiston käyttöohje (Physics Administration 4.5).
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3.1.1 Sovelluksen käyttörajoitukset

Yleisiä tietoja

Kaikissa iPlan RT -ohjelmistoissa sovelletaan käyttäjien käyttörajoituksia.

Authorization Manager (Käyttöoikeuksien hallinta)

Käyttäjähallintaan käytetään Microsoft Windowsin Authorization Manageria (Käyttöoikeuksien
hallinta). Voit käyttää tätä toimintoa Windowsissa valitsemalla azman.msc Start/Run (Käynnistä/
Suorita) -valikosta. Siinä käytetään käyttöoikeuksien tallennustiedostoa käyttäjien ja roolien
vertaamiseen. Ota yhteyttä Brainlabiin, jos tiedoston sijaintia ei ole asetettu oikein. Tällä hetkellä
on kaksi erilaista oikeustyyppiä, joihin sovelletaan käyttörajoituksia: 
• Hyväksyntä (katso s. 349)
• Ohjelmiston käyttö (katso alla)

Ohjelmiston käyttörajoitukset

Ohjelmiston käyttö on oletusarvoisesti sallittua vain valtuutetuille käyttäjille. Käyttäjä voi kirjautua
sisään syöttämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan:

Kuva 3 
Kun sovellus on käynnistetty, voit poistua sovelluksesta napsauttamalla kohtaa Exit.
HUOMAUTUS: kolme perättäistä epäonnistunutta kirjautumisyritystä saattaa johtaa vastaavan
Windows-käyttäjätilin lukkiutumiseen Windows-kokoonpanosta riippuen.
 

Authorization Managerin (Käyttöoikeuksien hallinnan) käyttäminen

Brainlabin asiakastuki voi kytkeä pakollisen sisäänkirjautumisen pois päältä, mutta sitä ei
suositella. Paikallinen sääntelyvirasto saattaa jopa vaatia, että tämä asetus on päällä. Ohjelmiston
käyttöoikeus liittyy oletusarvoisesti use iPlan RT Dose -operaationimeen, joka on yhteydessä
käyttöoikeuden tallennustiedoston iPlanRTDoseUser-rooliin. 
Authorization Managerin (Käyttöoikeuksien hallinta) avulla iPlanRTDoseUser-rooliin voidaan
lisätä käyttäjiä, jotta he voivat käyttää ohjelmistoa. Vain kelvollisella Windows-käyttäjätunnuksella
varustettuja käyttäjiä voidaan määrittää. Sinun vastuullasi on pitää tämä määritys ajan tasalla.
Paikallinen sääntelyvirasto saattaa vaatia sinua mahdollistamaan ohjelmiston käytön
hätätilanteessa. Siinä tapauksessa on sinun vastuullasi luoda hätätilannekäyttäjä ja yhdistää
käyttäjä iPlanRTDoseUser-rooliin. Lisäksi on sinun vastuullasi rajoittaa käyttäjän tunnistetietojen
käyttö hätätilanteisiin.

Automaattinen uloskirjautuminen

Kun sovellus on jonkin aikaa käyttämättömänä, nykyinen käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.
Brainlabin asiakastuki voi muuttaa automaattista uloskirjautumista edeltävää aikaa, joka on
asetettu iPlanSettings-asetuksissa. 
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Oletusarvoinen aikakatkaisu on 15 minuuttia. Kun sisäänkirjautumisvalintaikkuna tulee näkyviin
aikakatkaisun jälkeen tai käyttäjän vaihtumisen jälkeen, sisäänkirjautumisvalintaikkunan Exit-
painike on pois käytöstä, ja etuoikeutetun käyttäjän on sammutettava sovellus oikein.

Nykyisen käyttäjän vaihtaminen

Voit vaihtaa aktiivista käyttäjää poistumatta iPlan RT:stä:

Vaiheet

1.

Avaa About iPlan -ruutu napsauttamalla Brainlab-kuvaketta sovelluksen oikeassa alakul-
massa.

2. Napsauta kohtaa Change User. Näkyviin tulee sisäänkirjautumisvalintaikkuna.

3. Sinusta tulee aktiivinen käyttäjä, kun kirjaudut sisään tunnistetiedoillasi.

Valvontalokit

Ohjelmisto kirjaa sisäänkirjautumiset ja suunnitelman tallennustoimenpiteet salattuun tiedostoon
yhdessä käyttäjän, sovelluksen ja toimenpiteen aikatietojen kanssa. Jos sääntelyviranomaiset
ottavat sinuun yhteyttä tai jos ryhdytään oikeustoimiin, Brainlabin asiakastuki voi purkaa tietojen
salauksen ja toimittaa tiedot.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Käyttäjät eivät saa jakaa sisäänkirjautumistietojaan. Kaikki käyttäjät ovat täysin vastuussa
hoitosuunnitelman muutoksista. Jos käyttäjänimen tai salasanan turvallisuus vaarantuu,
keskustele asiasta järjestelmänvalvojan kanssa.

Ohjelman käynnistys
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3.2 Yleiskatsaus hoidonsuunnitteluun

Yleistä

Tässä luvussa esitellään iPlan RT -liittymä.

Ennen aloittamista

Vaiheet

1. Suorita esisuunnittelu (esim. kraniaalisen datan lokalisaatio, kuvafuusio ja aloituskohtei-
den luonti) iPlan RT Imagessa, jos se on käytettävissä iPlan-työasemassasi. 

2. Nyt voit avata hoitosuunnitelman iPlan RT Dosessa.

HUOMAUTUS: erikoismerkkejä ja vokaalimuunnoksia, kuten ä, ü ja ö, ei suositella käytettäväksi
potilaan nimessä tai datapolussa. Tiedostonimi kokonaisuudessaan (datapolku mukaan lukien) ei
saa olla pidempi kuin 250 merkkiä.
 

iPlan RT Dose -työnkulku

Tämä on iPlan RT Dosen avulla tehtävien hoitosuunnitelmien vakiotyönkulku. Kaikki vaiheet
kuvataan yksityiskohtaisesti tässä oppaassa:

Vaiheet Katso

1. Potilastietojen lataaminen. Sivu 57

2. Pinnan segmentointi. Sivu 73

3. Objektien luominen. Sivu 109

4. Hoidon suunnittelu. Sivu 151

5. Annosoptimointi (vain IMRT). Sivu 307

6. Lääkärintarkastus. Sivu 350

7. Fyysikon varmistus. Sivu 354

8. iPlan RT Dosesta poistuminen. Sivu 54

Navigatorin (s. 47) avulla voit siirtyä vaivattomasti vaiheiden välillä.

Termit

Tässä oppaassa käytetyt termit löytyvät seuraavasta kohdasta: s. 517.
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3.3 Perustietoja suunnittelunäytöstä

Yleistä

Tässä osassa esitellään suunnittelunäytöt. Lisätietoja löytyy seuraavasta kohdasta: s. 467.

Näytön asettelu

①

②

③

④

⑤

Kuva 4 

Suunnittelunäytön sisältö

Nro Osa Toiminto

① Välilehtisivut Jokaista suunnitteluvaihetta varten on erillinen välilehtisivu.

② Suunnittelunäkymät Suunnittelunäkymät sisältävät asiaankuuluvia kuvatietoja ja li-
sätoimintopainikkeita. Katso s. 467.

③ Työkalurivi Työkalurivin toiminnot vaihtelevat nykyisestä välilehdestä ja
suunnitteluvaiheesta riippuen. Katso s. 49.

④ Navigator-alue Tämän avulla voit siirtyä suunnitteluvaiheesta toiseen suosi-
tellussa järjestyksessä. Katso s. 46.

⑤ Toimintoalue Tällä alueella on erityisesti nykyiseen suunnitteluvaiheeseen
soveltuvia toimintoja. Katso s. 48.

Perustietoja suunnittelunäytöstä
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Suunnittelu-valintaikkuna

Kun tietty toiminto on valittu, erillinen suunnittelu-valintaikkuna avautuu, ja voit määritellä siinä
erilaisia asetuksia.

Kuva 5 
Kun asetukset on muutettu valintaikkunassa:

Options

Valitsemalla OK voit tallentaa muutokset ja sulkea valintaikkunan.

Valitsemalla Cancel voit sulkea valintaikkunan tallentamatta tekemiäsi muutoksia.

Jos kenttään syötetään tiettyjen rajojen ulkopuolelle menevä arvo, tämä arvo korvautuu
joko oletusarvolla tai lähimmällä kenttään kelpaavalla arvolla. Jos esimerkiksi negatiivinen
annosarvo syötetään, iPlan RT Dose käyttää pienintä mahdollista annosarvoa. Sinun on
tarkistettava kaikki arvot varmistuaksesi, että ne ovat kliiniseen käyttöön soveltuvia.
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3.3.1 Navigator-alue

Navigator-alue

Navigator-alueen avulla voit siirtyä iPlan Dose -työnkulun vaiheiden läpi.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Kuva 6 

Nro Osa Toiminto

① Go to ... Avaa iPlan Navigator -välilehden, jossa vaiheet voidaan vali-
ta missä järjestyksessä tahansa.

② Seuraava vaihe
Nykyinen ja seuraava vaihe näkyvät aina Navigator-alueella.

③ Nykyinen vaihe

④
Potilaan nimi, potilastun-
nus ja hoitosuunnitelman
otsikko

HUOMAUTUS: voit ladata tälle potilaalle nopeasti eri suunni-
telman QuickLoad-toiminnon avulla napsauttamalla suunnitel-
man nimeä. Katso s. 70.
 

⑤ Pienentää iPlan-ikkunan niin, että se on avoimena vain taus-
talla.

⑥ Sammuttaa iPlan-ohjelmiston (katso s. 54).

⑦ Next Siirtää sinut seuraavaan vaiheeseen.

Perustietoja suunnittelunäytöstä
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Kuva 7 

Nro Osa Toiminto

① Luettelo vaiheista

Kaikki käytettävissä olevat vaiheet näkyvät iPlan Navigator -
välilehden luettelossa:

• Suoritettujen vaiheiden kohdalle tulee valintamerkki.
• Meneillään oleva vaihe näkyy keltaisessa kehyksessä.
• Seuraavat vaiheet näkyvät sinisessä kehyksessä.
• Vaiheen voi valita sitä napsauttamalla.

② Selitysalue Kulloisenkin vaiheen selitys näkyy vaiheluettelon oikealla puo-
lella.

③ OK Vahvistaa valintasi ja siirtää sinut vastaavaan vaiheeseen.

④ Cancel Palauttaa näkyviin edellisen näytön.
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3.3.2 Functions-alue

Yleisiä tietoja

Tällä alueella on eri suunnitteluvaiheissa käytettävissä erilaisia toimintoja.

Functions-alue

Kuva 8 
Voit valita toiminnon napsauttamalla sitä hiirellä.
• Käytettävissä olevat vaiheet näkyvät sinisessä kehyksessä.
• Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Hiiren kakkospainikkeen käyttö

Voit käyttää joitakin toimintoja napsauttamalla hiiren kakkospainiketta toimintoon liittyvän
näyttöelementin kohdalla.

Perustietoja suunnittelunäytöstä
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3.4 Yleiset työkalurivin painikkeet ja
toimintopainikkeet

Yleistä

Suunnittelualueella valittuna olevan välilehtisivun mukaan työkalurivi ja kuvanäkymät saattavat
sisältää seuraavassa lueteltuja toimintoja.
• Harmaataustaiset toimintopainikkeet ovat työkalupalkissa.
• Mustataustaiset toimintopainikkeet ovat kuvanäkymissä.

HUOMAUTUS: Treatment Planning- ja Dose Optimization -vaiheissa on useita lisätoimintoja,
joita ei ole käytettävissä muissa suunnitteluvaiheissa. Lisätietoja näistä toiminnoista on
seuraavassa kohdassa: s. 156.
 

Leike- ja kuvajoukon valinta

Osa Toiminto Katso

Slice and Image Set Selection -painikkeella voit valita suunnit-
telunäkymissä näytettävät kuvat. Sivu 474

Voit selata yksittäisiä leikkeitä nousevassa tai laskevassa järjes-
tyksessä. Sivu 478

Voit selata useita leikkeitä nousevassa tai laskevassa järjestyk-
sessä. Sivu 478

• Käytä Depth Scrolling rekonstruktionäkymissä, kun haluat se-
lata rekonstruktioita potilaskuvakkeen (näkyy kuvanäkymän
vasemmassa alakulmassa) ilmaiseman akselin suuntaisesti. 

• Käytä leikenäkymissä Slice Scrolling -painiketta, kun haluat
selata käytettävissä olevia leikkeitä. 

Sivu 479

HUOMAUTUS: leikkeenselaustoiminnot ovat suoraan integroituina myös tietyissä kuvanäkymissä,
jossa ne näkyvät mustataustaisina.
 

Katseluvaihtoehdot

Osa Toiminto Katso

Options-painikkeella voit käyttää näkymien lisäasetuksia. Sivu 490

2D Recenter (Kaksiulotteinen keskitys) -painikkeella voit näyttää
pysty- ja vaakatasot, joiden avulla voidaan säätää rekonstruktiota-
soja. 

Sivu 486

Panning (Panorointi)-painikkeella voit ottaa käyttöön kuvan pano-
roinnin. Sivu 489

View Types (Näkymätyyppi) -painikkeen avulla voit valita näytet-
tävän näkymän tyypin (tasot, kolmiulotteisuus tai objektit). Sivu 482
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Osa Toiminto Katso

View Options (Näkymävaihtoehdot) -painikkeella voit valita näky-
män suunnan (frontaalinen, vasen lateraalinen, oikea lateraalinen,
kaudaalinen tai kraniaalinen). 

Sivu 481

Composing Options (Yhdistämisvaihtoehdot) -painikkeella voit
tarkistaa kaksi eri tietojoukosta yhdistettyä kuvaleikettä. Sivu 484

Zoomaustoiminnot

Osa Toiminto Katso

Zoom In/Out -painikkeilla voit suurentaa näytössä näkyviä kuvia
niin, että yksittäisiä rakenteita, kuten kuvassa näkyviä kasvaimia,
voidaan tutkia tarkemmin. Voit myös pienentää kuvasuurennusta
niin, että koko kuva näkyy kerralla. 

Sivu 487

Full Screen (Koko näyttö) -painike suurentaa valittuna olevan nä-
kymän koko näytön kokoiseksi. Tämän painikkeen napsautus uu-
delleen palauttaa alkuperäisen näkymän. 

Sivu 488

Ikkunointitoiminnot

Osa Toiminto Katso

Windowing-painikkeella voit säätää harmaasävytason jakautu-
mista näkyvissä olevissa kuvissa, kun haluat parantaa rakentei-
den näkyvyyttä tai lisätä kontrastia.

Sivu 501

Advanced Windowing -painikkeella voit säätää valitun kuvajou-
kon harmaan arvoa, Hounsfieldin arvoa tai SUV-arvoa. Sivu 503

Mittaustoiminnot

Osa Toiminto Katso

Measure Hounsfield Units -painikkeella pääset mittaamaan ku-
valeikkeen minkä tahansa pisteen Hounsfield-yksiköt. Sivu 507

Measure Values -painikkeella pääset mittaamaan kuvaleikkeen
minkä tahansa pisteen arvon (esim. harmaa tai SUV). Sivu 507

Measure Distances -painikkeella pääset mittaamaan kuvaleik-
keen minkä tahansa kahden pisteen välisen etäisyyden. Sivu 510

Measure Angles -painikkeella pääset mittaamaan kuvaleikkeen
minkä tahansa kolmen pisteen välisen kulman. Sivu 511

Yleiset työkalurivin painikkeet ja toimintopainikkeet
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Muut toiminnot

Osa Toiminto Katso

Screenshot-painikkeella voit tallentaa näyttökuvan näytössä ole-
vista näkymistä ja valintaikkunoista. Sivu 512

Save Treatment Plan -painikkeella voit tallentaa valittuna olevaan
hoitosuunnitelmaan tehdyt muutokset. Sivu 52

Print-painikkeella voit tulostaa lopullisen hoitosuunnitelman. Sivu 401
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3.5 Hoitosuunnitelman tallentaminen

Yleistä

Hoitosuunnitelma on tallennettava tihein väliajoin hoidon suunnittelun aikana.

Hoitosuunnitelman tallentaminen

Vaiheet

1.

Napsauta Save Treatment Plan -painiketta.

2.

Syötä Save As ... -valintaikkunassa suunnitelman asianmukainen nimi ja kuvaus.

3. Jatka valitsemalla Save.

Tallennuksen tila

Kuva 9 
Kun tallennustoiminto on aktivoitu, etenemispalkki ilmoittaa tallennuksen tilan.

Tallennuskohde

Hoitosuunnitelma tallennetaan ennalta määriteltyyn kansioon (katso s. 365).

Hoitosuunnitelman tallentaminen
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Suunnitelman hyväksyntä

Kuva 10 
Jos olet tallentanut hoitosuunnitelman sen hyväksymisen jälkeen (katso s. 352 ja s. 360),
näkyviin tulee edellä kuvattu vahvistusviesti. Viesti ilmoittaa lisäksi, että muun kuin Physician’s
Review- tai Physicist’s Verification -suunnittelutehtävän avaaminen nykyisellä suunnitelmalla
mitätöi hyväksynnän.
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3.6 iPlan RT:stä poistuminen

Yleistä

Voit sulkea ohjelman milloin tahansa sulkemiskuvaketta napsauttamalla tai iPlan Navigator -
välilehdeltä.

Poistuminen sulkemiskuvakkeen avulla

Vaihe

Poistu ohjelmistosta napsauttamalla sulkemiskuvaketta.

Poistuminen iPlan Navigatorin avulla

Vaiheet

1. Napsauta Go to ... Navigator-alueella (katso s. 46).

2.

Valitse Exit ja napsauta kohtaa OK.

iPlan RT:stä poistuminen

54 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Muut vaadittavat vaiheet

Jos olet muokannut hoitosuunnitelmaasi, voit tallentaa tekemäsi muutokset valitsemalla näyttöön
tulevassa sanomassa Yes.
Jos valitset No, sovellus suljetaan, mutta muutoksia ei tallenneta.

Kuva 11 
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4 POTILASTIETOJEN
LATAAMINEN

4.1 Lataaminen ja tuominen

Yleistä

Brainlab-tietomuodossa (esim. iPlan RT Imagellatehdyn esikäsittelyn jälkeen) tallennetut
suunnittelutiedot voidaan ladata iPlan RT Doseen.
HUOMAUTUS: Jos hoitosuunnitelma sisältää objekteja, ennen hoitosuunnitelman tallentamista
iPlan (Cranial) 3.0 -ohjelmaan on käytettävä Prepare for Export -toimintoa, jotta
hoitosuunnitelma voidaan avata iPlan RT Image 4.1.1 -ohjelmassa.
 

Tiedostomuodot

iPlan RT:hen voidaan ladata seuraavia tiedostomuotoja:

Ohjelmisto Tiedostomuoto

iPlan RT Dose iPlan RT Dose- tai iPlan RT Image -ohjelmalla luotu xBrain-muoto.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM-kuvia voidaan lisätä Add Data -toiminnon avulla.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Vain tietojoukot, jotka eivät sisällä annossuunnitelmaa.

Brainlab Elements -
Sädehoidon ääriviivojen
luomisen työnkulku

xBrain Patient Data Manager 2.0 -ohjelmasta

HUOMAUTUS: iPlan RT Adaptive -ohjelmassa tallennettuja suunnitelmia ei voida ladata iPlan
RT Dose -ohjelmaan ennen Prepare for Re-planning -vaiheen suorittamista.
 

Kuvien tarkistaminen

Jostakin muusta kuin DICOM-muodosta tuoduille kuville (esim. siirron DLL-tiedostot) ei ole
määritetty viitekehyksen ilmaisevaa UID-tunnusta. Varmista, että luodut kuvajoukot sisältävät
oikeat kuvat (l. joukossa ei ole muusta koordinaatistosta saatuja asiaankuulumattomia kuvia).

Yleinen menettely

Tietojen lataus ja vienti sisältää yleensä seuraavat vaiheet, jotka voivat vaihdella valittujen tietojen
sisällön ja tyypin mukaan.

Vaiheet

1. Valitse tietoarkisto, josta tiedot ladataan.

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN
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Vaiheet

2. Valitse siirrettävät potilastiedot.

3. Valitse haluamasi potilastutkimus.

4. Valitse asiaankuuluva hoitosuunnitelma.

5. Aktivoi kuvatietojen lataus.

Tehtyäsi nämä vaiheet voit aloittaa hoidon suunnittelun.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Siirryttäessä iPlan RT:hen Patient Data Manager 2.0 -ohjelmasta automaattisesti
segmentoidut objektit eivät ehkä ole hyväksyttyjä. Tarkista objektit huolellisesti.

Älä käytä yhden sovelluksen luomia vastaanotettuja kokonaistietoja (esim. iPlan stereotaxy
-sovelluksessa näytettävät kohdekoordinaatit) toiseen sovellukseen syötettävinä tietoina
(esim. iPlan RT Dose -sovelluksen isosentrikoordinaatteina). Tuloksena saatava
hoitosuunnitelma saattaa sisältää vakavia virheitä, jos tietojen vaihdettu osa käsitellään
epäjohdonmukaisesti, koska kaikkia vaadittavia tietorajoituksia ei voida vaihtaa (esim.
tiettyjä koordinaatteja voidaan käyttää oikein vain, jos merkinnät, koordinaatisto ja etenkin
alkuperämääritelmä ovat täsmälleen samat). Esimerkiksi päätelineen tai paikantimen
koordinaatit eivät ehkä viittaa samaan anatomiseen asemaan riippuen siitä, mitä
kuvajoukkoa käytetään stereotaktisena viitteenä, joka määrittää päätelineen tai
paikantimen koordinaatistoa/alkuperää kummassakin sovelluksessa.

Kun iPlan 3.0 Stereotaxy -ohjelmassa tallennettu hoitosuunnitelma, jossa on useita
paikannuksia, ladataan iPlan RT Image 4.1 -ohjelmaan, käyttäjä ei voi määrittää
stereotaktista viitettä iPlan RT Image 4.1 -ohjelmassa samoin kuin iPlan 3.0 Stereotaxy -
ohjelmassa. Estääkseen potilaalle aiheutuvan haitan, joka johtuu virheellisten
stereotaktisten koordinaattien soveltamisesta myöhemmin iPlan RT Dose -ohjelmassa,
käyttäjä ei saa siirtää useita paikannuksia iPlan RT Image 4.1 -ohjelmaan tai purkaa
tarpeettomia paikannuksia ennen iPlan RT Dose -ohjelmaan siirtymistä.

Jos potilaan nimeä tai potilastunnusta ei ole ilmoitettu alkuperäisissä tiedoissa, sen
asetuksena on <unknown>. Tämä johtaa vaaraan, että hoitoa varten valitaan väärän
potilaan tiedot. Kehota kuvantamislaitteen käyttäjää aina määrittämään tiedoille oikea nimi
ja tunnus.

Katetri ja simuloinnin tuloksena saatavat objektit tallennetaan niin, että ne voidaan ladata
muihin sovelluksiin. Tämä tarkoittaa, että simuloituja katetreja ja simulointiobjekteja
voidaan muuttaa muilla kuin iPlan Flow 3.0 -sovelluksella. Kun simuloitua katetria
muutetaan, simulointiobjekti ei enää edusta kyseisen katetrin simuloinnin tulosta. Käyttäjä
on vastuussa siitä, että katetreita tai simuloinnin tuloksena saatuja objekteja ei muuteta
manuaalisesti.

Lataaminen ja tuominen
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4.1.1 Lataus- ja tuontitoiminnon sivut

Ohjatun toiminnon sivut

Potilastietoja voidaan ladata ja tuoda useiden ohjatun toiminnon sivujen avulla.

②
③

①

④

⑤

Kuva 12 

Ohjatun toiminnon sivujen käsittely

Nro Osa Toiminto

① Details-alue Tällä alueella on valittuja potilastietoja täydentäviä tietoja.

②
Luettelo käytettä-
vissä olevista tie-
doista

Kulloisenkin vaiheen mukaan voit valita tästä luettelosta käytettävis-
sä olevia tietoja, esimerkiksi arkistointityyppejä, potilaiden tutkimuk-
sia tai kuvasarjoja.

③ Luettelon otsikot

Voit lajitella luettelon tiedot minkä tahansa otsikon mukaan napsaut-
tamalla asiaankuuluvaa otsikkoa.
Tiedot voidaan lajitella nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Otsi-
kon vieressä oleva nuolikuvake ilmaisee valitun järjestyksen.

④ Vaihtoehdot

Tällä alueella on valinnaisia asetuksia, jotka vaihtelevat valitun vai-
heen mukaan.
Jos haluat, voit piilottaa nämä toiminnot napsauttamalla toiminto-
luettelon yläpuolella olevaa nuolipainiketta. Voit tuoda toiminnot jäl-
leen näkyviin napsauttamalla nuolipainiketta uudelleen.

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN
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Nro Osa Toiminto

⑤ Yleiset painikkeet Tämä alue sisältää yleiset ohjatun toiminnon sivujen painikkeet, jot-
ka näkyvät kaikilla ohjatun toiminnon sivuilla.

Ohjatun toiminnon sivujen painikkeet

Useilla ohjatun toiminnon sivuilla näkyvät painikkeet on lueteltu alla.
Toiminnot, jotka koskevat vain yhtä ohjatun toiminnon sivua, selitetään vastaavan vaiheen
kuvauksessa.

Osa Toiminto

Back Siirtää sinut edelliseen vaiheeseen kussakin tapauksessa.

Cancel Sulkee ohjatun toiminnon sivun ja näyttää kohdan iPlan Navigator (kat-
so s. 47).

Next Siirtää sinut seuraavaan vaiheeseen kussakin tapauksessa.

Delete

Poistaa valitut tiedostot pysyvästi. Järjestelmä pyytää aina käyttäjää vah-
vistamaan poiston ennen tiedostojen poistamista.
• Vain kiintolevyllä olevia potilastietoja voidaan poistaa.
• Jos viimeinen potilas poistetaan Patient Selection -valinnan aikana, sinut

siirretään takaisin arkistosivulle.
• Jos tutkimuksen valinnan aikana on olemassa vain yksi potilastutkimus,

sitä ei voida poistaa.
• Arkiston poistaminen poistaa ainoastaan syötteen arkistointiluettelosta.

Potilastietoja ei poisteta.

Logfile... Näyttää lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja
(katso s. 72).

Select All Valitsee kaikki kulloisenkin luettelon syötteet.

Deselect All Poistaa kaikki kulloisenkin luettelon syötteiden valinnat.

Tietoja voidaan poistaa kiintolevyltä, vaikka se olisi asetettu kirjoitussuojattuun tilaan.

Lataaminen ja tuominen
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4.2 Kuvatietojen lataus

Hoitosuunnitelman käyttö

Kunkin hoitosuunnitelman voi avata vain yksi käyttäjä kerrallaan.

Useiden suunnitelmien lataus

Vain yksi hoitosuunnitelma voidaan avata kerrallaan. Jos olet jo muokkaamassa yhtä
hoitosuunnitelmaa ja joko lataat toisen hoitosuunnitelman tai suljet sovelluksen tallentamatta,
menetät kaikki ensimmäiseen hoitosuunnitelmaan tekemäsi muutokset.

Hoitosuunnitelman tietomuoto

Hoitosuunnitelmia ei voi ladata, jos ne eivät sisällä TT-datasarjaa.

Hoitosuunnitelman sisältö

Jos annossuunnitteluun käytettäviä kohteita (esim. suunnittelukohdealueet tai riskielimet)
on siirretty eri leikesarjaan tai kokonaan poistettu hoitosuunnitelmastasi iPlan RT
Imagessatehtävän muokkauksen aikana, hoitosuunnitelmaa ei voida ladata iPlan RT
Doseen.

Jos iPlan RT Dose -hoitosuunnitelmaa muutetaan iPlan RT Image -ohjelmalla (esim.
kasvaimen muoto tai kuvien yhdistäminen), varmista, että lopullinen iPlan RT Dose -
suunnitelma muokataan viimeisimpien muutosten mukaiseksi. Potilasta saatetaan hoitaa
virheellisesti, jos iPlan RT Dose -suunnitelma ei ole yhdenmukainen iPlan RT Image -
hoitoparametrien kanssa.

Suunnitelmien lataus edellisestä ohjelmaversiosta

Kuva 13 
Jos identtisesti nimettyjä yhden tai useampia isosentrikoordinaatteja ja elementtiryhmiä (esim.
säteilykeilat tai kaaret) sisältäviä hoitosuunnitelmia ladataan edellisestä ohjelmaversiosta,
vastaava viesti tulee näkyviin.
• Etuliite ”Group” (ryhmä) tai ”Coord” (koordinaatti) lisätään tarvittaessa.
• Jos uusi kohdenimi on pidempi kuin 22 merkkiä, näkyviin tulee myös kehote, jossa nimeä voi

muokata manuaalisesti.
Tämä varmistaa yhdenmukaiset nimeämiskäytännöt vietäessä suunnittelutietoja käytettäväksi
myöhemmin potilaan hoidon aikana.
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HUOMAUTUS: jos suunnitelmaan sisältyy identtisiä säteilykeilan tai kaaren nimiä, myös niihin
lisätään automaattisesti asiaankuuluva etuliite.
 

iPlan RT Phantom QA -suunnitelman lataaminen

iPlan RT Phantom QA -ohjelmalla laadunvarmistustarkoituksiin luotuja esimerkkisuunnitelmia
(katso s. 455) ei ehkä voi ladata muihin iPlan RT -sovelluksiin käytettäviksi potilaan hoidon
suunnittelussa.

Kuva 14 

iPlan RT Adaptive -suunnitelman lataaminen

iPlan RT Adaptive -ohjelmalla luotuja suunnitelmia (katso s. 419) ei ehkä voida ladata muihin
iPlan RT -sovelluksiin käytettäviksi potilaan hoidon suunnittelussa.

Hyväksytyn suunnitelman lataus

Kuva 15 
Jos jo hyväksytty suunnitelma ladataan, ohjelmakehote ilmoittaa, että tiettyihin vaiheisiin
eteneminen mitätöi hyväksymisen.

Kuvatietojen lataus
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iPlan RT Imagessa muokattujen suunnitelmien lataus

Kuva 16 
Jos iPlan RT:ssä muokattua hoitosuunnitelmaa muokataan myöhemmin iPlan RT Imagessaja
avataan sitten iPlan RT:ssä, saat kehotteen tarkistaa tuloksena saadun muokatun
hoitosuunnitelman täsmällisyyden huolellisesti.
Objektien poistaminen, siirtäminen tai niiden vaihtaminen kuvajoukosta toiseen saattaa
vahingoittaa hoitosuunnitelmaa peruuttamattomasti.

Kun suunnitelmaa muokataan muissa ohjelmistomoduuleissa (esim. iPlan RT Imagessa),
kun se jo sisältää hoitosuunnitelman (esim. isosentrin osia jne.), käyttäjän on tarkistettava
suunnitelman sisällön oikeellisuus erittäin huolellisesti latauksen jälkeen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Jos hoitosuunnitelmaa muokataan toisessa ohjelmasovelluksessa (esim.
iPlan RT Imagessa) sen jälkeen, kun hoitotiedot (esim. isosentriryhmät) on määritelty,
sinun täytyy tarkistaa suunnitelman sisältö latauksen jälkeen huolellisesti varmistuaksesi,
ettei aiemmin suunniteltua sisältöä ole vahingossa poistettu.

Jos hoitosuunnitelma on optimoitu IMRT:lle (katso s. 307) myöhempi muokkaaminen
(esim. vokselikohteiden muokkaaminen) toisessa ohjelmasovelluksessa, kuten iPlan RT
Imagessa, ei ole sallittua. Muutoin optimointi saattaa mitätöityä.

Jos hoitosuunnitelmaa muokataan toisessa ohjelmasovelluksessa (esim.
iPlan RT Imagessa) sen jälkeen, kun säteilykeilat ja kaaret on määritetty, kudosmalli (katso
s. 73) on saattanut muuttua suhteessa referenssi-TT:hen uuden paikannuksen tai kuvien
yhdistämisen takia. Sinun pitää siksi tarkistaa huolellisesti syvyysekvivalenssi ja
kudossyöte kaaren taso-/syvyysprojektionäkymässä (katso s. 246) jokaisen säteilykeilan
tai kaaren osalta.
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Suunnitelmien lataus muokatulla kuvien yhdistämistoiminnolla

Kuva 17 
Jos valmis annoshoitosuunnitelma avataan iPlan RT Imagessaja hoitosuunnitelman
kuvafuusiotietoja muokataan, tarkista huolellisesti suunnitellut annosjakaumat ja säteilyreitit, kun
myöhemmin lataat muokattua hoitosuunnitelmaa iPlan RT Doseen. Tämä on tärkeää, koska
alkuperäisiin kuvafuusiotietoihin tehdyt muokkaukset saattavat tuottaa fuusiolle erilaisen
juuridatasarjan, joka puolestaan tuottaa erilaisen kohdistusleikesarjan. Lisätietoja on seuraavassa
kohdassa: s. 91.

Suunnitelmien lataus mukautetussa suunnassa

Suunnitelmat, joille on määritetty mukautettu suunta, jota iPlan RT ei tue, on hylättävä, jotta
suunnittelua voidaan jatkaa. Jos yrität ladata tällaisen suunnitelman, näkyviin tulee tämä
valintaikkuna:

Asetukset

Yes: Hylkää mukautettu suunta ja jatka suunnitelman parissa.

No: Älä hylkää mukautettua suuntaa ja valitse toinen suunnitelma palaamalla latausvalintaikku-
naan.

Kuvatietojen lataus
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4.2.1 Arkiston valinta

Ohjatun toiminnon Load Archives -sivu

Ohjatun toiminnon Load Archives -sivu tulee näyttöön heti ohjelman käynnistämisen jälkeen.
Hoitosuunnitelman tietoja voi ladata ainoastaan Brainlab-tietomuodossa.

Kuva 18 

Arkiston lataaminen

Vaiheet

1. Navigoinnin helpottamiseksi voit tarvittaessa lajitella arkistot nimen, tietomuodon tai hake-
miston mukaan napsauttamalla asiaankuuluvan sarakkeen otsikkoa.

2. Valitse haluamasi arkisto napsauttamalla vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

3. Valitsemalla Next voit tuoda näkyviin arkiston sisältämät potilastiedot.

Arkiston valinnan lisätoimintoja

Seuraavat lisätoiminnot ovat käytettävissä ohjatun toiminnon Load Archives -sivun oikeassa
reunassa.

Komponentti Toiminto Katso

New Archive Jos sopivaa arkistoa ei vielä ole asetettu, tällä toiminnolla voit luo-
da sen siirrettäväksi haluttua tiedostoa varten. Sivu 366

Settings Määritä erityiset asetukset valittua arkistoa varten. Sivu 366

Delete Poistaa valitut tiedostot pysyvästi. Järjestelmä pyytää aina käyttä-
jää vahvistamaan poiston ennen tiedostojen poistamista. Sivu 60

Logfile... Näyttää lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia
lisätietoja. Sivu 72
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4.2.2 Potilaan valitseminen

Ohjatun toiminnon Patients-sivu

Kun arkisto on valittu, ohjatun toiminnon Patient Selection -sivu tulee näkyviin.

Kuva 19 

Potilaan lataaminen

Vaiheet

1. Navigoinnin helpottamiseksi voit tarvittaessa lajitella potilastiedostot nimen, tunnuksen tai
syntymäajan mukaan napsauttamalla asiaankuuluvan sarakkeen otsikkoa.

2. Valitse haluamasi potilastiedosto napsauttamalla vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

Kuvatietojen lataus
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Vaiheet

3. Napsauttamalla Next-painiketta voit edetä seuraavaan vaiheeseen.

HUOMAUTUS: valittu potilas on korostettu sinisellä.
 

Patient Selection -lisätoiminnot

Ohjatun toiminnon Patients-sivun oikeassa reunassa on käytettävissä useita lisätoimintoja.

Komponentti Toiminto

Delete Poistaa valitut tiedostot pysyvästi. Järjestelmä pyytää aina vahvistamaan pois-
ton ennen tiedostojen poistamista (katso s. 60).

Logfile... Näyttää lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja (kat-
so s. 72).

Refresh Päivittää näytön, esim. silloin, kun uusi potilas on lisätty kiintolevyllä olevaan ar-
kistoon.

Search Suodattaa näytön syötetyn Patient Namentai Patient ID:n mukaan.

Reset Palauttaa suodatuksen niin, että kaikki käytettävissä olevat tiedot näkyvät jäl-
leen.

Seuraavat vaiheet

Jos valittu potilastiedosto sisältää useita tutkimuksia, saat kehotteen valita tietyn tutkimuksen
(katso s. 68).
Jos potilastiedosto sisältää vain yhden tutkimuksen, sinut siirretään hoitosuunnitelman valintaan
(katso s. 69).
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4.2.3 Tutkimuksen valitseminen

Ohjatun toiminnon Studies-sivu

Jos lataamasi potilastiedot sisältävät useita tutkimuksia, saat kehotteen valita yhden tutkimuksen.

Kuva 20 

Tarvittavan tutkimuksen valitseminen

Vaiheet

1.
Navigoinnin helpottamiseksi voit tarvittaessa lajitella potilastiedostot esimerkiksi tutkimuk-
sen, kommentin tai päivämäärän mukaan napsauttamalla asiaankuuluvan sarakkeen ot-
sikkoa.

2. Valitse haluamasi potilastutkimus napsauttamalla vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

3. Napsauttamalla Next-painiketta voit siirtyä hoitosuunnitelman valintaan (katso s. 69).

HUOMAUTUS: jos vain yksi potilastutkimus on saatavilla, järjestelmä avaa sen automaattisesti ja
etenee seuraavaan vaiheeseen.
 

Kuvatietojen lataus
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4.2.4 Hoitosuunnitelman valitseminen

Ohjatun toiminnon Plans-sivu

Kuva 21 

Hoitosuunnitelman valitseminen

Vaiheet

1.
Navigoinnin helpottamiseksi voit tarvittaessa lajitella hoitosuunnitelmat suunnitelman ni-
men, käyttäjän, luontipäivämäärän tai suunnitelman kuvauksen mukaan napsauttamalla
asiaankuuluvan sarakkeen otsikkoa.

2. Valitse haluamasi hoitosuunnitelma napsauttamalla vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

3. Lataa valittu hoitosuunnitelma valitsemalla Next.

HUOMAUTUS: jos vain yksi hoitosuunnitelma on käytettävissä, järjestelmä avaa sen
automaattisesti ja etenee seuraavaan vaiheeseen.
 

Suunnitelman tila

①

②

Kuva 22 

Nro Osa

① Hyväksytyt suunnitelmat (peukalo ylöspäin -kuvake). Katso s. 349.

② Lisämuokkausta vaativat suunnitelmat (kynäkuvake).
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Hoitosuunnitelman QuickLoad-pikalataus

Näin voit ladata samalle potilaalle eri hoitosuunnitelman nopeasti (QuickLoad):

Vaiheet

1.

Napsauta potilaan nimeä ① Navigator-alueella:

①

2. Näytetään kyseisen potilaan hoitosuunnitelmaluettelo (Kuva 21). Voit ladata suunnitelman
heti valitsemalla sen.

Kuvatietojen lataus
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4.2.5 Valittujen tietojen lataaminen

Ohjatun toiminnon Loading-sivu

Valitut tiedot latautuvat automaattisesti, kun vaadittavat vaiheet on tehty.

①

② ③

Kuva 23 

Nro Osa Toiminto

① Details-alue Ladattavaa dataa koskevat lisätiedot.

② Etenemispalkki Ilmoittaa tietojen lataamisen tilan.

③ Abort-painike Peruuttaa tietojen lataamisen.

Seuraavat vaiheet

Ohjelmisto Seuraava vaihe Katso

iPlan RT Dose Pinnan segmentointi Sivu 73

iPlan RT Adaptive Tarkastelu ja tuominen Sivu 421

iPlan RT Phantom QA Pinnan segmentointi Sivu 457

iPlan RT Review Lääkärintarkastus Sivu 350

Jos valittua hoitosuunnitelmaa on muokattu jossakin ohjelmassa, esim.
iPlan RT Imagessasen jälkeen, kun sitä on muokattu iPlan RT Dosessa, hoitosuunnitelman
sisältö on tarkistettava huolellisesti latauksen jälkeen.
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4.3 Lokitiedostot

Yleistä

Lokitiedostotoiminto on käytettävissä tietyillä ohjatun toiminnon tiedonsiirtosivuilla ja DICOM-
vienti- ja tuontitoimintojen ohjatun toiminnon sivuilla (katso s. 377). Tämän toiminnon avulla
järjestelmän kyseistä vaihetta varten luomia lokitiedostoja voidaan katsella ja tarvittaessa
muokata.
HUOMAUTUS: iPlan RT Adaptive -ohjelmassa on käytettävissä vain DICOM-tuonti.
 

Lokitiedostonäytön aktivointi

Ota käyttöön lokitiedostonäyttö valitsemalla ohjatun toiminnon sivun oikeassa reunassa olevasta
asetusten alueesta Logfile ...-vaihtoehto.

File Display

① ② ③

Kuva 24 

Näyttö

Nro Osa

① Tiedostonimi ja tiedoston sijainti.

② Lokitiedoston sisältö.

③

Jos haluat muokata lokitiedoston sisältöä tai tallentaa tiedoston eri paikkaan, valitse Edi-
tor.
HUOMAUTUS: lokitiedosto näkyy Notepad-muokkausohjelmassa, jossa voit muokata si-
tä ja/tai tallentaa sen haluamaasi paikkaan.
 

Lokitiedostot
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5 PINNAN SEGMENTOINTI
5.1 Mitä pinnan segmentointi on?

Yleistä

Jotta voit suorittaa annoslaskennan iPlan RT Dosella, sinun on määritettävä sopiva kudosmalli,
joka koostuu seuraavista:
• referenssisarjasta derivoitu ortogonaalinen kuvajoukko (katso s. 90)
• ulkoääriviiva (katso s. 98)
• pöytälevy (valinnainen, katso s. 85)
• valinnaiset kohteet (esim. bolus) ja niille määritelty HU-arvo (katso s. 104)

HUOMAUTUS: kaikki myöhemmät annoslaskennat perustuvat muodostuvaan kudosmalliin.
 

Kartiokeila-TT-kuvausten käyttö hoidon suunnittelussa saattaa johtaa virheelliseen
annoslaskentaan.

Pinnan segmentoinnin suorittaminen

Vaiheet

1. Aseta korjausparametrit. Nämä parametrit antavat tietoja kuvauksesta, ja niitä tarvitaan
iPlan RT Dosessa potilastietojen oikeaa tulkintaa varten.

2.

Muuta tarvittaessa referenssisarjoja. Jos referenssisarjoja muutetaan, on tarkistettava, et-
tä parametrit ovat edelleen kelvollisia.
HUOMAUTUS: Poikkeus (voimassa alkaen versiosta iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image
4.1.2): Referenssisarjan muuttaminen ei ole mahdollista, jos olemassa olevaan paikan-
nettuun hoitosuunnitelmaan lisätään paikannettu päivityskuvaus. Siinä tapauksessa uusin
paikannettu tietojoukko määritetään automaattisesti referenssisarjaksi, eikä manuaalisia
muokkauksia sallita.
 

3.
Muokkaa ääriviivoja. iPlan RT Dose luo pinnan ääriviivan. Koska annoslaskennassa ote-
taan huomioon vain näiden ulkoääriviivojen sisäpuolella olevat tiedot, voit muokata äärivii-
voja tarpeen mukaan.

4. Aseta referenssipisteet. Paikantamattomien kraniaalisten ja ekstrakraniaalisten tietojen
referenssipisteestä voi olla apua myöhemmässä potilaan suuntauksen määrittämisessä.

5. Lisää mikä tahansa 3D-objekti, esimerkiksi bolus.

Uuden suunnitelman aloittaminen

Kun lataat hoitosuunnitelman, näyttöön tulee Surface Segmentation -vaihe.
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Asetukset

1. Jos valittu hoitosuunnitelma sisältää useita fuusioituja TT-sarjoja, saat ensin kehotteen valita
referenssisarja (katso myös s. 89).

2. Tilanne:
- hoitosuunnitelmaa on aiemmin muokattu iPlan RT Imagella tai iPlan RT Dosen vanhem-

malla versiolla, tai
- luot uuden suunnitelman.

Sinua kehotetaan määrittämään useita korjausparametreja Set Parameters -valintaikkunassa.

Jos pinnan segmentointiedot on jo syötetty, sinut siirretään suoraan päänäyttöön.

Mitä pinnan segmentointi on?
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5.1.1 Käytettävissä olevien toimintojen yhteenveto

Pinnan segmentointi -näyttö

Kuva 25 

Functions-välilehti

Osa Toiminto Katso

Choose Refe-
rence Set...

Voit valita referenssidatasarjan kudos/annos- ja DRR-lasken-
taan myöhempää potilaan kohdistusta varten. Sivu 89

Set Reference
Point

Voit asettaa referenssipisteen paikantamattomassa potilasda-
tassa. Sivu 77

Set Parame-
ters...

Voit määritellä elektronitiheyden muuntamiseen tarvittavat
Hounsfield-muunnostaulukot sekä muita hoidon perusparamet-
reja.

Sivu 97

Brush Size Sur-
face Adjustment

Näillä toiminnoilla voit säätää manuaalisesti ääriviivatietoja, jot-
ka ohjelma huomioi annoslaskennan aikana.
Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä Overview-välilehdellä.

Sivu 98

Remove 3D Re-
gion Tämän avulla voit poistaa 3D-objektit tietojoukosta. Sivu 107

Smooth Outer
Contour 

Tämän avulla voit litistää suunniteltujen 3D-objektien pinnan an-
noskorjauksen helpottamiseksi. Sivu 99

Update Tissue Tämän avulla voit näyttää kudoksen ääriviivoihin ja kudosmalliin
tekemäsi muutokset. Sivu 102

Original / Tissue
-liukusäädin

Tämän avulla voit verrata alkuperäistä TT-leikettä sen muokat-
tuun rekonstruktioon (kudosmalli). Sivu 102

Show All Objects Näyttää kaikki määritetyt objektit.

Heterogeneity
Correction

Valintaruudun avulla voit määrätä, suunnitellaanko annos käyt-
täen kuvatiedoista saatuja elektronitiheyttä koskevia tietoja. Sivu 103

PINNAN SEGMENTOINTI

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 75



Artificial-välilehti

Toimintoalueen Artificial-välilehdellä on lisätoimintoja muita kuin kudoskohteita, esim.
lääketieteellisiä implantteja ja bolusmateriaaleja varten.

Osa Toiminto Katso

Define Bolus

Hoidettaessa lähellä ihon pintaa olevaa kohdealuetta tällä toi-
minnolla voidaan määritellä tietty kohde edustamaan kudosekvi-
valenttia bolusta, joka asetetaan tällaisissa tapauksissa ihon
päälle sellaisissa tapauksissa.

Sivu 104

Overwrite HU
HU Value

Näiden avulla voit määrittää tietyssä kohteessa, esimerkiksi lää-
ketieteellisessä implantissa, käytettävän HU-arvon. Sivu 106

Mitä pinnan segmentointi on?
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5.2 Korjausparametrien asettaminen

Yleistä

Voit asettaa parametrit varmistaaksesi, että iPlan RT Dose tulkitsee kuvatietoja oikein.

Uuden suunnitelman parametrien asettaminen

Sinua kehotetaan asettamaan parametrit seuraavissa tilanteissa:
• Avaat iPlan RT Imagesta uuden suunnitelman tai iPlan RT Dosen vanhemmalla versiolla

luodun suunnitelman.
• Luot uuden suunnitelman.

Parametrien asettaminen

Voit muokata olemassa olevia asetuksia napsauttamalla Set Parameters ... -painiketta, jolloin Set
Parameters -valintaikkuna avautuu. 

Käytettävissä olevat korjausparametrit

Voit asettaa seuraavat parametrit:
• elektronitiheyden (ED) muuntamiseen tarvittavat Hounsfield (HU) -muunnostaulukot (katso s.

79)
• hoitotyyppi (katso s. 84)
• kuvaus- ja hoitosuunta (katso s. 88)
• potilasdetektiokynnys
• kudosmallin resoluutio (katso s. 81)
• annosresoluutio
• Table Top Settings (katso s. 85)

Set Parameters -valintaikkuna

Kuva 26 
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Asetusten vahvistaminen

Kun olet määrittänyt tarvittavat asetukset ja hyväksynyt paikannetut kuvaus- ja hoitosuuntatiedot
(katso s. 88), voit vahvistaa asetuksesi ja edetä pinnan segmentointiin napsauttamalla OK-
painiketta.

Korjausparametrien asettaminen
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5.2.1 Elektronitiheyden (ED) muuntamiseen tarvittavat Hounsfield (HU) -
muunnostaulukot

Yleisiä tietoja

Voit varmistaa, että potilaskuvausten sisältämät TT-skannerikohtaiset Hounsfield-yksikköarvot
muunnetaan oikein vastaaviksi elektronitiheysarvoiksi.
Nämä ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun lineaarinen muunto ei ole mahdollinen, esimerkiksi
potilaan kudoksen tapauksessa.

Muunnostoiminnot

HU-ED-muunnostiedot näytetään Set Parameters -valintaikkunassa:

①

③
②

Kuva 27 

Nro Osa Toiminto

① Muunnostaulukko-
luettelo

Luettelo käytettävissä olevista HU-ED-muunnostaulukoista.
Edellisten iPlan RT Dose -versioiden tyypillisiin arvoihin perustuva
oletusmuunnostaulukko annetaan automaattisesti.

② Muunnoskäyrä Valitun muunnostaulukon tiedot näytetään muunnoskäyränä.

③ Muunnospiste Valittuun muunnostaulukkoon syötetyt muunnosekvivalentit näyte-
tään muunnoskäyrässä muunnospisteinä.

HUOMAUTUS: ladattaessa iPlan RT Dose 3.0:ssa luotuja hoitosuunnitelmia HU-muunnosarvot
korvautuvat valitun muunnostaulukon arvoilla.
 

Muunnostaulukoiden muokkaaminen

Asetukset

Voit muokata olemassa olevaa taulukkoa valitsemalla asiaankuuluvan taulukon ① ja napsautta-
malla Edit-painiketta.
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Asetukset

Voit luoda lisämuunnostaulukoita napsauttamalla muunnostaulukkoluettelon kohtaa New.

Molemmissa tapauksissa Edit Table -valintaikkuna tulee näkyviin.

Kuva 28 

Vaiheet

1. Syötä sopiva nimi skannerille, jolle muunnostaulukkoa aiotaan käyttää. Skannerin nimen
tulee olla ainutkertainen.

2. Syötä sopivat, esimerkiksi fantomitestauksen perusteella määritellyt muunnosarvot niille
varattuihin kenttiin.

3. Vahvista syötöt napsauttamalla OK-painiketta.

4. Vastaava muunnoskäyrä päivittyy nyt vastaavasti.

Muunnostaulukon vaatimukset

Muunnostaulukoiden on vastattava seuraavia vaatimuksia:
• Taulukon tulee sisältää vähintään kaksi syöttöä.
• Kukin HU tai ED saa olla määritelty vain kerran.
• Arvoja ei saa syöttää voimakkaan monotonisesti kasvavassa järjestyksessä.
• Suurin HU-arvo on +3071.
• Arvopari HU -1000 = ED 0.00 on oletus, joka täytyy sisällyttää muunnostaulukkoon.
• HU-arvoa +3071 vastaava ED-arvo on käyttäjän määriteltävissä, ja se tulee antaa.

Uskottavuustarkistus

Kun OK-painiketta painetaan, järjestelmä suorittaa uskottavuustarkistuksen, jolla tarkistetaan,
ovatko syötetyt tiedot hyväksytyissä rajoissa. Jos rajat ylittyvät, varoitusviesti tulee näkyviin.
Siinä tapauksessa sinun on tarkistettava syötetyt tiedot kahteen kertaan ennen niiden
hyväksymistä ja käyttämistä hoidossa.

Käyttäjän tulee tarkistaa huolellisesti HU-ED-muunnostaulukkoon syötettyjen arvojen
oikeellisuus ennen niiden hyväksymistä ja käyttämistä suunnittelussa.

Korjausparametrien asettaminen
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5.2.2 HU-kynnyksen säätäminen potilaan kudosdetektiota varten

Potilasdetektioasetukset

Kun TT-potilasdataa ladataan ensimmäistä kertaa, iPlan RT Dose määrittelee automaattisesti
oletuskynnysarvon -200 HU kudosmallin ulkoääriviivan alarajaksi.

Kuva 29 

HU-kynnyksen muuttaminen

Voit syöttää kynnysarvon määrittääksesi ulkoääriviivan Set Parameters -valintaikkunassa
olevassa HU Threshold -kentässä.

Rajattujen alueiden lisääminen

Automaattinen ääriviiva-algoritmi täyttää automaattisesti tämän ulkoääriviivan sisällä olevat
alueet.

Asetukset Katso

Valitsemalla Add fully enclosed cavities to patient -valintaruudun voit varmistaa,
että algoritmi myös ottaa nämä alueet huomioon myöhemmässä annoslaskennas-
sa.

Sivu 100

Ulkoääriviivaa voidaan myöhemmin muokata esim. annoslaskennan kannalta epä-
olennaisen kuvadatan, kuten kuvantamislaitteen tai ilmataskujen aiheuttamien ar-
tefaktien poisjättämiseksi.

Sivu 98

Paikantamattomien tietojoukkojen tapauksessa kudosmallialue voi olla rajoitettu. Sivu 84

Ulkoisen ulkoääriviivan lisääminen

Ulkoinen ulkoääriviiva voidaan myös tuoda etukäteen iPlan RT Imageeen. Tämä ulkoinen
ulkoääriviiva voidaan sen jälkeen havaita iPlan RT Dosessa.

Vaiheet

1. Jotta tällä tavalla luotu ulkoinen ulkoääriviiva voidaan havaita iPlan RT Dosessa, se täy-
tyy määritellä samassa TT-sarjassa, joka on valittu referenssisarjaksi (katso s. 90).

2.
Kun kaikki asetukset on tehty Set Parameters -valintaikkunassa, käyttäjä saa kehotteen
valita joko iPlan RT Imagessa luotu ulkoinen ulkoääriviiva tai edellä kuvattuihin Patient
Detection Settings -asetuksiin perustuva sisäinen ulkoääriviiva.

3.
Jos käyttäjä päättää valita iPlan RT Imagessa luodun ulkoisen ulkoääriviivan, se muun-
netaan normaaliksi sisäiseksi ulkoääriviivaksi. Tämä muunnos voidaan suorittaa vain ker-
ran ja palauttaa ainoastaan lataamalla suunnitelma uudelleen.
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5.2.3 Kudosmallin resoluution säätäminen

Yleisiä tietoja

Voit optimoida järjestelmän suorituskyvyn ja annossuunnittelun tarkkuuden välistä tasapainoa
säätämällä kudosmallin resoluutiota.
HUOMAUTUS: huono kudosmallin resoluutio voi tuottaa vähemmän tarkan annoslaskennan.
 

Kudosmallin resoluution muuttaminen

Vaiheet

1.

Syötä Set Parameters -valintaikkunan Resolution of Tissue Model -kohdassa kuvaus-
koordinaateille varattuihin kenttiin kerroin, jolla kudosmallin alkuperäistä kuvaresoluutiota
pienennetään.

2.

Jos aktivoit Use Average Slice Distance -valintaruudun, muodostettavalle kudosmallille
lasketaan myös keskimääräinen leike-etäisyys kaikkien referenssisarjan leike-etäisyyk-
sien keskiarvon perusteella. Todellinen kuvausleikkeiden lukumäärä ei muutu.
Jos tätä valintaruutua ei aktivoida, koko kudosmalliin sovelletaan referenssisarjan pienintä
leike-etäisyyttä. Kuvausleikkeiden lukumäärä kasvaa vastaavasti.

HUOMAUTUS: Lisätietoja asiaankuuluvalle kuvajoukolle käytettävissä olevista leike-etäisyyksistä
on kuvajoukon ominaisuuksissa, joita voidaan tarkastella Plan Content -välilehdellä (katso s.
480).
 

Järjestelmän suorituskyky

Määritettyihin asetuksiin ja niiden tuloksena saatuun resoluutioon tarvittava muisti on ilmoitettu
Resolution of Tissue Model -alueen alaosassa.

Kudosresoluutioon tehtyjen muutosten tarkistaminen

Tarkistaaksesi tekemäsi muutokset verraten niitä olemassa oleviin kuvaustietoihin voit käyttää
toimintoalueen Update Tissue -toimintoa (katso s. 102).
Jotta vertailu olisi tarkka, Display Interpolation -toiminto kannattaa poistaa käytöstä (katso s.
491).
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5.2.4 Annosresoluution säätäminen

Annosresoluutio ja annos-tilavuus-histogrammi

Set Parameters -valintaikkunassa annettuja annosresoluutioasetuksia käytetään pohjana
määriteltäessä annoslaskennan hilaa annos-tilavuus-histogrammissa (katso s. 219). 

Annosresoluution säätäminen

Vaiheet

1.

Säädä annosresoluutiota Dose Resolution Settings -kohdassa.

Mitä pienempi arvo Dose Resolution -kenttään millimetreinä syötetään, sitä parempi
tarkkuus yleensä annoslaskennan aikana on.

2.
Sen varmistamiseksi, että hilan automaattinen säätö tarkkaa annoslaskentaa varten on-
nistuu myös hyvin pienissä rakenteissa, on suositeltavaa aktivoida Finer for Small Ob-
jects -valintaruutu.

Annos-tilavuus-histogrammin annosresoluution muuttaminen

Tässä yhteydessä konfiguroituja asetuksia voidaan myöhemmin muokata varsinaisessa annos-
tilavuus-histogrammissa (katso s. 219).

Annoslaskennan tarkkuus riippuu käyttäjän määrittelemästä annoshilan resoluutiosta.
Lopullisen hoitosuunnitelman hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman
pieni, eikä se saa olla yli 5 mm. Hyvin pienten objektien kohdalla (koko alle 30 mm), 3 mm
tai sitä pienemmät arvot ovat erittäin suositeltavia.
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5.2.5 Hoitotyypin asettaminen

Hoitotyypin asettaminen

Valitse Treatment Type -alueen Set Parameters -valintaikkunassa joko Cranial (kraniaaliseen)
tai Extracranial (ekstrakraniaaliseen) sen mukaan, mikä hoito annetaan.

Kuva 30 

Kohteen leikkaaminen

Lokalisoimattomien kraniaalisten datasarjojen ja ekstrakraniaalisten datasarjojen tapauksessa voit
asettaa leikkausalueen manuaalisesti niiden alueiden poistamiseksi, joita ei tarvita
annoslaskennassa, esim. skannerin hoitopöytä.

Kuva 31 
Paikannetuille kraniaalisille tietojoukoille ohjelma säätää automaattisesti leikkausalueen x-y-
suunnassa paikanninkehyksen sisällä olevalle alueelle paikanninkehyksen antaman viitekehyksen
perusteella. Tässä tapauksessa kohteen leikkaustoiminto ei ole käytettävissä.

Tarkista tuloksena saatavan ulkoääriviivan ja kudosmallin tarkkuus. Koko hoidon kannalta
olennaisen alueen tulee olla ääriviivojen sisäpuolella.

Leikkausalueen muokkaaminen

Vaiheet

1.

Napsauta valintaikkunassa oikealla olevaa Adjust Outer Contour Region -painiketta.

2. Vie joko Axial-, Coronal- tai Sagittal-näkymässä hiiriosoitin sinisen kehyksen päälle ja
säädä kehystä niin, että poistettava alue jää ulkopuolelle.

3. Kun napsautat OK-painiketta poistuessasi Set Parameters -valintaikkunasta, valintasi
vahvistetaan, ja valittu alue rajautuu ulkoääriviivan ulkopuolelle.

Korjausparametrien asettaminen
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5.2.6 Pöytälevyn asettaminen

Yleisiä tietoja

Jos säteilytys ohjataan kiinteän hiilikuitukerroksen, esimerkiksi pöytälevyn, läpi, se vaimenee ja
annos suurenee. Yksilöimällä suunnitellussa hoidossa käytettävä pöytälevy Set Parameters -
valintaikkunassa nämä vaikutukset voidaan ottaa huomioon annossuunnittelun aikana.

Table Top Settings

Tämä toiminto on käytettävissä ekstrakraniaalisissa ja kraniaalisissa hoidoissa, joissa käytetään
Brainlabin Frameless SRS CT/Angio & Target Positioner tai H&N Localizer and Target
Positioner -ohjelmia.
Vain vaatimustenmukaisilla paikantimilla paikannettuja suunnitelmia voidaan ladata ja käyttää
iPlan RT -ohjelmassa.

Kuva 32 
HUOMAUTUS: käytettäessä kehyksetöntä yleiskäyttöistä SRS TT -kerrosta paikanninkehyksen
kanssa ohjelmisto mukauttaa leikkausaluetta automaattisesti paikanninkehyksen sisäpuolella
olevaan alueeseen. Kun TT-kerrosta leikataan, Table Top Settings -asetuksista on valittava
kehyksetön yleiskäyttöinen hoitopöydän SRS-jatke, jos pöytälevy on otettava huomioon
annossuunnittelussa.
 

Table Top Settings -asetusten muokkaaminen

Vaiheet

1. Pöytälevyn valitsemiseksi aktivoi Add Table Top -valintaruutu Set Parameters -valintaik-
kunassa.

2. Valitse esiin tulevasta pudotusvalikosta sopiva pääpuolen jatkopituus.

3. Selaa kuvajoukkoa Set Parameters -valintaikkunan Coronal-näkymässä,
kunnes kuvassa olevan pöydän ylin kerros on näkyvissä.

4.

Ota Set Parameters -valintaikkunan oikealla puolella oleva Adjust Outer
Contour Region -painike käyttöön.
(Muuta toimintopainiketta käytettäessä Adjust Outer Contour Region -pai-
nike on otettava uudelleen käyttöön).

5. Sijoita Coronal-näkymässä hiiri sinisen/keltaisen kehyksen kohdalle ja siirrä pääpuolen
jatkeen ääriviiva aiottuun lopulliseen asentoon hoitoa varten.

6. Hienosäädä sovitusta ja tarkista se Axial-/Sagittal-näkymässä.

7. Voit vahvistaa kohdistuksen napsauttamalla OK Set Parameters -valintaikkunassa.

8. Kun pöytälevy on valittu, se näkyy rekonstruktionäkymissä (katso s. 84).

Pöytälevyn tiheystiedot voidaan tarkistaa päänäytössä Original- / Tissue-liukusäätimellä (katso s.
102) ja Hounsfield-yksiköiden mittaustoiminnolla (katso s. 507).
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HUOMAUTUS: joissakin hoitopöydän päällysmalleissa, kuten Varian IGRT -malleissa,
ikkunointitasoksi on asetettava alle -700 HU, jotta hoitopöydän päällysmalli voidaan nähdä. Voit
asettaa ikkunointitason noudattamalla seuraavista kohdista löytyviä ohjeita: s. 501 ja s. 503. Jos
valitaan pöytälevy ja sitä käytetään hoitosuunnitelmassa, se ilmoitetaan Parameters for Physicist -
tulosteessa Tissue Model -kohdassa. Tarkista aina, että valittu ja suunnitelmassa käytettävä
pöytälevy on oikea.
 

Käyttäjän on ennen hoitoa varmistettava asianmukaisesti hoitohuoneen sisältä käsin, että
valittu pöytälevy vastaa hoidon suunnittelun aikana käytettyä pöytälevyä.

Pöytälevyn asemointi

Paikannetuille potilaille järjestelmä säätää pöytälevyn aseman automaattisesti paikantimen
koordinaattien perusteella, eikä käyttäjä voi muuttaa sitä.
Jos paikantamaton referenssisarja valitaan (katso s. 89), pöytälevyn asema kytketään
leikkauskehyksen asemaan (katso s. 84) seuraavasti:
• AP-suunta: Pöytälevy lisätään leikkauskehyksen takareunaan, jos potilaan TT-kuvauksen

suunta on selinmakuu, tai leikkauskehyksen etureunaan, jos kuvaussuunta on päinmakuu.
• LR- ja HF-suunta: Pöytälevyn keskikohta keskitetään leikkauskehykseen.

Pöytälevyn asema voidaan tarkistaa rekonstruktionäkymissä Set Parameters -valintaikkunassa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Käyttäjän on ennen hoitoa varmistettava asianmukaisesti hoitohuoneen sisältä käsin, että
valittu pöytälevy vastaa hoidon suunnittelun aikana käytettyä pöytälevyä.

Käyttäjän tulee tarkistaa pöytälevyn aseman oikeellisuus suhteessa potilaan asemaan.
Tämä on tarpeen etenkin sellaisten säteilykeilojen osalta, jotka osuvat pöytälevylle
latteassa, lähes vaakasuorassa kulmassa. Annossuunnitelman ja todellisten
hoitoasetusten väliset pienet erot saattavat johtaa merkittäviin eroihin lasketun ja
todellisen annoksen välillä!

Pöytälevymallit ovat todellisen geometrian approksimaatioita, eivätkä ne ota huomioon
hyvin tiheitä alueita, jotka sisältävät metalliliittimiä. Säteilyn kulkemista näiden alueiden
läpi tulee välttää säätämällä säteilykeila- ja kaarielementtien säteilyn suuntaa vastaavasti.

Potilaiden hoitamista hoitopöydän päällyksen läpi (posteriorisesti) pitäisi yleisesti välttää.
Jos se on kuitenkin välttämätöntä, pöytälevymalli on sisällytettävä annoslaskentaan
pinnan segmentointitehtävässä. Muussa tapauksessa sinun on tiedettävä, että laskettu
annosjakauma ei sisällä ylimääräistä vaimennusta tai lisääntynyttä ihoannosta
hoitopöydän päällyksen lähellä. Silloin annoslaskelma on korjattava manuaalisesti.

Muita kuin Brainlabin valmistamia hoitopöydän päällyksiä käytettäessä ei voida taata, että
sovellettavat parametrit ovat yhdenmukaisia käytettävän hoitopöydän päällyksen kanssa.
Tarkista, että iPlan-laskelmat vastaavat käyttämääsi hoitopöydän päällystä suorittamalla
asianmukaiset laadunvarmistustoimenpiteet.

Pöytälevyä laajennetaan X-Y-suunnassa, vaikka TT-kuvausalue on pienempi. Huomaa, että
pöytälevyn pituutta leikataan kuvausalueeseen (Z-suunta) – tai leikkauskehykseen –
sopivaksi, riippuen siitä, kumpi on pienempi.

Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa asianmukaisesti hoitohuoneen sisäpuoli niin,
että valittuja kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan
vammautumatta tai laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Jos käytät hoitoon hoitopöydän päällystä, joka sisältyy myös potilaan TT-kuvaukseen
(esim. Brainlabin kehyksetön yleiskäyttöinen hoitopöydän SRS-jatke), varmista, että
hoitopöydän päällys havaitaan asianmukaisesti pinnan segmentointitehtävän
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ulkoääriviivojen detektiossa. Brainlab suosittelee Add Table Top -toiminnon käyttöä
kuvatun hoitopöydän päällyksen korvaamiseksi keinotekoisella hoitopöydän
päällysmallilla. Jos käyttämäsi hoitopöydän päällys ei sisälly keinotekoisten hoitopöydän
päällysten luetteloon, eikä sitä havaita asianmukaisesti, säädä HU-kynnystä, kunnes
kuvattu hoitopöydän päällys havaitaan asianmukaisesti.
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5.2.7 Kuvaus- ja hoitosuunta

Yleisiä tietoja

Voit vahvistaa asetuksesi Set Parameters -valintaikkunassa tarkistamalla ja hyväksymällä
annetut paikannin- ja suuntatiedot.

Hyväksymisalue

Kuva 33 

Parametrien tarkistaminen

Vaiheet

1. Tarkista annetut tiedot.

2. Tarkista, että rekonstruktionäkymien TT-kuvaussuunta on sama kuin potilaskuvakkeen
suunta.

3. Hoitosuunta on aina pää kanturiin päin. Jalat kanturiin päin -suunta päin ei ole mahdolli-
nen.

4. Kun olet varma, että näkyvissä olevat tiedot ovat oikein, aktivoi Acknowledged-valinta-
ruutu.

5. Nyt voit vahvistaa asetuksesi ja poistua valintaikkunasta napsauttamalla OK-painiketta.

HUOMAUTUS: iPlan RT Dose tukee ainoastaan pää kanturiin päin -hoitoja. Tuodut tiedot
muunnetaan vastaavasti.
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5.3 Referenssisarjojen vaihtaminen

Yleistä

Voit vaihtaa referenssisarjaa, kun muu referenssisarja on käytettävissä. Referenssisarjaa
käytetään:
• annosalgoritmin käyttämän ulkoääriviivan ja kudosmallin määrittelyyn
• rekonstruoitujen röntgenkuvien (DRR) digitaaliseen laskentaan myöhempää potilaan

kohdistusta varten.
HUOMAUTUS: Jos suunnitelma sisältää useamman kuin yhden TT-kuvajoukon, katso s. 94.
 

Mitä kuvajoukkoja voidaan käyttää?

Voit valita referenssisarjaksi minkä tahansa muun kuvajoukon, jos valittu sarja:
• yhdistetään nykyiseen referenssisarjaan
• on määritetty samalla paikannusstatuksella.

Voit vaihtaa referenssisarjaa, joka on asetettu kaikille sellaisessa yhdistettyjen kuvajoukkojen
ketjussa oleville kuvajoukoille, johon sovelletaan edellä mainittuja sääntöjä.
Myös lokalisoimaton kuvajoukko voidaan määritellä referenssisarjaksi, jos se fuusioidaan
lokalisoituun kuvajoukkoon, joka fuusioidaan nykyiseen referenssisarjaan.
Useampien paikannettujen sarjojen käyttö saattaa aiheuttaa sekaannusta. Käytä aina ketjun
ensimmäisen sarjan koordinaatistoa.

Jos useampi kuin yksi lokalisoitu datasarja on käytettävissä, varmista, että valitset oikean
sarjan potilaan asettelua varten. Jos potilas tai paikannin on liikkunut TT-kuvauksen ja
hoidon välillä, esim. korjattaessa päärenkaan asentoa ja kuvattaessa potilasta uudelleen,
aiemmin luodun datasarjan koordinaatisto ei päde. Virheellisen datasarjan valinta aiheuttaa
potilaan kohdistusvirheen.

Jos vaihdat referenssisarjaa, tarkista, että kudos on laskettu oikein ja että potilaan
kohdistus ja suunta ovat hoitoa varten aiottujen mukaiset.
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5.3.1 Referenssisarjan valinta

Referenssisarjan valinta

Avaa valintaikkuna napsauttamalla Choose Reference Set ... -painiketta.
HUOMAUTUS: sen mukaan, mikä kuvajoukko on käytettävissä nykyiselle potilaalle, saat
mahdollisesti automaattisen kehotteen valita referenssisarjan potilastietojen lataamisen jälkeen.
 

Set Selection -valintaikkuna

①

②
③

Kuva 34 

Valinnan tekeminen

Vaiheet

1. Valitse käytettävissä olevien kuvajoukkojen luettelosta ① näytettävä kuvajoukko. 

2.
Valitse sopiva leike leikenäkymäalueelta ②.
• Valittu leike tai valitut leikkeet näkyvät leikenäkymäalueella sinisellä korostettuina.
• Valittu leike näkyy esikatselualueella ③ tarkistusta varten.

3. Vahvista valintasi ja tuo leikkeet näkyviin suunnittelualueen kuvanäkymiin valitsemalla
OK.

Valintanäyttö

Valittu referenssisarja näytetään nyt Choose Reference Set ... -kohdassa.

Kuva 35 

Tarkista aina, että kudos on laskettu oikein ja että potilaan kohdistus ja suunta ovat hoitoa
varten aiottujen mukaiset. Tämä on erityisen tärkeää, jos vaihdat referenssisarjaa.
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5.3.2 Referenssisarjan ja kohdistussarjan määräämisen seuraukset

Yleisiä tietoja

Jotta kuvajoukon määräämisen seurauksia voitaisiin ymmärtää paremmin, jos kuvien
yhdistämistietoja muokataan iPlan RT Imagessa iPlan RT Dosessa tehtyä
annoshoitosuunnitelmaa varten, seuraavassa annetaan muutamia perusmääritelmiä.

Kuvafuusion termit

Yhdistetty pari Tämä on kahden iPlan RT Imagessa tietyssä järjestyksessä yhteen yhdis-
tetyn kuvajoukon yhdistelmä.

Liittyvä sarja Tämä on fuusioparin jälkimmäinen kuvajoukko. Se fuusioidaan kohdistus-
sarjaan.

Kohdistussarja
Tämä on kuvajoukko, jota käytetään myöhemmin potilaan kohdistuksessa
hoitopöydälle. Kohdistussarja on aina ensimmäinen fuusioparin kuvajouk-
ko ja sama kuin fuusiojuuri.

Referenssisarja Tämä on iPlan RT Dosessa määrätty kuvajoukko, jota käytetään annosal-
goritmissa ja DRR-laskennassa (katso s. 73).

Esimerkki 1:

CT1 MR1
Tässä fuusioparissa
• CT1 on kohdistussarja
• MR1 on liittyvä sarja, joka on yhdistetty CT1:een.

Fuusiojuuri
Sen mukaan, montako kuvajoukkoa hoitosuunnitelma sisältää ja montako yhdis-
tettyä paria iPlan RT Imagessa on luotu, yhdistämisen pääjoukkoja voi olla yksi
tai useampia.

Esimerkki 2:

CT1 MR1

CT2MR2
Tässä tapauksessa
• CT1 on fuusiojuuri, koska kaikki kuvajoukot fuusioidaan siihen suoraan tai epäsuorasti
• CT1 voidaan CT2 valita referenssisarjaksi.

Kuvafuusionäyttö

Voit katsella käytettävissä olevia yhdistämistietoja Plan Content -välilehdellä.

Kuva 36 
Tässä tapauksessa CT1 on sekä yhdistämisen pääjoukko että kohdistussarja.
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Kuvajoukon määrääminen

Voit katsella nykyistä kuvajoukkomääräystä suunnitelman ominaisuuksissa (katso myös s. 160).

Kuva 37 

Yhdistämisketjun ensimmäisen sarjan merkitys

iPlan RT Imagessa määriteltyä yhdistämisketjun ensimmäistä kuvajoukkoa (katso s. 91)
käytetään oletusreferenssisarjana iPlan RT Dosessa. Tämä voidaan hyväksyä tai sitä voidaan
muokata manuaalisesti (katso s. 73).
Myöhemmässä potilaan kohdistamisessa hoitopöydällä käytettävä kohdistussarja on
automaattisesti sama kuin iPlan RT Imagessa määritelty yhdistämisketjun ensimmäinen
kuvajoukko. Kohdistussarjaa ei voida asettaa manuaalisesti iPlan RT Dosessa.
Kuten jäljempänä selitetään s. 91, järjestelmä saattaa automaattisesti asettaa uuden
kohdistussarjan, jos hoitosuunnitelmaan tehdään muutoksia esimerkiksi tuomalla ja yhdistämällä
uusi kuvajoukko iPlan RT Imagessa.
Jos uusi kohdistussarja asetetaan, alkuperäisen kohdistussarjan kuvajoukon perusteella tehty
annossuunnittelu ei enää kelpaa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Järjestelmä saattaa automaattisesti asettaa uuden kohdistussarjan, jos
hoitosuunnitelmaan tehdään muutoksia esimerkiksi tuomalla ja yhdistämällä uusi
kuvajoukko iPlan RT Imagessa. Se, tapahtuuko tämä, riippuu iPlan-ohjelmassa
käytettävistä sisäisistä yhdistämissäännöistä, joita ovat kuvausformaatti,
kuvauspäivämäärä, kuvien lukumäärä leikesarjassa jne.

Jos järjestelmä asettaa automaattisesti uuden kuvajoukon ketjun ensimmäiseksi sarjaksi
hoitosuunnitelmaan iPlan RT Imagessa tehtyjen muutosten jälkeen, järjestelmä säätää
kohdistussarjaa vastaavasti iPlan RT Dosessa. Tämän vuoksi sinun täytyy huolellisesti
tarkistaa ja vahvistaa kaikki hoitosuunnitelman tiedot iPlan RT Dosessa.

Referenssisarjojen vaihtaminen
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Jos olemassa olevaan hoitoon lisätään toinen paikannettu kuvaus, uusi TT-tietojoukko
tunnistetaan kohdistussarjaksi ja se siirretään uuteen fuusiojuureen. Tällöin suunnitelma
muuttuu epäsuorasti säteilykeilan geometrian (säteilyreitit kudoksen läpi) suhteen. Näin
ollen on tarkistettava huolellisesti annosjakaumat ja säteilyreitit.

Edellinen referenssisarja ei enää kelpaa annossuunnitteluun, jos paikannettuun hoitoon
lisätään paikannettu päivityskuvaus. Uusi paikannettu TT-päivityskuvaus on määritettävä
pinnan segmentointitehtävän avulla referenssisarjaksi.
Niin kauan kuin virheellinen referenssisarja on määrätty, Export to ExacTrac -toiminto ja TaPo-
tulostustoiminto eivät toimi edellisten iPlan RT 4.5.4 -versioiden tai edellisten iPlan RT Image
4.1.2 -versioiden avulla luotujen hoitosuunnitelmien kohdalla. Määritä kelvollinen TT-sarja
referenssisarjaksi pinnan segmentointitehtävän avulla.
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5.3.3 Esimerkkejä referenssisarjatapauksista

Yleisiä tietoja

Seuraavassa kuvataan käytännön sovelluksia ja työnkulkua kohtien referenssisarjan ja
kohdistussarjan vaihtamiseen/valintaan.
Näitä saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun aiot käyttää potilaan kohdistukseen uudempaa TT-
kuvausta tai kun aiot päinmakuu-suuntaista kuvajoukkoa selinmakuu-suuntaisen sijasta.
HUOMAUTUS: huomaa, että jäljempänä esimerkeissä annetut oletusarvoiset
yhdistämisehdotukset (ja näiden käänteiset vaihtoehdot) ovat iPlan RT Imagen
yhdistämissäännöistä riippuvaisia. Alla olevissa esimerkeissä oletetaan, että uudemmalla
kuvaussarjalla on myöhempi kuvauspäivämäärä.
 

Fuusiosuunta

Seuraavassa taulukossa kuvataan fuusiosuunta alla oleville esimerkkitapauksille.

NO_LOC Lokalisoimaton TT-kuvaus

CT_LOC Lokalisoitu TT-kuvaus hoitoa varten

Ta-
paus-
nro

Kuvaus CT #1 Fuusio-
suunta

CT #2 Valitse referenssisarja
(Suositeltava)

1
Ekstrakraniaalinen
päivityskuvaus (CT
#2)

NO_LOC NO_LOC Vaihda ref. sarjaksi CT #2

2
Ekstrakraniaalinen
diagnostiikkaku-
vaus (CT #1)

NO_LOC NO_LOC Älä vaihda ref. sarjaa

3
Lokalisoimaton kra-
niaalinen päivitys-
kuvaus (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Harkitse CT #2:n vaihta-
mista ref. sarjaksi

4

Lokalisoimaton kra-
niaalinen diagnos-
tiikkakuvaus (CT
#1)

NO_LOC CT_LOC Ref. sarjan vaihtaminen ei
ole välttämätöntä

5
Lokalisoitu kraniaa-
linen päivitysku-
vaus

CT_LOC CT_LOC Ref. sarjan muuttaminen
ei ole mahdollista

Tapaus 1: ekstrakraniaalinen päivityskuvaus

Käytät ExacTracia, ja jokainen kuvajoukko on paikantamaton. ExacTrac havaitsee kehomarkkerit
automaattisesti. Sinulla on CT #1-kuvaukseen perustuva olemassa oleva suunnitelma, mutta aiot
jatkaa hoitoa ExacTracilla käyttäen uutta kuvausta CT #2. Odotat hoitoa varten, että potilas
kohdistetaan pöydälle samoin kuin alkuperäisessä kuvauksessa (CT #1), mutta isosentrin asettelu
perustuu uuteen kuvaukseen (CT #2).
Nykyinen kuvajoukkojen määräys (hyväksytylle hoitosuunnitelmalle, joka perustuu kuvaukseen
CT #1)
• CT #1 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #1 määritetään referenssisarjaksi.

Työnkulku

Vaiheet

1. Lisää uusi TT-kuvaus olemassa olevaan suunnitelmaan.

Referenssisarjojen vaihtaminen
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Vaiheet

2.
Fuusioi molemmat TT-kuvajoukot käyttäen oletusehdotusta (iPlan RT Image)

(CT1 CT2)

3. Määritä TT-kuvaus referenssisarjaksi Surface Segmentation -näytöllä (iPlan RT Do-
se).

4. Hyväksy hoitosuunnitelma Approval-valintaikkunassa ja vie se ExacTraciin käyttäen
vastaavaa iPlan RT Dose -toimintoa.

Kuvajoukkojen määrääminen työnkulun jälkeen:
• CT #1 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #2 määritetään referenssisarjaksi.

Tapaus 2: ekstrakraniaalinen diagnostiikkakuvaus

Käytät ExacTracia, ja sinulla on diagnostinen TT-kuvaus (#1) esim. selinmakuu-suunnassa, mutta
hoitoa varten aiot käyttää uutta TT-kuvausta (#2), esim. päinmakuu-suuntaista TT-kuvausta.
Nykyinen kuvajoukkojen määräys (jos hoitosuunnitelma perustuu kuvaukseen CT #1)
• CT #1 (selinmakuu) määrätään kohdistussarjaksi
• CT #1 (selinmakuu) määrätään referenssisarjaksi.

Työnkulku

Vaiheet

1. Lisää uusi (esim. päinmakuu-suuntainen) TT-kuvaus hoitosuunnitelmaan.

2.

Fuusioi molemmat TT-kuvajoukot vastakkaiseen suuntaan oletusehdotukseen nähden
(iPlan RT Image)

(CT2 CT1)

3.
Jos aiot luoda uuden hoitosuunnitelman eri kuvasuunnalla (esim. päinmakuu selinmakuun
sijasta), hyväksy se Approval-valintaikkunassa ja vie se ExacTraciin käyttäen vastaavaa
iPlan RT Dose -toimintoa.

Kuvajoukkojen määrääminen työnkulun jälkeen:
• CT #2 (esim. päinmakuu) määritetään kohdistussarjaksi
• CT #2 (esim. päinmakuu) määritetään referenssisarjaksi.

Tapaus 3: lokalisoimaton kraniaalinen päivityskuvaus

Aiot käyttää uudempaa lokalisoimatonta kraniaalista TT-kuvausta. Haluaisit määrätä uudemman
kuvajoukon referenssisarjaksi, jos kuvausalue kattaa koko mielenkiintoalueen. Jos uudempi
kuvaus on tarkoitettu vain tiettyjen alueiden ääriviivojen luomiseksi, referenssisarjan vaihtaminen
ei ole suositeltavaa.
Nykyinen kuvajoukkojen määräys (hyväksytylle hoitosuunnitelmalle, joka perustuu kuvaukseen
CT #1)
• CT #1 (paikannettu) määritetään kohdistussarjaksi
• CT #1 (paikannettu) määritetään referenssisarjaksi.

Työnkulku

Vaiheet

1. Lisää uudempi TT-kuvaus (CT #2) olemassa olevaan hoitosuunnitelmaan.

2.
Fuusioi molemmat TT-kuvajoukot käyttäen oletusehdotusta (iPlan RT Image)

(CT1 CT2)

3. Määritä uusi TT-kuvaus (CT #2) referenssisarjaksi Surface Segmentation -näytöllä (iP-
lan RT Dose).
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Vaiheet

4. Tarkista hoitosuunnitelma Verification-valintaikkunassa, ja hyväksy se Approval-valin-
taikkunassa (iPlan RT Dose).

Kuvajoukkojen määrääminen työnkulun jälkeen:
• CT #1 (paikannettu) määritetään kohdistussarjaksi
• CT #2 (paikantamaton) määritetään referenssisarjaksi.

Tapaus 4: lokalisoimaton kraniaalinen diagnostiikkakuvaus

Sinulla on valmis diagnostinen paikantamaton TT-kuvaus (#1), ja aiot käyttää uudempaa TT-
kuvausta (#2) paikannetussa hoidossa.
Nykyinen kuvajoukkojen määräys (jos hoitosuunnitelma perustuu kuvaukseen CT #1)
• CT #1 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #1 määritetään referenssisarjaksi.

Työnkulku

Vaiheet

1. Lisää uusi paikantamaton TT-kuvaus.

2.

Fuusioi molemmat TT-kuvajoukot vastakkaiseen suuntaan oletusehdotukseen nähden
(iPlan RT Image)

(CT2 CT1)

3. Vahvista uusi TT-kuvaus referenssisarjaksi Surface Segmentation -näytöllä (iPlan RT
Dose).

4. Luo uusi hoitosuunnitelma ja hyväksy se Approval -valintaikkunassa (iPlan RT Dose).

Kuvajoukkojen määrääminen työnkulun jälkeen:
• CT #2 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #2 määritetään referenssisarjaksi.

Tapaus 5: lokalisoimattoman kraniaalisen kuvauksen päivityskuvaus

Uutta paikannettua kuvausta on tarkoitus käyttää kohdistussarjana.
Nykyinen kuvajoukkojen määräys (hyväksytylle hoitosuunnitelmalle, joka perustuu kuvaukseen
CT #1)
• CT #1 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #1 määritetään referenssisarjaksi.

Työnkulku

Vaiheet

1.
Lisää paikannettu päivitys-TT-kuvaus (CT #2) olemassa olevaan hoitosuunnitelmaan. Uu-
dempi lokalisoitu TT-päivityskuvaus (CT #2) määrätään automaattisesti kohdistussarjak-
si. (iPlan RT Image).

2.
Yhdistä molemmat TT-kuvajoukot (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Vahvista uusi TT-kuvaus referenssisarjaksi Surface Segmentation -tehtävässä. (iPlan
RT Dose).

4. Tarkista hoitosuunnitelma Verification-valintaikkunassa, ja hyväksy se Approval-valin-
taikkunassa (iPlan RT Dose).

Kuvajoukkojen määrääminen työnkulun jälkeen:
• CT #2 määritetään kohdistussarjaksi
• CT #2 määritetään referenssisarjaksi.

Referenssisarjojen vaihtaminen
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5.4 Referenssipisteiden asettaminen

Yleistä

Paikantamattomien kraniaalisten ja ekstrakraniaalisten tietojen referenssipiste voidaan määrittää
myöhemmän potilaan suuntauksen helpottamiseksi.

Referenssipiste kuvanäkymässä

Kuva 38 

Referenssipisteen asettaminen

Vaiheet

1. Ota toiminto käyttöön napsauttamalla Set Reference Point -painiketta.

2.

Napsauttamalla oikeaa kuvatasoa saat näkyviin vertikaalisen ja horisontaalisen tason, jot-
ka näkyvät kuvanäkymässä harmaina viivoina.
Järjestelmä keskittää referenssipisteen automaattisesti kuvanäkymään ja näyttää vastaa-
vat koordinaatit.

3.

Napsauta hiirtä haluamasi tason päällä ja vedä viivaa, kunnes referenssipiste on sopivas-
sa kohdassa.
Voit siirtää horisontaalista ja vertikaalista tasoa samanaikaisesti napsauttamalla viivojen
leikkauspistettä ja vetämällä viivat sopivaan kohtaan.

HUOMAUTUS: referenssipisteen koordinaatit myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ovat 0, 0, 0.
 

HUOMAUTUS: jos käytetään annoksen tarkistustyökalua (esim. MapCHECK tai Delta4),
referenssipiste on asetettava työkalun tietojen mukaisesti, sillä tarkistusfantomin ennalta
määritetty koordinaatti on yleensä 0, 0, 0.
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5.5 Ääriviivatietojen muokkaaminen
5.5.1 Ulkoääriviivat

Yleisiä tietoja

Ladattaessa potilastietoja ensimmäistä kertaa iPlan RT Dose luo automaattisesti sinisen
ulkoääriviivan jokaiselle yksittäiselle 2D-leikkeelle Set Parameters -valintaikkunassa (katso s. 81)
tehtyjen detektioasetusten perusteella.
Järjestelmä ottaa vain tämän ulkoääriviivan sisällä olevat tiedot huomioon annoslaskennan
aikana.

Kuva 39 

Ulkoääriviivojen säätäminen

Toimintoalueen Brush- ja Eraser-toiminnoilla voit muokata manuaalisesti automaattisen
algoritmin luomia ääriviivoja. Brush- ja Eraser-toiminnot ovat käytettävissä Slices-välilehdellä.

②

①

Kuva 40 

Vaiheet

1. Voit säätää siveltimen kokoa toimintoalueen Brush Size -liukusäätimellä.

2. Voit laajentaa ulkoääriviivaa aktivoimalla Brush-toiminnon ja liikuttamalla sivellintä ① tar-
vittavan matkan ääriviivan reunaa myöten, kuten yllä on esitetty.

3. Voit supistaa ulkoääriviivaa aktivoimalla Eraser-toiminnon ja muokkaamalla ääriviivaa tar-
peen mukaan.

4. Voit poistaa muokkauksen aikana ulkoääriviivan sisällä luomiasi alueita ② ottamalla Auto
Fill -valintaruudun käyttöön.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Koska ulkoääriviiva leikataan paikanninalueelle, joitakin potilasdata-alueita voi rajautua
ulkopuolelle esim. kaulan alueen hoidoissa. Näitä alueita ei oteta huomioon
annoslaskennan aikana. Tarvittaessa ne pitää lisätä manuaalisesti ulkoääriviivaan.

Tarkista tuloksena saatavan ulkoääriviivan ja annoslaskentaan käytettävän kudosmallin
tarkkuus. Koko hoidon kannalta olennaisen alueen tulee olla ääriviivojen sisäpuolella.

Ääriviivatietojen muokkaaminen
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Ulkoääriviivan tasoittaminen

Voit tasoittaa ulkoääriviivaa esimerkiksi saadaksesi maskihoidoissa aikaan tasaisemman
säteilytyksen.
Ulkoääriviivan tasoittaminen tapahtuu napsauttamalla toimintoalueen Smooth Outer Contour -
painiketta.

②①
Kuva 41 

Nro Osa

① Alkuperäinen ääriviiva

② Tasoitettu ääriviiva
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5.5.2 Sisä-ääriviivat

Yleisiä tietoja

Automaattinen ääriviiva-algoritmi täyttää automaattisesti kaikki tämän ulkoääriviivan sisällä olevat
alueet, jos Add fully enclosed cavities to patient -valintaruutu on valittu parametrien
määrityksen aikana (katso s. 81).
Nämä sisäiset alueet eivät siten näy aluksi sinisellä kehystettyinä, ja ne otetaan huomioon
myöhemmässä annoslaskennassa. Se, tulkitaanko nämä alueet vedeksi vai käytetäänkö todellista
elektronitiheysarvoa, riippuu siitä, onko heterogeenisyyskorjaus otettu käyttöön (katso s. 103).

① ②
Kuva 42 

Nro Osa

① Sisäalueet (täytetyt)

② Sisäalueet (rajattu sinisillä ääriviivoilla)

Sisäalueiden rajaaminen

Vaiheet

1.
Voit piirtää kaikkiin sisäisiin alueisiin ääriviivat niin, että ne jäävät pois myöhemmästä an-
noslaskennasta, poistamalla Add fully enclosed cavities to patient -valintaruudun käy-
töstä Set Parameters -valintaikkunassa (katso s. 81).

2. Ohjelmisto rajaa sisäalueet automaattisesti ääriviivoilla.

Sisä-ääriviivojen säätäminen

Brush- ja Eraser-toiminnoilla voit muokata myös näitä ääriviivoja tarpeen mukaan. Brush- ja
Eraser-toiminnot ovat käytettävissä Slices-välilehdellä.

①

②

Kuva 43 
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Vaiheet

1. Voit säätää siveltimen kokoa Brush Size -liukusäätimellä.

2. Voit laajentaa sisäalueen ääriviivaa aktivoimalla Eraser-toiminnon ja liikuttamalla sivellin-
tä ① tarvittavan matkan ääriviivan reunaa myöten, kuten yllä on esitetty.

3. Voit supistaa sisä-ääriviivaa aktivoimalla Brush-toiminnon ja muokkaamalla ääriviivaa tar-
peen mukaan.

4. Voit poistaa muokkauksen aikana sisä-ääriviivan sisällä luomiasi alueita ② ottamalla Au-
to Fill -valintaruudun käyttöön.
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5.5.3 Kudosnäyttö ja -korjaus

Automaattinen kudosmallin päivitys

Kudosmalli päivittyy automaattisesti, kun
• Set Parameters -valintaikkuna suljetaan Acknowledged-valintaruutu aktivoituna (katso s. 88).
• Remove 3D Region- (katso s. 107) tai Smooth Outer Contour (katsos. 99) -toiminnot ovat

käytössä.
• Surface Segmentation -vaiheesta on poistuttu Next- tai Go to ... -painikkeella (katso s. 46).
• Update Tissue -toiminto on otettu käyttöön manuaalisten muutosten jälkeen (katso alla).

Kudosmalli ja siten laskettu annosjakauma muokkautuu automaattisesti, kun kohteita,
esimerkiksi pöytälevy tai bolus, lisätään, tai jos käyttäjän määrittelemät HU-arvot
määrätään tietyille kohteille. Käyttäjän pitää tarkistaa kunkin muokkauksen oikeellisuus
Original- / Tissue-liukusäätimellä (katso s. 102) ja Hounsfield unit measurement -
toiminnolla (katso s. 507). Myös lopullinen tarkistus on tehtävä syvyys- ja
kenttärekonstruktioilla, jotka ovat käytettävissä Physicist’s Verification -vaiheessa (katso s.
354).

Kudoksen manuaalinen päivittäminen

Update Tissue -painikkeella voit päivittää manuaalisesti kudosääriviivoihin (katso s. 98) ja
kudosmalliin (katso s. 106 ja s. 104) tekemäsi muutokset.

②①

Kuva 44 
Esimerkiksi napsauttamalla kohtaa Update Tissue saadaan selvästi esiin alkuperäinen muutos ①
ääriviivan sisällä ②.
Vaikka et käyttäisikään tätä toimintoa, järjestelmä suorittaa silti oikeat laskennat, kun poistut
Surface Segmentation -vaiheesta.

Referenssisarjan ja kudosmallin vertaaminen

Voit käyttää Original/Tissue-liukusäädintä vaihtaaksesi näkymää ja verrata TT-referenssisarjaa ja
sen muokattua rekonstruktiota (kudosmalli).

Vaiheet

1. Voit näyttää TT-referenssisarjan siirtämällä liukusäädintä vasemmalle.

2. Voit näyttää päivitetyn kudosmallin siirtämällä liukusäädintä oikealle.

Ääriviivatietojen muokkaaminen
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① ②

Kuva 45 

Nro Osa

① Alkuperäinen leike

② Muokattu leike

Tarkista aina, että kudos on laskettu oikein ja että potilaan kohdistus ja suunta ovat hoitoa
varten aiottujen mukaiset. Tämä on erityisen tärkeää, jos vaihdat referenssisarjaa.

Heterogeneity Correction

Asetukset

Jos otat käyttöön Heterogeneity Correction -valintaruudun, järjestelmä säätää annoslaskentaa
TT-kuvadatan elektronitiheystiedon mukaan.

Jos poistat Heterogeneity Correction -valintaruudun käytöstä, annoslaskenta perustuu oletuk-
seen, että kaikella ulkoääriviivan sisäpuolella olevalla informaatiolla on sama tiheys kuin vedellä.
Vain nimenomaan ääriviivan rajaamat sisäalueet jäävät pois (katso s. 98).

Jos et valitse Heterogeneity Correction -valintaruutua, seurauksena voi olla virheellinen
syvyysekvivalenssi.

Jos potilaan kuvauksessa on käytetty varjoainetta, haluat ehkä inaktivoida
heterogeenisyyskorjauksen, koska varjoaine nostaa HU-arvon intensiteettiä
skannauskuvissa.
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5.6 Boluksen ja muiden 3D-objektien lisääminen
5.6.1 Automaattinen bolusmäärittely

Yleisiä tietoja

Hoidettaessa lähellä ihon pintaa olevaa kohdealuetta iholle voidaan asettaa bolukseksi kutsuttu
kudosekvivalenttimateriaali, jotta haluttu annos kohdistuisi oikein halutulle alueelle.
Jotta voit ottaa boluksen huomioon annoslaskennassa, se on määritettävä ohjelmistossa.

Bolus Definition -valintaikkuna

Kuva 46 

Bolus-objektin määrittäminen

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Define Bolus... -kohtaa Artificial-välilehdellä.

2.

Napsauta Bolus Definition -valintaikkunan oikeassa reunassa olevaa Bolus Range -pai-
niketta.

3.

Vie joko Axial-, Coronal- tai Sagittal-näkymässä hiiriosoitin sinisen kehyksen päälle ja
määrittele bolusalue säätämällä kehystä (Bolus Range).

Boluksen ja muiden 3D-objektien lisääminen
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Vaiheet

4. Syötä Object Name -kenttään boluskohteen nimi.

5. Valitse Bolus Direction -pudotusvalikosta boluskohteelle haluttu suunta.

6.
• Syötä HU Value -kenttään boluskohdetta vastaava arvo.
• Arvot välillä –1000–3071 HU ovat mahdollisia.

7.
• Syötä Thickness (mm) -kenttään boluskohdetta vastaava arvo.
• Boluskohde voidaan luoda vain silloin, kun Bolus Range on suurempi tai yhtä suuri

kuin 2 kertaa syötetty paksuusarvo.

8. Luo boluskohde napsauttamalla Create Bolus -painiketta.

9. Palaa päänäyttöön napsauttamalla OK-painiketta.

HUOMAUTUS: Boluskohteita voidaan määritellä myös manuaalisesti Object Creation -vaiheessa
(s. 109).
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5.6.2 Tietyn HU-tason määrääminen

Yleisiä tietoja

Voit määrittää tietyssä kohteessa, esimerkiksi lääketieteellisessä implantissa, käytettävän HU-
arvon.

HU-toiminto

Kuva 47 

HU-arvon muokkaaminen

Vaiheet

1. Valitse tarvittava objekti Artificial-välilehden objektiluettelosta.

2.
Valitse sopiva arvo HU Value -askellusruudun avulla.
HU-alue –1000... +3071 on tuettu.

3. Ota käyttöön Overwrite HU -valintaruutu.

HUOMAUTUS: kohteiden mennessä päällekkäin risteävän kohteen HU-arvon määrää se
päällekkäin menevä kohde, jolla on suurin HU-arvo.
 

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Joissakin tapauksissa TT-kuvauksen HU-arvot eivät edusta materiaalin todellisia
ominaisuuksia (esim. massatiheys ja materiaalin koostumus). Tämä voi aiheuttaa
epätarkan annoslaskennan muille kuin ihmiskehon materiaaleille, kuten implanteille.

Jos TT-kuvauksessa käytetään varjoainetta, kuvausdatan antama ja annosalgoritmin
käyttämä elektronitiheysinformaatio ei vastaa potilaan todellista kudostiheyttä. Tehtäessä
hoidonsuunnittelua varjoainekuvausten avulla on harkittava huolellisesti, parantaako
heterogeenisyyskorjauksen inaktivointi todennäköisesti annoslaskennan tuloksia vai
olisiko sen sijaan varjoaineettomasta TT-kuvasta enemmän hyötyä. Korjausten
manuaalinen lisääminen HU-arvoihin tai monitoriyksikköihin saattaa olla tarpeen.

Boluksen ja muiden 3D-objektien lisääminen
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5.6.3 3D-kohteiden poistaminen

Yleisiä tietoja

Remove 3D Region -painikkeella voit poistaa datasarjasta minkä tahansa valitun 3D-kohteen,
esim. pöydän, aseman tai paikantimen.

3D-kohteen poistaminen

Kuva 48 

3D-objektien poistaminen

Vaiheet

1. Ota toiminto käyttöön napsauttamalla Remove 3D Region -painiketta.

2. Vie hiiriosoitin poistettavan 3D-alueen päälle ja napsauta korostettua aluetta.

3. Napsauta Remove 3D Region -painiketta uudelleen, jolloin havaittu muoto poistuu, ja ku-
dosmalli päivittyy automaattisesti.
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5.7 Pinnan segmentoinnin päättäminen

Yleistä

Tehtyäsi tarvittavat muutokset Surface Segmentation -vaiheessa voit siirtyä seuraavaan
vaiheeseen.

Toimi näin

Vaiheet

1. Napsauta Next-painiketta Navigator-alueella.

2.

Vahvista nykyisen vaiheen muutokset napsauttamalla esiin tulevassa viestissä Yes-paini-
ketta.

HUOMAUTUS: Jos kudosmallille määritellyt HU-arvot (katso s. 82) ylittävät muunnostaulukon
arvot (katso s. 79), siitä ilmoitetaan vastaavalla viestillä. Silloin sinun täytyy tarkistaa asetukset
Set Parameter -valintaikkunassa.
 

Voit välttyä virheellisiltä annoslaskelmilta varmistamalla silmämääräisesti syvyys- ja
kenttänäkymissä tai kudoksen pinnan segmentointitehtävässä, että annoslaskelmissa
käytettävä kudosmalli on oikea. Tähän on sisällyttävä oikeanlaisen leikkauksen, Table Top
Settings -asetusten ja Overwrite HU -asetusten tarkistus.

Pinnan segmentoinnin päättäminen
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6 OBJEKTIEN LUOMINEN
6.1 Mitä objektien luominen on?

Yleistä

Objektien luomisen avulla voit korostaa ja segmentoida anatomisia rakenteita ja tallentaa niitä
suunnitteluobjekteiksi.
Jos suunnitelma on tuotu iPlan RT Imagesta tai iPlan RT Dosen aiemmista versioista, objektit on
ehkä jo luotu ja segmentoitu.

Suunnitteluobjektien luominen

Vaiheet

1. Laadi luettelo suunnitteluobjekteista.

2. Segmentoi objektit korostamalla potilastietojen anatomiset rakenteet.

Objektiluettelon laatiminen

Objekti on anatominen rakenne, kuten riskielin, kasvain, suunnittelukohdealue tai muu
kuvatietoihin sisältyvä kohdealue.
Voit laatia seuraavien tietojen perusteella luettelon tutkittavista objekteista:
• ennalta määritetyt tiettyjä kehon alueita (esim. pää ja kaula, lantio jne.) koskevat vakio-

objektiluettelot,
• yksittäiset objektit, jotka luodaan tiettyä tapausta varten, kuten suunnittelukohdealueet.

Kun objektit on määritetty ja rajattu ääriviivoilla, niitä voidaan käyttää suunnitteluprosessissa.

Objektien segmentointimenetelmät

Kun olet valinnut kohdeobjektit, voit korostaa ne kuvatiedoissa seuraavasti:

Menetelmä

Manuaalinen segmentointi

Voit merkitä itse objektin aseman kuvatiedoissa. Apunasi on useita
työkaluja, muun muassa seuraavat:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill ja Interpolation

Automaattinen segmentoin-
ti

iPlan RT Dose voi etsiä ja korostaa anatomisia vakiorakenteita
kaistakynnystyksen avulla.
HUOMAUTUS: jos haluat suorittaa automaattisen segmentoinnin
anatomian yleisen luettelon avulla, sinun on käytettävä iPlan RT
Imagea.
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6.1.1 Yleiskatsaus päänäyttöön

Yleisiä tietoja

Tämä vaihe sisältää erilaisia manuaalisia ja automaattisia toimintoja, joilla voit segmentoida
kriittisiä anatomisia rakenteita tai suunnittelukohdealueita sekä tallentaa suunnittelukohteita.
Jos käytät iPlan RT Phantom QA -sovellusta (katso s. 455), kohteen luontia voidaan käyttää
esimerkiksi dosimetrialaitteen aukon rajaamiseen.

Päänäyttö

Kuva 49 

Käytettävissä olevat toiminnot

Osa Toiminto

New ...
Lisää luetteloon uuden kohteen. Kohde ei sisällä mitään vokseli-infor-
maatiota, ennen kuin se lisätään harja- tai ympyrä-toiminnolla (ks. al-
la).

Remove Poistaa luettelosta valitun kohteen.

Auto Segmentation ...
Automaattinen segmentointi (luonti) suoritetaan käyttäjän määrittele-
män harmaasävyalueen perusteella (kaistakynnystys). Röntgenkuvien
osalta tämä toiminto on nimeltään X-ray Segmentation ...

Brush Size Voit säätää Brush- ja Eraser-toimintojen siveltimen kokoa.

Contours Jos tämä valintaruutu aktivoidaan, kohteista näkyy pelkästään äärivii-
va.

Brush Voit lisätä vokseli-informaatiota kohteeseen manuaalisesti.

Eraser Voit poistaa vokseli-informaatiota ja siten muokata kohteen muotoa.

SmartBrush Harmaasävyarvoihin perustuva kohde voidaan luoda nopeutetusti.

Draw Sphere 3D-kohde (ympyrä), jota voidaan tarvittaessa muokata myöhemmin,
voidaan luoda välittömästi.

Mitä objektien luominen on?
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Osa Toiminto

SmartShaper ... Valittua kohdetta voidaan muotoilla manuaalisesti tarpeen mukaan.

Auto Fill Jos tämä valintaruutu on valittuna, Brush-toiminnolla rajatut alueet täy-
tetään automaattisesti.

Interpolation
Jos tämä valintaruutu aktivoidaan, kahteen ei-vierekkäiseen ja näkyvis-
sä olevaan leikkeeseen Brush- tai SmartBrush -toiminnolla lisätty
vokseli-informaatio interpoloidaan kahden leikkeen välillä.

Advanced Manipulation Uusia kohteita voidaan luoda olemassa olevien perusteella.

Role Reassignment Määräyksessä tiettyyn tehtävään valittu objekti (katso s. 165) voidaan
korvata toisella objektilla (katso s. 146).

Create Dose Object Luo objektin isodoosien perusteella. Tämä on käytettävissä vasta an-
noksen määrittämisen jälkeen. Katso s. 271.

Undo Kumoaa edellisen muutoksen.

Redo Palauttaa edellä kumotun muutoksen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Jos ääriviivojen luontiin käytetään yhdistettyä sarjaa, tarkista aina referenssisarjan objektien
oikeellisuus uudelleen.

Segmentoidessasi mielenkiintoalueita rekonstruktionäkymissä muista, että
rekonstruktionäkymät näyttävät interpoloituja kuvia ja siten eivät ehkä näytä tarvittavaa tai
odotettua, alkuperäisten kuvaleikkeiden sisältämää vokselidataa. Suunnittelukohteet pitää
siksi tarkistaa alkuperäisessä leikesarjassa.

Muodostuvat segmentoidut kohteet perustuvat ohjelmaan syötettyihin tietoihin.
Vastaavuuden taso todellisen anatomisen rakenteen kanssa riippuu pikselikoosta,
leikemäärästä, leiketiheydestä ja segmentoinnin tarkkuudesta.

Sinun on huolellisesti tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus (esim. liuskojen
asemat) sen jälkeen, kun olet vaihtanut tai poistanut kohteita (esim.
suunnittelukohdealueita, riskielimiä), jotka ovat jo käytössä olemassa olevassa
suunnitelmassa. Tee kaikki muokkaukset kohteisiin, ennen kuin niitä käytetään
annossuunnitteluun.

Suunnittelualue

Suunnittelunäkymien ja työkalurivin toiminnot kuvataan tarkemmin jäljempänä kohdassa s. 467.

4-D-tietosarja

Jos käytettävissä on 4-D-tietosarja (katso s. 147), leike- ja rekonstruktionäkymien oikeassa
alareunassa tulee näkyviin ohjauspaneeli, jonka avulla voit katsella sisäelimen liikkeen
simulaatiota.
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6.2 Objektiluettelon laatiminen
6.2.1 Tyhjän kohteen luonti

Yleisiä tietoja

Voit määrittää luettelon suunnittelussa käytettävistä objekteista seuraavien tietojen perusteella:
• iPlan RT Dosesta saatavat vakiorakenteet
• Mukautetut kohteet, jotka määrität itse.

Nämä objektit ovat aluksi tyhjiä. Sisältöä on lisättävä manuaalisen tai automaattisen
segmentoinnin avulla.

Objektit

Kullakin objektilla on:
• nimi,
• rakennetyyppi.

Jos rakennetyyppiä ei valita oikein (esim. suunnittelukohdealue, kasvain tai tuntematon), objekteja
ei ehkä tunnisteta hoitosuunnitelmamalleissa, ja mallipohjainen hoidonsuunnittelu ei ehkä ole
mahdollista.

Objektien luomisen käyttöönotto

Valitse toimintoalueen New ...-painike.

Objektiluettelon laatiminen
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Kohteen luonnin välilehdet

Kuva 50 

Yksittäisten objektien lisääminen

Yksittäisiä kohteita voidaan lisätä manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaan.

Vaiheet

1. Valitse Single Object -välilehti.

2.
• Kirjoita objektin nimi Name-kenttään tai
• Valitse haluamasi objekti Structure-luettelosta.

3. Jos haluat vaihtaa uuden rakenteen värin, napsauta haluamaasi väriä.

4. Valitse Image Set -luettelosta kuvajoukko, johon objektin pitäisi kuulua.

5. Vahvista asetukset ja lisää uusi objekti toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

Kiinnitä erityistä huomiota kohteiden nimeämiseen. Vältä usean kohteen nimeämistä
samalla nimellä tai rakenteella. Rakennetiedot huomioidaan myöhemmin suunniteltaessa
hoitoa iPlan RT Dose -mallien avulla.
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Useiden objektien lisääminen

Ennalta määriteltyjä pohjia, jotka sisältävät yleisesti käytettävät kohteet, voidaan valita seuraavien
ohjeiden mukaan.

Vaiheet

1. Valitse Multiple Objects -välilehti.

2.
Valitse haluamasi hoitomalli Treatment Templates -luettelosta.
Voit lisätä suodattamattoman useita objekteja sisältävän luettelon manuaalisesti valitse-
malla malliluettelosta All Objects.

3.
• Valitse haluamasi objektit Objects-luettelosta (voit valita useita objekteja) tai
• Sisällytä kaikki objektit valitsemalla Select All (tämä on valittu malleissa ennalta).

4. Vahvista asetukset ja lisää valitut objektit toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

Objektimallien luominen

Useita kohteita sisältäviä lisäpohjia voidaan luoda manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaan:

Vaiheet

1. Valitse Multiple Objects -välilehti.

2. Valitse malliluettelosta All Objects.

3. Valitse haluamasi rakenteet Objects-luettelosta.

4. Valitse New Template ja kirjoita uuden mallin nimi näkyviin tulevaan Template-valintaik-
kunaan.

5. Vahvista asetukset ja lisää uusi malli Multiple Objects -välilehden luetteloon valitsemalla
Template-valintaikkunassa OK.

Objektimallien poistaminen

Voit poistaa objektimallin Multiple Objects -välilehdeltä seuraavasti:

Vaiheet

1. 1 Valitse malli Treatment Templates -luettelosta.

2. 2 Valitse Remove.

Objektien poistaminen

Voit poistaa kohteen toimintoalueelta seuraavasti:

Vaiheet

1. 1 Valitse kohde toimintoalueen luettelosta.

2. 2 Valitse Remove.

Objektiluettelon laatiminen
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6.2.2 Objektiluettelon ymmärtäminen

Yleisiä tietoja

Kohteina segmentoidut anatomiset rakenteet luetellaan toimintoalueen yläreunassa. Vastaavat
segmentointitoiminnot ovat luettelon alla.

Kohteen tila -luettelo

Symboli Selitys

Jos kohde on aktivoituna, sen vieressä luettelossa näkyy auki oleva silmä. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla tätä kuvaketta.

Jos kohde on inaktivoituna, sen vieressä luettelossa näkyy kiinni oleva silmä. Voit
näyttää objektin napsauttamalla tätä kuvaketta.

Kohteen ominaisuudet -luettelo

Voit tarkastella ja muokata toimintoalueen luettelossa olevan objektin ominaisuuksia milloin
tahansa.

Asetukset

Voit muokata objektin väriä ja läpikuultavuutta napsauttamalla tätä värillistä neliötä.

Napsauttamalla tätä painiketta voit:
• muokata kohteen väriä ja läpikuultavuutta
• muokata kohteen nimeä, sille määrättyä rakennetta tai määrättyä leikesarjaa.

Objektien ominaisuuksien muokkaaminen

Asetukset

Saat valitun segmentoidun objektin ominaisuudet näkyviin napsauttamalla vastaavaa
kuvaketta.
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Kuva 51 

Komponentti Toiminto

Properties
Voit tarvittaessa muokata objektin nimeä (Name).
Voit myös valita rakenteen nimen luettelosta.

Select color

Voit muokata kohteelle määritettyä väriä:
• Voit muokata värin läpikuultavuutta kolmiulotteisissa näkymissä Opacity-

liukusäätimellä.
• Voit valita uuden värin valitsemalla haluamasi värin värivalikoimasta.

Dose Planning
Annossuunnittelua varten määritelty kohdetyyppi näkyy tällä välilehdellä.
Suunnittelukohdealueen kohteille näkyvät myös hoitoryhmät. Niitä voidaan
myös muokata napsauttamalla kohtaa Change ... (Katso s. 177).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Limittyvien suunnittelukohdealueiden määrittely johtaa virheellisiin
normaalikudostilavuuden laskelmiin.

Laskentavirheiden välttämiseksi suunnittelukohdealueiden on oltava kokonaan
ulkoääriviivan rajaaman kohteen sisäpuolella. Tehostealueiden on oltava kokonaan
suunnittelukohdealueen sisällä.

Objektiluettelon laatiminen
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6.3 Manuaalinen objektien segmentointi

Yleistä

Kun objekti aluksi lisätään luetteloon, siihen ei kuulu sisältöä. Tämä tarkoittaa, että kuvatiedoissa
ei ole kyseistä objektia vastaavaa aluetta.
Voit lisätä objektiin manuaalisesti sisältöä segmentoimalla kuvatietojen osan, jota objektin on
tarkoitus edustaa.

Käytettävissä olevat manuaaliset segmentointimenetelmät

Kuvaa voidaan segmentoida näiden toimintojen avulla:

Toiminto

Brush Voit maalata objektia vastaavat kuvan osat.

SmartBrush Täyttää automaattisesti kuvan osat harmaan arvosta riippuen.

Sphere Piirtää pallonmuotoisen tilavuuden.

Auto Fill Täyttää automaattisesti kuvan alueet.

Interpolation Interpoloi automaattisesti objekteja leikkeiden halki.

Voit myös segmentoida röntgenkuvien sisältöä. Lisätietoja annetaan kliinisen käyttöohjeen
iPlan RT Image -kohdassa.
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6.3.1 Objektin sisällön lisääminen Brush-toiminnolla

Sisällön lisääminen

Vaiheet

1. Valitse haluamasi objekti toimintoalueen luettelosta.

2. Valitse Brush.

3.
• Säädä siveltimen kokoa Brush Size -liukusäätimellä.
• Näet siveltimen koon viemällä hiiren suunnittelualueelle.

4.
• Segmentoi kuvaleikkeen objekti käyttämällä hiiren kakkospainiketta (katso s. 132).
• Voit tarvittaessa poistaa objektin reunoja käyttämällä hiiren ykköspainiketta (katso s.

132).

5.

Kopioi tarvittaessa valittuna oleva segmentoitu objekti lisäleikkeisiin poistamalla Brush-
toiminto käytöstä ja käyttämällä pikavalikkoa.

Kohde kuvanäkymissä

Kuva 52 
Alla on kuva Brush-toiminnolla luodusta objektista. Kohteelle annettu nimi näkyy kuvanäkymissä,
kun hiiriosoitin viedään kohteen päälle.
HUOMAUTUS: Kun pieniä objekteja segmentoidaan rekonstruktionäkymissä, automaattinen
interpolointi (katso s. 121) saattaa tuottaa epätyydyttäviä tuloksia, jos leikkeiden välinen etäisyys
on suurempi kuin objektin pikselikoko.
 

HUOMAUTUS: rekonstruktioihin piirtäminen saattaa tuottaa pienten objektien osalta
epätyydyttäviä tuloksia (l. objektit, joiden koko on lähellä perustana olevan leikejoukon leikkeiden
välistä etäisyyttä).
 

Manuaalinen objektien segmentointi
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6.3.2 Objektin sisällön lisääminen SmartBrush-toiminnolla

Yleiskuvaus

SmartBrush on edistyneitä segmentointitoimintoja tukeva työkalu, jonka avulla voit esimerkiksi
erottaa toisistaan terveen kudoksen ja kasvaimet. 
Sillä saadaan automaattisesti täytettyä toisiinsa liittyvät alueet, joilla on sama harmaasävyarvo.

SmartBrush-kohteen luonti

Kuva 53 

Objektin luominen

Vaiheet

1. Luo tyhjä objekti kohdassa s. 112 esitetyn mukaisesti.

2. Valitse haluamasi objekti toimintoalueen luettelosta.

3. Valitse SmartBrush.

4.
• Säädä siveltimen kokoa Brush Size -liukusäätimellä.
• Näet siveltimen koon viemällä hiiren suunnittelualueelle.

5.

• Vie hiiriosoitin segmentoitavalle alueelle, pidä ykköspainike alhaalla ja vedä osoitin ha-
lutun alueen yli.

• SmartBrush segmentoi kaikki toisiinsa liittyvät pikselit, joilla on sama harmaan arvo tai
Hounsfieldin yksikkö hiiren osoitinta ympäröivällä alueella.

6. Jos segmentoidun alueen reunat eivät erotu ympäröivästä alueesta riittävästi, voit määrit-
tää rajat tarkemmin Brush- ja Eraser-toiminnoilla (katso s. 132).
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6.3.3 Objektin sisällön lisääminen Draw Sphere -toiminnolla

Yleiskuvaus

Draw Sphere on kuvan segmentointityökalu, jolla voit lisätä hoitosuunnitelmaan kolmiulotteisen
pallonmuotoisen objektin. Ympyrän koko on vapaasti määriteltävissä.

Draw Sphere -kohteen luonti

① ② ③

Kuva 54 

Nro Osa

① Pallon luominen

② Valmis pallo (2D-näkymä)

③ Valmis pallo (3D-näkymä)

Objektin luominen

Vaiheet

1. Luo tyhjä objekti kohdassa s. 112 esitetyn mukaisesti.

2. Valitse haluamasi objekti toimintoalueen luettelosta.

3. Valitse Draw Sphere.

4. Vie hiiriosoitin segmentoitavan alueen keskelle, pidä ykköspainike alhaalla ja vedä osoit-
inta, kunnes ympyrä peittää halutun alueen.

Ympyräkohteiden muokkaus

Ympyräobjekteihin voidaan tehdä lisämuokkauksia käytettävissä olevilla muokkaustoiminnoilla
(katso s. 131) esimerkiksi haluttaessa määrittää kasvaimen tai riskielimen ääriviivat.

Manuaalinen objektien segmentointi
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6.3.4 Automaattinen täyttö ja interpolointi

Auto Fill- ja Interpolation-toiminnot

Kuva 55 

Automaattinen täyttö

Jos ympyröit kuvaleikkeen osan esimerkiksi piirtämällä ympyrän Brush-toiminnolla, ja Auto Fill -
valintaruutu on valittuna, ympyröimäsi alue täytetään automaattisesti.

① ②
Kuva 56 

Nro Osa

① Auto Fill pois käytöstä

② Auto Fill käytössä

Interpolointi

Jos Interpolation-valintaruutu on valittuna, kahteen ei-vierekkäiseen, näkyvissä olevaan
leikkeeseen Brush-toiminnolla (tai SmartBrush-toiminnolla) lisättävät vokselitiedot interpoloidaan
näiden kahden leikkeen välissä.
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①

②

③

Kuva 57 

Nro Osa

① Interpoloidut tiedot

② Aloitusleike

③ Lopetusleike

Manuaalinen objektien segmentointi
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6.3.5 Kohteen luonti röntgenkuville

Ennen aloittamista

Objektien luominen röntgenkuville edellyttää seuraavia:
• Paikannettu TT-tietojoukko.
• Frontaalinen ja lateraalinen röntgenkuva (tarvittaessa myös vastaavat DSA-kuvat), jotka on

paikannettu samalla viitekehyksellä kuin paikannettu TT-tietojoukko.

Object Creation -valintaikkuna

Kuva 58 

Segmentoinnin suorittaminen

Vaiheet

1. Valitse päänäytön X-ray Images -välilehti.

2. Luo tyhjä objekti (katso s. 112).

3. Avaa objektien luomisen valintaikkuna valitsemalla X-ray Segmentation ... -painike.

4. Segmentoi Brush- ja Eraser-toiminnoilla (katso s. 132) tarvittava rakenne, joka näkyy
Frontal- ja Lateral-välilehtien röntgennäkymissä.

5.

Muodostuvan kohteen esikatselu:
Napsauta välilehtisivun oikeassa yläkulmassa olevaa esikatselunäkymää.
Valitse Overlay Object Preview -valintaruutu. Frontaalinen ja lateraalinen objekti tulevat
näkyviin röntgenkuvanäkymiin kerroksina.

6. Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.
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Segmentoinnin tarkistaminen

① ②
Kuva 59 

Nro Osa

① Röntgenkuva

② TT-kuva

Kun prosessi on valmis, segmentoitu objekti näkyy suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Röntgenkuvien avulla tehty segmentointi luo reunaobjektin, joka sisältää tarkan ääriviivan
sijasta hoidon kannalta olennaisen rakenteen. Siitä syystä tämä menettely ei aina ole aivan
tarkka, ja sitä pitäisi käyttää vain soveltuvissa kohteissa (esim. arteriovenöösit
malformaatiot). Ohjelmaa käyttävän lääketieteen ammattilaisen on tarkistettava kaikki
röntgenkuvien avulla segmentoidut TT- tai MR-tietojoukon objektit. Jos objektit on
segmentoitu väärin, ne on korjattava manuaalisesti tai poistettava.

Frontal- ja Lateral-välilehtien kolmiulotteisten esikatseluvaihtoehtojen avulla ohjelmaa
käyttävä lääketieteen ammattilainen saa käsityksen segmentoidun objektin myöhemmästä
ulkonäöstä. Röntgenpaikannustuloksen ja sen mukaan, miten objektin muunto on
suoritettu, tämä esikatselu saattaa yksittäisissä tapauksissa näyttää siirtyneen rajattuihin
2D-ääriviivoihin nähden. Tarkista tällaisessa tapauksessa paikantamisen tarkkuus ja
röntgenkuvasegmentoinnin tulos huolellisesti perustana olevassa TT-leikejoukossa.

TT/MR-tietojoukoissa muunnetut röntgenkuvaobjektit

Kun objektit luodaan röntgenkuvajoukoissa ja niitä muokataan sen jälkeen kolmiulotteisen TT/MR-
tietojoukon perusteella, muutokset eivät näy röntgentietojoukossa.
Kahden kaksiulotteisen röntgenkuvan ääriviivat siirretään kolmiulotteiseen objektiin
projektiomekanismin avulla (2D-3D-muunnos). Röntgenkuvien ääriviivat projisoidaan kunkin
vastaavan TT-leikkeen (rekisteröinti paikannuksen kautta) osalta, ja tuloksena saatavaan neliöön
sovitetaan elliptinen muoto. Näiden yksittäisten ellipsien yhdistelmällä saadaan aikaan 3D-objekti.
Jotta röntgenkuvien 3D-tietojoukkoon perustuvat muutokset voidaan näyttää, 3D-objekti on
muunnettava takaisin kaksiulotteiseen muotoon. Tämän muunnoksen myötä tietoja menetetään,
ja uusi muunnos 2D-ääriviivoista 3D-objektiksi johtaa objektin vääristymiseen ja tekee siitä
mahdottoman tunnistaa.
Tämän vuoksi iPlan RT Dosen X-ray Segmentation -välilehdellä näytetään vain alkuaan luotuja
ääriviivoja, ja 3D-objekti lasketaan uudelleen näkymissä näytettävien ääriviivojen perusteella.

Manuaalinen objektien segmentointi
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Sinun on tarkistettava kaikki rakenteet TT- tai MR-tietojoukosta.
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6.4 Automaattinen objektien segmentointi

Yleistä

Kun objekti aluksi lisätään luetteloon, siihen ei kuulu sisältöä. Tämä tarkoittaa, että kuvatiedoissa
ei ole kyseistä objektia vastaavaa aluetta.
iPlan RT Dose voi segmentoida objekteja automaattisesti kaistakynnystyksen avulla käyttäen
seuraavia välineitä:
• rajaava kehys
• peiteobjekti.

Automaattinen objektien segmentointi

126 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.4.1 Rajaavaa kehystä käyttävä kaistakynnystys

Yleisiä tietoja

Band Thresholding on automaattinen harmaasävyinformaatioon perustuva menetelmä.

Band Thresholding -valintaikkuna

Kuva 60 

Segmentoinnin suorittaminen

Vaiheet

1. Valitse kohde toimintoalueen luettelosta.

2. Avaa Band Thresholding -valintaikkuna napsauttamalla Auto Segmentation ...

3.

Valitse työkalurivin Resize Bounding Box -painike Band Thresholding -valintaikkunas-
sa (ellei painiketta ole vielä valittu).

4. Valitse Mask-pudotusvalikosta Bounding Box.

5. Ympyröi segmentoitava alue viemällä rajaava kehys hiiren osoittimella aksiaaliseen, koro-
naaliseen tai sagittaaliseen näkymään.

6.
• Valitse Maximal Fragment Number -pudotusvalikosta tunnistettavien ja segmentoita-

vien osien määrä.
• Jos esimerkiksi valitset yhden fragmentin, suurin liittyvä alue segmentoidaan.

7.

Määritä harmaan arvot histogramminäkymässä (alhaalla oikealla) seuraavasti:
• Määritä tarvittavat Right- ja Left-arvot suoraan niitä vastaaviin kenttiin tai
• Säädä hiiren osoittimella vasemman ja/tai oikean arvon liukusäätimiä, kunnes tarvitta-

vat arvot näkyvät vastaavissa kentissä.

8. Voit määrittää kynnystyksen tarkemmin valitsemalla Zoom-valintaruudun, jolloin voit tar-
kentaa vasemman ja oikean kynnysarvon välisen alueen.

9. Vahvista asetukset ja aloita segmentointi valitsemalla OK.
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HUOMAUTUS: punainen segmentoitu alue ilmoittaa määriteltyjen kynnysarvorajojen sisällä
olevan kuvausinformaation. Se ei ole segmentoidun kohteen esikatselu.
 

Segmentoinnin tarkistaminen

Kuva 61 
Kun prosessi on valmis, segmentoitu objekti näkyy suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Kaistakynnystystä käyttävä segmentointi ei ehkä löydä tietyn rakenteen oikeaa muotoa.
Tämän vuoksi ohjelmaa käyttävän lääketieteen ammattilaisen on tarkistettava kaikki
automaattisesti segmentoidut objektit alkuperäisissä leikkeissä. Jos objektit on
segmentoitu väärin, ne on korjattava manuaalisesti tai poistettava.

Verisuonten segmentoinnin tulos on tutkittava ja tarkistettava huolellisesti.

Automaattinen objektien segmentointi

128 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.4.2 Peiteobjektia käyttävä kaistakynnystys

Yleisiä tietoja

Band Thresholding -valintaikkunassa voit myös suorittaa objektin segmentoinnin peiteobjektin
määrittämällä alueella.

Peiteobjekti

Kuva 62 

Peiteobjektin luominen

Vaiheet

1. Luo tyhjä objekti (katso s. 112).

2. Segmentoitava alue voidaan määrittää väljästi esimerkiksi Draw Sphere- (katso s. 120)
tai SmartShaper-vaihtoehdon (katso s. 134) avulla.

Peiteobjektia käyttävä kaistakynnystys

Kuva 63 
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Kaistakynnystyksen suorittaminen

Vaiheet

1. Luo manuaalisesti toinen tyhjä objekti (katso s. 112) ja nimeä se segmentoitavan objektin
mukaan.

2. Valitse tämä objekti toimintoalueessa ja napsauta kohtaa Auto Segmentation ...

3. Valitse tarvittava peiteobjekti Band Thresholding -valintaikkunan alaosassa sijaitsevasta
Mask-pudotusvalikosta.

4. Voit määrittää ikkunoinnin tarkemmin valitsemalla Zoom-valintaruudun, jolloin voit tarken-
taa vasemman ja oikean kynnysarvon välisen alueen.

5.
• Valitse Maximal Fragment Number -pudotusvalikosta tunnistettavien ja segmentoita-

vien osien määrä.
• Jos esimerkiksi valitset yhden fragmentin, suurin liitetty fragmentti segmentoidaan.

6.

Määritä harmaan arvot histogramminäkymässä (alhaalla oikealla) seuraavasti:
• Määritä tarvittavat Right- ja Left-arvot suoraan niitä vastaaviin kenttiin tai
• Säädä hiiren osoittimella vasemman ja/tai oikean arvon liukusäätimiä, kunnes tarvitta-

vat arvot näkyvät vastaavissa kentissä.

7. Vahvista asetukset ja aloita segmentointi valitsemalla OK.

Segmentoinnin tarkistaminen

Kuva 64 
Kun prosessi on valmis, segmentoitu objekti näkyy suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Kaistakynnystystä käyttävä segmentointi ei ehkä löydä tietyn rakenteen oikeaa muotoa.
Tämän vuoksi ohjelmaa käyttävän lääketieteen ammattilaisen on tarkistettava kaikki
automaattisesti segmentoidut objektit alkuperäisissä leikkeissä. Jos objektit on
segmentoitu väärin, ne on korjattava manuaalisesti tai poistettava.

Verisuonten segmentoinnin tulos on tutkittava ja tarkistettava huolellisesti.

Automaattinen objektien segmentointi
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6.5 Aiemmin luotujen objektien muokkaaminen

Yleistä

iPlan RT Dosessa on käytettävissä useita työkaluja aiemmin luotujen objektien muokkaukseen.

Käytettävissä olevat työkalut

Voit muokata objektia seuraavilla työkaluilla:
• Brush- ja Eraser-toiminnot
• SmartShaper
• Leikkeiden välisten objektien siirtäminen
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6.5.1 Brush- ja Eraser-toiminnot

Brush- ja Eraser-toiminnot

Kuva 65 

Asetukset

Brush-/Eraser-työkalun halkaisijaa voidaan säätää Brush Size -liukusäätimellä.

Valitse Contours-valintaruutu, jos haluat nähdä sekä Brush-/Eraser-työkalun että kaikki seg-
mentoidut objektit ääriviivoina.

Brush-toiminnon käyttäminen

Brush-toiminnon avulla voit lisätä manuaalisesti sisältöä segmentoituihin objekteihin tai tyhjiin
objekteihin (katso s. 118).

① ②
Kuva 66 

Nro Osa

① Brush-vakiotoiminto

② Vain ääriviivat -brush-toiminto

Eraser-toiminnon käyttäminen

Eraser-toiminnon avulla voit manuaalisesti poistaa tiedot segmentoiduista objekteista (katso s.
118).

① ②
Kuva 67 

Aiemmin luotujen objektien muokkaaminen
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Nro Osa

① Eraser-vakiotoiminto

② Vain ääriviivat -eraser-toiminto

Brush- ja Eraser-toimintojen vuorottelu

Voit siirtyä Brush- ja Eraser-toiminnon välillä objektin segmentoinnin aikana hiiren oikean
painikkeen (Brush) ja hiiren vasemman painikkeen avulla (Eraser) tarpeen mukaan.
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6.5.2 SmartShaper

Yleisiä tietoja

Tällä toiminnolla voit tarvittaessa muotoilla valittua kohdetta manuaalisesti tai sijoittaa sen
uudelleen.

SmartShaper-valintaikkuna

Kuva 68 

SmartShaperin käyttöönotto

Vaiheet

1. Valitse haluamasi objekti toimintoalueella ja avaa SmartShaper-valintaikkuna valitsemal-
la SmartShaper ...-painike.

2. Voit näyttää objektit ääriviivoina valitsemalla Contours-valintaruudun.

3. Voit säätää muotoilutyökalun halkaisijaa Tool Size -liukusäätimellä.

Aiemmin luotujen objektien muokkaaminen
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SmartShaperin käyttö

Vaiheet

1.

Voit siirtää valittua objektia valitsemalla Move ja vetämällä sitten objektin haluamaasi koh-
taan.

2.

Voit muokata valitun objektin muotoa valitsemalla Deform ja säätämällä sitten objektin
ulommaista ääriviivaa vetämällä hiiren osoittimen objektin yli.

3. Vahvista muutokset valitsemalla OK.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Suoritussyistä johtuen SmartShaper-valintaikkunassa on vain tuloksena saatavan objektin
esikatselu. Objektin laskenta suoritetaan vasta, kun valintaikkuna on suljettu OK-
painikkeella. Tästä syystä lopullinen tulos saattaa poiketa esikatselusta erityisesti pienten
ja ohuiden kohteiden kohdalla. Tämän vuoksi lääketieteen ammattilaisen on tarkistettava
ohjelmiston avulla kaikki SmartShaperilla muokatut objektit alkuperäisissä leikkeissä. Jos
kohteita on muokattu väärin, ne pitää korjata manuaalisesti tai poistaa.
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6.5.3 Objektien siirtäminen leikejoukkojen välillä

Yleisiä tietoja

Kun kohteet on luotu, ne määrätään automaattisesti datasarjaan, jossa ne on segmentoitu.
Tarvittaessa kohde voidaan määrätä hoitosuunnitelman muihin fuusioituihin datasarjoihin.

Käytettävyys

Objekteja ei voida siirtää leikesarjojen välillä sen jälkeen, kun annoshoitosuunnitelma on luotu.

Objektien siirtäminen

Vaiheet

1.
Napsauta objektin vieressä olevaa ... -painiketta.

2.

Valitse näyttöön tulevan valintaikkunan Set/Statistics-välilehti.

HUOMAUTUS: tämä välilehti on käytettävissä vain ennen hoitosuunnitelman luomista.
 

3. Valitse datasarja, johon kohde siirretään.

4. Jos haluat siirtää kaikki objektit vain valitun objektin sijasta, valitse Move all Objects -va-
lintaruutu.

5. Vahvista valintasi napsauttamalla OK.

6.

Aloita objektin siirtäminen valitsemalla uudelleennäytteistyssanomassa OK.

Aiemmin luotujen objektien muokkaaminen
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Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Siirrettäessä kohdetta yhdestä leikesarjasta toiseen fuusioituun leikesarjaan voi tapahtua
laajoja interpolointivirheitä, jos leikesarjat poikkeavat toisistaan huomattavasti
geometrisiltä ominaisuuksiltaan (pikselikoko, leike-etäisyys ja leikesuunta). Lisäksi jos
kohdeleikesarja peittää vain osan kohteesta, vain kyseinen kohteen osa voidaan siirtää.
Muu osa kohteesta jää siirtymättä. Näiden tekijöiden vaikutuksesta kohteen muoto
kohdeleikesarjassa ei ehkä ole enää oikea.

iPlan laskee Set/Statistics-välilehdessä ilmoitetun tilavuusarvon mm. kuvanlaadun, kuvan
tarkkuuden ja leikkeiden paksuuden perusteella, ja se saattaa poiketa segmentoidun
objektin todellisesta tilavuudesta.

Siirretyn kohteen muoto voi olla toisenlainen sen jälkeen, kun se on viipaloitu uudelleen
leikesarjaan, sillä siirretyn leikesarjaan paikantumattomat kohteen osat poistetaan. Lisäksi
interpolointivirheet saattavat muuttaa muotoa hieman.
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6.6 Objektien käsittelyn lisätoiminnot

Yleistä

iPlan RT Dosessa on käytettävissä useita edistyneitä menetelmiä objektien käsittelyyn.

Käytettävissä olevat toiminnot

• Objektien skaalaus
• Seinämäobjektin luominen
• Objektien sulauttaminen
• Objektien jakaminen
• Roolin uudelleenmäärääminen

Objektien käsittelyn lisätoiminnot
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6.6.1 Objektien skaalaus

Yleisiä tietoja

Scaling-toiminnolla voit:
• suurentaa tai pienentää luomiasi kohteita tasasuhteisesti ja luoda uuden kohteen muokatusta

kohteesta
• luoda seinämäkohteen, joka muodostetaan suhteessa jo luomaasi lähdekohteeseen.

Objektien skaalauksen käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Advanced Manipulation ... -painiketta.

2. Valitse Scaling-välilehti.

Scaling-välilehti

①

②

Kuva 69 

Nro Osa

① Valittu lähdeobjekti, josta skaalattu objekti luodaan.

② Skaalatun objektin esikatselu, joka perustuu suoritettuun objektin käsittelyyn.

Objektien suurentaminen ja pienentäminen

Scaling-valintaikkunassa käytettävissä olevat toiminnot määräytyvät sen mukaan, aiotko
pienentää vai suurentaa objekteja vai luoda seinämäobjektin.
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Vaiheet

1. Valitse Choose Operation and Source Object -kohdassa Enlarge Object tai Shrink
Object.

2. Valitse Choose Operation and Source Object -kohdan luettelosta lisäksi objekti, jonka
haluat skaalata.

3.

• Määritä Adjust Parameters -osassa millimetreinä ilmaistut mitat, joiden mukaisesti ob-
jektin kokoa suurennetaan tai pienennetään.

• Oletusarvoisesti kohteen kokoa säädetään tasasuhteisesti vasen-oikea-, etu-taka- ja
pää-jalka-suunnissa. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä valitsemalla kyseistä suun-
taa vastaavan proportional-valintaruudun.

4.

• Kirjoita Name-kenttään skaalatun objektin nimi. Voit myös valita ennalta määritetyn ra-
kenteen luettelosta.

• Oletusarvoisesti uusi kohde nimetään lähdekohteen nimen ja valitun operaation mu-
kaan.

5. Napsauta väriä, jonka haluat määrittää objektille.

6. Voit esikatsella skaalaustoiminnon tulosta napsauttamalla välilehtisivun oikeassa reunas-
sa olevia esikatselunäkymiä.

7. Luo skaalattu objekti valitsemalla Generate.

8.
• Vahvista asetukset ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla Close.
• Skaalattu kohde näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Kohteiden suurennus tai pienennys tapahtuu vain, jos syötetty reuna on suurempi tai yhtä
suuri kuin puolet datasarjan leike-etäisyydestä ja leikepaksuudesta. Toisin sanoen, jos
kuvauksen leike-etäisyys ja leikepaksuus on 5 mm, ja objektin reunaksi asetetaan 2 mm,
objekti ei suurene kuvaussuunnassa. Jos reuna on 2,5 mm, kohde suurenee.

Pienennysrajoitukset

Objektien tai rakenteiden pienennys saattaa johtaa odotettua suurempaan eroosioon, kun
kohtisuorien suuntien etäisyyksien välillä on merkittäviä eroja. Muun muassa seuraavassa
kaksiulotteisessa esimerkissä elliptisessä objektissa Kuva 70 kuvataan pienennykseen tai
eroosioon käytettävän elementin mittoja. Tätä kutsutaan vastedes eroosioelementiksi.

Kuva 70 
Eroosioelementin korkeus on noin 16 kertaa sen leveyttä suurempi. Sen keskellä oleva piste
viittaa pisteeseen, joka siirretään erodoitavan objektin rajan yli. Tämän eroosioelementin
soveltaminen pyöreään levyyn (josta on merkkinä pyöreä linja Kuva 71) tuottaa erodoidun objektin
(josta on merkkinä kiinteä objekti kuvan keskellä Kuva 71), jossa leveyttä pienennetään noin viisi
kertaa enemmän kuin eroosioelementin vaakasuorassa säteessä on määritetty. Pidä tämä efekti
mielessä valitessasi objektin pienennysparametreja.

Objektien käsittelyn lisätoiminnot
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Kuva 71 

Seinämäobjektin luominen

Vaiheet

1. Valitse Choose Operation and Source Object -kohdassa Create Wall.

2.

• Luo seinämäobjekti lähdeobjektin ulkopuolelle valitsemalla Exterior.
• Luo lähdeobjektin raja uuden seinämäobjektin keskelle valitsemalla Centered.
• Luo seinämäobjekti lähdeobjektin sisäpuolelle valitsemalla Interior.

3. Valitse haluamasi lähdeobjekti Choose Operation and Source Object -kohdassa.

4. Määritä Adjust Parameters -osassa seinämäobjektin mitat millimetreinä.

5.
• Kirjoita Name-kenttään seinämäobjektin nimi. Voit myös valita ennalta määritetyn ra-

kenteen luettelosta.
• Uuden kohteen oletusnimi on sama kuin lähdekohteen nimi.

6. Napsauta väriä, jonka haluat määrittää objektille.

7. Voit esikatsella skaalaustoiminnon tulosta napsauttamalla välilehtisivun oikeassa reunas-
sa olevia esikatselunäkymiä.

8. Luo seinämäobjekti valitsemalla Generate.

9.
• Vahvista asetukset ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla Close.
• Seinämäkohde näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.
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6.6.2 Objektien sulauttaminen

Yleisiä tietoja

Logical Operations -välilehdellä voit sulauttaa kaksi objektia ja luoda niistä uuden objektin.

Loogisten toimintojen käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Advanced Manipulation ... -painiketta.

2. Valitse Logical Operations -välilehti.

Logical Operations -välilehti

①

②

Kuva 72 

Nro Osa

① Valitut lähdeobjektit, joista uusi objekti luodaan.

② Uuden objektin esikatselu sen perusteella, miten kaksi lähdeobjektia on sulautettu.

Miten kohteita sulautetaan

Vaiheet

1. Valitse First Operand- ja Second Operand -kentistä ne kaksi objektia, joihin haluat uu-
den objektin perustuvan.
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Vaiheet

2.

Valitse haluamasi operaatio seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse Union, jos haluat luoda uuden objektin kahdesta sulautetusta objektista.
• Valitse Intersection, jos haluat luoda uuden objektin kahden objektin leikkauskohdasta.
• Valitse Subtraction, jos haluat luoda uuden objektin, joka muodostetaan vähentämällä

toinen objekti (Second Operand) ensimmäisestä objektista (First Operand).

3.
• Kirjoita Name-kenttään uuden objektin nimi. Voit myös valita ennalta määritetyn raken-

teen luettelosta.
• Oletusarvoisesti uusi kohde nimetään valitun operaation mukaan.

4. Napsauta väriä, jonka haluat määrittää objektille.

5. Saat sulautustoiminnon tuloksen esikatselun näkyviin napsauttamalla välilehtisivun oi-
keassa reunassa olevia esikatselunäkymiä.

6. Luo uusi objekti valitsemalla Generate.

7.
• Vahvista asetukset ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla Close.
• Uusi kohde näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.
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6.6.3 Objektien jakaminen

Yleisiä tietoja

Splitting-välilehdessä voit jakaa suunniteltuja objekteja pienemmiksi objekteiksi. Tästä voi hyötyä
esimerkiksi hoidettaessa selkäytimen tuumoreita. Tällä voidaan erotella OAR-alueita, joita ei
altisteta hoitosäteilytykselle, tuumorialueista, joiden tulee saada maksimiannos.

Jakamistoimintojen käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Advanced Manipulation ... -painiketta.

2. Valitse Splitting-välilehti.

Splitting-välilehti

Kuva 73 

Alustavat vaiheet

Vaiheet

1. Valitse jaettava objekti Source Object -luettelosta.

2.

Valitse leikkaustasolle haluttu jakamissuunta:
• Valitse Min Area, jos haluat määrittää leikkaussuunnan vapaasti niin, että poikkileik-

kaus on mahdollisimman pieni.
• Valitse Axial, Coronal tai Sagittal, jos haluat jakaa objektin määritetyn suunnan mu-

kaan.

Objektien käsittelyn lisätoiminnot
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Vaiheet

3.

Valitse Splitting-välilehden Object Splitter -painike.

4. Napsauta haluamaasi näkymää välilehdellä.

5.

• Voit säätää leikkaustasoa valitun suunnan mukaisesti vetämällä hiiriosoitinta vihreän
neliön päällä.

• Tasoa voidaan myös kallistaa viemällä hiiriosoitin vihreän neliön ylä- tai alapuolelle.

6.

Tarkista kuvausnäkymistä ja annetusta 3D-näkymästä, että kohde on jaettu oikein.

Jaettujen objektien luominen

Kun olet varma, että kohde on oikein jaettu, voit luoda kaksi uutta kohdetta, joita sininen ja
kellanruskea laatikko edustavat.

Vaiheet

1. Kirjoita Name-kenttään ensimmäisen objektin nimi.

2. Napsauta väriä, jonka haluat määrittää objektille.

3. Valitse Generate Blue tai Generate Amber sen mukaan, kumman objektin haluat luoda.
Tämä objekti näkyy nyt Source Object -luettelossa.

4. Toista vaiheet 1–3 toisen kohteen luomiseksi.

5.
• Vahvista asetukset ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla Close.
• Uudet kohteet näkyvät nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.
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6.6.4 Role Reassignment

Yleisiä tietoja

Tällä toiminnolla objekti, joka on määrätty tiettyyn rooliin määräyksessä (katso s. 165), voidaan
korvata toisella objektilla.
• Jos esimerkiksi kohdealue on pienentynyt hoitojen välillä, muokattu kohde voidaan luoda

skaalaustoiminnoilla (s. 139).
• Alkuperäinen kohde (nimetty määräyksessä annossuunnittelukohteeksi) voidaan korvata

pienemmällä kohteella.

Roolin uudelleenmääräämisen käyttöönotto

Avaa Reassignment-välilehti napsauttamalla Role Reassignment ... -painiketta.

Reassignment-valintaikkuna

Kuva 74 
Objektit, joiden määrityksenä määräyksessä on PTV, Boost tai OAR (katso s. 165), esitetään
kohdassa Assigned Objects.
Muut valittavissa olevat objektit näkyvät kohdassa Available Objects.

Vaiheet

1. Valitse alkuperäinen, korvattava objekti Assigned Objects -kohdassa.

2. Valitse korvaava objekti Available Objects -kohdassa.

3. Napsauta Swap-painiketta, jolloin alkuperäinen objekti korvataan korvaavalla objektilla.

4. Vahvista asetukset ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla Close.

Tarkista, että muokattu hoito-ohjelma soveltuu suunniteltuun hoitoon.

Objektien käsittelyn lisätoiminnot
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6.7 4-D-tietojen simulointi
6.7.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Jos käytettävissä on 4-D-tietosarja (katso s. 476), leike- ja rekonstruktionäkymien oikeassa
alareunassa tulee näkyviin ohjauspaneeli, jonka avulla voit katsella sisäelimen liikkeen
simulaatiota.
Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen suunniteltaessa kohteen ääriviivoja ekstrakraniaalisia
hoitoja varten, sillä elimen liike voi olla merkittävä tekijä sellaisissa tapauksissa.

Ohjauspaneeli

Kuva 75 

Simulaation eteneminen

① ②

③ ④

Kuva 76 
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Ohjauspaneelin toiminnot

Osa Toiminto

Käynnistää 4D-simulaation selaamalla käytettävissä olevia tietoja automaatti-
sesti jaksoittain.

Pysäyttää 4-D-simulaation.

Voit selata eteenpäin manuaalisesti käytettävissä olevia datasarjoja.

Pikaselaus eteenpäin suoraan 4-D-simulaation loppuun.

Voit selata taaksepäin manuaalisesti käytettävissä olevia datasarjoja.

Pikaselaus eteenpäin suoraan 4-D-simulaation alkuun.

Voit selata johonkin tiettyyn pisteeseen simulaatiossa etenemisliukupalkin avul-
la.

4-D-tietojen simulointi
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6.8 Kohteen luonnista poistuminen
6.8.1 Yleiskuvaus

Poistumiskehote

Kuva 77 
Varmista ennen Object Creation -vaiheesta poistumista, että kaikki objektit on segmentoitu
oikein.
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Kohteen luonnista poistuminen

150 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



7 HOITOSUUNNITELMAN
LUOMINEN

7.1 Tietoja hoidonsuunnittelusta

Hoidonsuunnittelutoimenpide

Tämän vaiheen avulla voit luoda täydellisen hoitosuunnitelman.

Vaiheet

1. Valitse malli tai suorita suunnittelu manuaalisesti.

2. Laadi kullekin suunnitteluobjektille määräys.

3. Lisää hoitoryhmät.

4. Tarkastele vaihtoehtoisten annoslaskenta-algoritmien tuloksia.

5. Tarkastele annosta kuvanäkymien tai annos-tilavuus-histogrammin avulla.

6. Vertaile suunnitelmia.
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7.1.1 Hoitovaihtoehtojen vertailu

Yleisiä tietoja

iPlan RT Dosen avulla voit luoda hoitosuunnitelman käyttämällä seuraavia hoitomodaliteetteja:
• Konformaalinen säteilykeila
• Konformaalinen kaari (staattinen ja dynaaminen)
• IMRT
• Sirkulaarinen kaari
• HybridArc

Ohjelma ei rajoita käytettävien hoitokenttien, säteilykeilojen tai kaarien lukumäärää. Järjestelmän
toimintaan voi kuitenkin vaikuttaa se, jos käytetään suurta määrää säteilykeiloja (> 50), kaaria (>
10) tai IMRT-kenttiä (> 20).

Konformaaliset säteilykeilat

Konformaalisessa säteilykeilatekniikassa käytetään tiettyjä kollimaattorimuotoja erilaisille kanturin
ja pöydän suunnille. Näin jokainen kenttä optimoidaan suunnittelukohdealueen muotoon
sopivaksi. Moniliuskakollimaattorille mahdollisen suuren kenttäkoon ansiosta tavallisesti riittää,
kun kullekin leesiolle suunnitellaan yksi isosentri.
Tämän tekniikan huono puoli on se, että säteilykeilan tulopuolen ympäryskudokseen kohdistuva
annos voi olla suurempi kuin pyörivällä kanturilla annettavassa radiokirurgisessa hoidossa.

Konformaaliset kaaret

Konformaalisella kaarella annettavassa hoidossa kanturin pyöriminen säteilytyksen aikana on
samanlaista kuin normaalissa radiokirurgiassa. Säteilykentän säätö tuumorin muotoa vastaavaksi
kullekin kaaritasolle ja kanturikulmalle on samanlainen kuin konformaalisella säteilykeilalla
hoidettaessa. Hoitoa voidaan antaa sekä staattisella että dynaamisella konformaalisella kaarella.

Hoito Säteilykentän muoto

Dynaaminen konformaalinen
kaari Mukautettu suunnittelukohdealueen projektioon kaaren aikana

Staattinen konformaalinen
kaari Koko kaarelle lasketaan kentän keskimääräinen muoto

Intensiteettimuokattu sädehoito

Intensiteettimuokatussa sädehoidossa (IMRT) säteilykeilan intensiteetti vaihtelee kentän sisällä.
Tällä tavalla kohdealueen lähellä oleviin riskielimiin kohdistuva annos saadaan minimoitua.

Sirkulaariset kaaret

Sirkulaarisella kaarella annettavissa hoidoissa käytetään kartiokollimaattoreita, jotka tuottavat
kartionmuotoisia säteilykenttiä. Leikkauskohtaan kohdistuu suuri säteilyannos, kun taas kohteen
ulkopuolelle tulevat annokset ovat huomattavasti pienempiä. Yhdessä hoidossa käytetään
yleensä useita kaaria, jotka järjestellään potilaan ympärillä olevaan tilaan käyttäen kullekin
kaarelle ainutkertaista pöytäkulmaa. Riittävän monen säteilykeilan käyttäminen parantaa
annosjakaumaa vähentäen siten ympäryskudokseen kohdistuvaa annosta.
Sirkulaariset kaaret ovat erityisen käyttökelpoisia pienten pyöreiden leesioiden hoidossa ja
funktionaalisessa radiokirurgiassa. Kartiomaisten kenttien käyttämisessä on se huono puoli, että
yhdelle kohdealueelle pitää ehkä suunnitella useita isosentrejä. Sen seurauksena leesion sisälle
tuleva annos ei ehkä ole riittävän homogeeninen.
Sirkulaarisilla kaarilla annettavien hoitojen annoslaskenta tehdään sirkulaarinen kaari -
annosalgoritmin avulla. Monte Carlo -algoritmia ei voida käyttää tässä tapauksessa.

Tietoja hoidonsuunnittelusta
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Kollimaattoriasennelmaan kiinnitetyn sirkulaarisen kartion tarkkuutta ei voida taata kaikille
kollimaattorikulmille. Varmista, että hoidon aikana käytetään samaa kollimaattorikulmaa
kuin säteilykeilamittauksissa.

Sirkulaarisissa kartioissa leukojen tulee suojata säteilyltä kartiomateriaalin ulkopuolella.
Hoidon aikana käytettävien leukojen asemien on oltava identtiset säteilykeilamittauksissa
käytettyjen leukojen asemien kanssa.

HybridArc

HybridArc on dynaamisen konformaalisen kaaren ja IMRT-hoitojen yhdistelmä. Yksi tai useampia
IMRT-säteilykeiloja lisätään kuhunkin dynaamiseen konformaaliseen kaareen samassa pöydän
asemassa annosjakauman optimoimiseksi minimoimalla asetusten aiheuttama ylimääräinen
vaiva.
Käyttäjä voi säätää kaaren pituutta ja kaarikohtaisten IMRT-säteilykeilojen määrää. IMRT-
säteilykeilojen kanturikulmat jaetaan automaattisesti ohjelmistosta kahden vierekkäisen IMRT-
säteilykeilan välissä olevan kanturikulman etäisyyden sekä ensimmäisen, seuraavan kaavan
perusteella lasketun IMRT-säteilykeilan kanturikulman avulla:

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

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

Lisäksi käyttäjä voi säätää konformaalisen kaaren ja IMRT-säteilykeilojen jakaman annoksen
välistä painotusta. Ennen IMRT-säteilykeilojen optimointia dynaamisen konformaalisen kaaren
aukko optimoidaan määritettyjen IMRT-rajoitusten mukaan, jotta annosjakaumaa voidaan
parantaa entisestään. Näin HybridArcissa yhdistyvät sekä dynaamisella konformaalisella kaarella
annettavien hoitojen että IMRT-hoitojen edut.
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7.1.2 Yleiskatsaus päänäyttöön

Tarkoitus

Treatment Planning -näytössä voit määritellä, katsella ja muokata hoitosuunnitelmaa.

Hoidonsuunnittelun avaaminen

Voit siirtyä tähän vaiheeseen Navigator-toiminnolla (katso s. 46).
Jos hoitosuunnitelmaa ei ole vielä määritelty, iPlan RT Dose avaa automaattisesti Create Plan -
valintaikkunan (katso s. 158).

Päänäyttö

Kuva 78 

Refresh MU

Tällä painikkeella päivitetään koko hoitosuunnitelman monitoriyksikkölaskenta. MU-arvot
päivittyvät automaattisesti vain silloin, kun on tehty keskeisiä muutoksia, esim. hoitoryhmien tai
yksittäisten hoitoelementtien painotukseen (katso sivut 190 ja 196) tai määräystä on muokattu
(katso s. 176).
• HybridArc-elementtien osalta Refresh MU palauttaa kaari-IMRT-säteilykeilan painotuksen

aukon optimoinnin jälkeen.
• IMRT- ja HybridArc-elementtien osalta Refresh MU suorittaa määräyksen mukaisen

suunnittelukohdealueiden annoksen normalisoinnin IMRT-optimoinnin jälkeen.
• Refresh MU -painikkeen käyttöä pitäisi yleensä välttää IMRT-optimoinnin jälkeen, sillä se ei ota

riskielintavoitteita huomioon. Näin ollen Refresh MU saattaa johtaa riskielinrajoitusten
rikkomiseen.

• IMRT-optimoinnin jälkeen Refresh MU laukaisee yhdessä aktivoidun Monte Carlo -algoritmin
kanssa aina uuden Monte Carlo -laskennan mahdollisista aiemmista laskentatuloksista
riippumatta. Monte Carlo -algoritmin tilastollisesta luonteesta johtuen jokainen Refresh MU -
toiminto saattaa johtaa hieman erilaisiin säteilykeilamonitoriyksikköihin.

Tietoja hoidonsuunnittelusta
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Functions-alue

Jos hoitosuunnitelmaa ei ole vielä määritelty, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

Osa Toiminto

Create Treatment Plan Tämän avulla voit luoda hoitosuunnitelman (katso s. 158).

Object Manipulation Voit muokata objektien muotoa joko niiden morfologiassa tai suoritta-
malla loogisia operaatioita (katso s. 138).
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7.1.3 Annoskohtainen työkalupalkki ja näkymätoiminnot

Työkalupalkin toiminnot

Osa Toiminto Katso

Plan Comparison -painikkeen avulla voit ladata toisen hoitosuun-
nitelman, jota voidaan sitten verrata nykyiseen hoitosuunnitel-
maan. Voit myös verrata Monte Carloa ja kynäkeilalaskelmia.

Sivu 238

Open DVH Dialog -painikkeella avataan valintaikkuna, jossa voi-
daan laskea hoitoannos suunnitelluille kohdealueille. Sivu 219

Dose Display -painikkeella avataan valintaikkuna, jossa voidaan
konfiguroida erilaisia annosnäyttövaihtoehtoja, esim. suhteellisia
tai absoluuttisia arvoja, cGy- tai Gy-yksiköitä jne. 

Sivu 217

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -painikkeella voit vaihdella
annoslaskennan Monte Carlo- ja kynäkeila-algoritmeja. Sivu 208

Show Dose -painikkeella saat näkyviin kullekin kohdealueelle
suunnitellun annoksen ääriviivat ja vastaavan annosalueen. Sivu 213

Threshold-painikkeella saat näkyviin vain yhden annosrajan ja
voit näin ollen keskittyä yhteen tiettyyn annosarvoon. Sivu 215

Kuvanäkymien toiminnot

Osa Toiminto Katso

Toggle view mode -painikkeella saat näkyviin frontaalisen tai kra-
niaalisen näkymän joko ainoastaan riskielimistä tai kaikista raken-
teista. 

Sivu 244

Show/draw planning shape -painikkeella voit mukauttaa säteily-
kenttää säätämällä moniliuskakollimaattorin liuskoja. Sivu 263

Show/change leaves and jaw positions -painikkeella voit säätää
manuaalisesti liuskojen ja leukojen asemia. Sivu 265

Enter leaf positions numerically -painikkeella voit syöttää kulle-
kin liuskalle oman arvon. Sivu 266

Reset manual changes to shape -painikkeella voit kumota liusko-
jen asemiin tehdyt muutokset. Sivu 267

Tietoja hoidonsuunnittelusta
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Osa Toiminto Katso

Toggle fluence display -painikkeella voit vaihdella näytön ja kerty-
mäkartan välillä. Sivu 216

Arc/Beam display -painikkeella voit valita, mitkä suunnitelluista
säteilykeiloista tai kaarista näytetään. Sivu 250

Näillä toiminnoilla voit liikkua valituissa kaarissa tai IMRT-säteily-
keiloissa.

Sivu 268

Siirtyy eri HybridArcin IMRT-säteilykeilasta toiseen.
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7.2 Uuden hoitosuunnitelman luonti
7.2.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Kun Object Creation on valmis (katso s. 73), saat automaattisen kehotteen luoda uusi
hoitosuunnitelma.
Jos hoitosuunnitelmaa ei ole vielä määritetty, on myös mahdollista luoda uusi suunnitelma
napsauttamalla Create Treatment Plan -painiketta.

Create Plan -valintaikkuna

Kuva 79 

Suunnitelman luonnin vaihtoehdot

Uuden hoitosuunnitelman luonnissa on kolme mahdollista variaatiota:

Osio Katso

Kokonaan uuden suunnitelman luominen Sivu 159

Uuden suunnitelman luominen (olemassa oleva määräys) Sivu 159

Uuden suunnitelman luominen (olemassa oleva määräys ja alkuasetus) Sivu 159

Suunnitelmamallin käsittely

Jos haluat järjestää olemassa olevia malleja uudelleen, napsauta Manage ...-painiketta (katso s.
294).

Myöhempi muokkaus

Valmiita hoitosuunnitelmia voidaan muokata Prescription-valintaikkunassa (katso s. 176).
Määräystyyppi (katso s. 164) voidaan kuitenkin asettaa vain Create Plan -valintaikkunassa.

Uuden hoitosuunnitelman luonti
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7.2.2 Suunnitelman luonnin vaihtoehdot

Kokonaan uuden suunnitelman luominen

Vaiheet

1. Valitse Manually-valintapainike Create Plan -valintaikkunan alareunassa.

2. Napsauta Next-painiketta määräyksen (katso s. 162) määrittämiseksi.

Hoidon alkuasetus on määriteltävä erikseen Group-valintaikkunassa (katso s. 180).

Uuden suunnitelman luominen (olemassa oleva määräys)

Vaiheet

1. Valitse Plan Template -valintapainike valintaikkunan yläreunassa.

2. Valitse luettelosta haluamasi pohja.

3. Valitse Load prescription only -valintaruutu ja napsauta Next-painiketta.

Valittuja määräystietoja sovelletaan hoitosuunnitelmaan ja niitä voidaan muokata
• Create Plan -valintaikkunassa (katso s. 162)
• Prescription-valintaikkunassa (katso s. 176)

Hoidon alkuasetus on määriteltävä erikseen Group-valintaikkunassa (katso s. 180).

Uuden suunnitelman luominen (olemassa oleva määräys ja alkuasetus)

Vaiheet

1. Valitse Plan Template -valintapainike valintaikkunan yläreunassa.

2. Valitse luettelosta haluamasi malli ja napsauta Next-painiketta.

Valittuja määräystietoja sovelletaan hoitosuunnitelmaan ja niitä voidaan muokata
• Create Plan -valintaikkunassa (katso s. 162)
• Prescription-valintaikkunassa (katso s. 176)

Hoidon alkuasetus on määriteltävä erikseen, ja sitä voidaan muokata Group-valintaikkunassa
(katso s. 180).

Kaaren tai säteilykeilan jakaumaa, joka on luotu valitsemalla malli, ei ole kliinisesti
optimoitu. Tuloksena saatavan suunnitelman tehokkuus on arvioitava ennen hoitoa.
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7.2.3 Suunnitelman ominaisuuksien muuttaminen

Yleisiä tietoja

Voit muuttaa hoitosuunnitelman ominaisuuksia RTPlan Properties-valintaikkunassa.

Annoslaskentaparametrien asettaminen

Vaiheet

1.

Valitse RTPlan-kohde toimintoalueella.

2. Voit avata Properties-valintaikkunan napsauttamalla Properties Functions-välilehden
toimintoalueella.

RTPlan Properties -valintaikkuna

Kuva 80 

Osa Toiminto

Name Hoitosuunnitelman nimi. Tämä näkyy Functions-välilehdellä. Oletusarvoi-
nen nimi on ”The RTPlan”.

Treatment Type Kraniaalinen tai ekstrakraniaalinen

Plan Intent Voit ilmoittaa tässä suunnitelman tarkoituksen. Tarkoituksia voivat olla
esim. oireita lievittävä tai parantava.

Voit tarkastella myös seuraavia kohteita:
• Nykyiset viite- ja kohdistussarjat

Uuden hoitosuunnitelman luonti
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• Potilaan suunta

Muut ominaisuudet

Tässä valintaikkunassa voit määrittää seuraavien toimintojen ominaisuudet:
• Annoslaskenta: katso s. 205.
• Monte Carlo: katso s. 209.
• Määräys: katso s. 205.
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7.3 Määräyksen määrittäminen
7.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Määräys on hoitosuunnitelman perusta. Määräyksessä voidaan määrittää seuraavat asiat:
• mikä rakenne on suunnittelukohdealue tai tehosteobjekti ja mitkä ovat riskielimiä (OAR),
• miten annos lasketaan suhteessa rakenteeseen,
• kuinka suuri annos suunnittelukohdealueeseen tai tehosteobjektiin pitäisi kohdistaa,
• millainen painotus riskielimellä pitäisi olla,
• kunkin objektin annos- ja kohderajat,
• optimoinnin suoritustavoitteet.

Create Plan -valintaikkuna

Kuva 81 

Määräyksen määrittäminen

Vaiheet Katso

1. Valitse määräystyyppi. Sivu 164

2. Määrää suunnitteluobjektien tyypit, kuten riskielin ja suunnittelukohdealue. Sivu 165

3. Määritä suunnittelukohdealue- ja tehosteobjektien annosasetukset ja fraktio-
naatio. Sivu 166

4. Määritä kunkin objektin annos-tilavuus-histogrammi (DVH). Sivu 170

5.
Määritä suunnittelukohdealueiden ja eri riskielinten rajat. Lopullisen hoito-
suunnitelman pitäisi olla näiden rajojen mukainen.
HUOMAUTUS: rajat voidaan vaihtaa tavoitteisiin.
 

Sivu 172

Määräyksen määrittäminen
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Vaiheet Katso

6. Määritä suunnittelutavoitteet. Ne vaikuttavat annoksen optimointilaskelmiin
käänteisen suunnittelun aikana. Sivu 172

HUOMAUTUS: Voit myös muokata olemassa olevaa määräystä (katso s. 176).
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7.3.2 Määräystyypin valitseminen

Yleisiä tietoja

Määräystyypillä määritetään, miten annos lasketaan suhteessa kohderakenteeseen.
Määräystyypit määritetään yleisesti hoitosuunnitelmaa varten. Määräystyyppejä ei voida muuttaa
myöhemmin.

Määräystyypit

Kuva 82 

Mikä määräystyyppi?

Määräystyyppi

Dose Volume Presc-
ription

Tätä määräystyyppiä käytetään varmistamaan se, että tietty prosentti-
osuus kohderakenteesta vastaanottaa tietyn prosenttiosuuden määrätys-
tä annoksesta.
Jos valitset Dose Volume Prescription -määräystyypin, järjestelmä voi
laskea automaattisesti parhaan annos-tilavuus-peittosuhteen ottaen huo-
mioon määritellyt raja-arvot (katso s. 172).
HUOMAUTUS: Myöhemmin voidaan kuitenkin luoda normalisointipiste
(katso s. 234).
 

Point Prescription to
Isocenter

Tämä määräystyyppi määrittelee yksilöidyn annoksen isosentripistee-
seen (normalisaatiopiste) ottamatta huomioon rakenteen tilavuutta.
Jos valitset Point Prescription to Isocenter -määräystyypin, ohjelmisto
ilmoittaa, että raja-arvoa on rikottu annos-tilavuus-histogrammissa (katso
s. 170). Suunnitelma pitää mukauttaa tarvittaessa manuaalisesti.

HUOMAUTUS: jos valitaan Dose Volume Prescription, jätä suunnittelukohdealueen ympärille
kohtuullinen marginaali MLC-puolivarjon huomioonottamiseksi.
 

Suhteellinen annos

Tällä asetuksella määritetään lääkärin harkinnassa oleva annoksen suhde. 100 prosentin
suhteellinen annos viittaa absoluuttiseen annokseen, jonka arvo on 1.

Annoslaskenta

Voit säätää annoslaskentaparametreja. Katso s. 205.

Määräyksen määrittäminen
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7.3.3 Objektityyppien määrääminen

Yleisiä tietoja

Kullekin objektille voidaan määrätä tietty objektityyppi luettelon vieressä olevilla valintapainikkeilla,
esim. PTV- tai Boost-painikkeella.

Objektin määrääminen

Kuva 83 

Käytettävissä olevat asetukset

Objektityyppi Kuvaus

PTV Vastaava kohde asetetaan suunnittelukohdealueena.

Boost
Valittu kohdealueen osa voidaan määritellä vastaanottamaan suurempi annos.
Tehostealueiden on aina oltava osa suunnittelukohdealuetta.

OAR OAR-objekteille määritetyt asetukset (katso s. 166) vaikuttavat suoraan kon-
formaalisten hoitojen automaattiseen liuskaoptimointiin.

Other
Tarvittaessa tällä toiminnolla voidaan määritellä yleisesti kiinnostavia rakentei-
ta, jotka eivät ole suoranaisesti olennaisia hoitoalueen kannalta. Tälle kohde-
tyypille ei ole käytettävissä erityisiä asetuksia.

Objektityyppien määrääminen

Vaiheet

1. Valitse luettelosta haluttu objekti.

2.

Määrää tyyppi ottamalla käyttöön valintanappi, esim. PTV, OAR jne. Objektin väri muuttuu
luettelossa.
Soveltuvia kohteita voidaan myös valita yhdessä (käyttäen hiirtä ja vaihto- tai Ctrl-näp-
päintä) ja niille voidaan määrätä tietty kohdetyyppi toimintopainikkeilla.

3. Määritä kaikkien suunnittelukohdealue- ja tehosteobjektien annosmääräykset.

4. Määritä kunkin riskielinobjektin rajat.

5. Määritä kunkin suunnittelukohdealue-, tehoste- ja riskielinobjektin tavoitteet.
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7.3.4 Suunnittelukohdealue- ja tehosteobjektien annosmääräyksen määrittäminen

Yleisiä tietoja

Määräys- ja fraktiointitiedot voidaan määrittää jokaiselle Objects-luettelossa näytettävälle
suunnittelukohdealueelle.

Asetusalue

Kuva 84 

Suunnittelukohdealueobjektin asetusten määrittäminen

Vaiheet

1. Valitse Objects-luettelosta haluttu objekti.

2. Varmista, että PTV-valintanappi on valittuna. Objektin värin pitäisi nyt olla vihreä ja siinä
pitäisi olla PTV-merkintä.

3. Määritä fraktioiden kokonaismäärä Number of Fractions -askellusruudun avulla.

4.

Määritä annos. Se voi olla joko:
• jokaiseen Single Fraction -kohtaan määritetty tietty annos tai
• All Fractions -kohdassa määritettävä kokonaisannos.

Voit käyttää Dose Display -valintaikkunaa (katso s. 217) määrittämään seuraavaa:
• annosyksikön (cGy tai Gy)
• sen, onko annos suhteellinen tai absoluuttinen.

5.

Aseta normalisointitavoite:
• Aseta haluamasi normalisointitavoitteet pudotusvalikon avulla absoluuttisiksi tai suh-

teellisiksi annostavoitteiksi tai
• Aseta suoraan Normalization tilavuusprosenttia (V%) kohti.
• Aseta normalisointipiste annos-tilavuus-histogrammissa valitsemalla rajapiste, näyttä-

mällä pikavalikon painamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Normalization.
Katso s. 172.

Refresh MU -toiminto pitää määritettyä tavoitetta yllä.
Voit suorittaa normalisoinnin välittömästi IMRT-ennakkolaskennan aikana valitsemalla
normalisointipisteen, näyttämällä pikavalikon painamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse-
malla Renormalize Post-Optimization.
HUOMAUTUS: myös HybridArcien aukon optimointi normalisoi Renormalize Post-Opti-
mization -toimintoon valitut pisteet. Näin kuitenkin tapahtuu vain, jos IMRT-optimointia ei
ole vireillä.
 

6. Assigned groups -alue on tärkeä myöhemmässä hoitoryhmän määräyksessä (katso s.
176).

Määräyksen määrittäminen
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Tehosteobjektin asetusten määrittäminen

Voit määrittää tehosteobjektien (Boost) asetukset samoin kuin suunnittelukohdealueobjektien
(PTV) asetukset. Boost-objektien tapauksessa suunnittelukohdealueannos on lisäys.
Kokonaistulos näkyy oikein annos-tilavuus-histogrammissa (katso s. 170).
HUOMAUTUS: Jos kohde sisältää kaksi suunnittelukohdealuetta, jossa toinen on toisen sisällä,
suosittelemme määräämään kapseloidulle kohteelle objektityypille tehosteen.
 

Suunnittelukohdealue ja ennakkolaskenta

Ennakkolaskentaa suoritettaessa jokaisella suunnittelukohdealue- tai tehosteobjektilla on oltava
siihen liittyvä isosentri (katso s. 180).

Suunnittelukohdealue ja IMRT-suunnittelu

IMRT-suunnittelun aikana voidaan hoitaa useita suunnittelukohdealueita yhdellä hoitoryhmällä ja
antaa hoitoa integroidulla tehosteobjektilla. Siinä tapauksessa tehosteobjekt(e)ille ei tarvitse valita
hoitoryhmää, ja fraktioiden määrä voidaan jättää huomiotta, koska vain annosarvo on ratkaiseva. 
HUOMAUTUS: ota huomioon, että hoidettaessa useita leesioita yhdellä hoitoryhmällä on
olemassa fyysisistä ja teknisistä syistä rajoituksia leesioiden välisen etäisyyden ja niiden aseman
suhteen mahdollisessa säteilytyskentässä.
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7.3.5 Riskielinobjektien annosrajojen määrittäminen

Yleisiä tietoja

Voit määrittää suojaustason, jota kuhunkin riskielimeen pitäisi soveltaa suunnittelun aikana.

Rajaa riskielimet aina ääriviivoilla ja määritä ne oikein, jotta voidaan välttää tahattomat
riskielimiin kohdistuvat annokset.

OAR Settings

Kuva 85 

Riskielinobjektin asetusten määrittäminen

Vaiheet

1. Valitse Objects-luettelosta haluttu objekti.

2. Varmista, että OAR-valintanappi on valittuna. Objektin värin pitäisi nyt olla sininen, ja siinä
pitäisi olla OAR-merkintä.

3. Jos haluat suorittaa Forward Planning -ennakkolaskennan, määritä prioriteetti OAR Ty-
pe -kohdassa (katso alla).

4. Jos haluat suorittaa Inverse Planning -suunnittelun, määrää kullekin riskielimelle Guar-
dian-arvo (katso alla).

Forward Planning

Jos haluat suorittaa Forward Planning -toimenpiteen, voit määrätä jokaiselle riskielimelle yhden
kolmesta prioriteettitasosta, joka otetaan huomioon myöhemmässä suunnittelussa seuraavasti:

Riskielinpriori-
teetti

Kuvaus

OAR Type 1

Järjestelmä huomioi nämä kohteet liuskaoptimoinnin aikana.
Prioriteetti 1:n OAR-kohteet pitäisi sulkea kokonaan pois kyseisen alueen
suojaamiseksi. Kohdealueen sijainnin mukaan täydellinen poissulku ei kui-
tenkaan ehkä aina ole mahdollinen.

OAR Type 2
Järjestelmä huomioi myös nämä objektit liuskaoptimoinnin aikana.
Prioriteetin 2 riskielinobjektien kanssa limittyvät suunnittelukohdealueen reu-
nan osat suljetaan pois kyseisen alueen suojaamiseksi.

OAR Type 3 Näitä kohteita ei huomioida liuskaoptimoinnin aikana.

Määräyksen määrittäminen
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Käänteinen suunnittelu

Jos haluat suorittaa Inverse Planning -suunnittelun, voit määrätä kullekin riskielimelle Guardian-
arvon. 

Riskielintyyppi Oletusarvoinen suoja-arvo

OAR Type 1 Oletusasetus antaa 100-prosenttisen suojan määrätylle kohteelle.

OAR Type 2 Oletusasetus antaa 66-prosenttisen suojan määrätylle kohteelle.

OAR Type 3 Oletusasetus antaa 33-prosenttisen suojan määrätylle kohteelle.

Konformaalisella säteilykeilalla ja konformaalisella kaarella annettavissa hoidoissa suoja-
arvoasetukset eivät vaikuta automaattiseen monitoriyksikön (MU) laskentaan.

Suojausasetukset ja IMRT

Suoja-arvon asetukset ovat erityisen tärkeitä annosoptimoinnissa IMRT- ha HybridArc-hoitojen
aikana, sillä lasketut optimoinnit ovat tulos kertomisesta suoja-arvon prosentilla.
• Jos riskielimen suoja-arvoksi asetetaan 100 %, riskielin saa suurimman mahdollisimman

huomion annosoptimoinnin aikana.
• Jos riskielimen suoja-arvoasetus on 0 %, sitä ei huomioida lainkaan annosoptimoinnin aikana.
• Jos riskielimen suoja-arvoksi asetetaan HybridArc-hoidoissa alle 10 %, riskielintä ei oteta

huomioon aukon optimoinnissa.
Lisätietoja annosoptimoinnista on kohdassa s. 307.

Annossuhde

Näytön annossuhde näkyy asetusalueen alareunassa kohdassa General Dose Relation for
Display. Jos hoitosuunnitelmaan on määritelty kaksi tai useampia kohdealueita, tätä arvoa
voidaan säätää niin, että oikeaa suhdetta sovelletaan. Tämä on vain näyttöasetus, eikä se vaikuta
varsinaiseen annosmääräykseen.

All Fractions on aina yhtä suuri kuin suunnittelukohdealueelle odotettavissa oleva
prosentuaalinen annos. Tavallisissa asetuksissa tämän arvon tulisi suhteutua
annossuhteeseen. Voit esimerkiksi määrätä suunnittelukohdealueen annokseksi 20,0 Gy,
jos haluamasi näytetty suhde olisi 80 % = 16,0 Gy. Kompleksisuus kasvaa, kun erilaisilla
määräyksillä varustettuja kohdealueita on useita.
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7.3.6 Annos-tilavuus-histogrammin tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH) näytetään kunkin objektin osalta Create Plan -valintaikkunan
keskialueella.
Tämä osoittaa kunkin objektin kohdalla, kuinka suuri annos objektin kunkin osan pitäisi saada.
Annos-tilavuus-histogrammin informaatiosisältö riippuu kohteesta ja määräyksen asetuksista.

Objektin annos-tilavuus-histogrammin tarkistaminen

Voit näyttää objektin annos-tilavuus-histogrammin valitsemalla kyseisen objektin Objects-
luettelosta. Annos-tilavuus-histogrammi tulee näkyviin.

DVH ei saa olla ainoa kriteeri päätettäessä hoitosuunnitelman tarkkuudesta. Toinen
mahdollinen kriteeri on annosjakauman näyttö.

Annos-tilavuus-histogrammi (Suunnittelukohdealue-esimerkki)

①

②

③

④

⑤

⑤

Kuva 86 

Nro Osa Toiminto

① Tilavuus Napsauttamalla tästä voit muuttaa tilavuuden näyttöyksikköä (ccm
tai prosentti).

② Tilavuus-annossuhde Näytetään kunkin nykyisen objektin kaaviossa määritetyn rajapis-
teen osalta. Katso s. 172.

③ Varjostetut alueet Annos-tilavuus-histogrammin alueet, joita Annos/tilavuus-kaavion
ei pitäisi läpäistä.

④ Annos Napsauttamalla tästä voit muuttaa annoksen näyttöyksikköä (Gy,
cGy tai prosentti).

Määräyksen määrittäminen
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Nro Osa Toiminto

⑤ Raja-arvopisteet Katso s. 172.

X- ja Y-akselit

Akseli Kuvaus

Y-akseli Objektin tilavuus (% tai ccm).

X-akseli Tilavuuden saama annos (suhteellinen [%] tai absoluuttinen [Gy tai cGy]).

Suoja-arvo

Nykyisen riskielimen suoja-arvoasetus näkyy kuvaajassa annossuhteen alapuolella.

Tilavuus- tai annosalueen muuttaminen

Jos haluat suurentaa näytetyn tilavuuden tai annoksen aluetta, napsauta ja vedä y- ja x-akselin
päissä olevia nuolia, kunnes kuvaaja saavuttaa halutun alueen. Kun akselia kaksoisnapsautetaan
hiirellä, se mukautuu automaattisesti optimaaliseksi.
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7.3.7 Raja-arvojen ja tavoitteiden määrittäminen

Raja-arvot

Raja-arvojen avulla rajoitetaan muiden rakenteiden kuin kohdealueen saamaa annosta. Ne ovat
yleensä lääkärin määrittämiä.

Ehdottomat raja-arvot

Raja-arvon asettaminen ehdottomaksi määrää raja-arvolle korkeamman prioriteetin
suunnittelukohdealueobjektien tapauksessa ja kaikille objekteille käänteisen suunnittelun
tapauksessa.
Ehdottomien riskielinobjektien painotusta IMRT:ssä lisätään seuraavilla kertoimilla: 10 (alhaisen
tason riskielin), 100 (keskitason OAR) tai 1 000 (korkean tason riskielin).
Määräyksen uudelleennormalisointi lasketaan niin, että muodostuva annos-tilavuus-histogrammi
vastaa aina oikein ehdotonta raja-arvoa.

Tavoitteet

Voit määrittää raja-arvojen lisäksi myös tavoitteita. Tavoitteita käytetään IMRT-hoidon
suunnitteluun. Tavoitteiden avulla voit asettaa haluamiasi optimaalisen suunnitelman tavoitteita
pysyen kuitenkin raja-arvojen asettamien rajoitusten puitteissa.

Käytettävissä olevat raja-arvot

Raja-arvojen käyttö vaihtelee valitun määräyksen ja hoitotyypin sekä määritellyn kohdetyypin
mukaan seuraavasti:

Määräys/hoito PTV/Boost OAR Other

Dose volume presc-
ription

Kolme oletusarvoista
raja-arvoa
Käyttäjän määrittele-
mät arvot
Käytetään monito-
riyksikkölaskennassa

Käyttäjän määrittele-
mien raja-arvojen lu-
kumäärä
Käyttäjän määrittele-
mät arvot
Vain näyttö

Ei raja-arvoja

Pisteen määräys

Kaksi oletusarvoista
raja-arvoa
Käyttäjän määrittele-
mät arvot
Vain näyttö

Käänteinen suunnit-
telu

Raja-arvojen lukumäärä riippuu valitusta kohdetyypistä.
Nämä kaikille kohteille määritellyt raja-arvot otetaan huomioon annosopti-
moinnin aikana.

Olemassa olevien raja-arvojen muokkaaminen annos-tilavuus-histogrammissa

Vaiheet

1. Valitse Objects-luettelosta asiaankuuluva objekti.

2. Poista Change Only Objectives -valintaruudun valinta.

3.
Valitse hiiren avulla rajapiste annos-tilavuus-histogrammista (Katso Kuva 86).
Piste korostetaan, ja voit vetää sen toiseen asemaan.

4. Voit poistaa rajapisteen tai asettaa sen ehdottomaksi raja-arvoksi napsauttamalla sitä hii-
ren kakkospainikkeella avataksesi pikavalikon.
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Tavoitteiden lisääminen annos-tilavuus-histogrammiin

Vaiheet

1. Valitse Objects-luettelosta asiaankuuluva objekti.

2. Valitse Change Only Objectives -valintaruutu.

3.

Valitse hiiren avulla rajapiste annos-tilavuus-histogrammista (Katso Kuva 86).
Piste korostetaan, ja voit vetää uuden pisteen toiseen asemaan.
Suunnittelukohdealueen ala- ja ylärajat voidaan määrittää tavoitteiksi, joita on noudatetta-
va IMRT:n aikana.

4. Voit poistaa tavoitteen tai asettaa sen ehdottomaksi napsauttamalla sitä hiiren kakkospai-
nikkeella avataksesi pikavalikon.

Raja-arvot ja tavoitteet annos-tilavuus-histogrammissa

Graafinen

Raja-arvo (lääkärin määrittämä)

Normalisointipiste

Tavoite (optimointia varten)

Raja-arvo ja tavoite

Ehdoton (ylimääräisen reunan osoittama)

Raja-arvojen ja tavoitteiden muokkaaminen Edit-valintaikkunassa

Vaiheet

1. Valitse Objects-luettelosta asiaankuuluva objekti.

2. Napsauta Numeric.

3. Määrittele manuaalisesti kunkin pisteen tilavuus- (%-ruutuihin) ja annos- (Gy-ruutuihin) -
arvot. Piste sijoitetaan vastaavasti annos-tilavuus-histogrammiin.
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Vaiheet

4.

PTV:lle ja tehosteobjekteille ① voidaan määritellä kolme raja-arvoa (alempi annos, haluttu
tai 50 %:n annos ja ylempi annos).
OAR-objekteille ② voidaan määritellä useita raja-arvopisteitä. Maksimiannos on määritel-
tävä aina.

①

②

5. Tarvittaessa voit myös asettaa raja-arvon tilaksi Prioritize tai Objective.

6. Vahvista asetuksesi valitsemalla OK.

Uusien raja-arvojen lisääminen

Vain riskielimille voidaan luoda uusia raja-arvoja. Tämän tekemiseksi

Vaiheet

1. Valitse haluamasi OAR-kohde Objects-luettelosta (katso s. 165).

2. Vie hiiri annos-tilavuus-akselin korkeimman (viivaa leikkaavan pisteen ilmaiseman) pis-
teen kohdalle ja vedä hiirtä, kunnes kaavioon ilmestyy uusi piste.
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Raja-arvojen tallentaminen malleina

Vaiheet

1.

Napsauta nykyisten raja-arvoasetusten tallentamiseksi malleina tulevaa käyttöä varten
Save As ... -painiketta Constraint Templates -luettelon vieressä, jolloin Save-valintaik-
kuna avautuu.

2. Syötä raja-arvopohjalle sopiva nimi Enter new name -kenttään.

3. Tallenna uusi raja-arvopohja napsauttamalla Save.

Raja-arvomallien käyttö

Kohdassa s. 175 olevien ohjeiden mukaisesti tallennettuja raja-arvopohjia voidaan valita ja
soveltaa nykyisessä annos-tilavuus-histogrammissa.

Kuva 87 

Vaiheet

1. Valitse Constraint Templates -pudotusvalikosta nykyisessä annos-tilavuus-histogram-
missa käytettävä pohja.

2. Valittuja arvoja voidaan muokata myöhemmin, kuten kohdassa s. 172 on neuvottu.

3. Jos pohjaa ei enää tarvita, valitse se ja poista se napsauttamalla Delete-painiketta.

Lisätietoja raja-arvomalleista on kohdassa s. 298.
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7.3.8 Olemassa olevan määräyksen muokkaaminen

Yleisiä tietoja

Kun olet luonut hoitosuunnitelman (katso s. 159), voit muokata määräystietoja milloin tahansa.

Määräyksen muokkaaminen

Napsauta Prescription päänäytön toimintoalueen Prescription-välilehdellä. Näkyviin tulee
Prescription-valintaikkuna.

On erittäin suositeltavaa tarkistaa lasketut annosjakaumat ja annos-tilavuus-histogrammit
sen jälkeen, kun Prescription-valintaikkunassa on tehty muokkauksia ja kun on
napsautettu toimintoalueen Refresh MU -painiketta.

Prescription-valintaikkuna

Kuva 88 

Mitä voidaan muokata?

Tämä valintaikkuna sisältää samanlaisia konfigurointivaihtoehtoja kuin Create Plan -valintaikkuna
(katso s. 162), jota käytetään alussa tarvittavien määräysparametrien määrittelyssä.
Määräystyyppiä ei kuitenkaan ole mahdollista muuttaa myöhemmin (katso s. 164).
On myös mahdollista määrittää, luetellaanko hoitoryhmät Assigned groups -kohdassa vai
jätetäänkö ne pois annossuunnittelusta (katso s. 177).
HUOMAUTUS: Assigned groups -kohdan muokkaustoiminto ei ole käytettävissä suunnitelman
luomisen aikana, koska suunnittelukohdealueen ja isosentrin välinen suhde voidaan luoda vain
suunnittelun päänäytössä (katso s. 180).
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Ryhmien määrääminen MU-laskentaan

Voit määritellä, otetaanko Assigned groups -kohdassa luetellut hoitoryhmät huomioon MU-
laskennassa.

Vaiheet

1. Napsauta Prescription-valintaikkunassa Edit.

2.

Edit-valintaikkunassa voit nyt:
määrittää, sisällytetäänkö hoitoryhmä ja suunnittelukohdealue (esim. Tumor) annossuun-
nitteluun
määrittää sopivan suhteellisen painotuskertoimen, jos hoitosuunnitelma sisältää useita
isosentrejä.

Näitä tietoja voidaan myös myöhemmin muokata käyttäen Open Weighting Dialog -
valintaikkunakuvaketta, joka on käytettävissä toimintoalueella hoidonsuunnittelun aikana (katso s.
190):
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7.3.9 Määräys normalisointipisteeseen

Yleisiä tietoja

Normalisointipisteeseen määrättäessä on tärkeää ottaa huomioon laskentatuloksen algoritminen
ja numeerinen luonne.
Lasketun säteilytyskentän puolivarjo, korkealla annosgradientilla varustettu alue, on erityisen
herkkä annoslaskenta-algoritmin erojen suhteen.

Puolivarjon ominaisuudet

Erot säteilykeilojen mallinnuksessa ja näin ollen myös puolivarjon erilaiset ominaisuudet johtuvat
seuraavista asioista:
• Kynäkeila-algoritmin algoritmiset ja numeeriset parannukset eri iPlan RT Dose -versioiden

välillä.
• Eri annoslaskenta-algoritmit (kuten kynäkeila- tai Monte Carlo -algoritmit).
• Algoritmin tilastollinen luonne (Monte Carlo) johtaa laskettujen pisteannosten tilastolliseen

vaihteluun.
Etenkin määrättäessä alempaa suunnittelukohdealueannoksen raja-arvoa sinun on oltava
tietoinen siitä, että joissakin tapauksissa numeerisen mallinnuksen pienillä eroilla saattaa olla
merkittävä vaikutus määrättyihin monitoriyksiköihin.

Kuva 89 
Kuva 89 esittää kahta eri algoritmeilla laskettua annosprofiilia. Se osoittaa eri algoritmien
säteilykeilojen erilaisten puolivarjojen vaikutuksen suunnittelukohdealueen tilavuuteen.

Esimerkki: 100 prosentin annoksen x määrääminen PTV-tilavuudelle.

Kuten Kuva 89 osoittaa, säteilykeilan puolivarjo on limittäin suunnittelukohdealueen alueiden
kanssa. Tämän seurauksena säteilykeilan erot vaikuttavat annoksen jakautumiseen
suunnittelukohdealueella, kun käytetään eri algoritmeja (esim. kynäkeila tai Monte Carlo).
Näin ollen kaikki suunnittelukohdealueiden alhaisen annoksen alueiden (l. kentän
puolivarjoalueiden) poikkeamat vaikuttavat määrättyihin monitoriyksiköihin täysimääräisesti, koska
monitoriyksiköt on skaalattu niin, että se annospiste, jossa annos on pienimmillään, vastaanottaa
määrätyn annoksen x sen jälkeen, kun monitoriyksiköt on skaalattu uudelleen.
Etenkin Monte Carlo -algoritmin osalta ei ole suositeltavaa normalisoida annosta
suunnittelukohdealueen tilavuuden ollessa 100 %. Algoritmin tilastollisesta luonteesta johtuen
suunnittelukohdealueen tilavuuden annosjakauma heijastaa myös tällaista tilastollista kohinaa.
Annoksen x määrääminen 100 prosentin tilavuudelle johtaa tehokkaasti pisteen määräämiseen
annospisteellä, jonka annos on tilastollisesta kohinasta johtuen hieman liian alhainen. Tällainen
määräys saattaa johtaa erittäin suureen vaihteluun monitoriyksiköissä.
Tilanne, jossa määräys tehdään 100 prosentille suunnittelukohdealueen tilavuudesta, on
äärimmäinen esimerkki. Tilanne saattaa kuitenkin olla samanlainen pienten
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suunnittelukohdealueiden kohdalla, kun tehtävä määräys koskee suunnittelukohdealueen
fraktioita. Siinäkin tapauksessa sinun on harkittava, onko järkevää tehdä määräys esimerkiksi 90
prosentille suunnittelukohdealueen tilavuudesta, jos suunnittelukohdealueen tilavuus on niin pieni,
että säteilykeilan puolivarjon pienet poikkeamat saattavat vaikuttaa merkittävästi annokseen, joka
kohdistetaan 90 prosenttiin suunnittelukohdealueen tilavuudesta.
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7.4 Hoitoryhmien lisääminen
7.4.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Kun olet lopettanut määräysparametrien määrittelyn (katso s. 162), olet valmis määrittelemään
hoitoparametrit.

Mikä hoitoryhmä on?

Hoitoryhmällä määritetään yhden suunnittelukohdealueen yksittäinen hoito, muun muassa
seuraavat asiat:
• Käytettävä laite
• Isosentri
• Modaliteetti:

- IMRT
- Konformaalinen säteilykeila
- Konformaalinen kaari
- Sirkulaarinen kaari
- HybridArc

• Kollimaattorin tiedot
• Soveltuvin osin säteilykeilojen lukumäärä, jakauma ja kulmat

Hoitoryhmän lisääminen

Vaiheet

1.

Valitse The RTPlan -kohde toimintoalueella.

2. Napsauta Add Treatment Group -painiketta Functions-välilehdellä Group-valintaikku-
nan avaamiseksi.
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Group-valintaikkuna

Kuva 90 

Hoitoryhmän määrittäminen

Vaiheet

1.
Syötä hoitoryhmän nimi Group name -kenttään.
HUOMAUTUS: kullekin ryhmän nimelle annetaan oletusarvoisesti ”Group”-etuliite.
 

2. Valitse Select PTV -pudotusvalikosta suunnittelukohdealue, johon hoitoryhmä määrätään.

3.

Valitse Isocenter coordinate -alueelta jompikumpi seuraavista:
• Use existing coordinate uuden hoitoryhmän asettamiseksi käyttäen olemassa olevia

iPlan RT Dosenhoitoryhmäkoordinaatteja, DICOM RT:llä tuotuja ulkoisia koordinaatteja
tai esimerkiksi iPlan Cranial -toiminnolla luotuja nimiöityjä pisteitä.

• New coordinate in selected PTV uuden hoitoryhmän asettamiseksi valitun suunnitte-
lukohdealueen geometriseen keskipisteeseen.

Kohdan Use existing coordinate pudotusvalikko sisältää myös ulkoiset, DICOM RT:llä
tuodut koordinaatit. Jos ulkoinen koordinaatti valitaan, sitä ei voida enää myöhemmin si-
joittaa uudelleen.

4.
Valitse Select profile -osiossa laiteprofiili, jota haluat käyttää.
Valitsemalla Hide older profiles -valintaruudun saat näkyviin vain kunkin profiilin nimen
viimeisimmän profiilin.

5.

Määrittele Irradiation setup -alueella hoitoasetukset käyttäen jompaakumpaa seuraavis-
ta:
• Create new elements: tässä voit valita hoitotyypin sen mukaan, mitä hoitovaihtoehtoja

valittu laiteprofiili tukee. Myös muita hoitoparametreja (katso alla oleva s. 184) voidaan
määrittää sen mukaan, mikä hoitotyyppi on valittu.

• Use template: tässä voit valita sarjan hoitoelementtejä sellaisen mallin perusteella, jon-
ka klinikkasi on etukäteen määrittänyt kasvaintyypille, esim. AVM (katso s. 300).

6. Kun olet määrittänyt tarvittavat asetukset, vahvista ne napsauttamalla OK-painiketta.
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Säteilytyksen erityisasetukset

Jos olet valinnut Create new elements -vaihtoehdon, erilaisia parametreja on määritettävä
Group-välilehden Irradiation setup -alueella. Ne vaihtelevat hoitomodaliteetin mukaan, ja niitä
kuvataan seuraavasti:
• Sivu 182
• Sivu 182
• Sivu 183
• Sivu 183
• Sivu 184

Hoitomodaliteetti voidaan valita vain, jos valittu laiteprofiili sallii valinnan.

Konformaalisen säteilykeilan hoitoryhmän luominen

Vaiheet

1. Ota Conformal beam käyttöön Treatment Type -kohdassa.

2. Syötä kollimaattorin kulma Coll. angle -kohdassa.

3. Voit määrittää suunnittelukohdealueen marginaalin Margin-kentässä suunnittelukohdea-
lueen muodon laskentaa varten.

4. Voit määrittää Cranial- tai Extracranial-hoitoon sopivan säteilykeilan jakauman Distribu-
tion-kentässä.

5.

Määritä:
• Elements: hoitoelementtien (säteilykeilojen) määrä.
• Gantry spread.
• Table spread.
• Off center: määrittää, miten kauas keskitetystä jakaumasta poispäin säteilykeila kier-

tää.

IMRT-hoitoryhmän luominen

Vaiheet

1. Ota IMRT beam käyttöön Treatment Type -kohdassa.

2. Syötä kollimaattorin kulma Coll. angle -kohdassa.

3. Voit määrittää suunnittelukohdealueen marginaalin Margin-kentässä suunnittelukohdea-
lueen muodon laskentaa varten.

4. Voit määrittää Cranial- tai Extracranial-hoitoon sopivan säteilykeilan jakauman Distribu-
tion-kentässä.

5.

Määritä:
• Elements: hoitoelementtien (säteilykeilojen) määrä.
• Gantry spread.
• Table spread.
• Off center: määrittää, miten kauas keskitetystä jakaumasta poispäin säteilykeila kier-

tää.

HUOMAUTUS: voit määrittää IMRT-annoslaskentaparametrit RTPlan Properties -
valintaikkunassa. Katso s. 205.
 

Kun IMRT-hoitoryhmä on luotu, voit optimoida sen kohdassa s. 185 kuvatulla tavalla.
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Konformaalisen kaariryhmän luominen (staattinen tai dynaaminen)

Vaiheet

1. Ota Treatment Type -kohdassa käyttöön joko Conformal Arc (Static) tai Conformal Arc
(Dynamic).

2. Syötä kollimaattorin kulma Coll. angle -kohdassa.

3. Voit määrittää suunnittelukohdealueen marginaalin Margin-kentässä suunnittelukohdea-
lueen muodon laskentaa varten.

4. Voit määrittää Cranial- tai Extracranial-hoitoon sopivan säteilykeilan jakauman Distribu-
tion-kentässä.

5.

Määritä:
• Elements: hoitoelementtien (kaarten) määrä.
• Table spread.
• Arc length.

Koska askelkoko on konformaalisella kaarella annettavien hoitojen annoslaskennassa 10
astetta, laskettu annos saattaa olla epätarkka. On erittäin suositeltavaa suorittaa fantomin
tarkistus kussakin konformaalisella kaarella annettavan hoidon suunnitelmassa.

Sirkulaarisen kaariryhmän luominen

Vaiheet

1. Aktivoi Circular Arc kohdassa Treatment Type.

2.
Syötä kollimaattorin halkaisija Diameter-kohdassa.
Jos valitset Automatic-vaihtoehdon, uuden hoitoryhmän jokaisen sirkulaarisen kartion
halkaisija mukautetaan aluksi keskimääräiseen suunnittelukohdealueen muotoon.

3. Voit määrittää suunnittelukohdealueen marginaalin Margin-kentässä suunnittelukohdea-
lueen muodon laskentaa varten.

4.

Voit asettaa sirkulaarisille kaarille Overlap-limityksen:
• 100 %:ssa muodostuva keskimääräinen kohdealueen muoto on poikkileikkaus kaikista

kohdealueiden muodoista, jotka on laskettu kaikille kanturin ohjauspisteille.
• 0%:ssa muodostuva keskimääräinen kohdealueen muoto on yhdistelmä kaikista kohde-

alueiden muodoista, jotka on laskettu kaikille kanturin ohjauspisteille.
Sirkulaaristen kaarten limitys- ja PTV-marginaaliasetuksia ei voida muokata sen jälkeen,
kun kaari on luotu. Määrättyjä arvoja voidaan katsella Plan Content -välilehdellä valitse-
malla vastaava ryhmä.

5. Voit määrittää Cranial- tai Extracranial-hoitoon sopivan säteilykeilan jakauman Distribu-
tion-kentässä.

6.

Määritä:
• Elements: hoitoelementtien (kaarten) määrä.
• Table spread.
• Arc length.

HUOMAUTUS: Voit määrittää sirkulaarisen kaaren askellusvälin RTPlan Properties -
valintaikkunassa. Katso s. 205.
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HybridArc-ryhmän luominen

Vaiheet

1. Aktivoi HybridArc kohdassa Treatment Type.

2. Syötä kollimaattorin kulma Coll. angle -kohdassa.

3. Voit määrittää suunnittelukohdealueen marginaalin Margin-kentässä suunnittelukohdea-
lueen muodon laskentaa varten.

4. Syötä kunkin kaaren säteilykeilojen lukumäärä Beams-kohtaan.

5. Voit määrittää Cranial- tai Extracranial-hoitoon sopivan säteilykeilan jakauman Distribu-
tion-kentässä.

6.

Määritä:
• Elements: hoitoelementtien (kaarten) määrä.
• Table spread.
• Arc length.

HUOMAUTUS: voit myös lisätä HybridArcin napsauttamalla toimintoalueella Add HybridArc -
painiketta. Tämän painikkeen tarkoituksena on vain yksinkertaistaa työnkulkua. Toiminta pysyy
muuttumattomana.
 

HUOMAUTUS: 3D-näkymässä IMRT-säteilykeilojen asema voidaan tarkistaa takanäkymässä.
Esim. HybridArc, jonka pöydän kulma on 0°, korostaa IMRT-elementtien esitystä käyttämällä
kolmiulotteista Caudal-näkymävaihtoehtoa.
 

Kun HybridArc-hoitoryhmä on luotu:

Vaiheet

1. Mukauta kaari IMRT-painotukseen (katso s. 192).

2. Suorita HybridArc-optimointi tai aukon optimointi ja sen jälkeen IMRT-optimointi (katso s.
185).

Jos yhdellä kaarella käsitellään useampia isosentrejä (yhden isosentrin kohdalla),
kiertoasetusvirheet vaikuttavat ns. satelliitti-isosentreihin. Korjaa aina asetusvirheet ennen
hoitoa. Tämä koskee etenkin kiertovirheitä, jos yhdellä isosentrillä on tarkoitus hoitaa
useampia leesioita.

Kanturin kiertosuunnassa saattaa ilmetä sekaannusta suunnitteluprosessin eri vaiheissa:
Esim. MLC-muodot peilataan kanturin kääntyneen kierron vuoksi tai tulosteessa ei
nimenomaisesti mainita valittua kiertosuuntaa. Tarkista ennen hoitoa, että R&V-
järjestelmään tuotiin oikea kanturin kiertosuunta ja että se näytetään Linac-konsolissa.

Hoitosuunnitelmapohjat

Jos valitset Use template -vaihtoehdon, sinulla on myös mahdollisuus käsitellä käytettävissä
olevia pohjia sille varatussa valintaikkunassa (katso s. 294).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Sen mukaan, mikä on kohdealueiden ja riskielinten geometrinen muoto, kompleksisten
annosjakaumien realisoitavuudessa on rajoituksia. Tarkista lopullinen suunnitelma
huolellisesti.

Fysikaalisten perusperiaatteiden takia kompleksisten annosjakaumien ja kilpailevien
kohdealue- ja tehostekohteiden määräysten toteuttamiselle ei ole rajoituksia.
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7.4.2 IMRT- tai HybridArc-hoitoryhmän optimointi

Yleisiä tietoja

Kun IMRT- tai HybridArc-hoitoryhmä on luotu, se voidaan optimoida (katso myös s. 307).
Voit myös optimoida HybridArc-aukon erikseen ennen sen optimointia IMRT:tä varten (katso s.
331).

IMRT-hoitoryhmän optimointi

Voit optimoida IMRT-ryhmän:
• suorittamalla Dose Optimization -vaiheen (katso s. 307)
• käyttämällä Treatment Planning -vaiheen toimintoja seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse IMRT-hoitoryhmä toimintoalueen luettelosta.

2.

Valitse käänteinen suunnittelutyyppi ennalta napsauttamalla hiiren kakkospainiketta
näyttääksesi pikavalikon. Valitse Select Inverse Planning Type -kohdasta yksi saata-
villa olevista riskielimen painotuksen määrittämiseen käytettävistä vaihtoehdoista (kat-
so s. 318).

3. Napsauta Optimize IMRT.

HUOMAUTUS: IMRT-hoitoryhmä optimoidaan aiemmassa Dose Optimization -vaiheessa
asetettujen parametrien avulla. Jos tätä vaihetta ei ole suoritettu aikaisemmin, sinun on
suoritettava se IMRT:n optimointia varten tai tehtävä valinta Select Inverse Planning Type -
kohdassa.
 

HybridArcin optimointi

Voit optimoida aukon (katso s. 331) ja HybridArc-ryhmän IMRT:n:
• suorittamalla Dose Optimization -vaiheen (katso s. 307)
• käyttämällä Treatment Planning -vaiheen toimintoja seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse HybridArc-hoitoryhmä toimintoalueen luettelosta.
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Vaiheet

2.

Valitse käänteinen suunnittelutyyppi ennalta napsauttamalla hiiren kakkospainiketta
näyttääksesi pikavalikon. Valitse Select Inverse Planning Type -kohdasta yksi saata-
villa olevista vaihtoehdoista, joilla määritetään sekä IMRT:n että aukon optimoinnin ris-
kielimen painotus (katso s. 318).

3.

Napsauta joko:
- Opt. Aperture pelkän aukon optimointia varten
- Opt. HybridArc sekä aukon että IMRT:n optimointia varten

Jos päätät optimoida vain aukon, voit optimoida IMRT:n myöhemmin napsauttamalla
Optimize IMRT. Optimoi aina aukko ennen IMRT:tä.
HUOMAUTUS: jos IMRT-parametreja ei ole määritetty, HybridArc optimoidaan oletus-
arvoisten parametrien perusteella.
 

Optimoinnin poistaminen

Optimoinnin poistaminen:

Poista kohteesta

Kokonainen suunnitelma Valitse suunnitelma ja napsauta Reset Inverse Optimization.

IMRT-hoitoryhmä Valitse hoitoryhmä ja napsauta Reset IMRT.

HybridArc-hoitoryhmä

Valitse hoitoryhmä ja napsauta:
• Reset All poistaaksesi sekä IMRT:n että aukon optimointi. Käytä tä-

tä vaihtoehtoa, jos hoitoryhmän perusparametreja on mukautettu
(esim. objektit, kulmat, isosentrin asema).

• Reset IMRT poistaaksesi IMRT:n optimointi. Tästä on hyötyä suun-
nitelman hienosäädössä (kaaren ja IMRT:n välisten IMRT-säteilykei-
lojen lukumäärää ja painotusta voidaan mukauttaa).

• Reset Aperture poistaaksesi aukon optimoinnin (käytettävissä
vain, jos optimointia ei ole suoritettu IMRT:tä varten).

HUOMAUTUS: näiden painikkeiden jälkeisiltä valintaikkunoilta voi-
daan välttyä pikavalikkoa käyttämällä.
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Ryhmän valitseminen optimointia varten

Voit optimoida IMRT- tai HybridArc-ryhmiä yksitellen arvioidaksesi niiden vaikutusta hoitoon
erikseen. Voit lukita eri hoitoryhmien optimointitulokset ja suorittaa hoitoryhmien peräkkäisen
optimoinnin. Ryhmän valitseminen optimointia varten:

Vaiheet

1. Valitse hoitoryhmä.

2.

Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.

3. Napsauta Selected for IMRT Optimization. Kun suoritat optimoinnin, vain valitut ryhmät
optimoidaan.

Optimoinnin valintakuvakkeet

Kuvake Merkitys

Tämä hoitoryhmä on valittu optimointia varten.

Tämä hoitoryhmä on optimoitu.

Tätä hoitoryhmää ei ole valittu optimointia varten.
HUOMAUTUS: jos optimointia varten ei ole valittu hoitoryhmiä, kaikki IMRT-hoito-
ryhmät optimoidaan samanaikaisesti Dose Optimization -vaiheessa.
 

Refresh MU -toiminnon käyttö

• HybridArc-elementtien osalta Refresh MU palauttaa kaari-IMRT-säteilykeilan painotuksen
aukon optimoinnin jälkeen.

• IMRT- ja HybridArc-elementtien osalta Refresh MU suorittaa määräyksen mukaisen
suunnittelukohdealueiden annoksen normalisoinnin IMRT-optimoinnin jälkeen.
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• Refresh MU -painikkeen käyttöä pitäisi yleensä välttää IMRT-optimoinnin jälkeen, sillä se ei ota
riskielintavoitteita huomioon. Näin ollen Refresh MU saattaa johtaa riskielinrajoitusten
rikkomiseen.
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7.4.3 Hoitoryhmien muokkaus

Yleisiä tietoja

Kun hoitoryhmä on luotu (katso s. 180), sitä voidaan muokata toimintoalueen toiminnoilla.

Hoitoryhmän muokkaaminen

Voit muokata hoitoryhmää valitsemalla sen toimintoalueen luettelosta. Muokkauspainikkeet
näytetään alla olevalla alueella.

Kuva 91 

Isosentrin siirtäminen

Jos haluat siirtää valitun hoitoryhmän isosentrikoordinaatit toiseen kohtaan, etene seuraavasti:

Vaiheet

1. Napsauta Position-painiketta.

2.

Vie leikenäkymässä hiiri (näkyy valkoisena ristinä) isosentrin (näkyy vihreänä ristinä)
päälle.

3. Isosentri voidaan nyt vetää hiiren avulla haluttuun kohtaan.

4.

Sirkulaarisen kaaren hoitoryhmän isosentrikoordinaattia asettelun yhteydessä rekonstruk-
tiossa näkyy vihreä ympyrä.

5. Tämä ympyrä edustaa arviota 50 % isodoosista.

6. Vastaava Superimp. field for isoc. -halkaisija näkyy keilanäkymässä (katso s. 262).
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Vaiheet

7. Lopullinen annosjakauma ei ehkä vastaa tarkkaa ympyrää, joten tätä kentän laajennuk-
sen approksimaatiota tulisi käyttää vain suuntaa-antavana apuna tilaorientaatiossa.

Ryhmän keskikohdan löytäminen

Voit keskittää hoitoryhmän kuvanäytössä napsauttamalla Find-painiketta.

Ryhmän ominaisuuksien tarkasteleminen

Saat valitun hoitoryhmän ominaisuudet näkyviin napsauttamalla Properties-painiketta.

Ryhmän poistaminen

Voit poistaa hoitoryhmän hoitosuunnitelmasta napsauttamalla Delete-painiketta.

Koordinaattien mukauttaminen

Kuva 92 
Voit mukauttaa hoitoryhmän asemakoordinaatteja.

Ryhmän painotuksen mukauttaminen

Kuva 93 

Asetukset

Napsauttamalla Open Weighting Dialog -kuvaketta voit avata valintaikkunan, joka si-
sältää tietoja hoitoryhmien välisestä suhteellisesta painotuksesta.

Lisätietoja on jäljempänä, katso s. 177.

Ylimääräisten elementtien lisääminen

Napsauttamalla Add-painiketta voit lisätä muita hoitoelementtejä (säteilykeiloja tai kaaria)
valittuun hoitoryhmään.

Kaaren tai säteilykeilan lisääminen tai poistaminen muuttaa hoitosuunnitelmaa siten, että
se ei enää vastaa määräystä. Siinä tapauksessa annosjakaumaa on päivitettävä
määräyksen mukaisesti Update MU -painikkeen avulla.

Staattisten kaarten limityksen määrittäminen

Staattisille konformaalisille kaarille voidaan määritellä sallittu limitys yksittäisille kentille, jotka
puolestaan vaikuttavat keskimääräisen MLC-kentän muotoon.
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Kuva 94 
Kun suunnittelet hoitoa staattisella kaarella, järjestelmä luo ensin dynaamisen kaaren, jossa MLC
mukautuu kohdealueeseen 10 asteen jaksoissa. Tämän jälkeen järjestelmä luo limitysarvon
mukaan staattiselle kaarelle yksittäisen MLC-kentän.
Esimerkki: Haluat luoda kaaren 40 asteen alueelle. Tämä vastaa viittä MLC-kenttää
suunniteltaessa hoitoa dynaamisella kaarella.
• Staattisille kaarille voit luoda esimerkiksi 0 %:n limityksen. Tämä tarkoittaa, että mikään MLC-

kentistä ei saa limittyä toisen MLC-kentän kanssa, joten tuloksena saatava
suunnittelukohdealueen muoto on yhdistelmä kaikista suunnittelukohdealuemuodoista kaikille
kanturin ohjauspisteille laskettuna.

• Voit määritellä myös esimerkiksi 25 %:n limityksen. Tämä tarkoittaa, että vähintään 25 %
kentistä pitää mennä limittäin.

• 100 %:ssa muodostuva keskimääräinen kohdealueen muoto on poikkileikkaus kaikista
kohdealueiden muodoista, jotka on laskettu kaikille kanturin ohjauspisteille.

Sirkulaarisen kaaren halkaisijan mukauttaminen

Sirkulaarisille kaarielementeille on määritelty kartion oletushalkaisija kohdan s. 183 kuvauksessa.
Toimintoalueella on käytettävissä erilaisia halkaisijan säätötoimintoja.

Kuva 95 

Asetukset

Halkaisija voidaan syöttää suoraan annettuun kenttään. Jos syötät halkaisijan, jota ei ole määri-
tetty käytettävässä laiteprofiilissa (katso s. 181), valitaan sitä lähinnä oleva halkaisija.

Halkaisijaa voidaan myös säätää vetämällä halkaisijan liukusäädintä vasemmalta (pienin halkai-
sija) oikealle (suurin halkaisija).

Tätä kuvaketta napsauttamalla määritellään optimaalisen kartion halkaisija kaikille tähän hoito-
ryhmään määrätyille sirkulaarisille kaarille ja valitaan sitten minimi näistä kaikkien kaarten opti-
moiduista halkaisijoista.

Jos napsautat hoitoryhmää hiiren kakkospainikkeella, saat näkyviin pikavalikon, jossa on lisää
halkaisijatoimintoja.

Kuva 96 
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Asetukset

Optimize diameters individually -vaihtoehto määrittelee yksilöllisesti optimoidun halkaisijan
kullekin sirkulaariselle kaarelle.

Optimize to common diameter -vaihtoehto määrittelee yleisen kaaren halkaisijan samalla ta-
valla kuin tätä kuvaketta napsautettaessa:

Kaaren ja säteilykeilan suhteen painottaminen

HybridArc-elementtien osalta oletusarvoinen kaaren ja IMRT-säteilykeilan välinen suhde
määritetään alkuaan hoitosuunnitelmamalleissa (katso s. 294). Voit mukauttaa kaaren ja IMRT-
säteilykeilan välistä suhdetta toimintoalueen liukusäätimen avulla.

Kuva 97 
Kaaren ja säteilykeilan välinen suhde määrittää HybridArcin IMRT-säteilykeilojen suhteellista
painotusta niiden kaaren suhteen. Painotus koskee jokaista hoitoryhmän HybridArcia erikseen.
Painotus huomioidaan ennen aukon optimointia ja sen jälkeen, ja se perustuu määrättyyn
annokseen. Näin ollen Refresh MU -painikkeen painaminen skaalaa halutun annoksen
käytettävissä olevan kaaren annosjakauman mukautetun painotuksen mukaisesti. Kun
HybridArcin IMRT-säteilykeilat on optimoitu, jäljelle jäävä annos lisätään optimoimalla koko
objektiivinen toiminto pelkän määrätyn annoksen sijasta. Näin ollen lopullinen kaaren ja
säteilykeilan suhteen painotus saattaa erota hieman määritetyistä arvoista.
HUOMAUTUS: jos HybridArcissa ei käytetä IMRT-säteilykeilaa, sovelletaan kaaren ja IMRT-
säteilykeilan sisäistä 100 %:n suhdetta liukusäätimen mukautetuista arvoista riippumatta.
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7.4.4 Hoitoryhmän ominaisuuksien muokkaaminen

Hoitoryhmän ominaisuuksien muokkaaminen

Voit muokata hoitoryhmän perusominaisuuksia valitsemalla ryhmän Functions-alueelta ja
napsauttamalla Properties.
HUOMAUTUS: kun luot hoitoryhmän, sille luodaan automaattisesti uusi isosentrikoordinaatti. Jos
määräät ryhmälle myöhemmin eri isosentrikoordinaatin, edellinen isosentrikoordinaatti poistetaan,
ellei sitä ole määrätty jollekin toiselle hoitoryhmälle.
 

Properties-välilehti

Kuva 98 

Osa Toiminto

Name Hoitoryhmän nimi.

Coordinate Määrätyn isosentrikoordinaatin nimi.

Assigned targets Valittuun hoitoryhmään liittyvä suunnittelukohdealue (katso Sivu 177).

Machine Hoidossa käytettävän laitteen (Linac) profiili (katso s. 194).

Dose Rate Annosnopeus (erityisen tärkeä liuskasekvensoinnissa).

Leaf adaption
MLC-hoitojen aikana käytettävä liuskan mukautustyyppi liuskojen mukautta-
miseksi suunnittelukohdealueen muotoon (katso ohjelmiston käyttöohje,
Physics Administration 4.5).

Conversion

Sen mukaan, mikä hoitoryhmätyyppi on valittu, vaihto eri hoitotyyppiin on
mahdollista seuraavasti:
• Konformaalinen säteilykeila -> IMRT-säteilykeila
• IMRT-säteilykeila -> konformaalinen säteilykeila
• Staattinen kaari -> dynaaminen kaari
• Dynaaminen kaari -> staattinen kaari

Sirkulaarisella kaarella tai HybridArcilla tehtävissä hoidoissa ei ole vaihto-
mahdollisuutta.

HOITOSUUNNITELMAN LUOMINEN

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 193



Machine-valintaikkuna

Jos haluat käyttää jotain muuta kuin hoitoasetusten aikana määriteltyä laiteprofiilia (katso s. 180),
napsauta Change ...-kohtaa Properties-välilehdellä asiaankuuluvassa hoitoryhmässä (katso s.
193). Näkyviin tulee Machine-valintaikkuna:

① ② ③

Kuva 99 

Nro Osa

① Käytettävissä olevat linacit

② Käytettävissä olevat MLC:t

③ Valitun Linacin käytettävissä olevat energia-asetukset

Valitsemalla Hide older profiles -valintaruudun saat näkyviin vain kunkin profiilin nimen
viimeisimmän profiilin.

Jaws-välilehti

Jaws-välilehdellä voit määritellä linacin ensisijaisten leukojen asennon MLC:tä käytettäessä.
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat valitusta laiteprofiilista (katso s. 193). Tietoja leukojen
asennosta kartiokollimaattoreita käytettäessä on ohjelmiston käyttöohjeessa, Physics
Administration 4.5.

Kuva 100 
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Osa Toiminto

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: leuat liikkuvat automaattisesti ja optimoituvat yksilöllisesti ku-
hunkin hoitoelementtiin.

• Manual: voit määritellä leuan asennot manuaalisesti ottamatta huomioon
kentän kokoa ja muotoa. Näitä leukojen asentoja voidaan tarvittaessa
myös säätää manuaalisesti hoidon aikana (katso Sivu 265).

HUOMAUTUS: nämä asetukset menetetään, jos kaikki ryhmän elementit
poistetaan. Tyhjään ryhmään lisättäviin uusiin elementteihin sovelletaan ole-
tusarvoisia parametreja.
 

Jaw Setting for
group

Näyttää jommankumman näistä vain luku -asetuksista (voidaan muuttaa
vain Physics Administration -asetusten avulla):
• Symmetric: X- ja Y-leukaparit liikkuvat symmetrisesti
• Independent: saman parin leuat voivat liikkua itsenäisesti toisistaan riip-

pumatta
Same jaw value for all elements: samoja leukojen arvoja sovelletaan kaik-
kiin ryhmän elementteihin.
HUOMAUTUS: näitä asetukset ei menetetä, jos kaikki ryhmän elementit
poistetaan.
 

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

On suositeltavaa valita ensisijaiseksi leukojen asetukseksi Automatic järkevin reunoin,
joilla leukojen asettelutarkkuus voidaan ottaa huomioon. Brainlab suosittelee tarkistamaan
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, ettei ensisijaisleukojen maksimikentän ja MLC:n
estämän maksimialueen välistä tapahdu säteilyvuotoa.

Jos Manual-vaihtoehto valitaan konformaalisella kaarella annettavassa hoidossa, on
varmistettava, että kaikki kaaren kentät ovat leuan avautuman määrittelemien rajojen
sisällä. Jos kentät ylittävät tämän rajan, järjestelmä antaa varoituksen ilmoittaen, että
avautuma ei ole tarpeeksi suuri.

Sirkulaarisissa kartioissa leukojen tulee suojata säteilyltä kartiomateriaalin ulkopuolella.
Hoidon aikana käytettävien leukojen asemien on oltava identtiset säteilykeilamittauksissa
käytettyjen leukojen asemien kanssa.

Tarkista leukojen asennot ja leukojen määrittämän kentän koko suoraan LINAC-konsolista
kullekin yksittäiselle hoitokentälle.

Järjestelmää ei ole tarkoitettu sellaisen suunnitelman käsittelyyn, jossa ensisijaisleuat
tukkivat MLC:n aukon.

DRRs-välilehti

DRR:n luonnin aikana inkluusiota varten annettavat tiedot voidaan määritellä tässä (katso s. 357).
Samoin kuin säteilykeila-asetukset, valitut kuvauslaite-, kanturi- ja pöytäkulmat, myös DRR-
peittokuvat voidaan aktivoida DICOM-vientiä varten (katso s. 375) käyttäen Imprint Overlays for
DICOM -toimintoa.
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7.4.5 Hoitoelementtien muokkaus

Yleisiä tietoja

Jokaista hoitoelementtiä (säteilykeila tai kaari) voidaan muokata toimintoalueen toiminnoilla.

Kuva 101 

Hoitoelementtien sijoittaminen

Hoitoelementtien sijoitusta voidaan mukauttaa 3D-näkymien (katso s. 250) avulla.

Ominaisuudet

Saat valitun hoitoelementin ominaisuudet näkyviin napsauttamalla Properties (katso s. 200).

Delete

Voit poistaa hoitoelementin hoitosuunnitelmasta napsauttamalla Delete-painiketta.

Kulmat ja reunat

Kuva 102 
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Asetukset

Kaikkien hoitoryhmän hoitosäteilykeilojen tai kaarten kulmamäärityksiä (Table, Gantry, Coll.)
voidaan mukauttaa annettujen askellusruutujen avulla. Kaikille kaarihoidoille voidaan määritellä
kanturin aloitus- ja lopetuskulma.

Askellusruudun avulla voit säätää Margin-arvoa hoitoryhmässä suunnittelukohdealueen ympäril-
lä.

MLC-hoitoelementtien kollimaattorin kierto voidaan optimoida napsauttamalla tätä pai-
niketta.

Reunojen on oltava riittävän suuret, jotta asettelun epävarmuustekijät ja MLC-puolivarjo voidaan
ottaa huomioon.

Kunkin askellusruudun vieressä olevan painikkeen (kulmat ja reunat) napsautus avaa
valintaikkunan, jossa hoitoryhmän kaikkien elementtien arvoja voidaan muokata yksi-
löllisesti.

Voit mukauttaa kulman tai reunan määritelmiä siihen varattujen askellusruutujen avulla.

Kanturin kiertosuunta

Asetukset

Voit vaihtaa kaarihoitoelementin kanturin kiertosuuntaa myötäpäivästä (CW) ja vasta-
päivään (CCW) ja päinvastoin napsauttamalla tätä painiketta:

HUOMAUTUS: kun kiertosuunta vaihdetaan päinvastaiseksi, myös Gantry Start- ja Gantry Stop
-kulmat muuttuvat käänteisiksi.
 

HOITOSUUNNITELMAN LUOMINEN

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 197



HUOMAUTUS: kun CW- / CCW-painike on merkitty huutomerkillä, se osoittaa, että kaari koostuu
useammista osista.
 

Kanturin kiertosuunnassa voi ilmetä sekaannusta suunnitteluprosessin eri vaiheissa, esim.
silloin, kun MLC-muodot peilataan kanturin kääntyneen kierron vuoksi, tai kun tulosteessa
ei nimenomaisesti ilmoiteta valittua kiertosuuntaa. Tarkista ennen hoitoa, että R&V-
järjestelmään tuotiin oikea kanturin kiertosuunta ja että se näytetään Linac-konsolissa.

Kartion halkaisija

Sirkulaarisille kaarielementeille on määritelty kartion oletushalkaisija seuraavassa kohdassa
olevassa kuvauksessa: s. 184. Toimintoalueella on käytettävissä erilaisia halkaisijan
säätötoimintoja.

Kuva 103 
• Halkaisija voidaan syöttää suoraan annettuun kenttään. Jos syötät halkaisijan, jota ei ole

määritetty käytettävässä laiteprofiilissa (katso s. 181), valitaan sitä lähinnä oleva halkaisija.
• Halkaisijaa voidaan myös säätää vetämällä halkaisijan liukusäädintä vasemmalta (pienin

halkaisija) oikealle (suurin halkaisija).

Tämän kuvakkeen napsautus optimoi kaarielementin halkaisijan suunnittelu-
kohdealueen muotoon. Jos napsautat hoitoelementtiä hiiren kakkospainikkeel-
la, pikavalikon Optimize diameter -toiminto suorittaa saman toiminnon kuin tä-
mä kuvake.

Hoitoelementtien painotus

Kuva 104 

Toimintoalueen Open Weighting Dialog -kuvakkeen napsautus avaa valintaik-
kunan, joka sisältää tietoja hoitoelementtien välisestä suhteellisesta painotuk-
sesta.
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Painotuskertoimen säätö

Suhteellisia painotuskertoimia voidaan säätää hoitoelementtikohtaisesti.

Kuva 105 

HybridArcs-säteilykeilat

HybridArc-elementeissä IMRT-säteilykeilojen lukumäärää voidaan säätää Beam No. -painikkeen
avulla. Painike on käytössä, jos IMRT-säteilykeiloja ei ole optimoitu.

MU-arvo

Hoitoelementeille määräystä optimoitaessa laskettu MU-arvo (esim. Refresh MU -painikkeen
avulla) näkyy tässä.

Kaaren tai säteilykeilan lisääminen tai poistaminen muuttaa hoitosuunnitelmaa siten, että
se ei enää vastaa määräystä. Napsauta siinä tapauksessa Refresh MU -painiketta.

Refresh MU -painikkeen napsautus ei takaa, että olennaisia parametreja muokataan.
Hoitosuunnitelman tiedot on tarkistettava manuaalisesti.
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Hoitoelementtien ominaisuuksien muokkaaminen

Kuva 106 

Välilehti Toiminto

Properties Voit muokata hoitoelementille määrättyä nimeä.

Jaws

Voit muokata Linacin leukojen asettelutietoja MLC-hoitoja käytettäessä:
• Automatic: leuat liikkuvat automaattisesti ja optimoituvat yksilöllisesti kuhun-

kin hoitoelementtiin.
• Manual: voit määritellä leuan asennot manuaalisesti ottamatta huomioon ken-

tän kokoa ja muotoa. Näitä leukojen asentoja voidaan tarvittaessa myös sää-
tää manuaalisesti hoidon aikana (katso s. 265).
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7.4.6 Hoitoelementtien ja kollimaattorien optimointi

Yleisiä tietoja

iPlan RT Dosen avulla voit automaattisesti lajitella ja optimoida hoitoelementtejä ja
kollimaattoreita, jotta hoitoa voidaan antaa tehokkaammin.

Säteilykeilan elementtien optimointi

Kuva 107 

Osa Toiminto

Optimize Element
Delivery

Lajittelee säteilykeilojen järjestystä niin, että Linacin tai pöydän liikkeet
ovat mahdollisimman tehokkaita.

Distribute Elements
Equally

Jakelee elementit niin, että Linacin tai pöydän tehokkuus on parhaimmil-
laan.

Weight Elements Pro-
portionally (vain kon-
formaalinen säteily-

keila)

Asettaa elementtien painotuksen niin, että kaikki säteilykeilat painotetaan
tasaisesti.

Optimize All Collima-
tor Angles

Mukauttaa kollimaattorin kulman jokaiselle säteilykeilalle niin, että se so-
pii parhaiten suunnittelukohdealueen muotoon. Voit suorittaa tämän yk-
sittäisen säteilykeilan kohdalla seuraavasti:
• Valitse säteilykeila ja napsauta hiiren kakkospainiketta näyttääksesi pi-

kavalikko.
• Valitse Optimize Collimator Angle.
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Kaarielementtien optimointi

Kuva 108 

Osa Toiminto/käyttötarkoitus

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimoi sekä kanturin kierron että elementtien lajit-
telun.

• Gantry Rotation: Optimoi kanturin kierrot (CW/CCW), jotta saadaan
aikaan paras mahdollinen tehokkuus.

• Element Sorting: Lajittelee kaarten järjestystä niin, että Linacin tai
pöydän liikkeet ovat mahdollisimman tehokkaita.

Weight Elements Pro-
portionally (HybridAr-
cia lukuun ottamatta)

Asettaa elementtien painotuksen niin, että kaikki säteilykeilat painotetaan
tasaisesti.

Optimize All Collima-
tor Angles

Mukauttaa kollimaattorin kulman jokaiselle säteilykeilalle niin, että se so-
pii parhaiten suunnittelukohdealueen muotoon. Voit suorittaa tämän yk-
sittäisen säteilykeilan kohdalla seuraavasti:
• Valitse säteilykeila ja napsauta hiiren kakkospainiketta näyttääksesi pi-

kavalikko.
• Valitse Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (vain sir-

kulaarinen kaari)

Optimoi yksittäisten kaarielementtien halkaisijan suunnittelukohdealueen
muotoon sopivaksi. Katso s. 198.

Optimize to Common
Diameter (vain sirku-

laarinen kaari)

Optimoi kaikkien kaarielementtien halkaisijan suunnittelukohdealueen
muotoon sopivaksi. Katso s. 198.
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7.4.7 Hoitoryhmien ja -elementtien lukitseminen

Yleisiä tietoja

Lukitus- ja jäädytystoiminnot annetaan pikavalikossa, kun napsautat hiiren kakkospainikkeella
hoitoryhmää tai yksittäistä hoitoelementtiä (säteilykeila tai kaari).
Kun olet varma, että hoitoryhmät ja -elementit on suunniteltu ja sijoitettu oikein, lukitus- ja
jäädytystoiminnoilla voit estää lisämuokkauksen.
Lukitus- ja jäädytystoiminnot eivät ole käytettävissä, jos IMRT-optimointi (katso s. 307) on
suoritettu. Tällaisissa tapauksissa voit purkaa suunnitelman lukituksen lisämuokkausta varten
Remove IMRT Optimization -painikkeella.
Lukitus- ja jäädytystoiminnot eivät ole lainkaan käytettävissä IMRT-hoitoryhmille ja -elementeille.
Lukitus- ja jäädytystoiminnot ovat hyödyllisiä, jos haluat sijoittaa hoitoryhmän uudelleen
aikomuksenasi tarkastella sen vaikutusta annos-tilavuus-histogrammiin. Fantomin
laadunvarmistuksen aikana haluat myös ehkä muuttaa säteilykeilakulmaa säteilytyskenttää
muuttamatta. Jos havaitset mahdollisen kanturin törmäyksen, haluat ehkä säätää kanturin
asetuksia säilyttäen parhaillaan määritellyn säteilykentän.

Hoitoryhmien lukitseminen

Voit lukita kaikki valitun hoitoryhmän hoitoelementit napsauttamalla Lock all elements. Ne on
merkitty luettelossa lukitussymbolilla.

Kuva 109 

Hoitoryhmien lukituksen poistaminen

Napsauttamalla Unlock all elements voit poistaa lukituksen, jolloin valitun hoitoryhmän
hoitoelementit ovat taas muokattavissa.

Kuva 110 
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Yksittäisten hoitoelementtien lukitseminen

Napsauttamalla Lock voit lukita valitun hoitoelementin ja merkitä sen luettelossa lukitussymbolilla.
Voit poistaa lukituksen hoitoelementin uudelleenmuokkausta varten valitsemalla Unlock-
valikkokohteen, joka tulee sen jälkeen näkyviin.

Kuva 111 

Yksittäisten hoitoelementtien jäädyttäminen

Napsauttamalla Freeze Shape(s) voit jäädyttää valitun hoitoelementin säteilytyskentän. Tässä
tapauksessa luetteloon ilmestyy puolikas lukko -symboli.

Kuva 112 
Kun Freeze Shape(s) on aktivoituna, ensisijaisleuat ja kollimaattorikentän koko ja muoto eivät
muutu, jos seuraaviin tehdään muutoksia:
• Säteilykeila-/kaarikulmat
• Hoitoryhmän sijoitus
• Kohdealueen reuna
• Kohteen roolit ja rajaukset

Esimerkiksi MLC-hoidoissa tämä voi estää liuskojen tahattoman liikkumisen.

Yksittäisten hoitoelementtien jäädytyksen poistaminen

Asiaankuuluvan säteilykentän automaattisen säädön uudelleen aktivoimiseksi toimi näin:
• Valitse valikosta Unfreeze Shape(s) -vaihtoehto.
• Päivitä näyttö painamalla Reset manual changes to shape -kuvaketta (katso s. 267)

keilanäkymässä.
Automaattinen säätö aktivoituu uudelleen automaattisesti, jos
• Nykyiselle hoitoryhmälle valitaan uusi laiteprofiili (katso s. 181).
• Hoitomodaliteettia vaihdetaan (katso s. 193).

HUOMAUTUS: myös dynaamisten kaarten tapauksessa automaattinen säätö otetaan
automaattisesti uudelleen käyttöön, jos kaaria suurennetaan tai pöytäkulmia muokataan
törmäyskartassa (törmäyskartassa tehdyt muutokset voivat muuttaa pöytäkulmaa jopa 180
astetta). Molemmissa tapauksissa luodaan uudet säteilykentät, ja sen seurauksena liuskojen
mukautus täytyy toistaa.
 

Hoitoryhmien lisääminen
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7.5 Annoslaskenta

Yleistä

Voit muuttaa parametreja, joita iPlan RT Dosessa käytetään suunnitelman annoksen laskentaan.
Voit myös laskea annoksen Monte Carlo- tai kyläkeila-algoritmien avulla.

Annoslaskentaparametrien asettaminen

Vaiheet

1.

Valitse RTPlan-kohde toimintoalueella.

2. Voit avata Properties-valintaikkunan napsauttamalla Properties Functions-välilehden
toimintoalueella.

RTPlan Properties -valintaikkuna

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Kuva 113 
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Valintaikkunan osat

Nro Osa Toiminto

① Dose Resolution

Annosresoluutiota käytetään annoslaskentahilan määrityksen perus-
teena (katso s. 83). Sitä käytetään:
• Määräykseen ja 3D-annos-tilavuuslaskelmiin.
• Annos-tilavuus-histogrammi- ja IMRT-laskelmien oletusarvona.
• Annosmatriisien tallentamiseen (katso s. 275).

Tätä asetusta voidaan myös mukauttaa DVH-valintaikkunassa (s.
219).

② Finer for Small
Objects

Jotta hilan automaattinen säätö tarkkaa annoslaskentaa varten onnis-
tuisi myös hyvin pienissä rakenteissa, tämä vaihtoehto on suositeltava.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Minimi- ja maksimiannospisteet lasketaan hakemalla minimi- maksi-
miannospiste erittäin hienolta hilalta. On suositeltavaa käyttää tätä
vaihtoehtoa, jotta minimi- ja maksimiannospisteet voidaan laskea tar-
kasti korkean annosgradientin alueilla. Jos tätä vaihtoehtoa ei valita,
hilan resoluutio on sama kuin annos-tilavuus-histogrammin laskennas-
sa käytettävä resoluutio.

④ Arc Calculation
Step

Tämän pudotusvalikon avulla voit määrittää (asteina) säteilykeilan as-
kellusvälin, jota käytetään sirkulaarisella kaarella annettavissa hoidois-
sa sirkulaarisen kaaren algoritmin perusteella.

⑤ Heterogeneity
Correction

Jos tämä vaihtoehto valitaan, kudostiheyden vaihtelut otetaan huomi-
oon annoslaskennan aikana ja reitin pituus korjataan vastaavasti. Jos
tätä vaihtoehtoa ei valita, säteilykeilan läpäisemällä kudoksella olete-
taan olevan sama tiheys kuin vedellä.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Jos hoitosuunnitelma sisältää useita suunnittelukohdealueita, vain kul-
lekin suunnittelukohdealueelle nimenomaisesti määrätyt hoitoelementit
otetaan huomioon normalisoinnissa halutun annoksen mukaisesti. Tä-
mä on erityisen hyödyllistä kilpailevien kohdealueiden tapauksessa.
Annosnäyttö ottaa kuitenkin aina huomioon kaikkien hoitoelementtien
vaikutuksen. Vastaava tiedotusviesti näkyy Plan Status -valintaikku-
nassa (katso s. 283), jos tämä vaihtoehto on valittu.
Erillinen optimointi saattaa johtaa suunnittelukohdealueisiin tulevan an-
noksen aliarviointiin.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Jos tämä vaihtoehto valitaan, luodut edustuspisteet määrätään todelli-
selle määräysannokselle (katso s. 166). Nämä arvot myös viedään DI-
COM-viennin aikana (katso s. 375).

Lisäasetukset

Lisäasetuksia on saatavilla seuraaville kohteille:
• Suunnitelman ominaisuudet. Katso s. 160.
• Monte Carlo -algoritmi. Katso s. 209.

Jos et valitse Heterogeneity Correction -valintaruutua, seurauksena voi olla virheellinen
syvyysekvivalenssi.

Muistiresurssien tarkistaminen

Voit tarkistaa seuraavasti, kuinka paljon järjestelmässä on vapaata muistia:

Annoslaskenta
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Vaiheet

1. Valitse RTPlan-kohde toimintoalueella.

2.

Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse Memory Information.
Memory-valintaikkunassa annetaan käytettävissä olevaa muistia koskevat tiedot. Arvioi-
dut muistiarvot ovat voimassa vain, jos käynnissä on ainoastaan iPlan RT Dose:
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7.5.1 Tietoja Monte Carlo- ja kynäkeila-algoritmeista

Yleisiä tietoja

Voit vaihdella annoslaskennassa Monte Carlo- ja kynäkeila-algoritmien välillä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä sirkulaarisille kaarille, koska näiden hoitojen
annossuunnittelu perustuu sirkulaarisen kartion annosalgoritmiin.
 

Algoritmien vertailu

Osa Toiminto

Kynäkeila

Kynäkeila on nopea ja luotettava annosalgoritmi. Siinä on kuitenkin seuraavia
rajoituksia:
• Lateraalisen sekundaarisen elektronitasapainon menetystä ei oteta huomi-

oon. Tämä tapahtuu silloin, kun säteilykeila läpäisee heterogeenisen kudok-
sen tai ohjataan lähelle kudoksen pintaa.

• Säteilyreitin pituuskorjaus varmistaa tarkan annoslaskennan sädekeilan suun-
nassa, vaikka säteilykeila kohtaisikin heterogeenisia alueita matkalla kudok-
sen läpi.

Monte Carlo

Monte Carlo -annoslaskenta perustuu tilastolliseen näytteenottoon, ja se on eri-
tyisen hyödyllinen heterogeenisten kudosalueiden yhteydessä (esim. keuhkojen
sädehoidossa).
Tilastollinen keskivarianssi voidaan valita RTPlan Properties -valintaikkunassa
(katso s. 209).
• Mitä suurempi on haluttu tarkkuus ja mitä pienempi tilastollinen keskivarians-

si, sitä pidempi on laskenta-aika.
Siksi on tehtävä kompromissi tarkkuuden ja laskenta-ajan välillä.

Annoslaskennan tulos on tarkistettava (katso s. 213 ja s. 219).

Monte Carlo- ja kynäkeila-algoritmien välillä vuorotteleminen

Vaihe

Voit vuorotella Monte Carlo- ja kynäkeila-algoritmien välillä napsauttamalla Toggle Monte Car-
lo / Pencil Beam -vaihtopainiketta.

Annoslaskenta
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7.5.2 Monte Carlo -laskenta

Monte Carlo -näyttö

Asetukset

Jos Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -vaihtopainike otetaan käyttöön (keltainen),
annoslaskennat perustuvat Brainlabin Monte Carlo -annosalgoritmiin edellyttäen, että
laiteprofiili tukee sitä (katso s. 180).

Kuva 114 

Järjestelmä laskee nyt tarvittavan annoksen koko hoidettavalle 3D-kohteelle.
Sen mukaan, miten säteilykeila on asetettu ja mitä muita asetuksia Dose Display -
valintaikkunassa (katso s. 217) on valittu, laskennan suoritusaika voi vaihdella. Vastaava
etenemispalkki näkyy toimintoalueella.

Kuva 115 
Kun laskenta on suoritettu, vastaavat tiedot voidaan näyttää leikenäkymissä.
Monte Carlo -algoritmille Dose Display -valintaikkunassa määritetyt asetukset, kuten
paikkaresoluutio ja keskivarianssi, näkyvät annosasteikon yläpuolella.
Myös nykyiset 3D-kohteelle lasketut parametrit ovat näkyvissä.

Monte Carlo -asetusten mukauttaminen

Vaiheet

1. Avaa RTPlan Properties -valintaikkuna (katso s. 205).
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Vaiheet

2.

Voit muuttaa RTPlan Properties -välilehden Monte Carlo -osiossa seuraavia asetuksia:
• Spatial Resolution: tässä voidaan määritellä 3D-kohteen laskennassa käytettävä paik-

karesoluutio (annoshilan koko). 3D-kohteen laskennan tarkkuus on suoraan riippuvai-
nen määritellystä paikkaresoluutiosta, eikä se parane esimerkiksi suurennusta lisäämäl-
lä. Mukauttavaa annoslaskentaa ei suoriteta.

• Mean Variance: tällä toiminnolla rajoitetaan annosarvon tilastollista varianssia vokselia
kohti tarkan ja tasaisen annosjakauman edistämiseksi.

Dose Result Type:
• Dose to medium: tämä oletusasetus laskee todellisen energia-annoksen kudokseen

absorboituneen annoksen perusteella.
• Dose to water: tämä vaihtoehtoinen asetus laskee todellisen energia-annoksen veteen

absorboituneen annoksen perusteella.
MLC Model: valittavissa on kaksi MLC-mallia:
• Accuracy optimized: jos tämä vaihtoehto valitaan, MLC mallinnetaan todellisen liuska-

mallin (esim. ponttiliitos- tai askelmalli) mukaan valitun laiteprofiilin (katso s. 180) perus-
teella ja liuskavuoto huomioon ottaen.

• Speed optimized: tässä vaihtoehdossa ”ihanteellinen” MLC mallinnetaan perustuen
oletukseen, että liuskavuotoa ei tapahdu. Tämä lyhentää tarvittavaa laskenta-aikaa.

Huomautuksia Monte Carlon käytöstä

Monte Carlo -annosalgoritmia (katso Sivu 205) käytettäessä lasketaan aina täydellinen 3D-
annostilavuus edellä mainittujen asetusten mukaan riippumatta siitä, onko Calculate 3D Dose
Volume -asetus aktivoitu Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 217).
• Calculate 3D Dose Volume -asetuksen yhdistäminen Monte Carlo -annoslaskentaan saattaa

lisätä interpoloinnin tarvetta, mikä johtuu eroista molempien kohteiden paikkaresoluutiossa.
• Lisätietoja Brainlabin Monte Carlo -algoritmista on teknisten taustatietojen oppaassa

(Brainlab – fysiikan perusteet).

Monte Carlo -annosalgoritmissa otetaan huomioon on ympäröivän kudoksen
takaisinsironta. Varmista aina, että kuvaat potilaan oikean alueen (ulkoääriviivan X-Y-
suunnassa ja vähintään 50 mm suunnittelukohdealueen ylä- ja alapuolelta Z-suunnassa).

Kun annosjakaumaa tarkastellaan luun sisällä olevissa kohteissa, Dose to water- ja Dose to
medium -asetukset on huomioitava ja on valittava soveltuva asetus.

Jos Monte Carlo -algoritmin antama MLC-malli ei sisällä riittävästi yksityiskohtaisia tietoja,
Speed optimized -mallia voidaan käyttää oletusarvoisesti, vaikka olisitkin valinnut
Accuracy optimized -mallin.

Annoslaskennan tarkkuus riippuu käyttäjän määrittelemästä annoshilan resoluutiosta.
Lopullisen hoitosuunnitelman hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman
pieni, eikä se saa olla yli 5 mm. Hyvin pienten objektien kohdalla (koko alle 30 mm), 3 mm
tai sitä pienemmät arvot ovat erittäin suositeltavia.

Annoslaskenta
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7.5.3 Kynäkeilalaskenta

Kynäkeila-näyttö

Asetukset

Jos Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -vaihtopainike poistetaan käytöstä, annoslas-
kennat perustuvat Brainlabin Pencil Beam -annosalgoritmiin.

Kuva 116 

Tässä tapauksessa järjestelmän oletusasetus laskee vain parhaillaan näkyvissä olevalle leikkeelle
tarvittavan annoksen. Tämä laskenta suoritetaan verrattain nopeasti.

3D-kohteen annoksen laskenta

Kun päätät laskea annoksen 3D-kohteen mukaan, annos lasketaan kerran koko kohteen osalta ja
näytetään sen jälkeen aina leikkeiden halki vieritettäessä.
Vaihtoehtoisesti voit suorittaa laskennan leikettä kohti. Annos lasketaan joka leikkeelle, ja sinun on
odotettava päivitystä vierittäessäsi.

Vaiheet

1.

Avaa Dose Display -valintaikkuna napsauttamalla työkalurivin Dose Display -painiketta:

2.
Voit laskea annoksen koko hoidettavan 3D-kohteen osalta ottamalla Calculate 3D Dose
Volume -toiminnon käyttöön Settings-osiossa. Tämän laskennan suorittaminen saattaa
kestää muutamia sekunteja.

Annoslaskenta

Vastaava etenemispalkki näkyy toimintoalueella annoslaskennan aikana.

Kuva 117 
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Kun laskenta on suoritettu, vastaavat tiedot voidaan näyttää leikenäkymissä.
Kynäkeila-algoritmille Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 218) määritetty paikkaresoluutio
näkyy millimetreinä annosasteikon yläpuolella.
Konformaalisella kaarella annettavissa hoidoissa kynäkeila-annosalgoritmi käyttää säteilykeilan
10 asteen oletusaskellusväliä.

Annoslaskenta
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7.6 Annosjakauman katselu
7.6.1 Annosjakauman näyttäminen

Yleisiä tietoja

Kun annos on laskettu valitsemasi määräyksen mukaisesti, voit tarkastella annosjakaumaa.

Annosjakauman näyttäminen

Vaihe

Napsauta Show Dose -painiketta.

HUOMAUTUS: Näyttö (väriliukuma tai isodoosit) perustuu Dose Display -valintaikkunassa
määrittämiisi asetuksiin (katso s. 217).
 

2D-isodoosinäyttö

①

Kuva 118 
Näytettävä annosjakauma (isodoosit tai väriliukuma) perustuu säteilykeilan tai kaaren asetuksiin,
jotka olet luonut hoitosuunnitelmaan.
Leikenäkymien oikeassa reunassa näkyy myös vastaava annosskaala ① sen perusteella, mitä
asetuksia olet määrittänyt Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 217).

Asetukset

Voit näyttää isodoosin paksuna viivana kaksoisnapsauttamalla annosnumeroa.

Voit muuttaa isodoosiviivan näkymättömäksi napsauttamalla annosnäytön väriä. Saat viivan jäl-
leen esiin kaksoisnapsauttamalla numeroa tai väriä uudelleen.
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Algoritminäyttö

Valittu annosalgoritmi näkyy annosasteikon yläpuolella:
• Annettaessa hoitoa sirkulaarisella kaarella (katso s. 180) käytetään sirkulaarisen kaaren

algoritmia.
• Annettaessa IMRT-hoitoa tai hoitoa konformaalisella kaarella tai konformaalisella säteilykeilalla

voidaan valita joko kynäkeila- tai Monte Carlo -annosalgoritmi laiteprofiilin mukaan (katso s.
205).

• Sirkulaarisia kaaria käytettäessä annosasteikon yläpuolella näkyvät säteilykeilan askellustiedot
perustuvat Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 217) määrittämiisi asetuksiin.

Mielenkiintoalueen ympärille tuleva annos on tarkistettava mittaustoiminnoilla.

Annosnäytön tarkkuus

Annosnäytön tarkkuus riippuu useista parametreista. Jos annos näytetään rekonstruktioissa
(esim. Overview-välilehdellä), annos voidaan näyttää myös viitesarjan leikkeiden välissä. Muissa
näkymissä, joissa viiteleikkeet näytetään suoraan, annos näytetään leikkeen tasolla. Tämä
saattaa johtaa erilaiseen annoksen näyttämiseen rekonstruktioissa ja leikkeissä, vaikka näytetään
kuvajoukon sama alue.

3D-annoksen näyttäminen

Kuva 119 
Saat 3D-kohteiden pinnalle tulevan annosjakauman näkyviin seuraavasti:

Vaiheet

1. Avaa Overview-välilehti tai Irradiation Plan päänäytössä.

2. Valitse View Types -painike 3D-kohdenäkymästä ja valitse Objects tai 3D.

Annosjakauman katselu
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7.6.2 Oletusannosrajan näyttäminen

Oletusannosrajan näyttäminen

Vaihe

Voit näyttää määritetyn oletusannosrajan (esim. suunnittelukohdealueen maksimipeittoa varten)
napsauttamalla Threshold-painiketta Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 217).

Leikenäkymien oikeassa reunassa näkyy myös vastaava annosskaala senkin perusteella, mitä
asetuksia olet määrittänyt Dose Display -valintaikkunassa (katso s. 217).
HUOMAUTUS: Valittu annosalgoritmi (katso s. 205) näkyy annosasteikon yläpuolella.
 

Kynnysarvonäyttö

①

Kuva 120 
Kaikki rakenteet, jotka saavat oletusannosrajaa suuremman annoksen, näkyvät vaaleanpunaisina
valitusta väristä riippumatta.
Jos haluat säätää oletusannosrajaa tilapäisesti, voit tehdä sen viemällä hiiren annosasteikon
päälle, pitämällä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vetämällä hiirtä ① asteikolla ylös- tai
alaspäin halutun arvon kohdalle.
Rakenteet, jotka saavat tätä arvoa pienemmän annoksen, näkyvät alkuperäisen värisinä valitun
värin mukaan.
HUOMAUTUS: annoksen kynnysarvon muuttaminen 3-ulotteisen näytön katselun aikana, voit
tarkistaa pinta-annoksen ja analysoida annoksen putoamista.
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7.6.3 Kertymänäytön vaihto

Yleisiä tietoja

Kun annosoptimointi on valmis (katso s. 307), Toggle fluence display -painike näkyy IMRT-
hoidoissa keilanäkymäalueella (katso s. 261) Treatment Planning -vaiheessa.

Kertymänäytön vaihto

Vaihe

Voit vuorotella keilanäkymän ja kertymäkartan välillä napsauttamalla Toggle fluence display -
painiketta.

Näkymien vaihto

① ②

Kuva 121 

Nro Osa

① Liuskasekvensointinäyttö

② Kertymäkartta

Kertymäkartta muistuttaa optimointitulosta, joka on valittu toimintoalueen Select Result -
pudotusvalikosta Dose Optimization -vaiheessa (katso s. 307).
Erona on se, että Treatment Planning-vaiheessa optimointitulos on siirretty liuskasekvensointiin
niin, että todellinen osakeilajakauma ja annosoptimointi näkyvät kuten moniliuskakollimaattorin
tuottamana.

Annosjakauman katselu
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7.6.4 Annosnäyttöasetusten mukauttaminen

Yleisiä tietoja

Dose Display -valintaikkunassa voit mukauttaa erilaisia näyttöasetuksia. Näitä ovat muun
muassa väri, annosnäyttö (suhteellinen tai absoluuttinen) ja absoluuttinen yksikkö (cGy tai Gy).
Siinä on myös annoslaskennan lisäasetuksia kynäkeilan ja sirkulaarisen kartion
annosalgoritmeille.
Vastaavat annostiedot voidaan myös näyttää Object Creation -toiminnon aikana (katso s. 109).

Annosjakauman käyttöönotto

Vaihe

Avaa Dose Display -valintaikkuna napsauttamalla työkalurivin Dose Display -painiketta.

Dose Display -valintaikkuna

Kuva 122 

Color Tables

Valitse Color Tables -alueella haluamasi värit suunnittelunäkymien annosnäyttöä varten.

Isodoses-alue

Osa Toiminto

Visible Voit määrittää annettuihin kenttiin tietyt Gy-raja-arvot ja määrätä vastaavien
valintaruutujen avulla, näkyvätkö nämä raja-arvot suunnittelunäkymissä.

Preset Ottamalla tämän vaihtoehdon käyttöön voit soveltaa ennalta asetettua arvoa.
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Osa Toiminto

Save current Tallenna käytössä oleva asetus ennalta asetetuksi arvoksi.

Priority Valituille raja-arvoille voidaan määrätä korkeampi näyttöprioriteetti. Ne näyte-
tään paksummalla isodoosiviivalla.

Default Thres-
hold

Voit määrittää raja-arvon (esim. suunnittelukohdealueen maksimipeittoa var-
ten), joka voidaan sen jälkeen korostaa suunnittelun aikana Threshold-toimin-
non avulla (katso s. 215).

Asetusalue

Osa Toiminto

Absolute Dose Unit: Tässä voit valita, näytetäänkö valitut isodoositiedot cGy- vai Gy-yksikköi-
nä.

Dose Scale Voit valita, käytetäänkö suhteellista (prosentti) vai absoluuttista (cGy- tai
Gy-arvot) annosnäyttöä.

Prescr. Percentage Voit määritellä absoluuttisen annosarvon (Relation for Display) olevan yh-
tä suuri kuin tietty suunnitellun annoksen Prescr. Percentage.
Tämä on erityisen oleellista sellaisten useampien suunnittelukohdealuei-
den kohdalla, joihin sovelletaan eri määräyksiä. Jos Dose Scale -asetuk-
seksi määritetään Absolute, määräysprosentti ei ole oleellinen.

Relation for Disp-
lay:

Display Mode

Voit valita annosnäyttöä varten lisäasetuksia.
• Toimintopainikkeilla (Dose Lines, Dose Wash ja Dose Lines and

Wash) voidaan valita, käytetäänkö isodooseja, väriliukumaa vai niiden
yhdistelmää.

• Vastaavien valintaruutujen (Thin Dose Lines ja Show Dose Wash
smoothed) avulla voit määritellä, miten isodoosit ja väriliukuma näyte-
tään.

Dose Calculation:

Voit määrittää näyttöön liittyvät annoslaskenta-asetukset:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) -toiminnon avulla voidaan iso-

doosinäytön alla olevaa 2D-hilaa säätää automaattisesti niin, että iso-
doosiääriviivat saadaan tarkoiksi myös hyvin pienten rakenteiden koh-
dalla. Tätä ei käytetä Monte Carlo -algoritmiin perustuvissa laskennois-
sa.

• Calculate 3D Dose Volume -toiminnolla 3D-annostiedot voidaan laskea
kerralla suunnitelman koko kohteelle. Muodostuva annosjakauma ja vas-
taavat isodoosit voidaan sen jälkeen näyttää ilman muuta laskentaa (kat-
so s. 213). Uudelleenlaskenta tehdään vain, jos suunnitelmaa muoka-
taan. Jos tätä toimintoa ei valita, ohjelma laskee vain parhaillaan tarvitta-
vat annostiedot esim. nykyisen leikkeen näyttämiseksi. Annostiedot las-
ketaan uudelleen tämän jälkeen tarvittaessa, esim. kun seuraava leike
näytetään. Kun tämä toiminto on valittu, se pysyy aktiivisena koko hoi-
donsuunnittelun ajan. Tämä toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön
Object Creation- ja Dose Optimization -tehtäviä varten.

Annosjakauman katselu
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7.7 Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö

Yleistä

Hoitosuunnitelman päätavoite on hoitaa suuri osuus kasvaimen tilavuudesta määrätyllä
annoksella pitäen samalla normaalikudokseen kohdistuva annos mahdollisimman pienenä. Tämä
suhde voi muodostaa hyvän kriteerin optimointiasteen arvioinnille, ja se voidaan laskea suoraan
annos-tilavuus-histogramminäytöstä lukemalla normaalikudokseen kohdistuvan annoksen
prosentuaalinen osuus vertikaalisesta kohdasta, jossa riittävän korkea osuus kasvaimesta saa
tarvittavan annoksen.

Annos-tilavuus-histogrammin avaaminen

Vaihe

Voit avata annos-tilavuus-histogrammin sisältävän valintaikkunan napsauttamalla työkalurivin
Open DVH Dialog -painiketta. 

DVH-valintaikkuna

Tämä näyttää tilavuuden ja annoksen välisen suhteen erilaisille kohteille, jotka olet määritellyt.

Kuva 123 

Akselialueen säätäminen

Vaiheet

1. Jos viet hiiriosoittimen Y- ja X-akselin päässä olevien nuolten kohdalle, valittu akseli muut-
tuu punaiseksi.
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Vaiheet

2.
Voit sen jälkeen napsauttaa nuolta ja vetää sitä, kunnes haluttu alue näkyy. Jos kaksois-
napsautat jotakin nuolista, vastaava akseli näyttää automaattisesti asiaankuuluvan alu-
een.

Hilakoon säätö

Osa Toiminto

Grid Size
Voit säätää annos-tilavuus-histogrammissa käytettävää hilakokoa joko valitse-
malla arvon Grid Size -askellusruudusta tai kirjoittamalla arvon suoraan vas-
taavaan kenttään.

Finer for Small
Objects

Finer for Small Objects -toiminnossa suurempien objektien hilakoko perustuu
arvoihin, jotka on määritetty askellusruudun avulla. Pienemmille kohteille hila-
koko lasketaan käyttämällä vähintään 10 vokselia kullekin dimensiolle suunnit-
telukohdealueen tai riskielimen sisäpuolella.

Recalc Tällä kohdealue voidaan laskea uudelleen sen jälkeen, kun olet muuttanut hila-
parametreja.

Annosnäyttö

Kuva 124 
Valitun rakenteen saama maksimi-, minimi- ja keskiannos näkyvät graafisen alueen oikeassa
yläreunassa.

Kuva 125 
Jos viet hiiriosoittimen kuvaajan päälle, annostietojen alle ilmestyy uusi tekstikenttä. Valitun
rakenteen mukaan (katso s. 224) tässä näytettävät tiedot sisältävät soveltuvin osin annoksen
hiiren sijainnin mukaan, sellaisen referenssirakenteen tilavuuden, joka saa näytetyn annoksen,
sekä yhdenmukaisuusindeksin tiedot (katso s. 228).

Keskiannos

Annos lasketaan annosresoluution määrittämällä hilalla. Sen jälkeen keskiannos on kaikkien
valitun objektin sisällä olevien hilapisteiden annoksen summaus jaettuna valitun objektin kaikkien
hilapisteiden yhteismäärällä.

Suunnittelukohdealueen annossuhde

Tämä arvo näytetään, jos annos-tilavuus-histogrammin arvo eroaa kokonaissuunnitelman arvosta.

Vienti

Export to Clipboard -painikkeen avulla voit viedä kokonaisen histogrammisarjan Windows-
käyttöjärjestelmän leikepöydälle ja kopioida nämä arvot haluamaasi taulukkoeditoriin.
• Tiedot jaetaan kahteen kolmesarakkeiseen luetteloon sen mukaan, näytetäänkö

normaalikudoksen kuvaaja vai ei.
• Sarakkeet on erotettu välilehdillä ja muotoiltu määritetyillä mittausyksiköillä (katso s. 224).

Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö
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Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Tarkista aina annoslaskennan tulokset esimerkiksi suunnittelunäkymissä annettujen
tietojen avulla.
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7.7.1 Differentiaalinen ja vakio-DVH

Differentiaalinen DVH -näyttö

Differential DVH -valintaruutu Display Options -alueella aktivoi differentiaalisen histogrammin,
jossa voit nähdä, miten suuri osa kohteesta saa tietyn annoksen.

Kuva 126 
• Annosarvot hilan pisteissä, joilla on ennalta määritelty askelkoko, lasketaan ja jaetaan 1

prosentin annosalueisiin.
• Tietylle annosalueelle sijoittuneiden pisteiden lukumäärä määritellään, ja nämä merkitään

differentiaaliseen annos-tilavuus-histogrammiin suhteessa niihin hilan pisteisiin, jotka sijaitsevat
kyseessä olevan kohteen ääriviivojen sisäpuolella.

• Yhdenmukaisuusindeksin tietoja ei anneta differentiaalisen histogrammin näyttöä varten.

Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö
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Vakio-DVH-valintanäyttö

Jos Differential DVH -valintaruutu poistetaan Display Options -alueella käytöstä, näkyviin tulee
kumulatiivinen histogrammi, joka näyttää, miten suuri osuus kohteesta saa vähintään valitun
annoksen.

Kuva 127 
• Tämä vakio-annos-tilavuus-histogrammi näyttää differentiaalisen histogrammin lukemien

summauksen. Summaus alkaa suurimmasta annosarvosta ja päättyy annosarvoon, jossa
pikseli näytetään kuvaajassa.

• Yksi lähestymistapa histogrammin ymmärtämiseen on pitää tilavuutta tietyn annoksen kohdalla
tilavuutena, jonka isodoosipinta ympäröi tietyllä annoksella. Jos isodoosin tilavuus ylittää
kyseessä olevan kohteen, vain isodoosipinnan ja valitun kohteen sisällä oleva kohteen osa
näytetään.

• Yhdenmukaisuusindeksin tiedot annetaan vakio-annos-tilavuus-histogrammin näyttöä varten
(katso s. 228).
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7.7.2 DVH-lisäasetukset

Mittayksikön määrittely

Annos-tilavuus-histogrammissa tilavuutta ja annosta edustavia mittayksiköitä voidaan säätää
käyttäen alla olevia kuvakkeita ① + ②.

Kuva 128 

① ②

Kuva 129 

Objektin valinta

Objects-luettelossa ovat lueteltuina kaikki ennalta määritetyt objektit, jolloin voit näyttää kaikkien
objektien tilavuuden ja annoksen kokonaissuhteen tai yksittäisten objektien erilliset arvot.

Kuva 130 
Histogramminäyttöä mukautetaan sen mukaan, mitä pudotusvalikosta valitaan ja mitä kohteita
luettelokenttään on valittu.
Jos pudotusvalikosta valitaan esimerkiksi Target Volumes, annos-tilavuus-histogrammi näyttää
vastaavan värikoodatun kaavion jokaiselle määritetylle suunnittelukohdealueelle.

Kuva 131 
Jos yksittäinen kohdealue valitaan, histogrammin vasemmassa alareunassa näkyy 100 %:n
normalisointitilavuus.

Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö

224 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Kuva 132 
Tämä arvo lasketaan kumuloimalla hilan pisteet valitussa kohteessa. Se voi poiketa tarkemmasta,
ääriviivapohjaisesta tilavuudesta, joka annetaan Plan Content -välilehdellä.

Histogrammin alla näkyvä normalisointitilavuus riippuu laskentahilan koosta. Tämä arvo
saattaa poiketa tilavuudesta, joka on laskettu alkuperäiselle vokseliobjektille ja joka näkyy
Plan Content -välilehdellä.

Normal Tissue Graph

①

Kuva 133 
Jos Normal Tissue Graph -valintaruutu valitaan Display Options -alueella, määrätyn annoksen
saavan normaalikudoksen tilavuus näkyy sinisenä käyränä ①.
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Interpolate Graph

① ②

Kuva 134 

Nro Osa

① Interpoloitu näyttö

② Näyttö, jossa on todelliset arvot

Kun Interpolate Graph -valintaruutu otetaan käyttöön, kaavionäyttö interpoloidaan. Jos tämä
valintaruutu inaktivoidaan, todellisia arvoja käytetään.

Show Constraints

①

②

Kuva 135 
Show Constraints -valintaruudun avulla voidaan ottaa määritettyjä raja-arvoja käyttöön tai
poistaa niitä käytöstä (esim. ① + ②).

Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö
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Kuva 136 
Jos viet hiiriosoittimen kuvaajassa olevan raja-arvon päälle, näkyviin tulee lisätekstikenttä, jossa
ilmoitetaan asiaankuuluva rakenne, raja-arvoasetukset ja prosentuaalinen annos.
Lisätietoja raja-arvoista on kohdassa s. 172.

HOITOSUUNNITELMAN LUOMINEN

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 227



7.7.3 Annos-tilavuus-histogrammin yhdenmukaisuusindeksi

Yleisiä tietoja

Jos valitset suunnittelukohdealuerakenteen DVH-valintaikkunassa (katso s. 224) ja valitset vakio-
DVH-näytön (katso s. 222) ja viet hiiren kaavion päälle, näkyviin tulee tekstikenttä, joka sisältää
yhdenmukaisuusindeksin tiedot.

① ②

Kuva 137 
• Yhdenmukaisuusindeksi ilmoittaa, miten tarkasti annosjakauman tilavuus vastaa kohdealueen

kokoa ja muotoa, kun normaalikudostarkastelut otetaan huomioon.
• Annetaan RTOG-yhdenmukaisuusindeksi (CI) ① ja Ian Paddick -yhdenmukaisuusindeksi

(IPCI) ②.
HUOMAUTUS: Vain IPCI-tiedot annetaan suunnitelmavertailun aikana (katso s. 238).
 

HUOMAUTUS: RTOG-yhdenmukaisuusindeksi vastaa tavanomaista RTOG-yhdenmukaisuutta,
jos koko suunnittelukohdealue saa vähintään ilmoitetun annoksen.
 

Yhdenmukaisuusindeksin laskenta

Annos-tilavuus-histogrammissa näkyvät yhdenmukaisuusindeksiarvot lasketaan seuraavasti:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Vähintään annoksen D saavan suunnittelukohdealueen tilavuus.

VTOTAL(D) Vähintään annoksen D saavan koko kudoksen tilavuus.

VNORMAL(D) Vähintään annoksen D saavan kudoksen tilavuus ilman suunnittelukoh-
dealuetta.

VPTV Suunnittelukohdealueen tilavuus.

• CI-arvo voi olla välillä 1–∞. Ihanteellinen arvo on 1.
• IPCI-arvo voi olla välillä 0–1. Ihanteellinen arvo on 1. Arvot ilmaistaan prosenttilukuina.

Lisätietoja yhdenmukaisuusindekseistä on seuraavassa julkaisussa:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Yhdenmukaisuusindeksi useille suunnittelukohdealueille

Jos hoitosuunnitelma sisältää useita suunnittelukohdealueita, yhden suunnittelukohdealueen
yhdenmukaisuusindeksin laskennassa otetaan huomioon koko normaali kudos, myös muita
määritellyn annoksen saavia suunnittelukohdealueita ympäröivä normaali kudos.

Annos-tilavuus-histogrammin (DVH) käyttö
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7.8 ExacTrac Verolla suoritettavien dynaamisten
Dynamic Tracking -seurantahoitojen suunnittelu

7.8.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Hoidon suunnittelun aikana säteilykeilan poikkeama on otettava huomioon sen varmistamiseksi,
että riskielimet eivät saa huomattavasti kolmiulotteisuuteen perustuvassa suunnittelussa
ennakoitua annosta suurempaa annosta. Jos 4D-TT-tietojoukko on saatavilla kohteen ja/tai
riskielimen liikkeen arviointiin, ota huomioon, että kohde saattaa liikkua eri hoitofraktioiden aikana
eri amplitudilla ja eri mediaaniaseman ympärillä. Säteilykeilat on yleensä pidettävä riskielimistä
etäämmällä kuin ”staattisten” hoitojen suunnittelussa.

Hoitomenetelmien yhteensopivuus dynaamista Dynamic Tracking -seurantaa käytettäessä

Kaikkia hoitomenetelmiä ei tällä hetkellä voida yhdistää dynaamiseen Dynamic Tracking -
seurantaan. Katso Kliininen ExacTrac Vero -käyttöohje tai ota yhteyttä Brainlabin asiakastuen
asiantuntijaan.

Käytettävyys

Hoitosuunnitelmia, joiden Dynamic tracking -merkintä on käytössä, voidaan käyttää vain, kun
suunnitelma on luotu iPlan RT Dose 4.5 -järjestelmässä. Kun merkintä on otettu käyttöön,
kiihdytin sallii hoidon ainoastaan dynaamisessa Dynamic Tracking -seurantatilassa.
Hoitosuunnitelmissa, joissa ei ole valittu dynaamista Dynamic Tracking -seurantamerkintää, ei
voida käyttää dynaamista Dynamic Tracking -seurantatilaa.

Dynaamisen Dynamic Tracking -seurannan käyttöönotto iPlan RT Dosessa

Vaihe

Valitse Enable Dynamic Tracking -valintaruutu Treatment Group -kohdan Properties-välileh-
den laitetiedoissa.

HOITOSUUNNITELMAN LUOMINEN

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 229



Kallistusalueen ilmaisin

Kallistusalueen ilmaisin näytetään automaattisesti iPlan RT Dosen Beam’s Eye View -näytöllä,
jos dynaamisen seurannan merkintä on otettu käyttöön. Sitä edustaa katkoviivaruutu ①.
Kallistusalueen ilmaisimen koon määrittävät uloimmat MLC-liuskat.

①

Kuva 138 

ExacTrac Verolla suoritettavien dynaamisten Dynamic Tracking -seurantahoitojen suunnittelu
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7.9 Erityisten MLC-laitteiden hoidonsuunnittelun
rajoittaminen

Yleisiä tietoja

Käyttämäsi hoitojärjestelmän mukaan automaattisesti mukautetut liuskojen asemat eivät ehkä
mukaudu suunnittelumuotoon tarkasti. Jos käyttämälläsi MLC:llä on laitteistorajoituksia, esim.
puuttuva interdigitaatio, suojausliuskat, rajoitettu yliliike tai kiinteitä liuskavälejä (esim. Siemens 3-
D MLC- ja Elekta MLCi, MLCi2 tai Agility), liuskojen muoto ei ehkä ole halutunlainen.
Dynaamisten kaarten ja IMRT-säteilykeilojen liuskasekvenssien on oltava myös
laitteistovaatimusten mukaiset, eikä niiden ulkoasu aina vastaa odotuksia. Näitä
laitteistorajoituksia ei sinänsä voida ohittaa, vaikka automaattinen liuskasovitus ja
liuskasekvensointialgoritmit sisältävät erikoisoptimoinnit ei-inter-digitoiville MLC:eille,
suojausliuskoille ja staattisille liuskaraoille (muun muassa flag pole -optimointi).

MLC-näkökohtia

Ota tällaisten MLC-laitteiden avulla suoritettavassa hoidonsuunnittelussa huomioon seuraavaa:
• Manuaalisessa MLC:n ja leukojen mukautuksessa Elekta MLCi-, MLCi2- tai Agility-laitteella on

noudatettava erityisiä laitteistovaatimuksia (esim. suojausliuskat).
• Elekta MLCi-, MLCi2-, Agility- ja Siemens-laitteiden sisäänrakennetuissa MLC-laitteissa

edellytetään, että leuat seuraavat MLC:tä jokaisessa säteilykeilassa tai segmentissä. Näin ollen
tällaisia MLC-laitteita käytettäessä manuaalinen leukojen mukautus voidaan suorittaa vain
käyttöönottotestausta mutta ei kliinisiä hoitosuunnitelmia varten.

• Tietyissä olosuhteissa saatetaan automaattisesti luoda suljettuja MLC-kenttiä osana
dynaamisten kaaren ja IMRT:n sekvenssejä. Tällöin leuat sijoitetaan näiden kenttien keskelle.
Jos tämä aiheuttaa hoidon aikana ongelmia MLC-laitteistossa ja ohjelmistossa:
- Dynaamista kaarta käytettäessä tältä tilanteelta voidaan välttyä muuttamalla aloitus- ja

lopetuskulmaa tai jakamalla kaari suljetun MLC-kentän välttämiseksi.
- Dynaamista IMRT:tä käytettäessä tältä tilanteelta voidaan välttyä valitsemalla step-and-

shoot IMRT ilman liuskojen nopeusrajoitusta.
• Leukojen suurinta sallittua nopeutta ei oleta huomioon käytettäessä dynaamisia kaarihoitoja ja

dynaamisia IMRT-hoitoja Elekta Agility- tai MLCi2-laitteella. Testien mukaan linacin ohjaus
alentaa annosnopeutta tapauksissa, joissa leukojen nopeus ylitettäisiin. Tämä saattaa johtaa
hieman pidempään hoitoaikaan.

• Suunniteltaessa step-and-shoot IMRT:n käyttöä Elekta MLC -laitteissa ja sisäänrakennetuissa
Siemens MLC -laitteissa ei suositella liuskojen nopeusrajoitusvaihtoehdon käyttöä (se voidaan
määrittää Physics Administration- tai Beam Profile Editor -kohdassa).

Leukojen suurinta sallittua nopeutta ei oleta huomioon käytettäessä dynaamisia
kaarihoitoja ja dynaamisia IMRT-hoitoja Elekta Agility- tai MLCi2-laitteella. Harvinaisissa
tapauksissa tämä saattaa johtaa annoksen epätarkkaan antamiseen. Varmista, että tällaiset
epätarkkuudet voidaan havaita laadunvarmistuksen rutiinitesteillä.

Hyvin pieniä tai kapeita kohteita ei voida suunnitella MLC-laitteilla, joiden liuskojen
minimiväli on suuri (esim. 5 mm:n väli Elekta MLCi- ja MLCi2-laitteessa). Jos liuskaparin
toivotut mutta kapeat aukot ovat MLC-laitteen edellyttämää liuskojen minimiväliä
pienemmät, liuskapari katsotaan automaattisessa liuskasovituksessa suljetuksi.

Jos suoritat manuaalisen MLC-liuskan ja leukojen mukautuksen, on sinun vastuullasi
asettaa liuskat ja leuat niin, että vältytään virheellisen kohdealueen ja/tai kriittisten
rakenteiden tahattomalta säteilytykseltä.
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Erityisten MLC-laitteiden hoidonsuunnittelun rajoittaminen
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8 HOITOSUUNNITELMAN
KÄSITTELY

8.1 Mielenkiintopisteiden määrittäminen

Yleistä

Mielenkiintopisteet on jaettu seuraaviin luokkiin:

Osa Toiminto

Normalisointipiste

Tämän tyypin piste voidaan määritellä
• automaattisesti, jos vaihtoehto Point Prescription to Isocenter valitaan

määräyksen määrittämisen aikana (katso s. 162),
• manuaalisesti, lisäämällä yksittäinen normalisointipiste (katso s. 234),
• automaattisesti käyttämällä Auto Generation -toimintoa (katso s. 236).

Edustuspiste

Myös nämä pisteet ilmoittavat määrätyn annoksen. Ohjelmisto luo ne auto-
maattisesti suunnittelukohdealueille, joille ei ole alkuaan määrätty normali-
sointipistettä (ts. jos Dose Volume Prescription -vaihtoehto on valittu mää-
räyksen määrittelyssä).
Jos IMRT-hoidoissa hoidetaan useita kohdealueita käyttäen samaa hoitoryh-
mää, yhdelle suunnittelukohdealueelle luodaan vain yksi edustuspiste.

Muu mielenkiinto-
piste

Erilaisia mielenkiintopisteitä, esimerkiksi hoitoryhmän koordinaatin minimian-
nospiste, voidaan määritellä seuraavasti:
• manuaalisesti, lisäämällä yksittäinen mielenkiintopiste (katso s. 234),
• automaattisesti käyttämällä Auto Generation -toimintoa (katso s. 236).
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Mielenkiintopisteiden tarkastelu

Nämä on lueteltu toimintoalueen Prescription-välilehdellä:

Kuva 139 

Manuaalisen pisteen määrittäminen

Vaiheet

1. Pisteen määrittelyä varten napsauta Add-painiketta toimintoalueen Prescription-välileh-
dellä. Edustuspisteitä ei voida luoda manuaalisesti.

2. Mielenkiintopisteiden luetteloon ja suunnittelunäkymiin lisätään nyt automaattisesti ma-
nuaalinen piste.

3.
Tätä pistettä voidaan nyt muokata napsauttamalla vastaavaa kuvaketta.

Properties-valintaikkuna

Kuva 140 

Mielenkiintopisteiden määrittäminen
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Pisteen nimen muokkauksen lisäksi voidaan tehdä muita muokkauksia:

Osa Toiminto

Custom position Voit syöttää tietyn aseman koordinaatit.

Retrieve position
from

Voit määrittää seuraavat pisteet:
• Coord. of Group: tällä toiminnolla mielenkiintopiste voidaan asettaa tietyn

hoitoryhmän sijainnin mukaan.
Seuraavat pisteet voidaan määritellä joko tietylle segmentoidulle kohteelle
(esim. PTV) tai koko suunnitelmalle:
• Focus Point of: tällä toiminnolla mielenkiintopiste asetetaan valitun koh-

teen sijainnin mukaan.
• Min. dose point, Med. dose point tai Max. dose point: näillä vaihtoeh-

doilla mielenkiintopiste asetetaan valitun objektin tietyn annospisteen koh-
dalle.

Update points au-
tomatically

Jos tämä valintaruutu aktivoidaan, valitun pisteen sijainti päivittyy automaatti-
sesti, kun hoitosuunnitelmaa muokataan.

Update Now Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää valitun pisteen sijainnin.

Function (Toimin-
to)

• Tässä piste voidaan edelleen määrittää tietyn suunnittelukohdealueen
Point of Interest -kohteeksi tai Normalization Point -kohteeksi.

• Jos Normalization Point valitaan, suunnittelun aikana käytetään mieluum-
min pisteenmääräysmenetelmää kuin annos-tilavuus-menetelmää (katso
s. 164).

Mielenkiintopisteen ominaisuuksien muokkaaminen

Saat valitun mielenkiintopisteen ominaisuudet näkyviin napsauttamalla vastaavaa kuvaketta.

Properties-valintaikkunassa käytettävissä olevat konfigurointivaihtoehdot riippuvat valitun
mielenkiintopisteen tyypistä.

Mielenkiintopisteet Asetukset

Edustuspisteet

Vain nimeä voidaan muokata. Edustuspisteet ilmoittavat määrätyn an-
noksen, ja ohjelma määrittelee ne automaattisesti suunnittelukohdea-
lueille, joilla ei ole normalisointipistettä (ts. annos-kohde-määräyksen
tapauksessa).

Kaikki muut pisteet

Kaikille muille pisteille voidaan tehdä erilaisia muokkauksia, mukaan
luettuina käyttäjän määrittelemä asema (Custom position) tai tiettyyn
pisteeseen perustuva asema (käyttäen Retrieve position from -toi-
mintoa).
Pisteen Function voidaan myös määrittää tarkemmin suunnittelukoh-
dealueelle seuraavasti (katso s. 234):
• Point of Interest tai
• Normalization Point.

HUOMAUTUS: jos Normalization Point valitaan, suunnittelun aikana
käytetään mieluummin pisteenmääräysmenetelmää kuin annos-tila-
vuus-menetelmää (katso s. 164).
 

Lisätietoja mielenkiintopisteistä on seuraavassa kohdassa: s. 233.
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Pisteiden automaattinen luonti

Napsauta Prescription-välilehdellä kohtaa Auto Generation. Näkyviin tulee Generate-
valintaikkuna.

Kuva 141 

Komponentti Toiminto

Select Points of In-
terest

Valitse luotavan pisteen tyyppi seuraavista valintaruuduista:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points tai Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Jos tämä valintaruutu aktivoidaan, valitun pisteen sijainti päivittyy auto-
maattisesti, kun hoitosuunnitelmaa muokataan.

Generate Normali-
zation Points

• Tässä voidaan luoda normalisointipisteitä pistetyypeille, jotka on määri-
tetty käyttäen mielenkiintopisteiden valintaruutuja.

• Jos luodaan normalisointipisteitä, suunnittelun aikana käytetään mie-
luummin pisteenmääräysmenetelmää kuin annos-tilavuusmenetelmää
(katso s. 164).

Manuaaliset pisteet suunnittelunäkymässä

① ②

Kuva 142 

Mielenkiintopisteiden määrittäminen
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Nro Osa

① Manuaalisen pisteen määritys: alustava piste

② Manuaalisen pisteen määritys: manuaalisen pisteen asetus minimiannospisteeksi

Automaattisesti luotujen mielenkiintopisteiden, kuten minimi- ja maksimiannospisteiden, tarkka
sijainti tietylle kohteelle riippuu kyseiselle kohteelle käytettävän annoslaskentahilan koosta. Hilan
koko mukautetaan jokaiselle kohteelle yksilöllisesti, jotta hilapisteiden määrä olisi minimissään
kaikissa suunnissa. Tästä johtuu, että automaattisesti luodut sijainnit ovat tarkempia pienemmille
elimille kuin isommille.
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8.2 Eri suunnitelmien vertailu

Yleistä

Voit tehdä seuraavia vertailuja:
• käytössä olevan suunnitelman Monte Carlo -algoritmin avulla aikaansaadun annoslaskennan ja

kynäkeila-algoritmin avulla aikaansaadun annoslaskennan vertailu,
• kahden eri hoitosuunnitelman vertailu.

Suunnitelmavertailun käyttöönotto

Vaiheet

1.

Napsauta Plan Comparison -painiketta.

2.

• Jos haluat vertailla kahta eri hoitosuunnitelmaa, napsauta Load plan -painiketta.
• Jos haluat vertailla nykyisen suunnitelman kahta eri annoslaskentaa, napsauta Monte

Carlo -painiketta.

Eri suunnitelmien vertailu
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8.2.1 Annoslaskentavertailu

Yleiskuvaus

Kuva 143 
Jos olet valinnut nykyisen suunnitelman Monte Carlo- ja kynäkeila-annoslaskennan vertailun
(katso s. 238), vertailunäyttö jakautuu yllä näkyviin välilehtiin.

Dual Reconst -välilehti

Kuva 144 
Tämä välilehti sisältää aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän, jossa Monte Carlo -
annoslaskenta näkyy vasemmalla ja kynäkeila-annoslaskenta oikealla.
Työkalurivin tärkeimmät toiminnot (mukaan lukien Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -painike
Monte Carlo -laskennan aktivointiin/inaktivointiin vasemmanpuoleisissa näkymissä) ovat
välilehtisivun oikeassa reunassa.

Spy Glass -välilehti

Kuva 145 
Voit vertailla Spy Glass -toiminnon avulla Monte Carlo -annoslaskentaa (näytetään
suurennuslasikehyksen ulkopuolella) suoraan kynäkeila-annoslaskennan kanssa.
Annosskaalaustiedot (katso myös s. 213) näkyvät näkymän oikeassa alareunassa. Vastaavia
Monte Carlo - ja kynäkeila-arvoja voidaan verrata myös suurennuslasitoiminnolla.
Työkalurivin tärkeimmät toiminnot (mukaan lukien Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -painike
Monte Carlo -laskennan aktivointiin/inaktivointiin vasemmanpuoleisissa näkymissä) näkyvät Spy
Glass -välilehtisivun oikeassa reunassa.
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DVH-välilehti

Kuva 146 
Tällä välilehdellä Monte Carlo -algoritmin perusteella laskettua annos-tilavuus-histogrammia
verrataan kynäkeila-algoritmilla laskettuun histogrammiin.
• Napsauttamalla annos-tilavuus-histogrammia voit vaihdella Monte Carlo- ja kynäkeila-näyttöjä.
• Aktiivinen algoritmi ilmoitetaan annos-tilavuus-histogrammin alla.
• Aktiivinen algoritmi näkyy histogrammissa yhtenäisenä viivana. Inaktiivinen algoritmi näkyy

histogrammissa pisteviivana.

Suunnitelman sisältö

Suunnitelman sisältö näkyy tässä puurakenteena, jonka avulla tietoja voidaan käyttää
valintaikkunasta poistumatta.

Eri suunnitelmien vertailu
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8.2.2 Kahden erilaisen hoitosuunnitelman vertailu

Yleiskuvaus

Jos olet valinnut nykyisen hoitosuunnitelman vertailun toiseen hoitosuunnitelmaan (katso s. 238),
suunnitelmanvalintaikkuna on näkyvissä.

Plans-valintaikkuna

Kuva 147 
Valitse Plans-valintaikkunassa hoitosuunnitelma, johon nykyistä hoitosuunnitelmaa verrataan.
HUOMAUTUS: sen mukaan, mikä suunnitelma on valittu, näkyviin saattaa tulla nyt erilaisia
varoitusviestejä, jotka ilmoittavat kahden suunnitelman välisistä eroista. Lue nämä viestit
huolellisesti, ennen kuin jatkat.
 

Näkymävertailu

Kuva 148 
Kun valittu suunnitelma on ladattu, avautuu erillinen, edellä kuvatut välilehdet sisältävä näyttö.

Dual Reconst -välilehti

Kuva 149 
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Tämä välilehti sisältää aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän; nykyinen suunnitelma
näkyy vasemmalla ja toinen suunnitelma oikealla.
Työkalurivin tärkeimmät toiminnot (mukaan lukien Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -painike
Monte Carlo -laskennan aktivointiin) ovat välilehden oikeassa reunassa. 

Spy Glass -välilehti

Kuva 150 
Spy Glass -välilehden avulla voit verrata vertailuun valittua suunnitelmaa (näytetään
suurennuslasikehyksen sisällä) suoraan nykyisen hoitosuunnitelman kanssa.
Työkalurivin tärkeimmät toiminnot (mukaan lukien Toggle Monte Carlo / Pencil Beam -painike
Monte Carlo -laskennan aktivointiin) ovat Spy Glass -välilehden oikeassa reunassa.

DVH-välilehti

Kuva 151 
Tällä välilehdellä nykyiselle suunnitelmalle laskettua annos-tilavuus-histogrammia verrataan
toiselle suunnitelmalle laskettuun histogrammiin.
• Histogrammia napsauttamalla voit vaihtaa aktiivista näyttöä nykyisen ja toisen suunnitelman

välillä.
• Histogrammin oikeassa ylänurkassa näkyy, mikä suunnitelma on aktiivinen.

Eri suunnitelmien vertailu
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• Aktiivinen suunnitelma näkyy histogrammissa yhtenäisenä viivana. Inatiivinen suunnitelma
näkyy histogrammissa pisteviivana.

Suunnitelman sisältö

Kuva 152 
Kunkin suunnitelman sisältö näkyy tässä puurakenteessa vertailua varten.
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8.3 Suunnitelmanäkymävaihtoehdot
8.3.1 Näkymätilojen vaihtelu

Yleisiä tietoja

Toggle view mode -painikkeella voit valita näkymäsuunnan ja näytettävät objektit.

Näkymätilojen vaihtoehdot: Törmäyskartta

Kuva 153 

Näkymätilojen vaihtoehdot: Keilanäkymät

Kuva 154 

Käytettävissä olevat toiminnot

Toggle view mode -painike on käytettävissä törmäyskarttanäkymissä ja keilanäkymissä.
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat seuraavasti:

Suunnitelmanäkymävaihtoehdot
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Osa Toiminto

Törmäyskartta

Front view (OARs only): näyttää anterio-posteriorisen näkymän, joka si-
sältää vain riskielimet.
Cranial view (OARs only): näyttää pää–jalat-näkymän, joka sisältää vain
riskielimet.
Front view (All structures): näyttää anterio-posteriorisen näkymän, joka
sisältää kaikki segmentoidut kohteet.
Cranial view (All structures): näyttää pää–jalat-näkymän, joka sisältää
kaikki segmentoidut kohteet.
Machine View: näyttää näkymän huoneesta, johon sisältyy Linac.

Keilanäkymä

3D Objects: kollimaattorinäkymä menee käytettävissä olevien segmentoi-
tujen kohteiden 3D-näytön päälle.
DRRs: kollimaattorinäkymä menee vastaavan DRR:n päälle.
Object Contours: kollimaattorinäkymä menee käytettävissä olevien seg-
mentoitujen kohteiden ääriviivanäytön päälle.
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8.3.2 Syvyysnäkymä

Yleisiä tietoja

View Options -painike näyttää käytettävissä olevat suuntavaihtoehdot (katso s. 481).
Annossuunnittelunäkymiin saadaan tällä painikkeella käyttöön kaksi muuta suunnittelunäkymää:
Depth- ja Field-näkymä.

Syvyysnäkymän käyttöönotto

Jos valitset Depth-näkymän, rekonstruktiossa näkyy parhaillaan valittuna olevan säteilykeilan tai
kaaren reitti (keskiakseli) kudoksen läpi alkaen potilaan iholta ja päättyen valitun hoitoryhmän
isosentrikoordinaatin kohtaan.

Näkymävaihtoehto: Syvyysnäkymä

Koska säteilyreitti voi alkaa mistä suunnasta tahansa, näkymäsuunta ei aina näy kohtisuorassa
nykyisen leikkeen näkymäsuuntaa vasten. Tällaisessa tapauksessa näkymän oikeassa
ylänurkassa näkyvä näkymäsuunta on Oblique.

① ②

Kuva 155 

Nro Osa

① Syvyysnäkymä: säteilykeila

② Syvyysnäkymä: kaari

Yleistä

Jokaisen näkymän yläreunassa näkyy keltaisella seuraavat tiedot:
• hoitoelementin nimi,
• pöydän kulma,
• kollimaattorikulma (vain MLC-hoidot),
• monitoriyksikköjen lukumäärä,
• kanturikulma (vain konformaalinen säteilykeila ja IMRT-säteilykeila),
• keskimääräinen ihoetäisyys ja keskimääräinen ekvivalenttietäisyys kaikille kaarille (vain

kaarihoidot).
Näkymässä ilmoitetaan myös, onko heterogeenisyyskorjaus käytössä vai ei (katso s. 103).

Suunnitelmanäkymävaihtoehdot
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Säteilykeilatietojen näyttö

Mitattu etäisyys (säteilyreitti) osoitetaan keltaisella viivalla alkaen valkoisesta pisteestä ihon
pinnassa ja päättyen vihreään pystyviivaan isosentrissä.
• Vihreä viiva ilmaisee kentän laajennuksen.
• Yhtenäinen keltainen viiva ilmaisee säteilykeilan sisäänmenoreitin.
• Keltainen katkoviiva ilmaisee säteilykeilan ulostuloreitin.
• Kaarihoidoissa etäisyysmittaukset näkyvät koko kaarelle tasaisesti jaetuissa kymmenen asteen

kulmissa. Jokaiselle säteilyreittiä ilmaisevalle viivalle säteilykeilan leikkauspiste potilaan ihon
kanssa osoitetaan valkoisella pisteellä.

Erityiset etäisyystiedot

Absoluuttinen etäisyys ihon pinnasta isosentriin ja ekvivalentti syvyys (millimetreinä) nykyiselle
säteilykeilalle tai kaarelle esitetään säteilyreitin vieressä.
Ekvivalentti syvyysarvo ottaa huomioon vaihtelut kudoksen tiheydessä keskisäteen suunnassa.
Siten tätä informaatiota voidaan käyttää annosalgoritmin syvyyslaskennan tai
heterogeenisyyskorjauksen vahvistamisessa.

Jos et valitse Heterogeneity Correction -valintaruutua, seurauksena voi olla virheellinen
syvyysekvivalenssi. Tästä syystä sinun pitää tarkistaa syvyysekvivalenssi ja kudokseen
sisäänmeno kaaren taso-/syvyysprojektionäkymässä varmistuaksesi, että ihon pinta on
oikein havaittu ja että säteilykeilan/kaaren sisääntulopisteet on oikein sisällytetty TT-
kuvaussarjaan.

Sinun pitää siksi tarkistaa huolellisesti syvyysekvivalenssi ja kudokseen sisäänmeno
kaaren taso-/syvyysprojektionäkymässä jokaiselle säteilykeilalle tai kaarelle. Tämä on
erityisen tärkeää, jos hoitosuunnitelmaa muokataan toisessa ohjelmasovelluksessa (esim.
iPlan RT Imagessa) sen jälkeen, kun säteilykeilat ja kaaret on määritetty, sillä kudosmalli
(katso s. 73) on saattanut muuttua suhteessa referenssi-TT:hen uuden paikannuksen tai
kuvien yhdistämisen takia.

Kaarisimulaatio

Kaarihoidoissa ohjauspaneeli (katso s. 268) on kenttänäkymän alareunassa.
• Siitä voit seurata jokaisen yksittäisen kaaren säteilyreittiä kymmenen asteen välein.
• Nykyinen kanturikulma näkyy keltaisella ohjauspaneelin yläpuolella.
• Pöydän/kanturin kuvake törmäyskartan oikealla puolella näyttää myös kanturin ja pöydän

aseman liikesekvenssin aikana.
Sama ohjauspaneeli on keilanäkymien alareunassa (katso s. 256).
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8.3.3 Kenttänäkymä

Yleisiä tietoja

View Options -painike näyttää käytettävissä olevat suuntavaihtoehdot (katso s. 481).
Annossuunnittelunäkymiin saadaan tällä painikkeella käyttöön kaksi muuta suunnittelunäkymää:
Depth- ja Field-näkymä.

Kenttänäkymän aktivointi

Jos valitset Field-näkymän, nykyisessä leikkeessä näkyy keilanäkymä
suunnittelukohdealueeseen projisoituna.

Näkymävaihtoehto: Kenttänäkymä

Koska säteilyreitti voi alkaa mistä suunnasta tahansa, näkymäsuunta ei aina näy kohtisuorassa
nykyisen leikkeen näkymäsuuntaa vasten. Tällaisessa tapauksessa näkymän oikeassa
ylänurkassa näkyvä näkymäsuunta on Oblique.

① ②
Kuva 156 

Nro Osa

① Kenttänäkymä: säteilykeila

② Kenttänäkymä: kaari

Jokaisen näkymän yläreunassa näkyy keltaisella seuraavat tiedot:
• hoitoelementin nimi,
• monitoriyksikköjen lukumäärä,
• kanturikulma,
• pöydän kulma,
• kollimaattorikulma (vain MLC-hoidot),
• kartion nimellishalkaisija (sirkulaarinen kaarielementti).

Näkymässä ilmoitetaan myös, onko heterogeenisyyskorjaus käytössä vai ei (katso s. 103).

Kenttänäyttö

• Nykyiselle säteilykeilalle tai kaarelle määritelty säteilykenttä näkyy vihreässä kehyksessä.
• Ensisijaiset leuat näkyvät sinisessä kehyksessä.

Suunnitelmanäkymävaihtoehdot
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• Valitun hoitoryhmän isosentrikoordinaatti on osoitettu vihreällä ristillä.
• Segmentoidut kohteet näkyvät ääriviivoina.

Kaarisimulaatio

Kaarihoidoissa ohjauspaneeli (katso s. 268) on syvyysnäkymän alareunassa.
• Siitä voit seurata jokaisen yksittäisen kaaren säteilyreittiä kymmenen asteen välein.
• Sama ohjauspaneeli on keilanäkymien alareunassa (katso s. 256).
• Nykyinen kanturikulma näkyy keltaisella ohjauspaneelin yläpuolella.
• Pöydän/kanturin kuvake törmäyskartan oikealla puolella näyttää myös kanturin ja pöydän

aseman liikesekvenssin aikana.
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8.4 Hoitoelementtien sijoitus
8.4.1 Säteilykeila-/kaarinäyttö

Yleisiä tietoja

3D-yleiskuvaus näkyy Overview-välilehden vasemmassa yläreunassa ja Irradiation Plan -
välilehden vasemmassa alareunassa. Näissä näkymissä ja määritellessäsi näkymäsuuntaa (katso
s. 481) ja yleensäkin näytettävien tietojen tyyppiä (katso s. 482) voit myös määrittää tietyt
asetukset säteilykeilojen ja kaarien näytölle.
3D-näkymässä voit nähdä, onko säteilykeilan tai kaaren reitillä kohteita, joita on vältettävä hoidon
aikana.
• Se, mitä säteilykeiloja tai kaaria näytetään, riippuu valinnastasi Arc/Beam-valikossa.

Parhaillaan valittu hoitoelementti näkyy vihreänä.
• Voit valita kaaren tai säteilykeilan napsauttamalla sitä 3D-näkymässä tai toimintoalueen

luettelosta.
• Saat elementin kulma-arvot näkyviin viemällä hiiren elementin kohdalle 3D-näkymässä.
• Myös valittujen elementtien vastaavat arvot, esimerkiksi pöytä- tai kanturikulmille, näkyvät

toimintoalueella.

Säteilykeila- ja kaariasetusten käyttöönotto

Arc/Beam display -painikkeen napsautus avaa valikon, jossa on säteilykeila- ja kaarinäytön
käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Säteilykeila- ja kaariasetusten määrittely

Kuva 157 
• All Beams/Arcs: kaikki nykyiselle hoitosuunnitelmalle määritellyt säteilykeilat ja kaaret

näytetään.
• Beams/Arcs of Group: kaikki nykyiselle hoitoryhmälle määritellyt säteilykeilat ja kaaret

näytetään.
• Selected Beam/Arc: vain nykyinen toimintoalueella valittu säteilykeila tai kaari näytetään.
• No Beams/Arcs: säteilykeiloja tai kaaria ei näytetä.

Kolmelle ensimmäiselle näyttövaihtoehdolle on käytettävissä Thin-variaatio.

Hoitoelementtien sijoitus
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Säteilykeilojen ja kaarten sijoitus

Toimintoalueen Position-toiminnolla (katso s. 189) voidaan sijoittaa hoitoryhmiä. Yksittäisiä
säteilykeiloja ja kaaria voidaan sijoittaa uudelleen 3D-yleisnäkymässä seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

①

②

③

①

Kuva 158 

Vaiheet

1. Valitse asiaankuuluva säteilykeila tai kaari toimintoalueen luettelosta.

2. Loitonna näkymää, kunnes asiaankuuluva säteilykeila tai kaarielementti näkyy kokonai-
suudessaan.

3. Valitun säteilykeilan ① päässä pitäisi nyt näkyä ympyrä. Napsauta ympyrää ja vedä se
hiirellä haluttuun kohtaan pöytä- ja kanturikulmien säätämiseksi.

4. Kaarien tapauksessa sekä alku- että loppupisteen osoittaa ympyrä ②. Pöytäkulma osoit-
etaan neliöllä ③.

5. Napsauta ympyröitä ja/tai neliötä hiirellä ja vedä ne haluttuun kohtaan. Vastaavat pöytä-
ja kanturikulmien arvot päivittyvät automaattisesti toimintoalueella.

HOITOSUUNNITELMAN KÄSITTELY

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 251



8.4.2 Leikenäkymät

Yleisiä tietoja

Annosjakaumaa voidaan tarkastella leikenäkymissä (katso s. 472).

Leikenäkymä

Kuva 159 

Annosnäyttö

Annosjakauma saadaan näkyviin leikenäkymissä esimerkiksi seuraavassa kohdassa kuvatuilla
toiminnoilla: s. 213.

Hoitoryhmänäyttö

Elementti Kuvaus

Vihreä risti Valitun hoitoryhmän isosentrikoordinaatti.

Sininen risti Leikenäkymän muiden hoitoryhmien isosentrikoordinaatit.

Katkoviivaympyrä Sijaintitilassa (toimintoalueella valitaan Position) sirkulaaristen hoito-
ryhmien määrätty puolivarjo.

Hoitoelementtien sijoitus
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8.4.3 Törmäyskartta

Yleisiä tietoja

Törmäyskartta näyttää Irradiation Plan- ja Arc BEVs -suunnitteluvälilehdillä segmentoitujen
objektien kaksiulotteisen näkymän projisoituna pallon pinnalle. 
Arc BEVs -suunnitteluvälilehti on käytettävissä vain kaarihoitoryhmiä sisältävissä
hoitosuunnitelmissa.

Törmäyskartat: kaarella annettavat hoidot

Kuva 160 

Törmäyskartat: säteilykeilalla annettavat hoidot

①
②

③④

⑤

⑥

Kuva 161 
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Nro Osa

① Parhaillaan valitun hoitoryhmän isosentrikoordinaatti on sijoitettu ympyrän keskelle.

②
Myös parhaillaan valitun hoitoryhmän säteilykeilat tai kaaret näkyvät hoitoryhmien pers-
pektiivistä. Näkyvissä on myös tarkka piste, jossa säteilykeilan keskiakseli menee suunni-
tellun kohteen läpi.

③ Pöydän/kanturin kuvake törmäyskartan oikeassa alanurkassa näyttää myös kanturin ja
pöydän aseman nykyisessä hoitokentässä.

④ Törmäyskartan vasemmassa alanurkassa oleva potilaskuvake näyttää potilaan suunnan.

⑤
Suunnitellut kohteet projisoidaan ympyrän sisäpinnalle isosentrin perspektiivistä. Hoitoe-
lementit, jotka kuuluvat valitun hoitoryhmän kanssa identtiset koordinaatit sisältävään hoi-
toryhmään, näkyvät harmaina.

⑥
Jokainen kriittinen elin projisoidaan kahdesti, kerran sisäänmenokulmalle (säteilykeila tai
kaari osuu elimeen ennen kuin se osuu isosentriin) ja kerran ulostulokulmalle (säteilykeila
tai kaari osuu elimeen sen jälkeen, kun se on osunut isosentriin).

Kahden eri projisointitekniikan yhdistämisen takia törmäyskartassa näkyvät MLC-muodot
eivät ole tarkkoja suhteessa kriittisiin rakenteisiin. Säteilykeilan tai kaaren säädön jälkeen
suhde kriittisiin rakenteisiin on tarkistettava Field-näkymän (katso s. 248) avulla.

Kanturi- ja pöytäkulmat: Säteilykeilat

Kuva 162 
Valitun säteilykeilan elementin tai hoitoryhmän sijaintia voidaan säätää vapaasti hiiren avulla.

Kanturi- ja pöytäkulmat: kaaret

②

①

③

Kuva 163 
Valitun kaarielementin tai kaarihoitoryhmän sijaintia voidaan myös säätää vapaasti hiiren avulla.
• Siirtämällä kaaren punaista pistettä ① voit säätää kaaren loppupistettä (kanturin

pysähtymiskohta).
• Kaaren keskipisteen ② siirtäminen vaaka-akselia myöten muokkaa pöydän kulmaa.
• Siirtämällä kaaren vihreää ympyräpistettä ③ voit säätää kaaren loppupistettä (kanturin

aloituskohta).
Kun viet hiiren valitun pisteen nimen kohdalle, valitun pisteen ja vastaavan kulman tiedot tulevat
näkyviin.

Hoitoelementtien sijoitus
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Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Kaaren edustus törmäyskartassa ei näytä kaarikenttien kokoa vaan kenttien keskustan
koon. Tästä syystä törmäyskarttaa ei tule käyttää tarkistettaessa, onko säteilykeilan reitillä
kriittisiä rakenteita.

Törmäyskartta ei ilmoita mahdollisista Linacin kanturin ja hoitopöydän välisistä
törmäyksistä. Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa asianmukaisesti hoitohuoneen
sisäpuoli niin, että valittuja kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen
potilaan vammautumatta tai laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

HOITOSUUNNITELMAN KÄSITTELY

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 255



8.5 Keilanäkymät

Yleistä

Irradiation Plan- ja Arc BEVs -suunnitteluvälilehtien keilanäkymissä näytetään
suunnittelukohdealueelle suunniteltu säteilytyskenttä.
• Nykyinen säteilytyskentälle suunniteltu muoto näkyy vihreällä rajattuna.
• Kaikki segmentoidut kohteet, PTV mukaan lukien, näkyvät 3D:nä.
• Nykyinen isosentrikohta keskitetään näkymään, ja sen ilmoittaa sinisen hiusristikon

poikkileikkauspiste.
Keilanäkymien sisältämät tarkat tiedot riippuvat valitusta välilehdestä ja hoitoryhmän tyypistä:
• Sivu 258
• Sivu 260
• Sivu 261
• Sivu 262

Keilanäkymä: Irradiation Plan -välilehti

① ②
Kuva 164 

Nro Osa

① MLC-säteilykeila

② Sirkulaarinen kaari

Keilanäkymä Irradiation Plan -välilehdellä näyttää yksittäisen kanturikulman nykyisen
säteilytyskentän.

Keilanäkymät
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Keilanäkymä: Arc BEVs -välilehti

① ②
Kuva 165 

Nro Osa

① Vakiotarkistus-keilanäkymä

② Toiminnallinen keilanäkymä

Arc BEVs -suunnitteluvälilehti on käytettävissä vain kaarielementeille.
Tämän välilehtisivun kahdeksan keilanäkymää näyttävät kukin 10 asteen lisäyksen kaaresta. Näin
näiden keilanäkymien avulla voidaan tarkistaa säteilytyskentän (vihreällä rajattu) muoto 70 asteen
alueelta.
Ensisijaiset leuat näkyvät sinisessä kehyksessä.
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8.5.1 Konformaaliset kaaret

Yleisiä tietoja

Hoitoa voidaan antaa sekä staattisella että dynaamisella konformaalisella kaarella.
Molemmissa tapauksissa säteilytyskenttä mukautetaan suunnittelukohdealueen muotoon
moniliuskakollimaattorin avulla, jolloin voidaan maksimoida kasvaimeen kohdistuva annos ja
samanaikaisesti suojata ympäryskudosta riittävästi.

Staattiset konformaaliset kaaret

Kuva 166 
Staattisella konformaalisella kaarella annettavissa hoidoissa säteilytyskenttä optimoidaan
suunnittelukohdealueen muotoon yhtä kaaritasoa varten, ts. kaikille säteilykeilan kulmille otetaan
keskimääräinen suunnittelualueen muoto.
HUOMAUTUS: Staattisille konformaalisille kaarille voidaan määrittää yksittäisten kenttien sallittu
limitys, joka puolestaan vaikuttaa keskimääräiseen MLC-kentän muotoon (katso s. 189).
 

Dynaamiset konformaaliset kaaret

Kuva 167 

Keilanäkymät

258 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Dynaamisilla konformaalisilla kaarilla annettavissa hoidoissa säteilytyskenttä mukautetaan
suunnittelukohdealueen todelliseen muotoon 10 asteen välein kanturin pyörimisen aikana.
Näin varmistetaan maksimaalinen PTV-peitto ja minimoidaan samalla ympäröivään kudokseen ja
määriteltyihin riskielimiin kohdistuva annos.
Tämä tekniikka edellyttää yhteyttä sekä moniliuskakollimaattorin että Linacin ohjauksen välillä.
Siksi tämä tekniikka on mahdollinen vain tietyillä Linac-kokoonpanoilla, kuten Brainlabin Novalis-
järjestelmällä.
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8.5.2 Konformaaliset säteilykeilat

Yleisiä tietoja

Konformaalisella säteilykeilalla annettavissa hoidoissa käytetään useita staattisia säteilykeiloja,
jotka mukautetaan suunnittelukohdealueen muotoon moniliuskakollimaattorin avulla.

Konformaalinen säteilykeila

Kuva 168 
Tällä tavalla voidaan maksimoida kasvaimeen kohdistuva annos ja samalla varmistaa riittävä
määriteltyjen riskielinten suojaus.

Keilanäkymät
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8.5.3 IMRT-säteilykeilat

Yleisiä tietoja

IMRT-vakiohoidoissa, joissa käytetään moniliuskakollimaattoreita, keilanäkymä on samanlainen
kuin konformaalisten säteilykeilojen keilanäkymä.
Jos valittu Linac ei kuitenkaan tule riittävän suurta säteilytysaluetta, IMRT-kenttä voidaan jakaa
enintään viiteen osaan.

IMRT-säteilykeila

① ②

Kuva 169 

Nro Osa Toiminto

① IMRT-kenttä ennen
optimointia Säteilytyskentän muokkauspainikkeet (katso s. 263).

② IMRT-kenttä opti-
moinnin jälkeen

Toggle Fluence Display näytetään aina (katso s. 216).
Näkymän alareunan ohjauspaneelia voidaan käyttää liuskase-
kvensoinnin simulointiin valitun IMRT-optimointituloksen (katso s.
269) mukaisesti.
Ohjauspaneelin vieressä olevilla numeroilla voidaan siirtyä jaetus-
ta kentästä toiseen, jos nämä on luotu IMRT-optimoinnin aikana.
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8.5.4 Sirkulaariset kaaret

Yleisiä tietoja

Sirkulaarisella kaarella annettavissa hoidoissa säteilytyskenttä näkyy vihreänä ympyränä, jolla on
tietty radiologinen kartion halkaisija. Radiologiset kartion halkaisijat määritetään Physics
Administration -toiminnolla (katso ohjelmiston käyttöohje, Physics Administration 4.5).

Sirkulaarinen kaari

Kuva 170 
Superimp. field for isoc. on MU-painotettu radiologisen kartion halkaisijan keskiarvo. Tätä arvoa
käytetään hoitoryhmää sijoitettaessa (katso s. 189).

Tarkista jokaisen hoitokentän yhteydessä, että Linaciin asennetaan oikea, suunnitelmien
mukainen kartiokollimaattori.

Keilanäkymät
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8.5.5 Säteilytyskentän mukauttaminen

Tärkeää

Jos suunnittelet MLC-hoitoa, muista, että liuskojen todellisten asemien X- ja Y-koordinaattien ja
ohjelman ilmoittaman säteilytyskentän välillä saattaa olla poikkeamia. Tämä riippuu käytettävän
moniliuskakollimaattorin mallista (liuskojen muoto, ponttiliitoksen koko). Tämän siirtymän
kompensoimiseksi voit määrittää sekä liuskan siirtymän että ponttiliitoksen koon Physics
Administration -kohdassa (katso ohjelmiston käyttöohje, Physics Administration 4.5).

Suunnittelumuodon piirtäminen

Voit laajentaa moniliuskakollimaattorin säteilytyskenttää esimerkiksi silloin, kun liuskat eivät peitä
suunnittelukohdealuetta riittävästi.

Vaiheet

1.

Napsauta Show/draw planning shape -painiketta. Hiiri näkyy ympyränä.

2.

Voit säätää ympyrän halkaisijaa näkymän oikeassa ylänurkassa olevalla sinisellä liuku-
säätimellä.

3.

Voit rajata hiirellä näkymässä alueen, jonka ympärille liuskojen tulisi sijoittua automaatti-
sesti.

4. Liuskat mukautuvat automaattisesti sopimaan piirrettyyn alueeseen.

5. Jos Show Dose -toiminto aktivoidaan (katso s. 213), annosjakauma päivittyy automaatti-
sesti, kun suunnittelumuoto piirretään.

6.
Säteilytyskenttää ei voida muokata manuaalisesti sirkulaarisille kaarihoidoille. Tässä ta-
pauksessa Show/draw planning shape -painikkeella voidaan ainoastaan näyttää suun-
nittelumuoto.
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Keinotekoisen objektin käyttäminen

Toimintoalueen Prescription-välilehdellä on käytettävissä erityisiä sivellintoimintoja, joilla voit
tilapäisesti korostaa tiettyjä rakenteita ja käyttää tätä merkintää visuaalisena apuna liuskojen
asemien säädössä. Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi kuumien pisteiden korjauksessa.

Vaiheet

1.

Aktivoi toiminto napsauttamalla Draw Obj. -painiketta.

2. Säädä siveltimen kokoa Brush Size -liukusäätimellä.

3.

Luo sopivassa leikenäkymässä haluttu keinotekoinen objekti merkitsemällä asiaankuulu-
va alue hiirellä (näkyy sinisenä ympyränä).

4.

Napsauta toimintoalueen Prescription-välilehdellä Show Obj. -painiketta, joka on nyt nä-
kyvissä.

5.

Keinotekoinen objekti näkyy nyt vastaavassa keilanäkymän kohdassa, jossa sitä voidaan
käyttää opasteena manuaalisessa liuskojen säädössä.

Keilanäkymät
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Liuskojen ja leukojen asemien manuaalinen säätö

Vaihe

Voit säätää liuskojen asemia manuaalisesti napsauttamalla kohtaa Show/change leaves and
jaw positions.

Jos Manual-vaihtoehto on valittu nykyisen hoitoelementin ominaisuuksissa (katso s. 200),
leukojen asemia voidaan säätää säteilytyskenttään myös manuaalisesti säteilyvuodon
vähentämiseksi.

Kuva 171 
Jokainen liuska näkyy yksittäisenä vihreänä juovana.

Vaihe

Voit säätää liuskan asemaa vetämällä sen ulkoreunaa hiirellä.

Kun hiiri viedään liuskan päälle, kyseisen liuskan ryhmä, numero ja etäisyys kollimaattorin
keskiakselista näytetään.
HUOMAUTUS: sen mukaan, mikä MLC on valittu, kunkin liuskan paksuus voi vaihdella.
 

HUOMAUTUS: dynaamisten konformaalisten kaarten yhteydessä liuskojen asemia ei voi muuttaa,
koska liuskasekvensointi on suoritettava liuskojen liikerajoitusten säilyttämiseksi.
 

Kuva 172 
Jokainen leuka näkyy harmaana alueena.

Vaihe

Voit säätää leuan asemaa vetämällä sen ulkoreunaa hiirellä.

Kun hiiri viedään leuan reunaan, näytetään kyseisen leuan nimi (Y1, Y2, X1 tai X2) ja etäisyys
kollimaattorin keskiakselista.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Tarkista leuan asetukset keilanäkymäkuvassa varmistaaksesi, että mikään leuoista ei peitä
suunnittelukohdealuetta ja että riskielimet ovat riittävästi suojatut.
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Limittyvät leuat johtavat tavallisesti epätyydyttävään suunnittelukohdealueen peittoon.
Näin ollen leukojen asetukset on tarkistettava ennen IMRS-prosessiin siirtymistä.

Liuska-arvojen syöttäminen

Vaihe

Napsauttamalla Enter leaf positions numerically -painiketta voit syöttää arvon kullekin liuskal-
le Adjust-valintaikkunassa.

.

Kuva 173 
Adjust-valintaikkunassa on sarake jokaiselle liuskaryhmälle.
Kullekin asiaankuuluvan liuskaryhmän liuskalle on varattu syötekenttä, joka sisältää etäisyyden
(millimetreinä) kollimaattorin keskiakselista.

Vaiheet

1. Liuska-arvoa voidaan muokata manuaalisesti syöttämällä arvo suoraan kenttään tai vetä-
mällä kenttänäkymässä olevan liuskan ulkoreunaa hiirellä.

2.

Voit myös siirtyä seuraavaan kenttään näppäimistön sarkainnäppäimellä. Näppäinyhdis-
telmä Ctrl + Tab kopioi nykyisen kentän arvon seuraavaan kenttään. Yhdistelmä Ctrl +
hiiren ykköspainikkeen napsautus kopioi nykyisen kenttäarvon siihen kenttään, jossa
napsautat hiirellä.

3.
Nuolipainikkeilla vierittämällä saat näkyviin näyttöön piilossa olevat liuska-arvot.

4. Vahvista asetukset valitsemalla OK.

Keilanäkymät
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8.5.6 Säteilytyskentän palautus

Automaattinen palautus

Liuskojen asemien ja säteilytyskentän manuaaliset säädöt palautetaan automaattisesti, jos
• staattisen konformaalisen säteilykeilan tai kaaren pöytä-, kanturi- (määritetyn kaaren aloitus- ja

lopetuskulma) tai kollimaattorikulmia muutetaan,
• dynaamisen konformaalisen kaaren pöytä- tai kollimaattorikulmaa muutetaan.

Voit suojata muodon ja liuskat automaattiselta palautukselta lukitus- ja jäädytystoiminnoilla (katso
s. 203).

Suunnittelumuodon manuaalinen palauttaminen

Vaihe

Voit kumota liuskojen manuaaliset säädöt napsauttamalla Reset manual changes to shape -
painiketta. Liuskat palautuvat ohjelman määrittämiin, automaattisesti mukautettuihin asemiin.

Jos valitset eri objektin kuin suunnittelukohdealue säteilytyskentän tai liuskojen
manuaalisen säätämisen jälkeen, liuskat on tuotava takaisin niiden automaattisesti
mukautettuihin asemiin napsauttamalla Reset manual changes to shape -painiketta.
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8.5.7 Kaarisimulaatio

Yleisiä tietoja

Kaarihoitojen syvyysnäkymässä (katso s. 246), kenttänäkymässä (katso s. 248) ja keilanäkymissä
(katso s. 256) on ohjauspaneeli, jonka avulla voit simuloida kaaren liikkeen kymmenen asteen
lisäyksin kanturin lähtöpisteestä päätepisteeseen.
Optimoiduissa IMRT-hoidoissa ohjauspaneeli on käytettävissä myös keilanäkymässä, jossa voit
tässä tapauksessa simuloida liuskasekvensoinnin valitun IMRT-optimoinnin tuloksen mukaisesti.
HUOMAUTUS: jos hoitoasetelma on hyvin monimutkainen, näkymän riittävän nopea päivittäminen
ei ehkä ole mahdollista niin, että kaikki siirtymät näkyisivät.
 

Ohjauspaneeli

Kuva 174 
Nykyinen kanturikulma näkyy keltaisella ohjauspaneelin yläpuolella.
Pöydän/kanturin kuvake törmäyskartan oikealla puolella näyttää myös kanturin ja pöydän aseman
liikesekvenssin aikana.

Arc BEVs -välilehti

Tämän välilehtisivun kahdeksan keilanäkymää näyttävät kukin 10 asteen lisäyksen kaaresta. Näin
näiden keilanäkymien avulla voidaan tarkistaa säteilytyskentän (vihreällä rajattu) muoto 70 asteen
alueelta.

Kuva 175 
Jos kaari ulottuu yli 70 asteeseen, näkymät näyttävät automaattisesti seuraavan siirtymän,
kunnes kaaren viimeinen 10 asteen osa on näkyvissä.

Keilanäkymät
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Kaarisimulaation suorittaminen

Voit tarkistaa eri säteilytyskentät ja kanturin asemat ohjauspaneelin avulla seuraavasti:

Vaiheet

1. Napsauttamalla äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevaa painiketta siirrät ensim-
mäistä tai viimeistä kanturin asemaa.

2. Napsauttamalla käynnistyspainikkeen oikealla tai vasemmalla puolella olevia painikkeita
voit siirtyä kaarella taakse- ja eteenpäin kymmenen asteen siirtymin.

3. Toistopainikkeen napsauttaminen käynnistää koko kaaren läpi kulkevan liikesekvenssin.

4. Pysäytyspainikkeen napsauttaminen keskeyttää koko kaaren läpi kulkevan liikesekvens-
sin.

5. Liukusäätimellä voit siirtyä tiettyyn kaaren kohtaan.

IMRT-säteilykeilasimulaation suorittaminen

Jos olet määrittänyt hoitosuunnitelmaan IMRT-säteilykeilaelementtejä ja suorittanut IMRT-
optimoinnin (katso s. 307), myös keilanäkymät (katso s. 256) sisältävät ohjauspaneelin, kun
IMRT-säteilykeila on korostettuna toimintoalueella.
Tässä tapauksessa ohjauspaneelia voidaan käyttää liuskasekvensoinnin simulointiin valitun IMRT-
optimointituloksen mukaisesti.

Kuva 176 
Voit tarkistaa liuskasekvensoinnin seuraavasti:

Vaiheet

1. Napsauttamalla äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevaa painiketta siirryt liuskase-
kvensoinnin aloitus- tai päätepisteeseen.

2. Napsauttamalla käynnistyspainikkeen oikealla tai vasemmalla puolella olevia painikkeita
voit siirtyä liuskasekvensoinnissa taakse- ja eteenpäin kymmenen asteen siirtymin.

3. Käynnistyspainikkeen napsauttaminen aloittaa liuskasekvenssin simuloinnin.

4. Pysäytyspainikkeen napsauttaminen pysäyttää simulaation.

5. Liukusäätimellä voit siirtyä tiettyyn liuskasekvensoinnin vaiheeseen.
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Liuskasekvensoinnin simulaation aikana annosfraktio ja kunkin liuskan aseman tuottamat
monitoriyksiköt näkyvät keltaisella ohjauspaneelin yläpuolella. Myös liuskojen asemien
kokonaismäärä on näkyvissä.

Lisätarkistus

Saattaa olla myös hyödyllistä tarkistaa säteilytyskentät ja kanturin asemat tai liuskasekvensointi
maksimoimalla keilanäkymä Full Screen -toiminnon avulla ja sen jälkeen vierittämällä kaaren tai
liuskasekvensoinnin läpi joko työkalurivin toiminnoilla tai hiiren kiekkopainikkeella.

Keilanäkymät
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8.6 Annosobjektin luominen

Yleistä

Kun olet suunnitellut annosjakauman, voit luoda annosobjektin. 
Tämä on isodoosien pohjalta luotava objekti. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi tilavuusanalyysiin
tai annoksen kolmiulotteiseen näyttämiseen.

Annosobjektin luominen

Vaiheet

1.

Voit luoda annosobjektin seuraavasti:
• Valitse Treatment Planning -vaiheessa suunnitelma toimintoalueelta ja napsauta hiiren

kakkospainiketta. Napsauta pikavalikossa kohtaa Create Dose Object tai
• Napsauta Object Creation -vaiheessa toimintoalueella kohtaa Create Dose Object...

Annosjakauma on suunniteltava ensin.
• Napsauta Physician’s Review -vaiheessa toimintoalueella Create Dose Object...

2.

Näkyviin tulee Dose Thresholding -valintaikkuna:

①

3.

Voit joko:
• asettaa minimiannosprosentin sisältämään objektin Use Dose Threshold -kohdassa tai
• asettaa annosalueen sisältämään Use Dose Values between -kentissä.

Voit myös määrittää nämä arvot siirtämällä hiirtä annosasteikolla ①. Näkyviin tulee valkoi-
nen rajaava kehys:
• Napsauta annosaluetta määritettäessä kehyksen yläreunaa hiiren ykköspainikkeella

siirtääksesi sitä ylös tai alas ja määrittääksesi näin annosalueen ylärajan.
• Napsauta joko annosaluetta tai annosrajaa määritettäessä kehyksen alareunaa hiiren

ykköspainikkeella siirtääksesi sitä ylös tai alas ja määrittääksesi näin joko annosrajan
annosalueen alarajan.

4.

Jos haluat keskittyä tietyille alueille, voit määrittää annokseen perustuvan annosobjektin
seuraavissa kohdissa:
• rajaavassa kehyksessä, jota voit säätää näytettävissä leikkeissä
• fyysisessä rakenteessa tekemällä valinnan luettelosta Use Dose in Bounding Box

including the Dose in this object -kohdassa.
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Vaiheet

5.
Jos haluat, että annosta ei tietyillä alueilla oteta huomioon, voit määrittää annosobjektin
jättämään annoksen huomiotta fyysisessä rakenteessa tekemällä valinnan luettelosta
Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object -kohdassa.

6. Anna annosobjektille nimi.

7. Napsauta OK-painiketta. Uusi annosobjekti luodaan ja se näytetään toimintoalueen ob-
jektiluettelossa.

Annosobjektin luominen
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8.7 Annetun annoksen tarkasteleminen

Yleistä

iPlan RT Dosessa on toimintoja, joiden avulla voit tuoda jo potilaalle annetun annoksen
nähdäksesi, onko sillä vaikutusta nykyiseen suunnitteluun.
HUOMAUTUS: voit tuoda vain annosmatriisin, joka luotiin iPlan RT:ssä. Annosmatriiseja ei voida
tuoda muista suunnittelujärjestelmistä (esim. Dicom RT:n kautta).
 

Annosten tuontitilanteet

Annosten tuonti on käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
• olemassa olevan suunnitelman annetun annoksen summauksen tarkasteleminen,
• sellaisen suunnitelman annetun annoksen tuominen, jota on tarkoitus muuttaa iPlan RT

Adaptivella suoritettavan tarkistuksen jälkeen,
• sellaiselle potilaalle annetun annoksen tuominen, jonka hoito on toistettava.

Aktiiviset tai inaktiiviset annosmatriisit

Annosmatriisit tuodaan iPlan RT:en yhdessä kahdesta seuraavasta tilasta:

Aktiivinen
Aktiiviset annosmatriisit otetaan huomioon aina annoslaskentaa suoritettaessa
(l. annos-tilavuus-histogrammikaavioille, Refresh MU:n perusannokseksi,
IMRT-optimoinnin perusannokseksi jne.). Ne vaikuttavat suunnitteluprosessiin.

Inaktiivinen

Inaktiivisia annosmatriiseja ei koskaan oteta huomioon annoslaskennassa. Ne
eivät vaikuta suunnitteluprosessiin. Voit väliaikaisesti ”aktivoida” inaktiivisia an-
nosmatriiseja tarkastaaksesi kokonaisannosjakauman tai annosarvot ja pois-
taa ne sitten uudelleen käytöstä.

Voit muokata tuodun annosmatriisin aktiivista tai inaktiivista tilaa suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Annos-tilavuus-histogrammin tulkitseminen

Jos aiemmin sovelletut annosmatriisit tuodaan ja lisätään nykyiseen hoitosuunnitelmaan, laskettu
annos-tilavuus-histogrammi saattaa edustaa keinotekoista annosmatriisin summausta. Todellinen
annettu annosmatriisi saattaa olla erilainen anatomisen rakenteen ja todellisen hoitosijainnin
muutoksista riippuen. Hoidon aikana tapahtuvat tilavuusmuutokset on myös otettava huomioon
annos-tilavuus-histogrammin tulkinnassa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varmista, että on valittu oikea tuontivalikkovaihtoehto halutun työnkulun mukaisesti:
Import dose for summation (annoksen tuonti summausta varten), Import dose for adaptive
RT (annoksen tuonti mukautettua RT:tä varten) tai Import dose for recurring plan
(annoksen tuonti toistuvaa suunnitelmaa varten). Näin varmistetaan, että iPlan RT suorittaa
tarkistukset ja näyttää valittua tilannetta koskevat tiedot ja varoitusviestit.

Jos vietyä hoitosuunnitelmaa muutettiin alustavan viennin jälkeen, varmista, että siihen
liittyviin hoitolaitteisiin lähetetään päivitetty versio vastaavan hoitosuunnitelman
parametreista. Näihin sisältyvät muun muassa R&V-järjestelmä, potilaan
asettelujärjestelmät, kohteen asettelulaitteen filmit jne. Lisäksi kaikille hoitoon osallistuville
henkilöille (lääkärille, fyysikolle, terapeutille jne.) on ilmoitettava asiasta.

Ennen tuotuja (aktiivisia tai inaktiivisia, annoslaskennassa käytettäviä) annosmatriiseja
sisältävän hoitosuunnitelman hyväksymistä koulutetun ja kokeneen fyysikon tai lääkärin
on tarkistettava suunnitelma ja kuvien yhdistäminen huolellisesti.
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Yksittäisten hoitoryhmien ja koko suunnitelman annosmatriisit voidaan tallentaa. Voit
tuoda yksittäisen hoitoryhmän kunkin annosmatriisin vain kerran, jotta niitä ei vahingossa
oteta huomioon useita kertoja. On kuitenkin mahdollista tuoda koko suunnitelman
annosmatriisi ja yksittäisten hoitoryhmien annosmatriisit yhteen suunnitelmaan. iPlan RT:n
käyttäjän on varmistettava, että tuodaan vain koko suunnitelman viety annosmatriisi tai
vain yksittäisten hoitoryhmien vietyjä annosmatriiseja.

Tallennuksen aikana annosmatriisin koordinaatit liittyvät alkuperäisen hoitosuunnitelman
kohdistussarjaan. Annosmatriisi voidaan tuoda uusiin suunnitelmiin vain, jos myös
kyseinen kohdistussarja on osa uutta suunnitelmaa. Jotta voidaan varmistaa tuodun
annosmatriisin integrointi oikeaan kohtaan, eri kuvajoukot on yhdistettävä toisiinsa oikein.

Varmista annosmatriisin tuonnin yhteydessä, että tuotu annos vastaa todella annettua
annosta. Tarkista kahteen kertaan, että tuodaan aiottu annosmatriisi. Tarkista
annosmatriisin tuonnin yhteydessä kahteen kertaan myös ”Dose Scaling Factor” tai
”Number of Fractions”.

Tuotujen annosmatriisien eri hilakoot ja hoitosuunnitelman todella lasketut annosmatriisit
johtavat isodoosin interpolaatioihin. Nämä interpolaatiot saattavat johtaa annosnäyttöön,
joka eroaa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.

Annosmatriisin tallentaminen

Jotta näitä toimintoja voidaan käyttää, suunnitelmaan on ennalta tallennettava annos
annosmatriisiksi. Annosmatriisin tallentaminen:

Vaiheet

1.
Valitse toimintoalueella tai Plan Content -välilehdellä joko:
• (RTPlan-) hoitosuunnitelma (koko annoksen tallentamiseksi) tai
• hoitoryhmä (ryhmälle annetun annoksen tallentamiseksi)

2.

Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta:
• Voit tallentaa yksittäisessä hoitoryhmässä annetun annoksen valitsemalla Save Dose

Matrix for Group.
• Voit tallentaa koko suunnitelmassa annetun annoksen valitsemalla Save Dose Matrix

for RTPlan.

3. Suunniteltu annos tallennetaan annosmatriisitiedostoksi.

HUOMAUTUS: kerran tuotua annosta ei voida tuoda uudelleen.
 

HUOMAUTUS: Hoitosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (katso s. 349) sovelluksessa
voidaan tallentaa valinnaisesti kaikkien hoitoryhmien annosmatriisit. Voit myöhemmin käyttää
näitä ”hyväksyttyjä” annosmatriiseja lisäystä varten.
 

HUOMAUTUS: varmista vietäessä annosmatriisia, jonka haluat lisätä ”Dose for Adaptive RT” -
annokseksi, että viet hoitoryhmän annosmatriisit. Koko suunnitelman vietyjä annosmatriiseja
voidaan käyttää vain ”Dose for Summation”- ja ”Dose for a recurring Plan” -vaihtoehdoissa.
 

Tallennettujen annosmatriisitiedostojen poistaminen

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueen luettelosta hoitosuunnitelma.

2. Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse Delete Dose Matrix
Files. Näkyviin tulee Delete Dose Files -valintaikkuna.

3. Valitse poistettavat tallennetut tiedostot ja napsauta OK-painiketta.

Annetun annoksen tarkasteleminen
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Annosmatriisin resoluution muuttaminen

Ennen annosmatriisin tallentamista tallennetun annosmatriisin resoluutiota on ehkä mukautettava.
Voit määrittää annosmatriisin resoluution RTPlan Properties -valintaikkunan Dose Resolution -
kentässä (katso s. 206).
Annosnäytön ja laskettujen annos-tilavuus-histogrammien tarkkuus riippuu viedyn annosmatriisin
annosresoluutiosta. Kun annosmatriisi on tuotu, kaikki kyselyn kohteena olevat annospisteet
lasketaan ennalta laskettujen ja tallennettujen annosmatriisipisteiden välisen lineaarisen
interpolaation avulla. Tämän lineaarisen interpolaation tarkkuus riippuu siitä, miten hieno
annosresoluutio määritetään ja siitä, millainen itse annosjakauman homogeenisuus on (katso
Kuva 177).

Kuva 177 
Tämä havaintoesimerkki osoittaa annoksen heikentyvän tarkkuuden vaikutuksen, kun annos-
tilavuus-histogrammin laskentaan käytetään annosmatriiseja, joiden resoluutio on karkea.
Vertaillaan kolmea annos-tilavuus-histogrammilaskentaa, jotka perustuvat samaan annos-
tilavuus-histogrammin hilaan:
• alkuperäinen suunnitelma: kunkin hilapisteen annos lasketaan ilman interpolaatiota.
• 2 mm:n resoluutio: annos-tilavuus-histogrammin hilapisteiden annos lasketaan interpoloimalla

2 mm:n resoluutiolla varustetun annosmatriisin tuodut annosarvot.
• 4 mm:n resoluutio: annos-tilavuus-histogrammin hilapisteiden annos lasketaan interpoloimalla

4 mm:n resoluutiolla varustetun annosmatriisin tuodut annosarvot.
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8.7.1 Annoksen lisääminen summausta varten

Yleisiä tietoja

Jos havaitset hoidon aikana, että suunnitelmaa on päivitettävä, voit summata ja näyttää jo
annetun annoksen tämän ominaisuuden avulla.
iPlan RT olettaa, että käytetään alkuperäisen suunnitelman referenssisarjaa ja että sitä ei
muuteta suunnitelman päivittämistä varten. Tuotu annosmatriisi määritetään oletusarvoisesti
aktiiviseksi. Näin ollen tämä annosmatriisityyppi vaikuttaa suunnitteluprosessiin. Tuodun
annosmatriisin oletetaan antavan osittaisen panoksen koko suunnitelman määräykseen.

Lisätyt annosmatriisit otetaan oletusarvoisesti huomioon määräyksen ja IMRT-optimoinnin
kaltaisissa annoslaskelmissa mutta ei DICOM-viennissä. Pelkkää annoksen summausta
varten tuodun annosmatriisin ja nykyisen suunnitelman referenssisarjan (TT) on oltava
sama. Aiemmin luotujen hoitosuunnitelmien mukainen hoito on annettava tuotujen
annosmatriisien mukaisesti.

Näytettävä annosjakauma on oikea vain, jos referenssisarja on sama ja jos tuotu
annosmatriisi on aktiivinen.

Annoksen lisääminen summausta varten

Vaiheet

1. Valitse Treatment Planning -vaiheessa hoitosuunnitelma toimintoalueen luettelosta.

2. Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse Add Dose Matrix for
Summation.

3. Valitse tuotavaksi tarkoitettu tallennettu annosmatriisi.

4. Näkyviin tulee Dose Import -valintaikkuna. Tee tarvittaessa muutoksia tuontiannosten
ominaisuuksiin (katso s. 277) ja napsauta OK.

5.

Tuotu annosmatriisi näkyy nyt toimintoalueen luettelossa. Jos valitset sen, voit mukauttaa
sen ominaisuuksia tai aktivoida sen osana nykyistä suunnitelmaa.

• Jos napsautat Active Dose Matrix, tuodusta annosmatriisista tulee aktiivinen osa
suunnitelmaa, ja se otetaan huomioon napsautettaessa Refresh MU -painiketta.

• Jos napsautat Properties, näkyviin tulee Dose Import -ominaisuusvalintaikkuna (katso
s. 277).

Annetun annoksen tarkasteleminen
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Annosten tuontiominaisuudet

Kun annosmatriisi tuodaan summausta varten tai kun sen ominaisuudet valitaan tuonnin jälkeen,
näkyviin tulee seuraava valintaikkuna:

①
②

③
④

Kuva 178 

Nro Osa Toiminto

① Dose Matrix Name Voit muokata annosmatriisin nimeä.

② Dose Scaling Factor

Annosmäärä, joka otetaan huomioon summauksessa:
• 1.00: ota huomioon 100 % aiemmasta annoksesta.
• 0.25: ota huomioon 25 % aiemmasta annoksesta.

HUOMAUTUS: tätä arvoa voidaan muokata vain tuonnin yhtey-
dessä. Sen jälkeen iPlan RT näyttää tässä vain määritetyn ar-
von.
 

③ Assigned PTV Voit muuttaa suunnittelukohdealueen määräystä ja ryhmän pai-
notusta napsauttamalla kohtaa Edit.

④ Active Dose Matrix Katso s. 273.
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8.7.2 Adaptive RT -annoksen tuominen

Yleisiä tietoja

Voit tarkastella jo annettua annosta nykyisessä fraktioidussa suunnitelmassa ja päivittää sen
mukaan jäljellä olevien fraktioiden lukumäärän. Tämä tehdään tuomalla jo annettu annos useiden
fraktioiden käsittelyn jälkeen.
On erittäin suositeltavaa suorittaa jäljellä olevien fraktioiden päivityskuvaus. Tuodun
annosmatriisin oletusarvoinen tila on inaktiivinen. Jo sovellettu annos voidaan automaattisesti
vähentää alustavasta määräyksestä syöttämällä käsiteltyjen fraktioiden lukumäärä.
Näytettävä annoksen summaus ei ehkä heijasta potilaan todellista hoitoa erilaisista
hoitoasetuksista, potilaan anatomian muutoksista ja elinten tilavuuden muutoksista johtuen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Annosmatriisin on oltava näissä tapauksissa inaktiivinen, jotta voidaan välttyä edellisen ja
käytössä olevan suunnitelman välisiltä häiriöiltä. Näin iPlan RT ei ota huomioon IMRT-
optimoinnissa, lasketuissa MU-arvoissa ja jäljellä olevien fraktioiden määräyksessä
huomioon otettua tuotua annosta.

iPlan RT:n avulla voidaan näyttää Adaptive RT -tilanteiden annosmatriisiksi tuotu
annosjakauma. Ota huomioon, että näytettävä annoksen summaus ei ehkä heijasta
potilaan todellista hoitoa erilaisista hoitoasetuksista, potilaan anatomian muutoksista ja
elinten tilavuuden muutoksista johtuen. Lopullista suunnitelmaa varten tuotu annosmatriisi
on inaktivoitava. Suunnittele jäljellä oleva fraktiomäärä tuoduista annosmatriiseista
riippumatta.

Tuotujen annosmatriisien käyttö Adaptive RT:ssa

Vaiheet

1.

Tallenna annettu annosmatriisi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämä voidaan teh-
dä esimerkiksi kymmenennen fraktion jälkeen.
HUOMAUTUS: Varmista vietäessä annosmatriisia, jonka haluat lisätä Dose for Adaptive
RT -annokseksi, että viet hoitoryhmän annosmatriisit (katso s. 274). Koko suunnitelman
vietyjä annosmatriiseja voidaan käyttää vain ”Dose for Summation”- ja ”Dose for a recur-
ring Plan” -vaihtoehdoissa.
 

HUOMAUTUS: alkuperäisen suunnitelman hyväksymisen yhteydessä on mahdollista tal-
lentaa kunkin hoitoryhmän annosmatriisi. Voit käyttää näitä tallennettuja matriiseja myö-
hempää tuontia varten Adaptive RT -tilanteessa.
 

2.

Tarkastele Adaptive RT:n avulla potilaan fysiologisia muutoksia ja mukauta hoito-objekteja
viimeisimpään TT-kuvaukseen. Kun olet tyytyväinen suunnitteluobjektien asemaan uu-
dessa TT-kuvauksessa, jatka uudelleensuunnittelua.
Uusi TT-suunnitelma ja muunnetut objektit ovat uuden suunnitelman perustana iPlan
RT:ssä.

3.

Tässä vaiheessa isosentri on edelleen alkuperäisessä suunnitelmassa määritetyssä ase-
massa, sillä se saatiin jäykästä yhdistämisestä. Jos potilaan fysiologia on muuttunut, tä-
mä ei kuitenkaan enää ole paras mahdollinen asema. Annosviivat ja annos-tilavuus-his-
togrammi eivät täytä määräystä.
Voit siirtää isosentrin uuteen asemaan heijastamaan suunnittelukohdealueen muutosta
(katso s. 189).

Annetun annoksen tarkasteleminen
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Vaiheet

4.

Voit näyttää toistaiseksi annetun annoksen seuraavasti:
• Valitse Treatment Planning -vaiheessa hoitosuunnitelma toimintoalueen luettelosta.
• Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse kohta Import Dose

for Adaptive RT.
Näkyviin tulee Dose Import -valintaikkuna (katso s. 280).
Mukautetun uudelleensuunnittelun tuotu annosmatriisi on yhdistettävä ”uuteen” suunnitte-
lukohdealueobjektiin, joka vastaa alkuperäisen suunnitelman suunnittelukohdealueobjek-
tia.
iPlan RT käyttää suunnittelukohdealueelle määräämistä (oikealle suunnittelukohdealueel-
le, jos suunnittelukohdealueita on useita) vähentämään automaattisesti jo säteilytetyt frak-
tiot määräyksestä, jos kyseinen vaihtoehto valitaan. Jotkin yhtenäisyystarkistukset ja nii-
den varoitusviestit, joista iPlan RT ilmoittaa, perustuvat suunnittelukohdealueen asianmu-
kaiseen määräämiseen.

5.

Voit mukauttaa annoksen tuontia näyttääksesi potilaan kulloisenkin tilan näiden vaihtoeh-
tojen avulla:
• voit rajoittaa tuonnin koskemaan vain annettuja fraktioita,
• voit pienentää määräyksen annettavaa annosta vähentämällä määräyksestä edelliset

fraktiot.

6.

Kun ensimmäisten fraktioiden annosmatriisi on nyt tuotu, voit luoda suunnitelman jäljellä
oleville fraktioille:
• aseta annosmatriisi inaktiiviseksi,
• napsauta kohtaa Refresh MU.

7.

Myöhemmin voit toistaa mukautetun tilanteen, kun useampia suunnitelman fraktioita on
käsitelty. Voit tehdä tämän seuraavasti:
• Tallenna päivitetyn suunnitelman kunkin hoitoryhmän annosmatriisit (tai tee tämä suun-

nitelman hyväksynnän yhteydessä).
• Kun useampia fraktioita on sovellettu päivitetyn suunnitelman avulla, käynnistä suunni-

telman lisämukautus (l. jatka vaiheesta 2) käyttämällä päivitetyn suunnitelman tallennet-
tuja annosmatriiseja.

Annosmatriiseihin tallennetut fraktiointitiedot

iPlan RT tallentaa hoitoryhmien tallennettuihin annosmatriiseihin tiedot siitä, mitä alkuperäisen
suunnitelman fraktioita koskevia annoslaskentatietoja ne sisältävät.
Esimerkiksi alkuperäisen suunnitelman (suunnitelma A) tuodut annosmatriisit sisältävät seuraavan
annoksen:
• ”fraktiot 1...20/20” (tuotu matriisi A)

Kun ne tuodaan, voit määrittää jo sovellettujen fraktioiden lukumäärän ja muuttaa tuotua
annosmatriisia esim. seuraavasti:
• ”fraktiot 1...5/20” (tuonnin jälkeen matriisi A)

Suunnitelman päivittämisen jälkeen (suunnitelma B) ja sen jälkeen, kun päivitetyn suunnitelman
annosmatriisit on jälleen tallennettu, seuraavat tiedot tallennetaan yhdessä tallennetun
annosmatriisin kanssa:
• ”fraktiot 6...20/20” (tuonnin jälkeen matriisi B)

Kun ne tuodaan, voit jälleen määrittää jo sovellettujen fraktioiden lukumäärän päivitetyn
suunnitelman avulla (suunnitelma A) ja muuttaa tuotua annosmatriisia esim. seuraavasti:
• ”fraktiot 6...13/20” (tuonnin jälkeen matriisi B)

Tässä vaiheessa sinulla on suunnitelma C (joka edustaa päivitettyä suunnitelmaa, joka koskee
alkuaan 20 fraktion fraktioita 14–20 ja sisältää aiempien suunnitelmiesi kaksi annosmatriisia sekä
niiden vastaavasti sovelletun annosfraktion:
• ”fraktiot 1...5/20” (l. tuonnin jälkeen matriisi A, joka edustaa suunnitelma A:n sovellettuja

fraktioita)
• ”fraktiot 6...13/20” (l. tuonnin jälkeen matriisi B, joka edustaa suunnitelma B:n sovellettuja

fraktioita)
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Annosten tuontiominaisuudet

Kun annosmatriisi tuodaan tai kun sen ominaisuudet valitaan tuonnin jälkeen, näkyviin tulee
seuraava valintaikkuna:

①
②

③

⑤

④

Kuva 179 

Nro Osa Toiminto

① Dose Matrix Na-
me Voit muokata annosmatriisin nimeä.

② Number of Irra-
diated Fractions

Sovellettujen fraktioiden lukumäärä käyttäen hoitoryhmää, jota varten
annosmatriisi vietiin.

③ Assigned PTV Voit muuttaa suunnittelukohdealueen määräystä ja ryhmän painotusta
napsauttamalla kohtaa Edit.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Presc-
ription

Kun tämä on valittuna, suunnitelman määräyksessä määritettyä an-
nosta pienennetään vähentämällä jo annettu annos.

⑤ Active Dose Mat-
rix

Jos annosmatriisi aktivoidaan, tuodusta annosmatriisista tulee aktiivi-
nen osa suunnitelmaa, ja se otetaan huomioon napsautettaessa Ref-
resh MU -painiketta.

HUOMAUTUS: iPlan RT tukee vain sellaisten hoitoryhmien Adaptive RT -annoksen tuontia, jotka
on määrätty yksittäiselle suunnittelukohdealueelle (l. Adaptive RT -annoksen tuonnissa ei tueta
yksittäisen hoitoryhmän kohdentamista useille suunnittelukohdealueille).
 

HUOMAUTUS: iPlan RT tukee vain sellaisten suunnittelukohdealueiden Adaptive RT -annoksen
tuontia, joille on määritetty yksittäinen hoitoryhmä (l. Adaptive RT -annoksen tuonnissa ei tueta
useita hoitoryhmiä, jotka kohdistuvat samalle suunnittelukohdealueelle).
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8.7.3 Toistuvan suunnitelman annoksen tuonti

Yleisiä tietoja

Tämän vaihtoehdon avulla voit tarkastella edellisen suunnitelman puitteissa annettua annosta. Se
on hyödyllistä tapauksissa, joissa potilasta on hoidettava uudelleen, esimerkiksi kasvaimen
uusiutumisen seurauksena.
Annettua annosta ei saa ottaa huomioon nykyisen suunnitelman määräyksessä ja mahdollisissa
IMRT-optimoinneissa. Näin ollen annosmatriisin oletusarvoinen tila on inaktiivinen. Sovellettu
annos voidaan tuoda tietyllä kertoimella alustavan hoitoannoksen painotettua arviointia varten.
Kumuloitua annosta voidaan tarkastella asettamalla tuodun annosmatriisin tila aktiiviseksi.
Varmista, että annosmatriisi ”inaktivoidaan” ennen IMRT-laskentoja, MU-päivityksiä tai vientiä.
Tässä tapauksessa referenssisarjat voivat olla erilaisia. Sen suunnitelman kohdistussarja, jota
varten annosmatriisi on tallennettu, on kuitenkin esiinnyttävä uudessa suunnitelmassa, ja se on
yhdistettävä uuteen referenssisarjaan.

Annosmatriisin on oltava näissä tapauksissa inaktiivinen, jotta voidaan välttyä edellisen ja
käytössä olevan suunnitelman välisiltä häiriöiltä. Näin iPlan RT:ssä ei oteta huomioon
IMRT-optimoinnin, laskettujen MU-arvojen ja uuden suunnitelman määräyksen tuotua
annosta.

Toistuvien suunnitelmien referenssisarja voi olla erilainen, mutta koordinaattijärjestelmien
on oltava samat. Huomaa, että tuotua annosta ei yleensä pidä ottaa huomioon todellisessa
määräyksessä ja mahdollisissa annoksen optimointitoimenpiteissä. Vakiotyönkulun
tarkoituksena on tarkastella aiemman suunnitelman annettua annosta uudessa
suunnitelmassa esim. uusiutumisen johdosta. Näin ollen annosmatriisin oletusarvoinen tila
on inaktiivinen. Sovellettu annos voidaan tuoda niin, että ilmoitetussa skaalauskertoimessa
otetaan huomioon alustavan hoidon ja toistuvan hoidon välisen korjausajan.

Toistuvan suunnitelman annoksen tuominen

Vaiheet

1. Avaa alkuperäinen suunnitelma iPlan RT Dosessa ja tallenna annosmatriisi.

2.

Tallenna alkuperäinen suunnitelma iPlan RT Dosessa seuraavien toimenpiteiden suorit-
tamisen jälkeen:
• Poista vanhat hoitoryhmät Treatment Planning -vaiheessa.
• Muuta vanhat rakennetyypit Prescription-ikkunassa muotoon Other.
• Poista vanhat rakenteet tai nimeä ne uudelleen/muuta ne näkymättömiksi (käyttäjän

asetus).

3.

Avaa tämä suunnitelma iPlan RT Imagessa.
• Lisää uusi TT-joukko Viewing-tehtävän Add data... -valintaikkunan avulla.
• Jos uudessa TT-kuvauksessa on käytetty paikanninta, paikanna tämä TT-joukko edel-

listen paikannettujen TT-joukkojen lisäksi.
• Yhdistä vanha kohdistussarja uuteen TT-joukkoon niin, että uudesta TT-joukosta tulee

kohdistussarja (l. määritä uusi TT-joukko Image Set 1 -joukoksi ja edellinen kohdistus-
sarja Image Set 2 -joukoksi iPlan RT Image). Lisätietoja on seuraavassa kohdassa: s.
91.

• Suorita halutessasi uusille rakenteille automaattinen segmentointi mutta varo muokkaa-
masta tai poistamasta olemassa olevan suunnitelman suunnittelukohdealuetta tai ris-
kielintä, sillä se johtaa suunnitelman vioittumiseen.

• Tallenna suunnitelma.

4.
Avaa tämä suunnitelma uudelleen iPlan RT Dosessa.
• Muuta referenssijoukko uudeksi TT-joukoksi.
• Siirry uuteen TT-joukkoon perustuvaan suunnitteluun.

5. Näytä pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse kohta Import Dose
for a Recurring Plan. Tuo tallennettu annosmatriisi.
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Vaiheet

6.

Näkyviin tulee Dose Import -valintaikkuna. Tee tarvittaessa muutoksia tuontiannosten
ominaisuuksiin (katso s. 277) ja napsauta OK.
Voit esimerkiksi pienentää aiempaa annosta yhdellä prosenttiluvulla Relative Irradiated
Fraction -kentässä.

7. Edellistä annosmatriisia voidaan nyt tarkastella nykyisessä suunnitelmassa.

Annetun annoksen tarkasteleminen
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8.8 Suunnitelman validointi
8.8.1 Hoitosuunnitelman tilan kuvakkeet

Yleisiä tietoja

Navigator-alueella Treatment Planning-, Dose Optimization-, Physician’s Review- ja
Physicist’s Verification -suunnitteluvaiheissa liikennevalokuvake ilmoittaa, että on saatavilla
nykyistä suunnitelman tilaa koskevia lisätietoja.

Kuva 180 

Tilakuvakkeet

Tilakuvake Toiminto Katso

Nykyinen hoitosuunnitelma on kelvollinen.

On luotu nykyistä hoitosuunnitelmaa koskevia ilmoitusviestejä (sini-
nen i).
Tämä osoittaa, että suunnitelma sisältää joitakin epätavallisia tai
laajennettuja valintoja.

Sivu 284

On luotu nykyistä hoitosuunnitelmaa koskevia varoitusviestejä (kel-
tainen !).
Tämä osoittaa, että käyttäjän on päätettävä, hyväksytäänkö suun-
nitelmassa havaitut ristiriitaisuudet vai selvitetäänkö ne.

Sivu 286

On luotu nykyistä hoitosuunnitelmaa koskevia virheviestejä (punai-
nen x).
Tämä osoittaa, että suunnitelma on virheellinen ja että se ei kelpaa
hoitoon.

Sivu 290

Liikennevalovaroituksella ilmoitetaan mahdollisista Linacin kanturin ja hoitopöydän
välisistä törmäyksistä. Hoitoasetuksista ja/tai potilaan anatomiasta riippuen törmäyksiä
saattaa tapahtua, vaikka ohjelma ei siitä ilmoittaisikaan.

Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa asianmukaisesti hoitohuoneen sisäpuoli niin,
että valittuja kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan
vammautumatta tai laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.
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Plan Status -valintaikkuna

Voit lukea viestejä napsauttamalla tilan kuvaketta.

Kuva 181 

Vaiheet

1. Tarkista annetut tiedot huolellisesti, ja muokkaa suunnitelmaa tarvittaessa.

2. Plan Status -tiedot sisällytetään lääkärin tulosteeseen (katso s. 403), ja ne pitää allekir-
joittaa.

Ilmoitusviestit

Esimerkkejä mahdollisista ilmoitusviesteistä:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Nykyinen suunnitel-
ma on tallennettu eri iPlan RT Dose -versiolla (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Nykyinen suunnitelma
on tallennettu eri sovelluksella (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles, weightings or dose algorithm) have changed.
Press the 'Refresh MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Hoi-
toparametreja (esim. säteilykeilakulmia, painotuksia tai annosalgoritmia) on muutettu. Päivitä tar-
vittaessa hoitosuunnitelmassa käytettyä annosta painamalla Refresh MU -painiketta.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referenssisarjaa ei
ole lokalisoitu, vaikka kohdistussarja on lokalisoitu.)

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. (Sekä
kohdistussarja että referenssisarja on lokalisoitu käyttäen ”Brainlab CT Localizer” -paikanninta.
Potilaskoordinaattijärjestelmän on määritellyt kohdistussarja, ei referenssisarja.)

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). (Huomaa, että mah-
dolliset erot potilaan pään asennossa suhteessa TT:n ja röntgenin/angiografian väliseen immobi-
lisaatiolaitteeseen on myös otettava huomioon hoidonsuunnitteluprosessin aikana. Rekisteröin-
nin ristiriitaisuuksia sovelletaan myös, jos potilas asetellaan kehyksetöntä lähestymistapaa (ku-
ten ExacTrac X-Ray tai muut kehyksettömät asetteluratkaisut) käyttäen.)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Heterogeenisyyskorjaus on kytketty pois päältä. Havaitun poti-
laan ääriviivan sisällä olevan alueen oletetaan siksi olevan vettä vastaava.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Annoslaskenta perustuu erityisjoukkoon: CB
TT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Minimi- ja maksimiannosten lasken-
taan käytetään karkeampaa hilakokoa.)

Suunnitelman validointi
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Prescription uses separate normalization for each target. (Määräys käyttää erillistä normalisoin-
tia jokaiselle kohteelle.)

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.
(Suunnittelukohdealueobjektille on olemassa sekä normalisointipiste että edustuspiste. Oletusar-
voisesti viennissä käytetään edustuspistettä. Poista edustuspiste painamalla Refresh MU -paini-
ketta.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Elementtien järjes-
tystä ja kanturin kiertosuuntaa voidaan parantaa hoitoa varten.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Kentän muoto/muodot on jäädytetty. Suunnittelumuotoa ja liuskoja ei mukauteta automaattises-
ti.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Kentän muoto on jää-
dytetty. Kartion halkaisijaa ei voi muuttaa.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Ainakin
yhden kentän kaaren: Kaari on lukittu. Monitoriyksiköitä ei päivitetä.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Kaari on lukittu. Monitoriyksiköitä ei päivite-
tä.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Kentän
muodot on jäädytetty. Suunnittelumuotoja ja liuskoja ei mukauteta automaattisesti.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Säteen on lukittu. Monitoriyksiköitä ei
päivitetä.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Suunnitelma sisältää
suljettuja kenttiä (MLC). Poista nämä ennen hoitoa.)

The isocenter is blocked (MLC). (Isosentri on estetty (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Suunnitelma sisältää
suljettuja kenttiä (leuat). Poista nämä ennen hoitoa.)

The isocenter is blocked (jaws). (Isosentri on estetty (leuat).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Annosnopeutta ei tueta. Tarkista.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT-säteilykeila ”IMRT Beam
1” on jaettu 2 alikenttään.)

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). (Tämän elementin segmentti on jaettu 2 osioon, kos-
ka MU-arvo (10321 MU) on suurempi kuin suurin sallittu 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). (Elementti on jaettu 2 osioon, koska MU-arvo (10321 MU) on suu-
rempi kuin suurin sallittu 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). (Elementin alikenttä on jaettu 2 osioon, koska MU-arvo
(10321 MU) on suurempi kuin suurin sallittu 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. (Tämä on mukautettu annos-
matriisiosa, joka on määritetty inaktiiviseksi ja jota ei oteta huomioon määräyksessä tai suoritet-
tavissa annoslaskennoissa.)

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. (Tämä on toistuva annosmat-
riisiosa, joka on määritetty inaktiiviseksi ja jota ei oteta huomioon määräyksessä tai suoritettavis-
sa annoslaskennoissa.)

"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. (Tämä on toistuva annosmatriisin
osa, joka on määritetty aiotun asetuksen vastaisesti aktiiviseksi. Huomaa, että annosmatriisin
osa otetaan huomioon määräyksessä ja suoritettavissa annoslaskennoissa.)
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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!" (Huomaa myös, että vie-
dyssä hoitosuunnitelmassa ei oteta huomioon annosmatriisiosia, ja näin ollen se saattaa johtaa
näytettävästä annoksesta poikkeavan annoksen antamiseen.)

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'. (Nykyiseen suunnitelmaan on lisätty ulkoinen annosjakauma käyttäjän ”james.dean”
”1.1.2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00" hyväksymästä ”Final Plan” of patient ”John Doe” ID
”01237456” -suunnitelmasta.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Annoslaskentaa ei ole käynnistetty. Aktivoi annosnäyttö, jotta suunnitelman tilan
tarkistuksiin liittyvä annosjakauma voidaan ottaa käyttöön.)

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! (Vähintään
yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli on 2 mm:n alueella leuan reunasta, eivätkä leuat
ehkä peitä sitä hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (IMRT-se-
kvenssi sisältää suljettuja MLC-kenttiä. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitusviestit

Esimerkkejä mahdollisista varoitusviesteistä:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Suunnitelma rinnastaa seuraavan tyhjän kohteen
(seuraavat tyhjät kohteet) PTV:ksi tai OAR:ksi: aivorunko. Nämä kohteet pitää tarvittaessa seg-
mentoida oikein.)

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. (Kohdistussarjana käytettävä tietojoukko on kuvattu päinmakuuasennossa, mutta hoito-
suunnaksi on määritetty selinmakuu. Katso tarkempi selostus iPlan RT Dose -käyttöohjeesta.)

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
explanations. (Kohdistussarjana käytettävä tietojoukko on kuvattu päinmakuu + G1 -asennossa,
mutta hoitosuunnaksi on määritetty selinmakuu. Katso tarkempi selostus iPlan RT Dose -käyt-
töohjeesta.)

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. (Piste ”Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” on määritelty normalisointipisteeksi, mutta määrätty
kohde (PTV) ei sisällä mitään hoitoelementtejä (säteilykeilat, kaaret). Tämän pisteen määrittele-
mä annos jätetään huomiotta.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Isosentrin koordinaatti on sijoi-
tettu paikannetun alueen ulkopuolelle.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Isosentrin ”Point#1”-koordi-
naatille ei ole määrätty ”Coord”-etuliitettä.)

The isocenter coordinate 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Isosentrin ”MyGroup”-
koordinaatille ei ole määrätty ”Group”-etuliitettä.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Hoitoryhmä ”Group 1” käyttää tunnusta ” 1”. Tätä käytetään myös ei-liittyvälle
isosentrikoordinaatille.)

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.
(Hoitoryhmä ”Group 1” ja sen isosentrikoordinaatti ”Coord 2” on yksilöity eri numeroilla. Samaa
numeroa on käytettävä aina, kun mahdollista. Jos samalle isosentrikoordinaatille määrätään
useita hoitoryhmiä, on käytettävä ainutkertaisia alfanumeerisia tunnisteita.)
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Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Heterogeenisyyskorjaus on kytketty pois päältä. Kudosmalliin lisä-
tyn pöytälevyn oletetaan siksi olevan vettä vastaava.)

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. (Annoslaskennat perustuvat kartiokeilatyypin referenssisarjaan ja saattavat olla huomatta-
van virheellisiä. On erittäin suositeltavaa suorittaa TT-päivityskuvaus, jota käytetään referenssi-
sarjana.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Käytössä olevan suunnitel-
man annosresoluutio ylittää 10 mm:n rajan.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentaion task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Säädä arvoa ensin uudelleen pinnan segmentointitehtävän Set Parameters -valintaikku-
nassa ja tarkista ja mahdollisesti säädä RTPlanin ominaisuuksien resoluutioarvoja vastaavasti
uudelleen.)

The active machine profile is not approved. (Aktiivista laiteprofiilia ei hyväksytä.)

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. (Käytät iPlan RT Dose 3.0.x:n laiteprofiilia. Valitse
iPlan RT Dose 4.x:n laiteprofiili täydellisen toiminnan aikaansaamiseksi.)

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 an external source; please verify. (Aktiivi-
nen, nykyisestä suunnitelmasta ladattu laiteprofiili ei ole asennettujen laiteprofiilien luettelossa.
Profiili saattaa olla vanhentunut tai peräisin vieraasta lähteestä; tarkista se.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktiivinen laiteprofiili on tarkoitettu vain hyväksyntään, eikä sitä saa käyttää potilaiden hoitoon.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Leuat limittyvät MLC-kentän kanssa.)

Risk of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen riski. Tarkista.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Elementti on
jaettu yli 10 osioon. Tarkista.)

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. (Tämä IMRT-hoitoryhmä ”GroupIMRT” ladattiin edellisen
iPlan RT Dose -version suunnitelmassa. Se on optimoitava uudelleen, jotta kaikki käänteisen
suunnittelun optimointiparametrit saadaan jälleen käyttöön näytössä ja tulosteissa.)

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.
(Suurin mahdollinen liuskanopeus on ylitetty. On suositeltavaa joko kytkeä liuskanopeusrajoitus
päälle tai pienentää annosnopeutta. Liuskanopeusrajoitusalgoritmissa on ilmennyt ongelma. On
suositeltavaa pienentää joko annosnopeutta, segmenttien lukumäärää tai osakeilan kokoa.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Kaarelle
on määritelty vähemmän kuin 3 ohjauspistettä. Hoito voi päätyä ohjainvirheeseen.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Aloitus- ja lopetuskulman määrittämä kaari on monitulkintainen. Tarkista, että hoidetaan
haluttua sektoria.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (HybridArcin ohjauspisteiden määrä on liian vähäinen säteilykeilan vientiin. Lisää kaaren
pituutta.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (HybridArcin IMRT-säteilykeilat on sijoitettu erittäin tihe-
ään. Vierekkäisten IMRT-säteilykeilojen välinen kanturikulman ero on alle 5 astetta.)
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This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Tämä on toistuva annosmatriisin osa, joka on määritetty aiotun asetuksen vastaisesti
aktiiviseksi.)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Huomaa, että annosmatriisin osa otetaan huomioon määräykses-
sä ja suoritettavissa annoslaskennoissa.)
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! (Huomaa myös, että vie-
dyssä hoitosuunnitelmassa ei oteta huomioon annosmatriisiosia, ja näin ollen se saattaa johtaa
näytettävästä annoksesta poikkeavan annoksen antamiseen!)

There are issues with the adaptive plan. (Mukautettuun suunnitelmaan liittyy ongelmia.)
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
matrices 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. (Yhdistämättömät annosmatriisin osat: Matriisi:
Lopullinen suunnitelma – seuraaville objekteille ei ole määritetty hoitoryhmää. PTV1 – seuraavil-
le objekteille on määritetty useita hoitoryhmiä: PTV2 – objektit, joiden annos on monitulkintainen
fraktiota kohden: PTV3 – objektit, joiden fraktioiden kokonaismäärä on monitulkintainen: PTV4 –
objektit, joiden fraktiointimalli on epäyhtenäinen: PTV5 – objektit, joiden annosmatriisit on yhdis-
tetty useampaan objektiin: PTV6 – objektit, joiden hoitoryhmä on yhdistetty useampaan objektiin:
PTV7 – nämä ongelmat saattavat viitata mukautetun suunnitelman ristiriitaisuuksiin tai tilantee-
seen, jota ohjelmisto ei tue.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Tämä on toistuva annosmatriisin osa, joka on määritetty aiotun asetuksen vastaisesti
aktiiviseksi.)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Huomaa, että annosmatriisin osa otetaan huomioon määräykses-
sä ja suoritettavissa annoslaskennoissa.)
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! (Huomaa myös, että vie-
dyssä hoitosuunnitelmassa ei oteta huomioon annosmatriisiosia, ja näin ollen se saattaa johtaa
näytettävästä annoksesta poikkeavan annoksen antamiseen!)

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. (Summauksen annosmatriisin osa ”Matrix: Final Plan
#1” on laskettu sellaisten kudostietojen perusteella, jotka poikkeavat nykyisessä suunnitelmassa
käytetyistä tiedoista. Tämän seurauksena tuloksena saadut annoslaskelmat saattavat olla epä-
tarkkoja.)

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. (Tämä on summauksen annosmatriisin osa, joka
on määritetty aiotun asetuksen vastaisesti inaktiiviseksi. Huomaa, että annosmatriisin osaa ei
oteta huomioon määräyksessä ja suoritettavissa annoslaskennoissa.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Ulkoinen annosjakauma on lisätty hyväksy-
mättömästä ”First HybridArc” of patient ”John Doe” ID ”01237456” -suunnitelmasta nykyiseen
suunnitelmaan.)

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. (Tämä annosmatriisin osa on luotu ohjelmistolla tai ohjelmistoversiolla, joka eroaa
käytössä olevasta versiosta ja joka saattaa olla vanhentunut annosalgoritmeihin tehdyistä tarvit-
tavista muutoksista johtuen.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Nykyinen suunnitelma sisältää annosmatriiseja, jotka on tallen-
nettu sekä kokonaisia suunnitelmia että yksittäisiä hoidon osia varten.)

Suunnitelman validointi

288 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Tarkista, että osien annosmatriiseja ei ole tahattomasti sisällytetty suunnitel-
man annosmatriisiin.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Suunnitelman tarkoitukseksi on asetettu ”TUTKIMUS”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Vastaava kenttäkoko on
mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:)
with (at least one of) [vähintään yksi seuraavista]
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [se on annossyvyyden kenttäkokoaluetta pienempi (pienintä mitattua annossy-
vyyden kenttäkokoaluetta pienempi);]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [se on annossyvyyden kenttäkokoaluetta suurempi (suurinta mitattua annossyvyy-
den kenttäkokoaluetta suurempi);]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [se on leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta pienempi (pienintä mitattua
leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta pienempi);]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [se on leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta suurempi (suurinta mitattua leuko-
jen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta suurempi);]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [se on MLC-kenttäkokoaluetta pienempi (pienintä mitattua MLC-kenttäkokoa-
luetta pienempi);]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [se on MLC-kenttäkokoaluetta suurempi (suurinta mitattua MLC-kenttäkokoa-
luetta suurempi).]

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Huomattavan monien kaaren kenttien vastaava kenttäkoko on mitattujen
kenttäkokojen alueen ulkopuolella)
with (at least one of) [vähintään yksi seuraavista:]
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [se on annossyvyyden kenttäkokoaluetta pienempi (pienintä mitattua annossy-
vyyden kenttäkokoaluetta pienempi);]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [se on annossyvyyden kenttäkokoaluetta suurempi (suurinta mitattua annossyvyy-
den kenttäkokoaluetta suurempi);]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [se on leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta pienempi (pienintä mitattua
leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta pienempi);]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [se on leukojen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta suurempi (suurinta mitattua leuko-
jen kenttäkokojen sironta-arvoaluetta suurempi);]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [se on MLC-kenttäkokoaluetta pienempi (pienintä mitattua MLC-kenttäkokoa-
luetta pienempi);]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [se on MLC-kenttäkokoaluetta suurempi (suurinta mitattua MLC-kenttäkokoa-
luetta suurempi).]

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Kentän minimilaajennus on pienempi kuin neljä kertaa <GridRes>. An-
noslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”.
(<GridRes> on kynäkeilan ytimen resoluutio tai Monte Carlo -paikkaresoluutio.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Osakeilan maksimikoko on pienempi kuin <GridRes>. Annoslaskennan tarkkuus
saattaa olla rajallinen.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”.
(<GridRes> on kynäkeilan ytimen resoluutio tai Monte Carlo -paikkaresoluutio.)
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The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Kentän minimilaajennus on pienempi kuin neljä kertaa
RTPlan-annosresoluutio. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren kentät:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (kentän minimilaajennus on pienempi kuin neljä kertaa <GridRes>. An-
noslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”.
(<GridRes> on kynäkeilan ytimen resoluutio tai Monte Carlo -paikkaresoluutio.)

For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren kentät:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (osakeilan maksimikoko on pienempi kuin <GridRes>. Annoslaskennan tarkkuus
saattaa olla rajallinen.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution".
(<GridRes> on kynäkeilan ytimen resoluutio tai Monte Carlo -paikkaresoluutio.)

For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren kentät:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (kentän minimilaajennus on pienempi kuin neljä kertaa
RTPlan-annosresoluutio. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Radiologinen halkaisija on pienempi kuin neljä kertaa RTPlan-
annosresoluutio. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Leuat eivät peitä vähintään yhden suljetun liuskaparin liuskaväliä. Tarkista suunnitel-
masi huolellisesti!)

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! (Jotkin liuskojen aukot ovat liian pieniä, jotta nykyinen MLC-laitteisto
(Elekta Agility) voi edustaa niitä radiologisesti oikein. Tarkista huolellisesti suunnitelmasi ja mah-
dolliset liuskojen asemien manuaaliset muutokset!)

Virheviestit

Esimerkkejä mahdollisista virheviesteistä: Jos saat muita virheviestejä, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

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. (Kohdistussarja käyttää ”Brainlab CT Localizer” -paikanninta, mutta referenssarja
käyttää ”Brainlab on Leksell Headring” -paikanninta. Tätä ristiriitaa ei voida poistaa; vaihda refe-
renssisarja.)

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. (Kohdistussarjaa
ei ole paikannettu, mutta referenssisarja on paikannettu ”Brainlab CT Localizer” -paikantimen
avulla. Tätä ristiriitaa ei voida poistaa; käytä paikannettua kohdistussarjaa.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isosentrikoordinaatti ei ole potilaan
kudoksen sisäpuolella.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Isosentrikoordinaatin
”Coord”-nimi ei joko ole ainutkertainen tai se on liian pitkä.)

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.) (On havaittu 3 säteilykeilaa tai kaarta, joiden nimet eivät ole ainutkertaisia.
Tähän liittyvät säteilykeilojen tai kaarten nimet ovat seuraavat: Beam1, beam1 ja BEAM1. Muok-
kaa nimiä asianmukaisesti. (Huomautus: kirjainkokoa ei oteta huomioon nimien vertailussa.))

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Hoitoryhmän ”Group”-
nimi ei joko ole ainutkertainen tai se on liian pitkä.)

Suunnitelman validointi

290 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Säteilykeilan tai kaaren nimi sisältää virheellisiä merkkejä. Varmista,
että käytössä on vain ASCII-vakiomerkkejä.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Säteilykeilan tai kaaren nimi on tyhjä. Varmista, että nimi sisältää vähin-
tään yhden merkin, joka on muu kuin välilyönti.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Säteilykeilan tai kaaren nimi sisältää joko (-merkin
tai )-merkin. Varmista, että nimi ei sisällä (- tai )-merkkejä.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Säteilykeilan tai kaaren nimi sisältää yli 64 merkkiä.
Varmista, että nimi sisältää enintään 64 merkkiä.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Laiteprofiili ei kelpaa. Hoito ei
ole mahdollinen.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktiivinen laiteprofiili on tarkoitettu vain hyväksyntään, eikä sitä saa käyttää potilaiden hoitoon.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Renkaan rotaatiokulma ei kelpaa.
Hoito ei ole mahdollinen.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Pöytäkulma ei kelpaa. Hoito ei ole mah-
dollinen.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimaattorin kulma ei kelpaa. Hoito
ei ole mahdollinen.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Kanturikulma ei kelpaa. Hoito ei ole
mahdollinen.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Kanturin pyörimisalue ei kel-
paa. Hoito ei ole mahdollinen.)

Danger of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen vaara. Tarkista.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Leukojen asemat paljastavat MLC:n kuljetin-
laatikon.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (MU-arvo on laitteen
vaatimusten alapuolella. Tarkista.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (MU-arvo on laitteen
vaatimusten yläpuolella. Tarkista.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Halutun annoksen antamiseen tarvittava aika (628,75 s) ylittää laitteen rajan (300 s). Tarkista.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (MU-arvo on laitteen vaatimusten
yläpuolella. Tarkista.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Liuskan maksimiasema ylite-
tään alikentän 1 segmentissä 7.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Liuskan maksimiväli ylitetään ali-
kentän 1 segmentissä 7.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Liuskan maksimiväli ylitetään alikentässä 1.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment.) (MU-arvo (10321 MU) ylittää suurim-
man sallitun MU-arvon (9999). Huomautus: sovellus ei tue tämän hoidon osalta useisiin osioihin
jakamista.)

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.) (Tämän säteilykeilan seg-
mentin MU-arvo (10321 MU) on suurinta sallittua MU-arvoa (9999) suurempi. Huomautus: sovel-
lus ei tue tämän hoidon osalta useisiin osioihin jakamista.)
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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.) (Tämän sä-
teilykeilan segmentin MU-arvo (10321 MU) on suurinta sallittua MU-arvoa (9999) suurempi.
Huomautus: sovellus ei tue tämän hoidon osalta useisiin osioihin jakamista.)

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.) (Tämän sä-
teilykeilan segmentin MU-arvo (10321 MU) on suurinta sallittua MU-arvoa (9999) suurempi.
Huomautus: sovellus ei tue tämän hoidon osalta useisiin osioihin jakamista.)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams ins-
tead. (Kaarelle on määritelty vähemmän kuin 2 ohjauspistettä. Hoito ei ole mahdollinen. Käytä
konformaalisia säteilykeiloja.)

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. (Tätä suunnitelmaa ei voida viedä onnistuneesti DICOMiin. Suunnitelmassa käytetään sekä
Brainlab m3 MLC:tä (täydellinen Siemens-integraatio) että toista laitetyyppiä. iPlan RT Dose
4.5.x ei tue tätä.)

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.) (Tätä suunnitelmaa ei voida
viedä onnistuneesti DICOMiin. (Hoitoryhmässä ”Group 1” ei ole kelvollisia määräystietoja. Päivi-
tä määräys painamalla Refresh MU -painiketta.))

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.) (Tätä suunnitelmaa ei voida viedä onnistuneesti DICOMiin. Määräystä ”Isoc.
Norm. (unconnected) (A)” ei ole määrätty hoitoryhmälle. Tarkista, että kohdealueelle on määrätty
hoitoryhmä.)

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.) (Tätä
suunnitelmaa ei voida viedä onnistuneesti DICOMiin. Hoitoryhmälle ”Group 1” on määritetty
useita fraktiointimalleja. Lisäohjeita saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Tätä suunnitelmaa ei voida viedä onnistuneesti DICOMiin. IMRT-säteilykeilassa ”IMRT 1” on 0
monitoriyksikköä.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Tätä suunnitelmaa ei voida viedä onnistuneesti DICOMiin. IMRT-säteilykeilassa
”IMRT 1” on sekvenssi, joka sisältää 0 segmenttiä.)
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8.8.2 Hoidonsuunnitteluvaiheesta poistuminen

Yleisiä tietoja

Tehtyäsi tarvittavat muutokset Treatment Planning -vaiheessa voit siirtyä seuraavaan
vaiheeseen.

Siirtyminen seuraavaan vaiheeseen

Napsauta Go to ...- tai Next-painiketta Navigator-alueella.

Monitoriyksikkölaskennan virkistys

Kuva 182 
Monitoriyksiköt täytyy päivittää Refresh MU -painikkeen avulla ennen seuraavaan
hoidonsuunnitteluvaiheeseen siirtymistä. Jos unohdat tehdä sen, ohjelma muistuttaa sinua
näyttämällä yllä olevan kehotteen.
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8.9 Mallien parissa työskenteleminen

Yleistä

iPlan RT Dosessa voit tallentaa hoitosuunnitelman asetukset mallina. Siten voit käyttää samoja
asetuksia muissa hoitotapauksissa.

Käyttöskenaariot

Hoidat useita potilaita, joilla samanlainen leesio: Olet jo luonut protokollan tai parhaan käytännön
kyseisen leesiotyypin hoitoon (esim. viisi konformaalista säteilykeilaa tietystä suunnasta tai tietty
konformaalinen kaariasetus). Voit silloin nopeuttaa hoitosuunnitelman määrittelyä pitämällä tämän
hoitorakenteen saatavilla pohjana.
Jos annat IMRT-hoitoja, olet todennäköisesti määrittänyt rajoituksia tietyille riskielinobjekteille,
jotka tuottavat annos-tilavuus-histogrammissa tietyn käyrän. Silloin voit pitää nämä päätökset
saatavilla rajoitusmalleina ja näin myös käytettävissä Prescription-valintaikkunassa, jolloin niitä
on helppo soveltaa kyseisiin objekteihin.

Mallien parissa työskenteleminen
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8.9.1 Hoitosuunnitelmamallien tallennus

Hoitosuunnitelmapohjan tallennus

Kun olet saanut hoitosuunnitelman valmiiksi (määräys ja säteilykeilan tai kaaren asetukset
mukaan lukien), voit tallentaa sen pohjana tulevia hoitoja varten.
Tämä malli on myöhemmin valittavissa hoitosuunnitelman luonnin aikana (katso s. 158).

Mallitoiminnon käyttöönotto

Vaiheet

1.

Ota mallitoiminto käyttöön napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella suunnitelman nimeä
toimintoalueella.

2.

Voit avata Save-valintaikkunan valitsemalla pikavalikosta Save as plan template ...

3. Määrittele pohjan nimi vastaavaan kenttään.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: jos tämä vaihtoehto valitaan,
nykyisen hoitosuunnitelman säteilykeilan ja kaaren asetukset tallennetaan yksittäisenä
mallina valittavaksi hoitoryhmän luonnin aikana (katso s. 180).
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Vaiheet

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: jos tämä vaihtoehto valitaan,
nykyisen hoitosuunnitelman rajoitukset tallennetaan yksittäisenä mallina valittavaksi mää-
räyksen määrittelyn aikana (katso s. 162).

6. Luo valitut pohjat napsauttamalla Save-painiketta.

Malliin tallennetut tiedot

Osa Toiminto

Hoitoryhmä

• Laitteen tiedot, ts. Linacin valmistaja ja malli, kollimaattorin tyyppi
ja energia.

• PTV-kohde, johon on sijoitettu valitun hoitoryhmän isosentrikoordi-
naatti.

• Hoitoryhmään määrätyt suunnittelukohdealueobjektit (katso s.
177).

• Säteilytysjärjestysmallissa määritetty säteilykeilan tai kaaren ra-
kenne (katso s. 300).

Määräystiedot (esim.
suunnittelukohdealue tai

riskielin)

• Kohdeyypit, jotka olet määrännyt kohteille (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Annos-tilavuus-histogrammirajoitukset (katso s. 298).
• Jokaiselle PTV- ja tehostekohteelle; absoluuttinen annos fraktiota

kohti ja määrättyjen fraktioiden lukumäärä.
Vain nämä kohteet ladataan mallista, jos Load prescription only -
valintaruutu valitaan suunnitelman luonnin aikana (katso s. 159).

Hoitosuunnitelmapohjan käyttö

Jos käytät hoitosuunnitelmaan suunnitelmapohjaa, ohjelma hakee hoitosuunnitelman
nähdäkseen, sisältääkö se pohjan rinnastamat kohteet.
• iPlan RT hakee ensin objektin nimeä.
• Jos tämä ei onnistu, iPlan RT hakee objektin tyyppiä.

Jos nykyisen hoitosuunnitelman sisältämät kohdenimet ja kohdetyypit eivät vastaa
suunnitelmapohjan nimiä ja tyyppejä, saat viestin, jossa kysytään, haluatko käyttää pohjaa siitä
huolimatta.
Sen mukaan, mitä tietoja pohja yrittää luoda puuttuvalle kohteelle, pohjan käyttö ei ehkä tapahdu
oikein (esim. pohja yrittää sijoittaa hoitoryhmän PTV:n sisällä, mutta PTV:tä ei löydy).

Mallien parissa työskenteleminen
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8.9.2 Hoitosuunnitelmamallien käsittely

Yleisiä tietoja

Kun hoitosuunnitelmamallit on luotu (katso s. 295), niitä voidaan käsitellä niille varatussa
valintaikkunassa.

Manage-valintaikkunan käyttö

Voit tuoda hoitosuunnitelmamallit Manage-valintaikkunan näyttöön seuraavasti:

Asetukset

Napsauta Manage ... Create Plan -valintaikkunassa (katso s. 158).

Valitse Functions-välilehdellä lueteltu hoitosuunnitelman objekti (RTPlan) ja napsauta Plan
Templates -kohdan Manage-painiketta.

Manage-valintaikkuna

Kuva 183 

Hoitosuunnitelmien käsittely

Vaiheet

1. Korosta Template-luettelosta pohja, jonka haluat poistaa tai jota haluat muokata.

2. Voit poistaa korostetun pohjan luettelosta napsauttamalla kohtaa Remove.

3. Voit muuttaa pohjan nimen napsauttamalla kohtaa Apply.

4. Voit päivittää pohjaluettelon napsauttamalla kohtaa Refresh Index, jos tiedostot on ko-
pioitu tai poistettu pohjahakemistosta manuaalisesti.

5. Napsauttamalla Close-painiketta poistut Manage-valintaikkunasta.

HUOMAUTUS: Jos virheellisiä tiedostoja (esim. virheellinen versio tai tietomuoto) havaitaan, näitä
tiedostoja ei lisätä luetteloon, ja vastaavat virheviestit tulevat näkyviin.
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8.9.3 Raja-arvopohjat

Yleisiä tietoja

Prescription-valintaikkunassa voit tallentaa nykyiset raja-arvo- ja objektiasetukset malliksi
myöhempää käyttöä varten (katso s. 175).
On myös mahdollista tallentaa erillisiä raja-arvomalleja hoitosuunnitelmamallia tallennettaessa
(katso s. 295).
Nämä raja-arvomallit voidaan myöhemmin valita määräyksen määrittämisen aikana (katso s. 175).

Raja-arvopohjat PTV- ja Boost- kohteille

Tällaiset pohjat ilmoittavat kolmen DVH-raja-arvopisteen suhteellisen annoksen ja suhteellisen
tilavuuden.
Lisäksi niissä ilmoitetaan, onko pisteet määritetty ehdottomaksi raja-arvoksi tai tavoitteeksi.

Kuva 184 
Kohteelle määrätystä absoluuttisesta annoksesta ja uuden PTV:n tilavuudesta riippumatta raja-
arvopisteet asetetaan pohjaan tallennettujen suhteiden mukaisesti, kun pohjaa käytetään.
PTV:lle tallennetaan suhteellinen annos ja OAR:lle absoluuttinen.

Mallien parissa työskenteleminen
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Raja-arvopohjat muille kohteille

Kuva 185 
Tämä pohja sisältää suoja-arvon ja luettelon raja-arvopisteistä seuraavasti:
• Tilavuussuhde ja absoluuttinen annos tallennetaan jokaiselle pisteelle.
• Lisäksi tallennetaan tieto siitä, onko piste ehdoton raja-arvo vai tavoite.
• Objektin tilavuudesta riippumatta raja-arvopisteet asetetaan malliin tallennettujen suhteiden

mukaisesti, kun mallia käytetään.
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8.9.4 Säteilytysasetusmallien tallennus

Yleisiä tietoja

Säteilykeilan ja kaaren asetusmalleja voidaan käyttää hoitoryhmän asetusten määrittämisen
aikana (s. 180).

Mallitoiminnon käyttöönotto

Vaiheet

1.

Aktivoi pohjatoiminto napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella haluttua hoitoryhmää toi-
mintoalueella.

2.

Voit avata Save-valintaikkunan valitsemalla pikavalikosta kohdan Save as treatment
template ...

3. Määrittele Site, Name ja Comment vastaaviin kenttiin.

4. Napsauttamalla Save-painiketta luot pohjan, joka sisältää valitun hoitoryhmän säteilykei-
lan tai kaaren asetustiedot.

HUOMAUTUS: On myös mahdollista tallentaa erillisiä malleja säteilykeilan ja kaaren asetuksille
hoitosuunnitelmamalleja tallennettaessa (katso s. 295).
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Malliin tallennetut tiedot

Malli sisältää seuraavat tiedot kullekin elementille (säteilykeila tai kaari):
• säteilykeilan tai kaaren nimi,
• pöydän kulma,
• painotus (vain ei-IMRT-säteilykeiloille),
• reuna,
• kollimaattorin halkaisija (sirkulaariset kaaret),
• kollimaattorikulma,
• kanturikulma (kanturin lähtö- ja päätepiste kaarille),
• limitys (sirkulaariset ja konformaaliset kaaret).

HUOMAUTUS: kulmat tallennetaan IEC 61217 -standardin mukaisesti. Jos tätä mallia käytetään
laitteelle, jossa käytetään muuta kuin mallin luonnissa käytettyä kulmakonventiota, näyttöarvot
saattavat olla poikkeavia. Säteilylähteen todellinen sijainti huoneessa on kuitenkin sama.
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8.9.5 Säteilytysasetuspohjien käsittely

Yleisiä tietoja

Kun säteilyasetusmallit on luotu (katso s. 300), niitä voidaan käsitellä niille varatussa
valintaikkunassa.

Manage-valintaikkunaan pääsy

Voit tuoda Manage-valintaikkunan näyttöön napsauttamalla hoitoryhmää hiiren kakkospainikkeella
Functions-alueen luettelossa (katso s. 189) ja valitsemalla kohdan Manage treatment
templates ...

Manage-valintaikkuna

Kuva 186 

Säteilytysasetusmallien käsittely

Vaiheet

1. Korosta Template-luettelosta pohja, jonka haluat poistaa tai jota haluat muokata.

2. Voit poistaa korostetun pohjan luettelosta napsauttamalla kohtaa Remove.

3. Voit muuttaa pohjan nimen napsauttamalla kohtaa Apply.

4. Voit päivittää pohjaluettelon napsauttamalla kohtaa Refresh Index, jos tiedostot on ko-
pioitu tai poistettu pohjahakemistosta manuaalisesti.

5. Napsauttamalla Close-painiketta poistut Manage-valintaikkunasta.

HUOMAUTUS: Jos virheellisiä tiedostoja (esim. virheellinen versio tai tietomuoto) havaitaan, näitä
tiedostoja ei lisätä luetteloon, ja vastaavat virheviestit tulevat näkyviin.
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8.10 Hoitosuunnitelman sisällön tarkasteleminen

Yleistä

Tietyissä suunnitteluvaiheissa yleiskuvaus valittuna olevan hoitosuunnitelman sisällöstä näkyy
Plan Content -välilehtisivulla.

Plan Content -välilehti

Kuva 187 

Asettelu

Plan Content -välilehti jakautuu vasemmalla olevaan puurakenteeseen ja oikealla olevaan
Properties-alueeseen.

Siirtyminen puurakenteessa

Asetukset

Voit tarkastella tietyn puurakenteen osan sisältämiä potilastietoja laajentamalla kyseisen osan
napsauttamalla osaa vastaavaa kuvaketta.

Voit sulkea puurakenteen osan napsauttamalla osaa vastaavaa kuvaketta.
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Asetukset

Voit valita puurakenteen kohteen napsauttamalla sitä.

Näkyvissä olevien kohteiden määrän mukaan puurakenteen oikealle puolelle saattaa tulla näky-
viin vierityspalkki.

Puurakenteen sisältö

Osa Toiminto

2D Image Sets Tuotuihin potilastietoihin sisältyvät röntgenkuvat.

Image Sets TT- ja MR-kuvatiedot sekä muut 3D-kuvatiedot (esim. PET).

Objects Segmentoitujen anatomisten rakenteiden ja 3D-säieobjektien kaltai-
set objektit.

Points of Interest Hoitosuunnitelmassa määritetyt mielenkiintopisteet.

RTPlan Hoitosuunnitelmaan sisältyvät hoitoryhmät ja hoitoelementit luetel-
laan RTPlan-kohdassa.

Kohteen tila

Alla esitettyjen kuvakkeiden avulla ilmaistaan näytön tila:

Status

Jos kohde on aktivoituna, sen vieressä puurakenteessa näkyy avoimena olevaa silmää
esittävä kuvake.

Jos kohde ei ole aktivoituna, sen vieressä puurakenteessa näkyy suljettua silmää esit-
tävä kuvake.

Jos tietorakenne sisältää aktivoituja ja inaktivoituja kohteita, puurakenteen yläosassa
näkyy osittain suljettua silmää esittävä kuvake.

• Napsauttamalla vastaavaa avoimen silmän kuvaketta puurakenteessa voit inaktivoida kohteen
niin, että se ei näy suunnitelmanäkymissä.

• Voit aktivoida sen uudelleen napsauttamalla vastaavaa suljetun silmän kuvaketta.

Tarkasteluominaisuudet

Properties-alueella näkyvät puurakenteesta valittua kohdetta koskevat seuraavat lisätiedot:
• Jos käytettävissä, valitun kohteen kuvanäkymä ja näytön lisätoiminnot
• Yksityiskohtaiset tiedot, jotka vaihtelevat valitun kohteen mukaan

Voit näyttää valittuna olevan kohteen ominaisuudet napsauttamalla kohteen vieressä
puurakenteessa olevaa kuvaketta:

Ominaisuuksien muokkaaminen

Voit muuttaa suunnitelman sisältöön kuuluvan kohteen ominaisuuksia napsauttamalla kohteen
vieressä puurakenteessa olevaa kuvaketta:

Ominaisuudet Katso

Kuvajoukko Sivu 480

Hoitosuunnitelman sisällön tarkasteleminen
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Ominaisuudet Katso

Objekti Sivu 115

Mielenkiintopiste Sivu 235

Suunnitelma (RTPlan) Sivu 160

Hoitoryhmä Sivu 193

Hoitoelementti Sivu 196
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9 IMRT-OPTIMOINTI
9.1 Mitä IMRT on?

Yleistä

Intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT) sulauttaa useita hoitolajeja yhteen monimutkaiseen
hoitoon. Tavoitteena on luoda intensiteettimuokattuja (eli heterogeenisiä) kenttiä kohdealueelle.
Näitä intensiteettejä muokataan tiettyjen tavoitteiden mukaisen kumuloidun annosjakauman
luomiseksi. Intensiteettimuokatut säteilykeilat koostuvat monesta moniliuskakollimaattorin (MLC)
luomasta osakeilasta.

Hoidon suunnittelu

Perinteinen hoidonsuunnittelu on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa suunnittelija määrää
halutut säteilykeilat ja annoksen. Hoidonsuunnitteluohjelmisto laskee sitten annosjakauman.
IMRT:n yhteydessä on mahdollista tehdä käänteinen suunnittelu, ts. asettaa tavoitteet
suunnittelukohdealueen ja riskielinten annokselle. Ohjelmisto laskee sitten optimoidun
suunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. iPlan RT Dose luo neljä vaihtoehtoista
suunnitelmaa, joissa on erilainen riskielinten painotus (ei painotusta, pieni, keskinkertainen, suuri).

Hoidon antaminen

Annos voidaan antaa joko dynaamisesti tai step-and-shoot-menetelmällä.
• Dynaamisessa hoidossa kollimaattorin liuskat mukautetaan automaattisesti hoidon aikana

liukuikkunatekniikan avulla.
• Step-and-shoot-menetelmässä käytetään useita alikenttiä halutun annoksen antamiseksi.

Koska annos voidaan mukauttaa PTV:n muotoon ja siten voidaan minimoida ympäröivän
kudoksen ja riskielinten säteilytys, IMRT sopii erityisen hyvin kohteille, jotka ovat kriittisten elinten
lähellä tai ympärillä.

Tavoitteiden soveltaminen

IMRT ottaa huomioon vain sellaisten objektien annos-tilavuus-rajoitukset, joilla on PTV-, Boost-
tai riskielintila (OAR-tila). Tehostekohde on PTV:n osa, mutta se saa enemmän annosta kuin
ympäröivä PTV-kudos.
Kaikki MLC-muotoilu suoritetaan säteilykeila-asetusten määrittelyn aikana. Kaikki kenttämuodot
optimoidaan PTV:n mukaan (CIAO) käyttäen määriteltyjä reunoja.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Käänteisessä suunnittelussa ei ole mahdollista taata, että tietyt tavoitteet ja raja-arvot
säilyvät. Siksi on suoritettava lopullinen tarkastus, vakiotarkistukset mukaan lukien.

Intensiteettimuokatun sädehoidon erityisluonteen takia ylimääräinen laadunvarmistus
optimoinnin ja liuskasekvensoinnin tulosten tarkistus mukaan lukien, potilaskohtaiset
mittaukset ja annostarkistukset ovat ehdottoman tarpeellisia.
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IMRT-optimointia seuraavat muokkaukset

Voit suorittaa yksittäisten IMRT- tai HybridArc-hoitoryhmien optimoinnin ja lisätä sitten uusia
ryhmiä palaamalla Treatment Planning -vaiheeseen.

Ennen IMRT-optimointia suoritettavat suositeltavat valmistelut

• Tarkista, että MLC-kentän muoto kattaa koko PTV:n. MLC:tä on tarvittaessa kierrettävä niin,
että MLC peittää riittävästi koko suunnittelukohdealueen.

• Valitse asianmukainen suunnittelukohdealueen reuna. IMRT-algoritmi pyrkii saavuttamaan eri
objektien tavoitteet mahdollisimman tarkasti, mutta se ei suorita optimointia niin, että saadaan
aikaan suunnittelukohdealueen paras mahdollinen yhdenmukaisuusindeksi.
- Jos suunnittelukohdealueen reuna on liian suuri, myös CIAO-kenttä on liian suuri, jolloin liian

suuri tilavuus saatetaan säteilyttää suurella annoksella, mikä johtaa korkeaan
yhdenmukaisuusindeksiin. IMRT-algoritmi optimoi avoimen CIAO-kentän säteilykeilan
kertymän. Tämä muoto näytetään ennen IMRT-säteilykeilan optimointia.

- Jos valitaan liian pieni suunnittelukohdealueen reuna, CIAO-kentän säteilykeilan puolivarjo
on limittäin suunnittelukohdealueiden kanssa. Siinä tapauksessa IMRT-algoritmin on ehkä
kompensoitava kentän riittämätön koko käyttämällä kentän reunoilla kuumia osakeiloja, mikä
myös johtaa tarpeettomasti ylimääräisiin suuren annoksen alueisiin ja korkeaan
yhdenmukaisuusindeksiin.

HUOMAUTUS: jos käytettävä suunnittelukohdealueen reuna on suositeltavan alueen ulkopuolella,
IMRT Parameters -valintaikkunan tieto-osiossa näytetään tästä ilmoittava viesti.
 

IMRT-työnkulku

Vaiheet

1.

Valitse optimoitava hoitoryhmä valitsemalla se toimintoalueelta ja tuomalla näyttöön pika-
valikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Ota Selected for IMRT Optimization -
vaihtoehto käyttöön.
• Jo optimoidut hoitoryhmät on merkitty valintamerkillä ①.
• Optimoitava hoitoryhmä on merkitty nuolella ②.

①

②

2. Napsauttamalla Next-painiketta voit edetä Dose Optimization -vaiheeseen. Näkyviin tu-
lee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, mitkä ryhmät voidaan optimoida.

3. Määritä kohdassa s. 309 mainitut parametrit.

4. Suorita valittujen ryhmien optimointi kohdan s. 317 kuvauksen mukaisesti.

5.

Palaa Treatment Planning -vaiheeseen, jossa voit:
• lisätä uusia ryhmiä,
• suorittaa normalisoinnin uudelleen,
• suorittaa optimoinnin uudelleen soveltamalla muokattuja tavoitteita,
• suorittaa muita toimintoja.

Mitä IMRT on?
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9.2 IMRT-parametrien määrittäminen
9.2.1 IMRT Parameters -valintaikkuna – pääasetukset

Yleisiä tietoja

Kun Dose Optimization -suunnitteluvaihe on käynnistetty, näkyviin tulee sarja valintaikkunoita,
joissa voit optimoida annosjakaumat hoitosuunnitelmassasi määrittämillesi IMRT-hoitoryhmille.
Kaikki algoritmit annosoptimoinnin aikana voidaan suorittaa samanaikaisesti
moniprosessoritietokoneilla. Tämä mahdollistaa joustavan syöteparametrien muokkauksen
erityisesti käänteisen suunnittelun optimointien aikana.

IMRT Parameters -valintaikkuna

Kuva 188 

Laskentahila

Tarkka Calculation Grid -asetus on tärkeä, jotta indikaatiolle voidaan antaa riittävän tarkka
annosjakauma.

Komponentti Toiminto

PTV Dose Grid Size
Asettaa optimointiin sisällytettävien suunnittelukohdealueiden hila-
koon. Suunnittelukohdealueen hilakoon on oltava pienempi tai yhtä
suuri kuin osakeila.

OAR Dose Grid Size
Asettaa optimointiin sisällytettävien riskielinten hilakoon. Riskielimen
hilakoon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin suunnittelukohdea-
lueen hilakoko.

Finer for Small Objects 

Ota tämä käyttöön niin, että vakiohilakoko mukautetaan valitun ob-
jektin tilavuuteen. Tämä on erityisen hyödyllinen pienissä kohteissa.
Valitut kohteet näkyvät luettelossa Finer for Small Objects -valinta-
ruudun alla; kunkin kohteen todellinen hilakoko on ilmoitettu kussakin
tapauksessa.
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Jos haluat tarkat laskennat pienille suunnittelukohdealueille ja approksimaatiolaskennat
riskielimille, on hyödyllistä asettaa kraniaalisissa sovelluksissa PTV Dose Grid Size -kooksi 2,0
mm ja OAR Dose Grid Size -kooksi 2,0 mm. Oletushilakooksi asetetaan RTPlan-ominaisuuksissa
määritelty hilakoko.

Lisäasetukset

Laskennan lisäasetuksia voidaan muokata erillisessä valintaikkunassa (katso s. 313).
Pääset näihin asetuksiin napsauttamalla Advanced Settings -painiketta.

Osakeilojen lukumäärä

Kuva 189 
Kun Dose Optimization -suunnitteluvaihe on käynnistetty, järjestelmä esilaskee hilatiedot
jokaiselle objektille. Tämän laskennan loppuun asti Information-alueella näkyy n/a (ei sovelleta).
Osakeilojen lukumäärä ja lisätietoja, kuten jaettujen kenttien, yhdistettyjen liuskojen ja
suboptimaalisen suunnittelukohdealueen reunan käyttö, annetaan tarvittaessa.
Käytettävissä oleva muistitila ja käytettävän tietokoneen nopeus rajoittaa äärimmäisen tarkkojen
hilojen valintaa. Algoritmissa on kuitenkin rajoituksia, sillä et voi määritellä PTV:n hilakokoa
suuremmaksi kuin kaksi kertaa valittujen moniliuskakollimaattoreiden liuskojen minimipaksuus.
Jos suunnittelukohdealueen hilakoko on liuskan paksuutta suurempi, kaksi liuskaa yhdistetään.
Tämä näytetään Information-alueella.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus

Laskentahilakokojen asettaminen äärimmäisiin arvoihin, jotka vaativat suuria määriä
muistitilaa, voi aiheuttaa järjestelmän epävakauden.

Linac Specific Settings

Linac Specific Settings -alueella on luettelo käytettävissä olevista kiihdytinprofiileista. Jos vain
yksi laite on käytössä, se valitaan oletusarvoisesti.

Kuva 190 

Osa Toiminto

Dose Rate Valitse liuskasekvensointia varten valittuna olevalle hoitoryhmälle ha-
luamasi annosnopeus.

IMRT-parametrien määrittäminen
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Osa Toiminto

Beamlet Size max.

Määritä käytettävien osakeilojen X-dimensio. Järjestelmä varmistaa,
että vain pienempiä tai yhtä suuria asetusarvoja käytetään. Kaikki X-
dimensiot mukautetaan sopimaan parhaiten konformaaliseen muo-
toon. Kunkin osakeilan Y-dimensio asetetaan automaattisesti liuskan
paksuuteen. Katso Kuva 191.
Brainlab suosittelee, että osakeilan maksimikooksi asetetaan arvo,
joka ei ole liian pieni suhteessa laskentahilan kokoihin. Koon pienen-
täminen pienempiin arvoihin ei enää välttämättä paranna kokonais-
suunnitelman laatua.
Hyvin pienet arvot voivat heikentää tulosta siksi, että yksittäiset osa-
keilat eivät tuo annosta mihinkään laskentahilan pisteeseen, ja siksi
näille osakeiloille ei ole mahdollista tehdä hyödyllistä optimointia.

Align Beamlets

Kun tämä valintaruutu valitaan, kaikki osakeilakoot vastaavat Beam-
let Size max. -kohdassa yksilöityjä arvoja. Niillä kaikilla on sama X-
dimensio, ja ne kohdistetaan siten, että osakeilan reuna on varmasti
isosentri- (nolla-) kohdassa. Tämä toiminto on tärkeä moniliuskakolli-
maattoreille, joilla on yliliikkeen ja interdigitaation laitteistorajoituksia.
Katso s. 329.

No. of Overlap Beamlets Limittyvät osakeilat ovat välttämättömiä vain jaetuille kentille.

Dynamic/Step-and-Shoot
Valitse joko Dynamic tai Step-and-Shoot. (Katso kuvaus kohdassa s.
307). IMRT:n, erityisesti dynaamisen IMRT:n, käytettävyys riippuu
vastaavista laitteistoasetuksista.

Segments
Määritä Dynamic- tai Step-and-Shoot-vaihtoehdon segmenttien luku-
määrä. IMRT:n, erityisesti dynaamisen IMRT:n, käytettävyys riippuu
vastaavista laitteistoasetuksista.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Valitsemalla tämän valintaruudun voit saada aikaan asianmukaisen
liuskasynkronoinnin optimoidaksesi segmenttikoon avaamalla vierek-
käiset liuskaparit.
Brainlab suosittelee tämän vaihtoehdon valitsemista, sillä säteilytyk-
sessä on havaittu merkittäviä eroja sen mukaan, onko optimointi
suoritettu vai ei.
Katso s. 328.

Osakeilan dimensiot

Kuva 191 

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Ponttiliitosoptimoinnin tarve määritellään tarkistusprosessin aikana, jotta aliannos PTV:ssä
vältettäisiin.
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Suljettuja liuskapareja ei aina voida teknisesti siirtää leukojen taakse. Käyttäjän täytyy
tarkistaa kahteen kertaan, ovatko suljetut leukaparit siirtyneet leukojen taakse. Jos näin ei
ole tapahtunut, käyttäjän täytyy oman harkintansa mukaan päättää, onko seurauksena
muodostuva annosvuoto hyväksyttävä.

IMRT-parametrien määrittäminen
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9.2.2 IMRT Parameters -valintaikkuna – Lisäasetukset

Lisäasetusten määrittäminen

Voit tarkastella tätä valintaikkunaa napsauttamalla IMRT Parameters -valintaikkunassa
Advanced Settings.

Kuva 192 

Normaalikudoksen raja-arvo

Jos valitset Use Normal Tissue Restriction -valintaruudun, voit muokata kahta reunaa
luodaksesi virtuaaliobjektin kaikkien suunnittelukohdealueiden ympärille.

①

②

Kuva 193 

Komponentti Toiminto

Normal Tissue Dose Grid
Size

Määritä laskelmissa käytettävä hilakoko. Oletusarvo on kaksi kertaa
PTV:n hilakoko. Sen pitää vähintään olla yhtä suuri kuin OAR Dose
Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Voit määrittää alueen (millimetreinä) kaikkien sellaisten suunnittelu-
kohdealueiden ympärille, joihin ei sovelleta rajoituksia (①). Tämä
alue voi saada suuremman annoksen niin, että annos voi pudota lä-
hellä PTV:n rajaa.
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Komponentti Toiminto

Margin around PTV with
Restriction

Voit määrittää alueen sellaisen suunnittelukohdealueen ympärille, jo-
ta käsitellään riskielimenä (②).
Ottamalla käyttöön Use Outer Contour -valintaruudun voit ohittaa
Margin around PTV with restriction -kohdassa määritetyn alueen.
Siinä tapauksessa käytetään koko määritellyn ulkoääriviivan sisällä
olevaa kudosta.

Terävän reunan tasoittaminen

Voit määrittää kertymävarianssin arvon Sharp Edge Smoothing -alueen Filter Parameter -
liukusäätimen avulla.
Filter Parameter on optimoinnin kannalta erittäin tärkeä syöte. Mitä suurempi arvo on, sitä
tasaisempi on yhden liuskaparin tuottama osakeilojen myötäinen kertymävarianssi. Arvot voidaan
valita välillä 1–5 %. Koko alue on käyttökelpoinen varovasti käytettynä. Joissakin tapauksissa
suuri arvo voi tuottaa ei-toivottavan tuloksen. Tarkempi selostus tästä parametrista on kohdassa
(katso s. 326).

Kuva 194 

Kuuman osakeilan rajoitus

Hot Beamlet Restriction -alueella voit määrittää kuuman osakeilan rajoituksen maksimiprosentin.
Jos tulos näyttää useita kuumia osakeiloja (esimerkiksi jos annos sisäänmenoalueella on erityisen
suuri), voit rajoittaa tätä kuumaa käyttäytymistä optimoinnin aikana. Prosessin alussa järjestelmä
laskee MU-määrän, joka tarvitaan vertailukelpoiseen konformaalisen kentän hoitoon. Tässä
asetettava parametri määrää, millä maksimiprosentilla IMRT-laskennasta johdettu MU-tulos saa
ylittää konformaalisella säteilykeilalla annettavan vakiohoidon MU-tuloksen. Hyvin pienet arvot on
ehkä vaikea täyttää, ja ne voivat johtaa epätyydyttävään tulokseen.

Kuva 195 
Hot Beamlet Restriction -alueella voit suurentaa tai pienentää kuuman osakeilan rajoituksen
prosenttia IMRT MU Result above Conformal Beam MU w/o IMRT -askellusruudun avulla.
• Vastaavat osakeilatiedot näkyvät Dual Mix -välilehdellä suunnitelman optimoinnin aikana

(katso s. 317).
• Voit vähentää osakeilan maksimipainotusta käyttämällä Hot Beamlet Restriction -parametria

normaalikudosrajoituksen sijasta. Kuumien osakeilojen vähentäminen onnistuu ehdottomasti
parhaiten tällä rajoituksella. Se on ensisijainen tapa ja tarvitsee vähemmän laskenta-aikaa kuin
PTV:n laajentaminen rajoitusreunalla.

IMRT-parametrien määrittäminen
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9.2.3 IMRT Prescription -valintaikkuna

Yleisiä tietoja

Kun olet määrittänyt asetukset IMRT Parameters -valintaikkunassa ja napsauttanut Next-
painiketta, IMRT Prescription -valintaikkuna tulee näkyviin.
IMRT Prescription -valintaikkunassa voit tarkistaa määräysparametrit ja muokata niitä
tarvittaessa. Voit esimerkiksi määrittää annos-tilavuus-tavoitteet jokaiselle segmentoidulle
suunnittelukohdealue-, riskielin- tai tehosteobjektille, joka sisällytetään IMRT-annosoptimointiin.

PTV-määräys

Kuva 196 
Tämän valintaikkunan asetukset on kuvattu kohdassa s. 162.

OAR-määräys

Kuva 197 
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OAR-tavoitteiden lisäksi voit määrätä myös Overlap Guardian -lisäarvon, jos
suunnittelukohdealue limittyy riskielimen kanssa.
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9.3 Optimoinnin suorittaminen

Yleistä

Dose Optimization -näytön suunnittelualueella näet Dual Reconst-, Dual Mix-, Dose Overlay-
ja Plan Content -välilehdet.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Hoitosuunnitelman (esim. vokselikohteiden) muuttaminen sen jälkeen, kun suunnitelma on
IMRT-optimoitu, saattaa muuttaa IMRT-tuloksen alkuperäistä laatua. Siksi on suositeltavaa
tehdä uusi optimointi.

Tarkista ennen IMRT-optimointia leukojen asetukset keilanäkymässä varmistaaksesi, ettei
mikään leuoista peitä suunnittelukohdealuetta.

IMRT-OPTIMOINTI
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9.3.1 Dual Mix -välilehti

Optimointisuunnitelmat

Brainlabin IMRT-konsepti eroaa standardista siinä suhteessa, että voit vertailla useita erilaisia
suunnitelmia ja valita niistä parhaan. Luodaan neljä vaihtoehtoista suunnitelmaa, joita voit vertailla
suunnittelunäkymissä:

Suunnitelma Riskielinten painotus

Korkean tason ris-
kielin Korkea taso

Keskitason riskie-
lin Keskitaso

Alhaisen tason ris-
kielin Alhainen taso

Vain suunnittelu-
kohdealue Ei painotusta

Dual Mix -välilehti – päänäyttö

①

②

③

Kuva 198 

Nro Osa

① Kuvaleikkeet

② Kertymäkartat

③ Annos-tilavuus-histogrammit

Suunnitelmien vertailu

Voit vertailla suunnitelmia Comparison- ja Selection-liukusäädinten avulla:

Optimoinnin suorittaminen
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Liukusäädin Selitys

Comparison Näytön vasemmalla puolella näytetään kertymäkartta, leike ja valitun suunnitel-
mat annos-tilavuus-histogrammit.

Selection Näytön oikealla puolella näytetään kertymäkartta, leike ja valitun suunnitelmat
annos-tilavuus-histogrammit.

Annosjakauma

Voit tarkastella kunkin valitun suunnitelman annosjakaumaa leikenäkymässä napsauttamalla
Show Dose -painiketta. Katso s. 213.
Zoom In/Out -toiminnoilla voit muuttaa leikenäkymän suurennuskerrointa. Sitä ei ole keskitetty
uudelleen.

Kunkin säteilykeilan kertymäkartan tarkasteleminen

Näytä kunkin säteilykeilan kertymäkartat vaihtelemalla tilanäyttöä Functions-alueen Status
Display -liukusäätimen avulla.

Kertymäkartat

Kertymäkartta näytetään kullekin valitulle suunnitelmalle.
Kartat päivittyvät jatkuvasti optimoinnin aikana, ja ne näyttävät ajankohtaisen kertymäjakauman.
Uusintojen lukumäärä ja lasketut MU:t kenttää kohti ovat myös näkyvissä.
Kertymäkartoissa tummemmat alueet ovat niitä, joihin kohdistuu suurin säteilykeilan intensiteetti.
Pienemmän intensiteetin alueet näkyvät vaaleampina. Ympäröiväkään alue ei ole täysin valkoinen
MLC-transmission takia.
Zoom In/Out -toiminnoilla voit muuttaa rekonstruktionäyttöjen suurennuskerrointa. Kun risti
sijoitetaan samanaikaisesti näkymissä (napsauta hiiren ykköspainiketta lähellä ristiä ja vedä
kohteeseen), saadaan tarkempi näyttö kriittisistä alueista.

Annos-tilavuus-histogrammi

Voit tarkastella kunkin riskielin-, suunnittelukohdealue- ja tehosteobjektin annos-tilavuus-
histogrammia kunkin valitun suunnitelman osalta:

Vaihe

Voit näyttää objektin annos-tilavuus-histogrammin valitsemalla sen Status Display -kohdassa
olevasta luettelosta.

Tarkat DVH-arvot näkyvät kahdessa annos-tilavuus-histogrammissa näkymän alareunassa Dual
Mix -välilehdellä, kun ennakkolaskenta on päättynyt. Voit tarkastella niitä viemällä hiiren
vastaavaan graafiseen annos-tilavuus-histogrammiin.
Toiminta on samanlainen kuin työkalupalkin Open DVH Dialog -painikkeella aktivoidussa annos-
tilavuus-histogrammissa. Lisätietoja on kohdassa s. 219.
DVH-edustuspisteet päivittyvät säännöllisin väliajoin nykyisen tuloksen mukaisesti. Suunnitelman
viimeistelyn jälkeen annosjakauma tulee näkyviin.

Optimoinnin alkuperäistä tulosta ei tule käyttää lopullisessa suunnitelmavertailussa ja
päätöksenteossa. Sen sijaan tulee käyttää ennakkolaskennan tulosta.

Tuloksen valitseminen

Valitse optimoinnin päätyttyä tulos (OAR High, OAR Medium, OAR low ja PTV only) Select
Result -alueen pudotusvalikosta.
Tarkista, että MLC-kentän muoto kattaa koko PTV:n. Tarkista myös, että valittu MLC on PTV:lle
sopiva, ts. että MLC-kenttämuodon koko on riittävä sisällyttämään PTV:n ja että liuskojen koko
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sopii PTV:n muotoon. Tarkista kollimaattorin rotaatio ja – käytettäessä jaettuja kenttiä – että
vierekkäiset jaetut kentät kattavat koko PTV:n. Jos rajattu suunnittelukohdealue ei mahdu MLC-
aukon sisäpuolelle, ohjelmisto yrittää toteuttaa määräyksen laskemalla kohtuuttoman korkeita
monitoriyksiköitä.
Isodoosiasetukset saadaan näkyviin tarkistamista varten napsauttamalla Show Dose -painiketta.
IMRT-isodoosinäyttö on samanlainen kuin standardihoitonäkymissä (katso s. 213).

Nykyinen laskenta

Toimi Current Calculation -alueella seuraavasti:

Asetukset Selitys

Accept
Voit vahvistaa ja tallentaa optimoinnin laskennan aikana ja siirtyä sitten seuraa-
vaan optimointiin. Tämä painike on käytettävissä vain laskennan ollessa käynnis-
sä.

Pause Voit hylätä optimoinnin laskennan aikana, poistaa sen ja siirtyä sitten seuraavaan
optimointiin. Tämä painike on käytettävissä vain laskennan ollessa käynnissä.

Finish
Jos tulos on tyydyttävä, voit lopettaa optimoinnin napsauttamalla tätä painiketta
laskennan aikana seuraavaan optimointiin siirtymättä. Tämä painike on käytettä-
vissä vain laskennan ollessa käynnissä.

Remove Kun optimointi on valmis, näkyviin tulee tämä painike, jolla voit poistaa tarpeetto-
mat tulokset.

Epätäydellisen optimoinnin sisältäviä IMRT-suunnitelmia ei saa käyttää hoidossa.

Accept- ja Pause-toiminnot eivät sovellu PTV only -optimointiin, koska täydellinen tulos tarvitaan
syötteenä muihin optimointeihin.

Määräysalue

Osa Toiminto

Tavoitteiden muutta-
minen

Voit avata IMRT Prescription -valintaikkunan (katso s. 315) ja muuttaa
IMRT-annosoptimointiin sovellettavia tavoitteita. OK-painikkeen napsau-
tus optimoi sen jälkeen vain asiaankuuluvat tulokset. Ylihypättyjä tai
poistettuja tuloksia ei muokata.

Uudelleenkäynnistys Voit käynnistää uudelleen koko optimointilaskennan hilakokojen muutta-
minen jne. mukaan lukien.

Ennakkolaskenta

Optimointivertailun aikana suoritetaan ensin käänteinen suunnittelun optimointi ja sen jälkeen
ennakkolaskenta realististen tulosten saamiseksi.
Kun käänteinen suunnittelu on päättynyt, liuskasekvensoinnin rutiini menee läpi ja luo erittäin
tarkat kertymäkartat osakeilojen painotuksista. Kertymäkarttojen avulla lasketaan annosjakauma
kynäkeila-annosalgoritmilla. Tämä antaa hyvän arvion todennäköisistä tuloksista, ja sitä tulisi siksi
käyttää suunnitelmavertailussa ja hoitosuunnitelman lähtökohtana.
Ennakkolaskenta-tila voidaan havaita katsomalla annosjakaumia. Annosnäyttö on
vertailukelpoinen tavallisen annosnäytön kanssa. Kun ennakkolaskenta on valmis, voit vertailla
erilaisia tuloksia Dual Reconst-, Dual Mix- ja Dose Overlay -välilehdillä.

Optimoinnin suorittaminen

320 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



9.3.2 Annoskerros

Dose Overlay -välilehti

Kuva 199 
Dose Overlay -välilehdellä on kolme näkymää, jotka esittävät valittuna olevaa leikesarjaa, annos-
tilavuus-histogrammia ja valittujen tulosten tai objektien annosprosenttiosuuksia.
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9.3.3 Kaksoisrekonstruktio

Dual Reconst -välilehti

Dual Reconst -välilehdellä on leikenäkymiä jokaisesta valitusta suunnasta ja tuloksesta.

Kuva 200 

Suunnitelmien vertailu

Voit vertailla suunnitelmia Comparison- ja Selection-liukusäädinten avulla:

Liukusäädin Selitys

Comparison Valitun suunnitelman kolme leikenäkymää näytetään näytön vasemmalla puo-
lella.

Selection Valitun suunnitelman kolme leikenäkymää näytetään näytön oikealla puolella.

Näkymävaihtoehdot

Kunkin kuvan vasemmassa yläkulmassa on käytettävissä painikkeita.
• Full Screen -painikkeella leike näytetään koko näytön näkymässä.
• Open DVH Dialog -painikkeella näytetään objektien annos-tilavuus-histogrammi. Toisin kuin

päänäytössä näytettävässä objektiluettelossa, DVH-valintaikkunassa näytetään kaikki objektit,
jotta voit tarkistaa sellaisten objektien annos-tilavuus-histogrammin, jotka eivät ole suoraan
osana IMRT-prosessia.

Annosjakauman vertailu

Vaiheet

1. Saat näkyviin kunkin leikkeen annosjakauman napsauttamalla mitä tahansa annospaini-
ketta.

2. Valitsemalla tuloksen Comparison- ja Selection-liukusäätimillä saat näkyviin annosja-
kauman muutokset vaihtelevien tulosten välillä.
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Vaiheet

3. Kun suunnitelma on valittu pudotusvalikosta, sitä voidaan käyttää muissa vaiheissa.

4. Kun olet täysin tyytyväinen annosoptimoinnin tuloksiin, mene Treatment Planning -tehtä-
vään ja suorita MU-muokkaukset tarvittaessa (katso s. 151).

Kun kaikki suunnittelutiedot on tallennettu hoitosuunnitelmaan, kaikki väliaikaiset IMRT-
välimuistitiedostot voi poistaa manuaalisesti Windows Explorer (Windowsin
Resurssienhallinta) -sovelluksen temp-kansiosta hoitosuunnitelman valmistumisen
jälkeen. Saat poistaa nämä välimuistitiedostot, koska niiden ainoa tarkoitus on nopeuttaa
optimointiprosessia. Ohjelmisto poistaa käyttämättömät välimuistitiedostot kahden viikon
oletusjakson jälkeen.

Asetteluvalokenttä voidaan viedä jokaisen IMRT-liuskasekvensoinnin ensimmäisenä
segmenttinä suunnittelujärjestelmän, Record & Verify -järjestelmän ja Linacin integraation
mukaan. Tämä mahdollistaa MLC-liuskasekvensoinnin korrelaation tarkistettavien
säteilykeilakulmien ja MU-asetusten kanssa. Tämä asetteluvalokenttä voi saada odotettua
suuremman määrän annosta hoidonhallintajärjestelmän rajoitusten takia.
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9.4 IMRT-algoritmi

Yleistä

Vastakohtana konformaalisella säteilykeilalla annettavalle hoidolle intensiteettimuokatussa
sädehoidossa (IMRT) käytetään säteilykeiloja, joiden intensiteettijakaumat eivät ole tasaiset.
Käänteisen suunnittelun algoritmi laskee intensiteettijakaumat, ja ne optimoidaan niin, että
kohdealueen ja riskielinten tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tarkkaan. Säteilykeilojen
modulaatio saadaan aikaan laskemalla moniliuskakollimaattorin liikkuvien liuskojen sekvenssi.

Algoritmitiedot

iPlan RT Dosen IMRT-ratkaisussa käytettävät algoritmit voidaan jakaa useaan alaryhmään:
• esilaskennat (objektin ja osakeilan laskenta, katso s. 325)
• käänteinen suunnitteluoptimointi (useita tuloksia, katso s. 326)
• liuskasekvensointi (käytetään optimoinnin aikana ja jälkeen, katso s. 328)
• ennakkolaskenta (katso s. 330)

Kynäkeila-algoritmilla lasketaan moniliuskakollimaattorin tuottamien intensiteettimuokattujen
säteilykeilojen lopullinen annos. Jokaiselle säteilykeilalle lasketaan yhteen 2 dimensionaalista
intensiteettiprofiilia tai kertymäkarttaa pienistä segmenteistä ottaen tarvittaessa huomioon
liuskavuoto ja liuskadynamiikka.
IMRT-algoritmi ottaa muiden hoitoryhmien saatavilla olevat annosjakaumat tai tuodut
annostilavuudet huomioon ja optimoi IMRT-säteilykeilat niin, että eri objektien rajoituksia
noudatetaan mahdollisimman tarkkaan.
Sen jälkeen kunkin säteilykeilan kertymäkartta φ0 konvoloidaan kynäkeilaytimillä ja IDD:t
lasketaan. Kaikkien säteilykeilojen tuottama kokonaisannos on analoginen konformaalisella
säteilykeilalla annettavan hoidon kanssa, jossa käytetään muokattuja epähomogeenisiä
kertymäkarttoja. 

Kertymäkarttaesimerkki

Tässä esimerkissä on suunnittelukohdealueen ääriviiva ja liuskojen asemat:
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9.4.1 Esilaskennat

Vokselisuhteet

①

②
③

④

Kuva 202 

Nro Osa

① Normaalikudos

② OAR

③ PTV

④ Boost

Vokselisuhde kaikille ulkoääriviivan sisäpuolella oleville vokseleille:
• Kaikki tehostealueen vokselit ovat tehostevokseleita.
• Kaikki PTV miinus tehoste -alueen vokselit ovat PTV-vokseleita.
• Kaikki OAR-alueen vokselit ovat OAR-vokseleita.
• Kaikkia suunnittelukohdealueen ja riskielimen limitysalueella olevia vokseleita käsitellään

riskielimen limityksen suoja-asetusten mukaan (katso s. 315).
• Kaikki normaalikudosalueen vokselit ovat normaalikudosvokseleita.

Lisätietoja on Wu 2000:ssa, osioissa G + H.

Osakeilojen esilaskenta

Osakeilojen laskentamenetelmä on seuraavanlainen:
• Laske sopiva muoto vastaavan PTV:n ympärillä olevalle kentälle käyttäen yksilöityjä reunoja.

OAR-tietoja ei käytetä.
• Jaa muoto pieniin osakeiloihin käyttäen osakeilan hilakokoa. Muoto saattaa laajentua

pyöristyksen takia (ylärajaa käytetään).
• Kaikkien kohdevokselien keskipisteelle ja kaikille käänteisille CIAO:ille lasketaan

alkuannosvaikutus, jota käytetään lähetyskorjauksessa.
• Kaikkien kohdevokselien keskipisteelle ja kaikille osakeiloille lasketaan alkuannosvaikutus. Jos

tämä annosvaikutus alittaa tietyn kynnyksen, sitä ei oteta suoraan huomioon käänteisessä
optimoinnissa.

Yksittäisille osakeiloille käytettävässä annoslaskennassa käytetään CIAO:n ekvivalentin
neliökentän kynäkeilamittausta. Tämä on paras tapa saada aikaan käänteisen ja
ennakkolaskennan välinen vastaavuus.
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9.4.2 Käänteisen suunnittelun optimointi

Yleisiä tietoja

Käänteinen suunnittelukone käyttää Maximum Likelihood Estimatorin (MLE) ja dynaamisesti
muuttuvan penalisaation yhdistelmää, joka tuottaa Dynamically Penalized Likelihood -algoritmin
(DPL algorithm; Llacer 1997). Myös Bayesin tasoitusrajoitusta sovelletaan kohdetoimintoon.

Algoritmi

Kohdetoiminto (log-likelihood-muodossa) DPL-algoritmille annetaan seuraavasti:

B a( ) Fijaj di Fijaj
j
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j
–
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j
 
 
  2

α aj λ kak
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–

 
 
  2
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Optimointirutiinien tavoitteena on löytää osakeilakertymien vektori:

a aj( )=

tämän kohdetoiminnon maksimoimiseksi. Nämä kertymät osakeilasta aj vokselissa Fij
yhteenlaskettuna kaikista osakeiloista antaa kertymien projektion annosalueeseen ΣjFijaj.
Optimointirajoitukset määrittelevät halutut annosarvot di ja si vastaavasti jokaiselle
suunnittelukohdealueen vokselille (D) ja herkälle kudokselle (S; OAR).
Maksimointi suoritetaan iteratiivisesti, kuten Llacer 1997 on kuvannut. Tätä prosessia varten
penalisaatioparametri βi, joka on määritelty riskielinalueella, päivittyy jokaisen uusinnan aikana.
iPlan RT:n tuottaman neljän optimointituloksen välinen ero piilee penalisaatioparametrin βi
painotuksessa w. Itse painotus wi syntyy kolmen muun painotuksen tuloksena:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Riippuen riskielinten prioriteetista optimointivaiheessa (p = 0: ”Alhaisen tason riskielin”, p = 1:
”Keskitason riskielin”, p = 2: ”Korkean tason riskielin”), painotusta säädetään seuraavasti:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi riippuu myös tietylle riskielinobjektille valitusta riskielimen suoja-arvosta wguardian_i välillä 0 ja 1.
66 prosentin riskielimen suoja-arvo vastaa suoja-arvon painotusta 0,66. Lisäksi penalisaatio wi
kasvaa sen mukaan, katsotaanko riskielimen tavoite ehdottomaksi vai ei: ehdoton wpriority_ion 100.
Muussa tapauksessa se on 1.
Tämän yhtälön viimeinen jäsen on eräänlainen Bayesin sakkotoiminto suodatukselle (Llacer
1998). Osakeilan j kertymän poikkeama sen vierekkäisten osakeilojen kertymästä Nj antaa tämän
sakkojäsenen. Vierekkäisten osakeilojen vaikutus painotetaan parametrissa λk. Optimointituloksen
kokonaistasaisuutta voidaan säätää terävän reunan Sharp Edge Smoothing -tasoituksen Filter
Parameter -suodatusparametrilla (katso Käänteisen suunnittelun ohjattu toiminto), jota edustaa
yllä olevassa kaavassa α.

Päätelmät

Kuten tästä kaavasta voidaan nähdä, tulosten joustavuus perustuu pääasiassa hyvin yksilöidyn
annosraja-asetuksen käyttöön. Itse asiassa jokaisen vokselin rajoituksia voidaan muokata ennen
kutakin optimointivaihetta. Tämä menetelmä mahdollistaa minkä tahansa tyyppisen rajoitusten
määrittelytoiminnon käytön. iPlan RT:ssa rajoitusasetus on rajoitettu DVH:n näyteannos-tilavuus-
yhdistelmien lukumäärän määrittelyyn (optimointitavoitteet).
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Tämän optimointimenetelmän hyvin tärkeä etu on kuvatun Bayesin suodatuksen käyttö
optimoinnin aikana (Llacer 1998). Tasoitus tehdään vain liuskojen liikkumissuunnassa käyttäen
osakeilojen vierekkäissuhdetta.
Kuumien osakeilojen (hyvin suuret intensiteetit) vähentämiseksi optimoinnin aikana prosessi
käyttää kuumien osakeilojen rajoitusta (yläraja), joka rajoittaa algoritmia kertymäarvojen
määräämisessä. Tämä kuumien osakeilojen rajoitus on suhteessa vastaavaan konformaaliseen
kenttään ja huomioi vastaavasti kudossyvyyden jokaiselle säteilykeilalle.
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9.4.3 Liuskasekvensointi

Yleisiä tietoja

Liuskasekvensointi voidaan jakaa seuraaviin osiin:
• liuskan liike kertymän tuottamiseksi,
• ponttiliitosoptimointi,
• lähetyslaskenta,
• tarvittaessa interdigitaation välttäminen.

Liuskan liike

Ponttiliitosoptimointi (TAG) synkronoi liikkeen alkamisen kullekin liuskaparille. Ennen ja jälkeen
hoidon liuskapari siirtyy heti takaisin ensisijaisten leukojen taakse.
• Vakiomenetelmä ilman TAG-optimointia alkaa kaikilla liuskapareilla samanaikaisesti.
• TAG-optimointi sen sijaan laskee täydellisen aloituspisteen siten, että maksimaalinen

rinnakkaiskenttäkoko segmenttiä kohti on avoin.

Ponttiliitosoptimointi

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥
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Nro Osa

① Liuskaparit

② Liuskojen liikesuunta

③ Peruskertymäkartta

④ Hoito ilman ponttiliitosoptimointia
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Nro Osa

⑤ Hoito ponttiliitosoptimoinnin kanssa

⑥ Segmentit (MLC-liuskojen ajoitus)

TAG-optimoinnin ymmärtäminen

TAG-optimointitulosta käytetään kokonaissäteilytyksen laskemiseen kullekin kentälle. Tämä
säteilytys on erityinen suhde alkusäteilytykseen, jota edustaa kunkin kentän maksimi-intensiteetti.
Suhde integroidaan käänteisen suunnittelun prosessiin oikean lähetysannoksen laskemiseksi ja
sitä käytetään tarkemman ennakkolaskennan aikaansaamiseksi.

Rajoitukset

Riippuen käyttämäsi hoitojärjestelmän suorituskyvystä liuskasekvenssit eivät ehkä tarkasti toista
optimoitua kertymäjakaumaa. Jos käyttämälläsi MLC:llä on laitteistorajoituksia, esim. puuttuva
interdigitaatio, rajoitettu yliliike tai kiinteät liuskojen välit (esim. Siemens 3-D MLCs ja Elekta
MLCi), yksittäisten liuskojen muoto ei ehkä ole halutunlainen. Näitä laitteistorajoituksia ei sinänsä
voida ohittaa, vaikka liuskasovitus sisältää erikoisoptimoinnit ei-inter-digitoiville
moniliuskakollimaattoreille ja kiinteille liuskaväleille (lipputanko-optimointi).
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9.4.4 Ennakkolaskenta

Yleiskuvaus

Ennakkolaskenta perustuu liuskasekvensointiin, vaikka kynäkeila-algoritmi käyttääkin tähän
tarkoitukseen kertymäkarttaa. Lopullinen kertymäkartta luodaan menetelmällä, joka simuloi
parhaiten todellista liuskan liikettä, jopa dynaamiselle liuskasekvensoinnille.
Step-and-shoot-menetelmä pinoaa eri segmentit toisen toisensa päälle. Dynaaminen menetelmä
simuloi liuskojen lineaarista liikettä ja asettaa oikean aukkovälin tarkasti.
Kaikki nämä menetelmät toteutetaan hyvin hienolla hilalla ja muunnetaan lopulta kynäkeilahilaksi
(ytimen koko).
Lopullisessa tarkistuslaskennassa voidaan käyttää myös Monte Carlo -algoritmia.
Lisätietoja kynäkeila-annoksesta ja Monte Carlo -algoritmeista on teknisten taustatietojen
oppaassa (Brainlab – fysiikan perusteet).
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9.5 Aukon optimointi
9.5.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Aukon optimointia voidaan käyttää HybridArc-hoidoissa. Se liittyy läheisesti
intensiteettimuokattuun sädehoitoon (IMRT). Kuten IMRT-hoidossa, tavoitteena on tuottaa
säteilykeila muokkaamalla säteilykeilan muoto ajan kuluessa suunnittelukohdealueelle ja
riskielimille määritettyjen käänteisen suunnittelun tavoitteiden mukaisesti.
Toisin kuin IMRT:tä, säteilykeilan intensiteettiä ei muokata kanturin ollessa kiinteässä asemassa
vaan kaaren liikkeen aikana. Aukon optimointialgoritmi laskee dynaamisen konformaalisen kaaren
optimoidut suunnittelumuodot määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekniikka

Dynaamisella konformaalisella kaarella annettavassa hoidossa käytetään kaaren liikkeen aikana
liuskasovituksia. Jokainen tällainen kaari käyttää ohjauspisteitä, joiden kanturin venymän
askelkoko on 10°. Niillä määritetään erityisesti tätä säteilykeilan suuntaa koskeva
suunnittelumuoto. MLC-liuskat mukautuvat eri suunnittelumuotoihin ottaen huomioon MLC-
liuskojen liikkeiden laitekohtaiset rajoitukset.
Nyt aukon optimointitekniikka määrittää sellaiset suunnittelumuodot, joilla saavutetaan ennalta
määritetyt IMRT-tavoitteet.
Aukon optimointi on samanlaista kuin useiden yhteisen tason IMRT-säteilykeilojen optimointi:
ensimmäiset säteilykeilan kertymät optimoidaan, ja sen jälkeen nämä kertymät muunnetaan
liuskamalleiksi. Aukon optimoinnin aikana:
1. Kunkin ohjauspisteen säteilykeilan muoto jaetaan edelleen kaarikohtaisiin kertymäosakeiloihin.
2. Optimointialgoritmilla määritetään kunkin yksittäisen ohjauspisteen optimaalinen kertymämalli

toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen kaikki muut ohjauspisteet huomioon. Toisin kuin
IMRT-kertymämalleissa, aukon optimoinnin kertymässä käytetään vain kahta
kertymäosakeilatasoa: täysin säteilytettyä ja ei lainkaan säteilytettyä. Tässä kaaviossa
esitetään ohjauspisteen aukon optimoinnin kertymämalli.

Kuva 204 
3. Tuloksena tuotettavaa ohjauspisteen kertymämallia käytetään sen erityisen suunnittelumuodon

luomiseen.
4. MLC-liuskat mukautuvat optimoituihin suunnittelumuotoihin ottaen huomioon MLC-liuskojen

liikkeiden laitekohtaiset rajoitukset.

Aukon optimointiparametrien mukauttaminen

Optimointitulos (riskielimet on suojattu alhaisella, keskitason ja korkeamman tason prioriteetilla)
voidaan valita hoitoryhmän pikavalikosta.
Kaaren osakeilan resoluutio riippuu pienimmästä saatavilla olevasta suunnittelukohdealueen
tilavuudesta ja mukautetun annoslaskentahilan koosta (katso s. 217).
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Suunnittelukohdealueen ja riskielimen käänteisen optimoinnin laskentahilan kooksi on asetettu
RTPlan-ominaisuuksissa määritetty hilakoko (katso s. 205).

Käänteisessä suunnittelussa ei ole mahdollista taata, että tietyt tavoitteet ja raja-arvot
säilyvät. Siksi on suoritettava lopullinen tarkastus, vakiotarkistukset mukaan lukien.

Optimoitujen suunnittelumuotojen mukauttaminen

Kun HybridArcin aukko tai IMRT on optimoitu, sen suunnittelumuotoa voidaan vielä muokata
tulokseksi saatavan annosjakauman hienosäätöä varten.
HUOMAUTUS: suunnittelumuoto voidaan palauttaa alkuperäiseen optimoimattomaan muotoon
palauttamalla aukon optimoinnin tulos alkutilaan. Jos kyseessä on HybridArc, jonka aukko on
optimoitu, suunnittelumuodon myöhempiä manuaalisia muutoksia ei voida palauttaa
alkuperäiseen optimoituun suunnittelumuotoon.
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10 TARKISTUSVAIHEET
10.1 Suunnitelman hyväksyntä

Yleistä

Kun hoidon suunnittelu on päättynyt, hoitosuunnitelma on:
• annettava lääkärin tarkistettavaksi (katso s. 350)
• annettava fyysikon vahvistettavaksi (katso s. 354)

Siten varmistetaan, että potilaan hoitamisessa käytetään vain valmiita ja huolellisesti tarkistettuja
suunnitelmia. Jos lataat hyväksytyn suunnitelman, saat sitä vastaavan viestin.
Hyväksyntämekanismissa hyväksytyt suunnitelmat merkitään peukalo ylöspäin -symbolilla. Nämä
suunnitelmat tallennetaan vain luku -muodossa, eikä niitä voida muokata. Näin varmistetaan, että
suunnitelma on tilassa, jossa se hyväksyttiin. Kun potilaita hoidetaan hyväksyttyjen suunnitelmien
mukaisesti, potilaan hoitoon käytetty suunnitelma voidaan jäljittää ja voidaan varmistaa, että
suunnitelma on valmis hoitoa varten. Hyväksyntämekanismin käyttö on erittäin suositeltavaa.

Hoitosuunnitelman laatu riippuu täysin käytettyjen syöteparametrien laadusta. Kaikki
syöteparametrit, mukaan lukien esimerkiksi annosmittaukset, potilaskuvat, hoitoalueen
määrittely, riskielimet ja hoitosuunnitelman rakenne jne. on tarkistettava huolellisesti
ennen hoitoa. Hoitosuunnitelman laatu voi olla vain niin hyvä kuin on käytettyjen
syöteparametrien laatu.

Hyväksymisoikeuksien määrittäminen

iPlan RT Dose käyttää Microsoftin Authorization Manageria (Käyttöoikeuksien hallinta)
hoitosuunnitelmien hyväksymisoikeuksien määrittelyssä eri käyttäjäryhmille. Erilaiset
käyttäjäoikeusasetukset voidaan tehdä erilaisten tehtävien mukaisesti järjestelmän asennuksen
aikana. Jos haluat muokata roolirakennetta tai määrittää uusia käyttäjärooleja, ota yhteys
Brainlabin asiakastuen asiantuntijaan. Lisätietoja Authorization Managerista (Käyttöoikeuksien
hallinta) on vastaavassa Microsoftin teknisessä asiakirjoissa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Hyväksy aina lopullinen suunnitelma ennen sen vientiä, jotta varmistetaan, ettei siihen
tehdä vahingossa muutoksia. Vie suunnitelma aina valittuun järjestelmään (3rd-party tai
ExacTrac) heti hyväksymisen jälkeen.

Jos haluat hyväksyä potilaalle toisen suunnitelman, olemassa olevien suunnitelmien
hyväksyntä on peruutettava (katso s. 362), tai olemassa olevat suunnitelmat on
tallennettava eri nimellä, koska hyväksytyt suunnitelmat ovat kirjoitussuojattuja. Ole
erityisen tarkkana, jos edellinen suunnitelma on jo viety esim. R&V-järjestelmään tai MLC-
ohjaimeen. Aiemmin vietyjä suunnitelmia voidaan myös poistaa, jos niitä ei enää tarvita,
jolloin estetään vanhentuneen suunnitelman käyttö potilaan hoidossa.
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10.2 Lääkärintarkastus

Yleistä

Physician’s Review -vaiheen avulla lääkäri voi tarkistaa suunnitellut objektit ja kunkin annos-
tilavuussuhteen.

iPlan RT Review

Physician’s Review voidaan suorittaa myös ilman, että iPlan RT käynnistetään.
Voit käynnistää itsenäisen iPlan RT Review -ohjelman työpöydältä ja käyttää sitä suunnitelmien
lataukseen, tarkistukseen ja hyväksyntään tässä osassa kuvatulla tavalla.

Päänäyttö

Kuva 205 

POI-välilehti

Hoitosuunnitelmaa varten määritetyt mielenkiintopisteet (katso s. 233) on lueteltu POI-välilehdellä.

Functions-välilehti

Kaikki suunnitellut segmentoidut objektit (katso s. 109) on lueteltu Functions-välilehdellä.

Objektityyppi Väri

PTV Vihreä

Riskielinobjektit, joille on määritetty raja-arvot Sininen

Muu Musta

Lääkärintarkastus
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Annosobjektin luominen

Voit luoda annosobjektin napsauttamalla Create Dose Object... Katso s. 271.

Objektien ja annos-tilavuussuhteiden tarkistaminen

Vaiheet

1. Valitse DVH/Reconstructions-välilehtisivu.

2.
Valitse Functions-välilehtisivun luettelosta objekti, jonka haluat tarkistaa.
Suunnittelunäkymät ja DVH-kuvaaja näytön vasemmassa yläosassa päivittyvät. Näin voit
tarkistaa objektin ja sen annos-tilavuussuhteen.

3. Tarkistuksen jälkeen hoitosuunnitelma on hyväksyttävä toimintoalueen Plan Approval -
painikkeen avulla (katso s. 352).
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10.2.1 Lääkärin hyväksyntä

Hyväksynnän käyttöönotto

Napsauta toimintoalueen Plan Approval -painiketta.

Suunnitelman tilan tarkistaminen

Jos hoitosuunnitelma sisältää ristiriitaisuuksia, Plan Status -valintaikkuna (katso s. 284) on nyt
näkyvissä.

Vaiheet

1. Tarkista virheet ja varoitukset ja korjaa hoitosuunnitelmaa tarpeen mukaan ennen jatka-
mista.

2.

• Jos päätät olla muokkaamatta hoitosuunnitelmaa, voit avata Approval-valintaikkunan
painamalla Plan Status -valintaikkunassa kohtaa OK.

• Jos haluat muokata hoitosuunnitelmaa, paina Cancel-painiketta, jolloin Plan Status -
valintaikkuna sulkeutuu. Kun olet tehnyt hoitosuunnitelmaan haluamasi muokkaukset,
napsauta toimintoalueen Plan Approval -painiketta uudelleen, jolloin Approval-valin-
taikkuna avautuu.

Approval-valintaikkuna

Kuva 206 

Suunnitelman hyväksyminen

Vaiheet

1.

Määrättyjen käyttäjien (esim. konsultoivien lääkäreiden) on hyväksyttävä hoitosuunnitel-
ma Approval-valintaikkunassa. Hyväksyjiä voi olla yksi tai kaksi riippuen iPlan RT Dosen
määrityksestä.
• Syötä jokaiseen Authorized by -kenttään käyttäjätunnus, jota käytetään suunnittelua-

semaan sisäänkirjautumisessa, ja sitten voimassa oleva käyttäjätunnus (katso s. 349).
• Syötä kullekin käyttäjälle vastaava salasana.

2. Vahvista hyväksyntä napsauttamalla OK-painiketta.

3. Näyttöön tulee kehote tallentaa hyväksytty hoitosuunnitelma (katso s. 52).

Lääkärintarkastus
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Vaiheet

4. Kun hoitosuunnitelma on tallennettu ja hyväksytty, vastaava viesti ilmoittaa siitä.

Suunnitelman hyväksynnän peruuttaminen

Tarvittaessa hoitosuunnitelma voidaan peruuttaa milloin tahansa käyttämällä Revoke Approval -
painiketta Approval-valintaikkunassa (katso s. 362).
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10.3 Fyysikon suorittama tarkistus

Yleistä

Physicist’s Verification -vaiheen avulla fyysikko voi tarkistaa hoitoryhmät ja hoitosuunnitelman
elementit.

Päänäyttö

Kuva 207 

Suunnittelunäkymien sisältö

Overview-, Slices-, X-ray Images- ja Plan Content -vakiovälilehtien (katso s. 44) lisäksi
käytettävissä on seuraavat välilehtisivut:
• Field Reconstruction (katso s. 355).
• Setup DRRs (katso s. 357).

Functions-välilehti

Kaikki suunnitellut hoitoryhmät (katso s. 189) ja hoitoelementit (katso s. 196) luetellaan
Functions-välilehdellä.
Jokaisen hoitoelementin kohdalla näkyy nyt valintamerkki, mikä ilmoittaa, että sitä ei voi enää
muokata.

Fyysikon suorittama tarkistus
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①
②

Kuva 208 

Nro Osa

① Hoitoryhmä

② Hoitoelementti

Hoitosuunnitelman tarkistaminen

Vaiheet

1.

Valitse Functions-välilehden luettelosta tarkistettava kohde. Toimintoalueen ominaisuus-
tiedot päivittyvät vastaavasti.
Tarkista tiedot Field Reconstructions -välilehdellä (katso s. 355).
Tarkista Setup DRRs (katso s. 357).

2. Tarkistuksen jälkeen hoitosuunnitelma on hyväksyttävä toimintoalueen Plan Approval -
painikkeen avulla (katso s. 360).

3. Käytettävissä on myös erilaisia vientitoimintoja (katso s. 367).

Field Reconstruction -välilehti

Tällä välilehdellä annetaan Functions-välilehdellä valittua elementtiä koskevia tietoja.
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①

②

③

④

Kuva 209 

Nro Osa Function

① Kenttänäkymä Kenttänäkymä kerrostettuna TT-leikkeeseen. Katso s. 248.

② Keilanäkymä Katso s. 256.

③ Syvyysnäkymä Katso s. 246.

④ DRR-näkymä DRR:n suunta on sama kuin kenttänäkymässä olevalla TT-ku-
valla.

Fyysikon suorittama tarkistus
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10.3.1 DRR:n tarkasteleminen

Yleisiä tietoja

Sen mukaan, mitkä DRR-asetukset hoidonsuunnittelun aikana on valittu, myös rakenne-DRR:t
sisältyvät hoitotulosteeseen (katso s. 401) ja DICOMin kautta vietyihin hoitotietoihin (katso s.
375).

①

②③

Kuva 210 

Nro Osa

① PTV-kohteet näkyvät ääriviivoina kussakin DRR:ssä.

② Liukusäätimellä säädetään samanaikaisesti kunkin DRR:n luun ja kudoksen välistä kont-
rastia.

③ Ikkunointipainikkeella muutetaan vain DRR:n ikkunointia (katso s. 501).
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DRR-sisällön muuttaminen

Voit valita DRR-kerroskuvanäkymiin sisällytettävät tiedot seuraavasti:

Vaiheet

1.

Valitse Functions-alueelta hoitosuunnitelma ja napsauta kohtaa Properties. Näkyviin tu-
lee RTPlan Properties -valintaikkuna.

2.

Valitse DRR Overlays -välilehti. Ota käyttöön sisältö, jonka haluat näytettävän DRR:ssä.
Tähän sisältyy asteikkolevyn ja skaalaustietojen näyttömahdollisuus:

Asteikkolevyn asteikko voi olla isosentrin tasossa tai kuvan tasossa sen mukaan, mitkä
ovat iPlan RT Dose- ja Physics Administration -asetukset. Käyttäessäsi asteikkolevyä
asettelussa sinun on tarkistettava huolellisesti, ovatko asteikon asetukset
asettelumenetelmäsi mukaiset.
Voit myös valita tulosteissa käytettävät DRR-tiedot (katso s. 401) sekä DICOMin kautta vietävät
hoitotiedot (katso s. 375).

Fyysikon suorittama tarkistus
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DRR-merkintöjen ja -kulmien muuttaminen

Vaiheet

1.

Valitse Functions-alueelta hoitosuunnitelma ja napsauta Properties. Näkyviin tulee Pro-
perties-valintaikkuna.

2.

Valitse DRRs-välilehti. Voit valita säteilykeilan, syöttää nimen sekä kanturin ja pöydän kul-
mat.

Imager määritetään Physics Administration -työkalun avulla.
Tietoja DRR-kerroskuvista on kohdassa s. 358.
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10.3.2 Fyysikon hyväksyntä

Hyväksynnän käyttöönotto

Napsauta toimintoalueen Plan Approval -painiketta.

Suunnitelman tilan tarkistaminen

Vaiheet

1.
Jos hoitosuunnitelma sisältää ristiriitaisuuksia, Plan Status -valintaikkuna (katso s. 284)
on nyt näkyvissä. Erityisesti virhe- ja varoitusviestit on tarkistettava ja hoitosuunnitelma
korjattava tarvittaessa ennen jatkamista.

2.

• Jos päätät olla muokkaamatta hoitosuunnitelmaa, voit avata Approval-valintaikkunan
painamalla Plan Status -valintaikkunassa kohtaa OK.

• Jos haluat muokata hoitosuunnitelmaa, paina Cancel-painiketta, jolloin Plan Status -
valintaikkuna sulkeutuu. Kun olet tehnyt hoitosuunnitelmaan haluamasi muokkaukset,
napsauta toimintoalueen Plan Approval -painiketta uudelleen, jolloin Approval-valin-
taikkuna avautuu.

Approval-valintaikkuna

Kuva 211 

Suunnitelman hyväksyminen

Vaiheet

1.

Määrättyjen käyttäjien on hyväksyttävä hoitosuunnitelma Approval-valintaikkunassa. Hy-
väksyjiä voi olla yksi tai kaksi riippuen iPlan RT Dosen määrityksestä.
• Syötä jokaiseen Authorized by -kenttään käyttäjätunnus, jota käytetään suunnittelua-

semaan sisäänkirjautumisessa, ja sitten voimassa oleva käyttäjätunnus (katso s. 349).
• Syötä kullekin käyttäjälle vastaava salasana.

2. Vahvista hyväksyntä napsauttamalla OK-painiketta.

3. Näyttöön tulee kehote tallentaa hyväksytty hoitosuunnitelma (katso s. 52).

4. Kun hoitosuunnitelma on tallennettu ja hyväksytty, vastaava viesti ilmoittaa siitä.

Fyysikon suorittama tarkistus
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Suunnitelman hyväksynnän peruuttaminen

Tarvittaessa hoitosuunnitelma voidaan peruuttaa milloin tahansa käyttämällä Revoke Approval -
painiketta Approval-valintaikkunassa (katso s. 362).
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10.4 Hoitosuunnitelman hyväksynnän peruuttaminen
10.4.1 Suunnitelman peruuttaminen

Yleisiä tietoja

Kun hoitosuunnitelma on hyväksytty, hyväksyntä on mahdollista peruuttaa esimerkiksi silloin, kun
haluat muokata suunnitelmaa lisää.
Kuka tahansa hoitosuunnitelman hyväksymiseen valtuutettu käyttäjä saa peruuttaa olemassa
olevan hyväksymisen.

Approval-valintaikkuna

Kuva 212 

Suunnitelman peruuttaminen

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Plan Approval -painiketta.

2.
Nyt näkyvässä Approval-valintaikkunassa valtuutuskentät näkyvät harmaina.
Hyväksyntä peruutetaan napsauttamalla Revoke Approval -painiketta.

Hoitosuunnitelman hyväksynnän peruuttaminen
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Vaiheet

3.

Syötä Authorization-valintaikkunassa käyttäjätunnus ja salasana, joita käytetään suun-
nitteluasemaan sisäänkirjautumisessa.
Jotta voisit poistaa hyväksytty-tilan hyväksytyltä hoitosuunnitelmalta, sinulla pitää olla tar-
vittavat käyttöoikeudet.

4. Hoitosuunnitelman hyväksyntä peruutetaan napsauttamalla OK-painiketta.
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Hoitosuunnitelman hyväksynnän peruuttaminen
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11 ARKISTOJEN LUOMINEN
11.1 Uuden arkiston luominen

Arkiston luomisen käyttöönotto

Valitse New Archive asetusten alueelta ohjatun toiminnon Load Archives -sivulla, joka tulee
näkyviin, kun ohjelma käynnistetään (katso s. 65).

Ohjatun toiminnon New Archive -sivu

Kuva 213 

Arkistotyypin valitseminen

Vaiheet

1. Valitse ohjatun toiminnon New Archive -sivulla haluamasi arkistotyyppi napsauttamalla
sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Valitse Next ja määritä haluamasi asetukset.

HUOMAUTUS: vain aktivoidut (lisensoidut) tietomuototyypit, kuten Brainlab-tietomuoto, on lueteltu
New Archive -sivulla.
 

ARKISTOJEN LUOMINEN
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11.1.1 Uuden arkiston asetukset: Brainlab-tietomuoto

Yleisiä tietoja

Tämä arkisto on tarkoitettu edistyneessä Brainlab-muodossa tallennetuille tiedoille. Voit muokata
tässä vaiheessa määritettyjä asetuksia milloin tahansa myöhemmin valitsemalla Settings-
painikkeen ohjatun toiminnon Load Archives -sivulla.

Ohjatun toiminnon Brainlab Format -sivu

Kuva 214 

Brainlab-perusasetusten asettaminen

Vaiheet

1. Määritä arkiston nimi Archive Name -kenttään.

2.
• Syötä Data path -kenttään potilastietojen tiedostopolku manuaalisesti.
• Vaihtoehtoisesti voit siirtyä haluamaasi verkkopolkuun tai paikalliseen polkuun Browse-

painikkeella.

3. Voit tarkistaa tiedostopolun kelpoisuuden valitsemalla Test connection.

4. Palaa ohjatun toiminnon Load Archives -sivulle valitsemalla OK. Tällä sivulla voit ladata
haluamasi arkiston ohjeiden mukaan, katso s. 65.

Uuden arkiston luominen
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12 VIENTI
12.1 Yleiskuvaus vientiin

Käytettävissä olevat vientivaihtoehdot

iPlan RT Dosessa on seuraavat vientivaihtoehdot:
• Dose Export (katso s. 368)
• Vienti DICOMin ja muiden tietomuotojen kautta (katso s. 375)

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Vientitoiminnoissa voidaan muokata potilaan nimeä ja/tai potilastunnusta. Tätä toimintoa
pitää kuitenkin käyttää erittäin varovaisesti, koska se voi aiheuttaa sekaannuksen eri
potilaiden hoitosuunnitelmien välillä.
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12.2 Annoksen vienti
12.2.1 Annostietojen vienti

Yleisiä tietoja

Tämän toiminnon avulla volumetriset, planaariset tai lineaariset annosjakaumatiedot voidaan
viedä tiedostoon.

Annoksen viennin käyttöönotto

Napsauta Dose Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa. Näkyviin tulee valintaikkuna,
joka sisältää aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen kuvanäkymän sekä vastaavan
annosnäytön.

Dose Export -valintaikkuna

Kuva 215 

Vientitietojen määrittäminen

Osa Toiminto

Region selection

Voit valita alueen, jonka annostiedot haluat viedä. Se voi olla yksi
seuraavista:
• Tilavuus
• Kuvaustaso (aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen)
• Lineaarinen suunta (vasen-oikea LR, anterioris-posteriorinen AP,

jalka-pää FH)

Annoksen vienti
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Osa Toiminto

Dose Range -alue

Voit määrittää:
• koordinaatit vietävien annostietojen alueen määrittämiseksi: (L ja

R), (A ja P), (F ja H).
• vastaavan Step (Askel) -koon (millimetreinä) kullekin koordinaatti-

parille.

Kuvakehys

Vietävien annostietojen alue voidaan määrittää myös viemällä hiiri si-
nisen kehyksen päälle yhdessä kuvanäkymistä ja säätämällä kehys-
tä.

• Voit käyttää nykyistä isosentriä (hoitoryhmä) referenssinä annosa-
lueen määrittelyssä.

• Voit myös paikantaa sopivan kohdealueen selaamalla käytettävis-
sä olevia leikkeitä hiirellä.

Export filename
Voit syöttää tiedostonimen, esim. Dose_Export.txt.
Oletuspolku on C:\Brainlab\Export\Dose\. Tätä voidaan muokata
Browse ...-toiminnolla.

Single Beam Export Katso alla.

Yksi tai useampia tiedostoja

Asetukset

Valitse suunnitellun säteilykeilan tai kaaren erillisen tiedoston viemiseksi Single Beam Export.
• Jokainen viety tiedosto ilmoittaa kyseisen säteilykeilan tai kaaren tuottaman kokonaisannok-

sen kaikille fraktioille.
• Kunkin viedyn tiedoston nimi on Export filename -kohtaan syötetty tiedostonimi, joka on lisät-

ty kyseisen hoitoryhmän ja hoitoelementin nimeen.

Poista koko suunnitelman kokonaisannostietojen viemiseksi yksittäiseen tiedostoon Single
Beam Export -ruudun valinta.
• Viety tiedosto sisältää koko suunnitelman kaikkien fraktioiden kokonaisannosjakauman sekä

aktiivisen annosmatriisin osat.
• Kunkin viedyn tiedoston nimi on Export filename -kohtaan syötetty tiedostonimi.

Tietoja viedyistä tiedostoista

Kaikki viedyt tiedostot alkavat samoilla otsikkotiedoilla, jotka kuvaavat ohjelmistoversion, potilaan,
hoitotyypin, säteilykeilatiedot jne.
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Tasojen, rivien ja sarakkeiden lukumäärä sisältyy tietoihin, samoin kuin tiedot pöytäarvojen
yksiköstä.

Viennin suorittaminen

Suorita vienti napsauttamalla OK.

Annoksen vienti
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12.2.2 Kertymäannoksen vienti

Yleisiä tietoja

Tämän toiminnon avulla voidaan viedä hoitosuunnitelmaan sisältyvät yksittäisten säteilykeilojen
(konformaalinen ja IMRT) annosjakaumat.
Käyttämällä homogeenistä kuutiofantomia säteilyttämällä yksittäisiä kenttiä filmille kunkin
säteilykeilan annosjakaumaa voidaan verrata mitattuihin arvoihin esimerkiksi yksittäiskeilan
IMRT:n laadunvarmistuksen suorittamiseksi.
Vertailutarkoituksessa kyseiset säteilykeilat kohdistetaan kohtisuorassa fantomin pintaan nähden.

Viety annos perustuu yksittäisfraktion MU-arvoon ja se lasketaan kynäkeila-algoritmilla.
Monte Carlo -algoritmia ei käytetä tässä tapauksessa.

Fluence Dose -viennin käyttöönotto

Napsauta Fluence Dose Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaarihoidoille. Siksi vain säteilykeilatiedot voidaan viedä
kaaria ja säteilykeiloja sisältäville suunnitelmille.

Fluence Dose -valintaikkuna

Kuva 216 

Vientitietojen määrittäminen

Osa Toiminto

Phantom Properties
Näiden tietojen avulla luodaan kudosmalli vesifantomille, jota käytetään
annoslaskennassa.
Syötä fantomin Electron Density ja fantomidimensiot (AP, LR ja FH).
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Osa Toiminto

Isocentric Setup

Syötä Depth-kenttään filmitason (A-P-suunta) geometrinen syvyys fanto-
min pinnasta. Tämä taso määrittelee myös isosentritason.
• Isosentri sijoitetaan LR- ja FH-suunnassa fantomin keskikohtaan.
• Syvyysarvo ei voi olla suurempi kuin fantomin ominaisuuksissa syötetty

AP-arvo.
SSD-kenttä (lähde-pinta-etäisyys) ilmoittaa lähteen isosentrin etäisyyden
(annettu laiteprofiilissa), josta on vähennetty geometrinen syvyys.

Used Element MU

Jos valintaruutu Use Element Single Fraction MU valitaan, annosjakau-
mat lasketaan suunnitelman yksittäisten säteilykeilojen yksittäisfraktion
MU-arvojen avulla.
Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, kaikille säteilykeiloille voidaan
syöttää käyttäjän määrittelemä arvo (> 0) Element MU -kenttään.

Export Parameters
Syötä kertymäannoksen vientiin sovellettava Grid Size.
Määritä Number of Pixels x- ja y-suunnassa isosentripisteestä. Tämä
määrittelee vietävien tietojen alueen.

Tarvittavien tietojen vienti

Vaiheet

1.
Filename-alueella näytetään kertymätietojen vientikansio.
Voit muokata tätä Browse ...-toiminnolla. Oletuspolku on C:\Brainlab\Export\Dose
\.

2.

Syötä tiedostonimi, esim. Fluence_Export.txt.
Viety tiedosto alkaa otsikkotiedoilla, jotka kuvaavat ohjelmistoversion, potilaan, hoitotyy-
pin, säteilykeilatiedot jne.
Tasojen lukumäärä (sama kuin elementtien lukumäärä) sekä rivien ja sarakkeiden luku-
määrä sisältyvät tietoihin, samoin kuin tiedot pöytäarvojen yksiköstä.

3. Voit käynnistää viennin napsauttamalla OK.

Annoksen vienti
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12.3 Vienti DICOMin ja muiden tietomuotojen kautta

Yleistä

Voit viedä hyväksytyn hoitosuunnitelman ohjatun Export Wizard -toiminnon avulla:
• DICOM-arkistoon,
• ExacTrac-potilaanasettelujärjestelmään.

Jos iPlan RT:stä saadut hoitoasentojen kaltaiset suunnittelutiedot viedään suoraan mihin
tahansa potilaanasettelujärjestelmään (joko Export to ExacTrac -vientitoiminnon tai
DICOM-viennin avulla) ja käytetään siinä, hoitoihin on käytettävä tietoihin liittyvää iPlan
RT:stä saatua hoitosuunnitelmaa.

Save Archives -valintaikkuna

Kun napsautat Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa Export Wizard, tämä
valintaikkuna tulee näkyviin.

Kuva 217 

Arkistotyyppi

Valitse tarvittava arkistotyyppi:

Osa Toiminto

Vie asettelutiedot ExacTrac-muotoon valitsemalla tämä kuvake.

Valitsemalla tämän kuvakkeen (oletusnimi: DICOM Export) voit viedä tiedos-
toja paikalliselle kiintolevylle.

Valitsemalla tämän kuvakkeen (oletusnimi: DICOM Network Push) voit viedä
tiedostoja etä-PACSiin tai Record & Verify -järjestelmään.
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HUOMAUTUS: muita vientiarkistoja (esim. lisä-PACS-järjestelmille) voidaan luoda kohdassa s.
392 annettujen ohjeiden mukaisesti.
 

Uusien arkistojen luominen

Voit luoda uuden arkiston käyttämällä valintaikkunan oikeassa reunassa olevan paneelin
toimintoja.

Osa Toiminto

New Archive Voit määrittää uuden arkiston tyypin ja asetukset.

Settings
Voit määrittää valitun arkiston asetukset.
• DICOM-arkistoasetukset löytyvät seuraavasta kohdasta: s. 392
• ExacTrac-arkistoasetukset löytyvät seuraavasta kohdasta: s. 389

Delete Poistaa valitut tiedostot pysyvästi. Järjestelmä pyytää aina vahvistamaan
poiston ennen tiedostojen poistamista (katso Sivu 60).

Logfile... Näyttää lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja
(katso Sivu 72).

Vientiin siirtyminen

Voit siirtyä tietojen vientiin napsauttamalla Next-painiketta.

Vienti DICOMin ja muiden tietomuotojen kautta
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12.3.1 Vienti DICOMilla

DICOM-yhteensopivuus

iPlan RT Dose käyttää DICOM 3.0 Merge library -kirjastoa siirtoprotokollana vietäessä kolmannen
osapuolen järjestelmiin. DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien
järjestelmien välillä. DICOM RT (sädehoito) käytettynä iPlan RT Dosessa on viimeisin DICOM-
kohteiden osajoukko, jolla käsitellään tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa
kahden tai useamman järjestelmän välillä.
Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta osoitteessa
www.brainlab.com/dicom.
Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen.
Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat
tarkkoja tuloksia.
Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt rakennemuodot
huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet saattavat muuttua siirron
aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat
tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

DICOM ei sinänsä takaa yhteiskäytettävyyttä. Yhteensopivuuslausuma kuitenkin helpottaa
ensitason arviointia yhteiskäytettävyydestä samaa DICOM-toiminnallisuutta tukevien
sovellusten välillä. Yhteensopivuuslausuma tulee lukea ja ymmärtää DICOM-standardin
yhteydessä.

Standardin IEC 62274 ”Safety of radiotherapy record and verify systems”, luvun 6.6 ”Data
acceptance” mukaan hoitolaitteen asetustietojen ja muiden potilashoitotietojen pitäisi olla
saatavilla vain hoitokäyttöön sen jälkeen, kun käyttäjä on hyväksynyt, että tietojen
oikeellisuus ja täydellisyys on tarkistettu.

Vienti on tarkistettava vertaamalla iPlan RT Dosella luotuja (esim. tulosteessa näkyviä)
hoitoparametreja hoidonhallintajärjestelmän ja hoitokonsolin parametreihin.

Laitteiston tarkistaminen

Standardin IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy”, luvun 11
”Caution to Users” mukaan, onkologisen sädehoitolaitteiston hankkijan pitää tarkistaa, että
heidän laitteistonsa kommunikoi onnistuneesti muiden laitteistojen kanssa ja siirtää tietoja
DICOM-protokollien ja määrittelyjen avulla.

Tietojen tarkistaminen ja hyväksyminen

Hyväksymismenettely helpottaa sen varmistamista, että hoitotietojen oikeellisuus ja täydellisyys
on tarkistettu ennen potilaan hoidon aloittamista (katso s. 349).

Standardin IEC 62083 mukaan käyttäjän pitää tarkistaa, että kaikki hoitosuunnitelman
parametrit on hyväksytty ennen vientiä 3. osapuolen järjestelmään.
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12.3.2 DICOM-vienti: aktivointi

Ennen aloittamista

Vienti DICOMin kautta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun hoitoelementit (säteilykeilat tai
kaaret) on määritelty. IMRT-säteilykeilojen HybridArcien tapauksessa on suoritettava optimointi
(katso s. 307).
Hoitosuunnitelma pitää myös tallentaa (katso s. 52) ennen kuin se voidaan viedä DICOMin kautta.
Vaikka hyväksyttyjen ja hyväksymättömien suunnitelmien DICOM-vienti on teknisesti mahdollista,
vienti keskeytyy, jos vientialustatiedosto on konfiguroitu täydelliselle m3-integraatiolle eikä
suunnitelmaa ole hyväksytty. Tässä tapauksessa ohjelmisto vaatii suunnitelman hyväksymisen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Koska DICOM-vienti voidaan konfiguroida siten, että se ei automaattisesti tyhjennä
vientikansiota joka kerta, kun vienti tehdään, sinun pitää kiinnittää erityistä huomiota
välttääksesi sekaannuksen DICOM-vientikansioon jo tallennettujen DICOM RT -
hoitosuunnitelmien kanssa.

Jos iPlan RT Dose -ohjelmistosi on konfiguroitu tyhjentämään automaattisesti
vientikansion jokaisen viennin jälkeen, älä muuta esiasetettua vientihakemistoa
varmistamatta, että tämän hakemiston sisältämät tiedostot on varmuuskopioitu
tarvittaessa.

DICOM-viennin käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta Export Wizard Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa.

2.

Valitse joko:
• DICOM Export, jotta voit viedä tiedostoja paikalliselle kiintolevylle
• DICOM Network Push, jotta voit viedä tiedostoja etä-PACSiin tai Record & Verify -jär-

jestelmään.

3. Valitse Next.

Vienti DICOMin ja muiden tietomuotojen kautta
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12.3.3 DICOM-vienti: Suunnitelman tila

Yleisiä tietoja

Jos hoitosuunnitelmaa ei ole hyväksytty, Plan Status -valintaikkuna (katso s. 284) on nyt
näkyvissä. Erityisesti virhe- ja varoitusviestit on tarkistettava ja hoitosuunnitelma korjattava
tarvittaessa ennen jatkamista.

Plan Status

Kuva 218 

Suunnitelman muokkauksesta päättäminen

Asetukset

Jos päätät olla muokkaamatta hoitosuunnitelmaa, voit avata Object Selection -valintaikkunan
painamalla Plan Status -valintaikkunassa OK (s. 378).

Jos haluat muokata hoitosuunnitelmaa, paina Cancel-painiketta, jolloin Plan Status -valintaikku-
na sulkeutuu. Kun olet tehnyt hoitosuunnitelmaan haluamasi muokkaukset, napsauta toimintoa-
lueen Export Wizard -painiketta uudelleen, jolloin muokatun suunnitelman DICOM-vienti aktivoi-
daan.
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12.3.4 DICOM-vienti: Objektin valinta

Yleisiä tietoja

Kun vientiarkisto on valittu ja Plan Status -valintaikkunan sisältö tarvittaessa tarkistettu, sinut
siirretään Object Selection -valintaikkunaan.

Viennin suorittaminen

Näytön yläreunan Plan Details -osiossa on erilaisia hoitosuunnitelman tietoja, mm. potilaan nimi
ja hoitosuunnitelmalle määrätty nimi. Tätä voidaan muokata tarvittaessa.
• Nykyisen DICOM-viennin tiedot sisältävä lokitiedosto voidaan avata Logfile ... -painikkeella

(katso s. 72).
• Käytettävissä olevat, valintaikkunan oikean reunan asetusalueen toiminnot vaihtelevat hieman

sen mukaan, mikä vientialusta nykyiselle arkistolle on valittu (katso s. 392.
Kun tarvittavat asetukset on määritetty, suorita vienti napsauttamalla Export (katso s. 387).

Potilaan nimeen ja potilastunnukseen tehtäviin muutoksiin on suhtauduttava hyvin
varovasti. Esimerkiksi erikoismerkkien käyttö voi aiheuttaa potilastiedoston tahattoman
kahdentamisen.

Soveltumaton tietojen valinta vientiin voi estää potilaan hoidon tai viivästyttää sitä, ja
inaktivoitujen kohteiden valinta poistetaan automaattisesti.

Clinical Trial -alustan asetukset

Kun tietojoukkoja viedään DICOMin kautta kliinisissä kokeissa käytettäväksi, luetellut DICOM-
objektit viedään oletusarvoisesti, eikä niiden valintaa voida poistaa.
Anonymisointi suoritetaan automaattisesti viennin aikana RTOG-standardin mukaisesti.

Kuvatietojen uudelleennäytteistys

Lokalisoidun datasarjan viennin aikana kuvapikselitiedot uudelleennäytteistetään
lokalisointitietojen perusteella ortogonaalisten kuvien palauttamiseksi. Tämä soveltuu myös
hoitosuunnitelmiin, joissa referenssisarja on erilainen kuin kohdistussarja. Tässä tapauksessa
referenssisarja uudelleennäytteistetään kohdistussarjan koordinaattijärjestelmässä.
Nämä tiedot eroavat alkuaan tuoduista TT-kuvatiedoista. Sinun on päätettävä tarkkaan, miten
näitä tietoja on käsiteltävä edelleen (esim. potilaan asetteluun).
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Object Selection -valintaikkuna

Kuva 219 

Osa Toiminto

Auto Anonymize Anonymisoi potilaan nimen ja Patient ID -valinnan.

Reset Palauttaa potilaan alkuperäisen nimen ja Patient ID -valinnan. Tämä on
mahdollista ainoastaan ennen viennin päättämistä.

Plan State Näyttää Plan Status -valintaikkunan (katso s. 284).

Select All Valitsee kaikki objektit.

Deselect All Poistaa kaikkien objektien valinnan.
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12.3.5 DICOM-vienti: Export Parameters

Export Parameters -valintaikkuna

Kuva 220 

Valintaikkunan sisältö

Osa Toiminto

Create subdirectories Kun tämä valintaruutu on valittu, viedyt DICOM RT -objektit tallenne-
taan yksittäisen kansion sijasta alihakemistoihin.

Course ID Reittitunnus syötetään vain, jos vientiä varten valittiin Lantis/IMPAC-
vientialusta.

Structures Jos Include Isocenters as Points on valittuna, isosentrit viedään
DICOM RT Struct -objektin puitteissa rakenteina.

Plan

Beam Dose:
• Actual: viedään iPlan RT Dosen laskema isosentripiste.
• Manual: käyttäjä voi syöttää testisäteilykeila-annoksen (Gy). Tämä

arvo kirjoitetaan vietävään DICOM-tiedostoon.
• Altered: Säteilykeila-annos lasketaan seuraavassa kohdassa an-

netun kuvauksen mukaisesti: s. 398. Tietyissä olosuhteissa saat-
taa ilmetä ristiriitaisuuksia yksittäisen säteilykeila-annoksen ja kol-
miulotteisen annos-tilavuus-matriisin välillä.

Dose Rate:
• Defined: annosnopeus, joka valittiin vietävässä hoitoryhmässä.
• Null: vietävä annosnopeusarvo on 0.
• None: arvoa ei viedä.

DRRs

Voit valita vietävät Setup Views- ja Treatment Beam Views -kohdat.
Voit myös lisätä DRR-tiedostoihin liuskojen/leukojen asemat.
Tätä voidaan käyttää, jos kolmannen osapuolen järjestelmällä voi-
daan tarkastella liuska- tai leukatietoja.

Jos Export Parameters -sivun Actual-, Manual- tai Altered-arvot valitaan säteilykeila-
annosarvoksi, viety arvo eroaa annosarvosta tietyssä pisteessä iPlan RT Dose -
sovellukseen tai tulosteeseen verrattuna.
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12.3.6 DICOM-vienti: Vähennä objekteja

Yleisiä tietoja

Jos ääriviivaobjektien määrä ylittää Brainlabin asettaman rajan, vietävien objektien määrää on
vähennettävä. Valintaikkuna näytetään vain, jos raja ylittyy.

Reduce Objects -valintaikkuna

Kuva 221 

Objektien määrän vähentäminen

Vaiheet

1. Kaikki vietävät objektit on merkitty valintamerkillä. Poista kaikkien sellaisten objektien va-
lintamerkki, jotka haluat poistaa viennistä.

2. Kun objektien määrää on vähennetty hyväksyttäviin rajoihin, Next-painike aktivoituu.

3. Voit siirtyä vientiin napsauttamalla Next-painiketta.
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12.3.7 DICOM-vienti: Ääriviivan hyväksyminen

Yleisiä tietoja

Jos ääriviivapisteiden määrää objektia kohti on vähennettävä vientiä varten, näkyviin tulee tämä
valintaikkuna. Sen avulla voit tarkistaa, että ääriviivatiedot ovat edelleen riittävän tarkkoja.
Tämä valintaikkuna näytetään vain, jos on hankittu DICOM RT Struct -toiminnallisuus.

Eri järjestelmät voivat tulkita sädehoidettavan rakenteen ääriviivat eri tavalla. Siksi ei-
toivottava suuntaus tai kohdistus, ääriviivojen kääntyminen tai peilautuminen suhteessa
kuviin saattaa olla mahdollista. Jopa rakenteiden muoto ja tilavuus saattavat hieman
poiketa järjestelmästä toiseen ääriviivoja edustavien erilaisten algoritmien takia. Siksi
ääriviivat pitää tarkistaa huolellisesti sen jälkeen, kun ne on tuotu 3. osapuolen
järjestelmään.

Contour Approval -valintaikkuna

Kuva 222 

Vaiheet

1. Valitse luettelosta kohdealue (rajattu objekti).

2.
Valintaikkunan oikean reunan työkalupalkin toiminnoilla voit säätää kuvanäkymän asetuk-
sia (kontrasti, suurennuskerroin, näytettävä leike jne.) maksimaalisen ROI-näkyvyyden
helpottamiseksi.

3. Kuvanäkymässä ääriviivatietoja voidaan nyt tarkastella toiminnoilla, jotka on kuvattu koh-
dassa s. 383.

4. Voit siirtyä seuraavaan redusoidun ääriviivan sisältävään leikkeeseen painamalla Next re-
duced contour -painiketta.

HUOMAUTUS: kuvanäkymän vasemmassa yläreunassa näkyvä viesti osoittaa, sisältääkö valittu
kuvaleike redusoituja ääriviivoja.
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Ääriviivojen tarkastelutoiminnot

Osa Toiminto

Show Spy Glass

Tällä toiminnolla voidaan suoraan verrata alkuperäisiä ääriviivoja re-
dusoituihin.

Show Original and Redu-
ced Alkuperäiset ja redusoidut ääriviivat kerrostetaan.

Show Original Vain alkuperäiset ääriviivat näytetään.

Show Reduced Vain redusoidut ääriviivat näytetään.

Ääriviivojen (ääriviivapisteiden lukumäärän) redusoinnin yhteydessä pienet ääriviivat
saattavat vääristyä suuremmassa määrin kuin suuremmat objektit tai jopa hävitä
kokonaan. Siksi rakenteet pitää tarkistaa huolellisesti sen jälkeen, kun ne on tuotu 3.
osapuolen järjestelmään.

Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin tarkasti. DICOM-rajoituksen takia ääriviivapisteiden
lukumäärää saatetaan vähentää ennen kuin ne kirjoitetaan DICOM RT -rakennesarjaan.
Siksi rakenteet pitää tarkistaa huolellisesti sen jälkeen, kun ne on tuotu 3. osapuolen
järjestelmään.

Vietyjen ääriviivapisteiden koko saattaa ylittää 3. osapuolen hyväksymän ääriviivapisteiden
lukumäärän. Tämä saattaa aiheuttaa ei-toivottavan ääriviivojen vääristymisen. Siksi
rakenteet pitää tarkistaa huolellisesti sen jälkeen, kun ne on tuotu 3. osapuolen
järjestelmään.
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12.3.8 DICOM-vienti: annos-/DVH-asetukset

Yleisiä tietoja

Tämä valintaikkuna näytetään vain, kun suoritetaan täydellinen vienti. Sen avulla voit määrittää,
mikä annosjakauma ja annos-tilavuus-histogrammitiedot viedään DICOMiin.
Katso s. 398.

Dose Export -valintaikkuna

Kuva 223 

Valintaikkunan osat

Osa Toiminto

Dose Region

Valitse tällä alueella vietävät annostiedot:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (koko hoitosuunnitelman sisältö).

Dose Summation
Type

Voit määrittää, millaiset tiedot lasketaan ja viedään:
• koko hoitosuunnitelma (Entire Plan)
• määräyskohtainen annos (Prescription)
• annos hoidon säteilykeilaa kohti (Beam).

Kun valitaan Beam, ohjelmiston muisti saattaa täyttyä käsiteltäessä suuria
määriä säteilykeiloja, joille on määritetty suuria annostilavuuksia.

Export DVHs

Voit valita seuraavat tiedot vientiä varten valitsemalla valintaruudun:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Osa Toiminto

Select Range
Määritä vasen-oikea- (L ja R), anterioris-posterioriset (A ja P) sekä jalka-
pää- (F ja H) -koordinaatit vietävien annostietojen alueen määrittelemisek-
si.

Kuvakehys

Vietävien annostietojen alue voidaan määrittää myös viemällä hiiri sinisen
kehyksen päälle yhdessä kuvanäkymistä ja säätämällä kehystä.

• Voit käyttää nykyistä isosentriä (hoitoryhmä) referenssinä annosalueen
määrittelyssä.

• Voit myös paikantaa sopivan kohdealueen selaamalla käytettävissä ole-
via leikkeitä hiirellä.

• Kehyksen reunaa voidaan myös säätää koon muuttamiseksi Margin-as-
kellusruudun avulla.

Vientitiedot

Jos annoksen vientiin tarvittava määrä ylittää käytettävissä olevan muistin, se saattaa aiheuttaa
muistiin liittyviä häiriöitä. Näkyviin tulee varoitusviesti, jonka avulla voit peruuttaa toiminnon tai
jatkaa.

Kuva 224 

Jos kohdejärjestelmä ei voi lukea kuin yhden fraktionaation hoitosuunnitelmaa kohti,
suunnitelma jaetaan ja ohjelmisto voidaan konfiguroida luomaan yhden DICOM RT -
hoitosuunnitelman kullekin isosentrille. Varmista, että kohdejärjestelmään siirron jälkeen
kaikki suunnitelmat on tuotu. Jos joitakin suunnitelmista ei ole tuotu oikein, hoitoannos
saattaa olla liian pieni verrattuna määrättyyn annokseen. Jokainen yksittäinen suunnitelma
näyttää juoksevan numeron ja suunnitelmien kokonaismäärän suunnitelmanimessään.
Lisäksi DICOM-tiedosto sisältää luettelon referenssisuunnitelmista. Kehota tarvittaessa
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kohdejärjestelmän valmistajaa tarkistamaan Brainlabin yhteensopivuuslausumasta, miten
tämä DICOM-ominaisuus otetaan käyttöön.
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12.3.9 DICOM-vienti: viennin päättäminen

Viennin suorittaminen

Kun tarvittavat asetukset on määritetty Object Selection -valintaikkunassa, vienti voidaan
suorittaa napsauttamalla Export-painiketta.

Viennin yhteenveto

Kuva 225 
Kun vienti on päättynyt, Object Selection -valintaikkunan sisältö näkyy harmaana tässä
valintaikkunassa. Tämä vahvistaa viennin onnistumisen.
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12.3.10 Vienti ExacTraciin

Yleisiä tietoja

Voit viedä hyväksytyn hoitosuunnitelman käytettäväksi Brainlab ExacTrac -
potilaanasettelujärjestelmän kanssa. Vain hyväksyttyjä suunnitelmia voidaan viedä.
HUOMAUTUS: Siirryt automaattisesti suorittamaan ExacTrac -vientiä DICOM-viennin jälkeen
(katso s. 375).
 

ExacTrac-viennin käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta Export Wizard Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa.

2. Valitse Save Archives -valintaikkunassa Export to ExacTrac ja napsauta Next.

Summary-valintaikkuna

Kuva 226 

Vaiheet

1. Valitse puunäkymästä kuvajoukot ja kohteet, jotka haluat viedä.

2. Jos haluat anonymoida potilaan nimen ja potilastunnuksen automaattisesti, napsauta Au-
to Anonymize.

3. Näet lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja (katso s. 72),
napsauttamalla Logfile...

4. Voit käynnistää viennin napsauttamalla Export.

Vientirajoitukset

Vain datasarjoja, joiden maksimikuvauspituus on 1 000 mm ja jotka sisältävät alle 400 leikettä,
voidaan viedä.
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Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen asetukset (muun muassa leuan asetukset)
ovat koko ajan synkronoituina eri konfigurointipaikkojen välillä (esim.
hoidonsuunnittelujärjestelmä, Record & Verify -järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Jos
suunnittelussa käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät täsmää,
seurauksena voi olla tahaton säteilytys tai hoidon keskeytyminen.

Vietyjen kuvajoukkojen värit voivat poiketa alkuperäisistä väreistä. Kaksi eriväristä
kohdetta voidaan viedä samanvärisinä.

Jotta väärän hoitosuunnitelman käyttäminen hoidon aikana voitaisiin estää, varmista aina,
että kyseessä olevan potilaan lopullinen suunnitelma on viety ExacTraciin, tarkistamalla
potilaan nimi, potilastunnus, isosentrin nimi ja vientiajankohta. Kyseinen suunnitelma pitää
aina myös hyväksyä ennen vientiä.

Hyväksy aina lopullinen suunnitelma varmistaaksesi, että sitä ei ole vahingossa muutettu.
Vie lopullinen suunnitelma kolmannen osapuolen järjestelmään tai ExacTraciin heti
hyväksynnän jälkeen.

ExacTrac-arkistoasetukset

Voit näyttää ExacTrac-arkistoasetukset valitsemalla Export to ExacTrac ja napsauta Export
Wizard -kohdassa Settings:

Kuva 227 

Komponentti Toiminto

Archive Name Voit muuttaa arkiston nimeä.

Data path Arkistotiedostojen sijainti.

Close application after
successful export Kun tämä on valittuna, iPlan RT Dose suljetaan viennin päätyttyä.
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Komponentti Toiminto

Platform Näyttää vientialustan. Tällä hetkellä tässä kohdassa näytetään vain
ExacTrac.
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12.3.11 DICOM-vienti: Clinical Trial

Yleisiä tietoja

Voit muokata joitakin kliinisen tutkimuksen kuvailevia tietoja.
Tiedot, jotka voidaan valita kustakin pudotusvalikosta, perustuvat asiaankuuluvassa kliinisen
tutkimuksen alustassa syötettyihin tietoihin (katso s. 396).
Jäljelle jäävät kentät voidaan täyttää manuaalisesti soveltuvilla tiedoilla.

Kliinisten tietojen DICOM-viennin käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta Export Wizard Physicist’s Verification -vaiheessa.

2. Valitse ATC-vientialustan avulla DICOM-vientiarkisto.

Clinical Trial -valintaikkuna

Kuva 228 

Komponentti Toiminto

Name Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajalle annettu nimi.

Protocol ID Valitun kliinisen tutkimuksen asiaankuuluva protokollatunnus.

Protocol Name Lisätietoja valitusta protokollasta kliinisen tutkimuksen alustan määri-
telmän mukaisesti (katso s. 396).

Site ID Tutkimuskeskuksen tunnus.

Site Name Tutkimuskeskuksen nimi.

Case Number Valitun kliinisen tutkimuksen tapausnumero.

Submission type Tietojen tila (Initial, Correction tai Final).

Coordinating Center Kliinistä tutkimusta koordinoiva organisaatio.
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12.3.12 DICOM-arkiston määrittely

Yleisiä tietoja

iPlan RT Dose tukee DICOM-vientiä paikalliselle kiintolevylle ja DICOM-viennin kautta
etäarkistoon, kuten PACSiin tai Record & Verify -järjestelmään.

Arkiston määritelmän käyttöönotto

Vaiheet

1. Napsauta Export Wizard Physicist’s Verification -vaiheen Export-osiossa.

2. Napsauta valintaikkunassa kohtaa New Archive.

3.

Valitse nyt näkyvässä New Archive -valintaikkunassa yksi seuraavista:
• DICOM export to file system arkiston luomiseksi kiintolevylle vientiä varten
• DICOM export to PACS via Network arkiston luomiseksi PACS- tai Record & Verify -

järjestelmään etävientiä varten.

DICOM: kiintolevyn vientisivu

Kuva 229 

DICOMin asettaminen: kiintolevyn vientiasetukset

Vaiheet

1. Määritä arkiston nimi Archive Name -kenttään. Oletusnimi on DICOM Export.
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Vaiheet

2.
• Syötä Data path -kenttään potilastietojen tiedostopolku manuaalisesti.
• Vaihtoehtoisesti voit siirtyä haluamaasi paikalliseen polkuun Browse-painikkeella.

3. Syötä AET-kenttään sovellusolion nimi, joka on määritetty klinikkasi iPlan RT Doselle. Li-
sätietoja saat Brainlabin asiakastuen asiantuntijalta.

4.

Valitse asiaankuuluva vientialustatiedosto Platform-pudotusvalikosta.
DICOM-viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mi-
kä vientialustatiedosto on valittu (katso s. 395).
HUOMAUTUS: kliinisten tutkimusten vientiä varten on valittava ennalta määritetty ATC
Export -alusta, jotta Clinical Trial -valintaikkuna saadaan esiin. Katso s. 396.
 

5. Valitse Archive for follow up export -pudotusvalikosta asiaankuuluva m3-installaatio
täydellisen m3-integraation tapauksessa.

6. Voit tarkistaa tiedostopolun kelpoisuuden valitsemalla Test connection.

7. Palaa ohjatun toiminnon Save Archives -sivulle valitsemalla OK. Tällä sivulla voit viedä
asiaankuuluvan arkiston ohjeiden mukaan, katso s. 376.

DICOM: PACS-vientisivu

Kuva 230 

DICOMin asettaminen: PACS-vientiasetukset

Vaiheet

1. Määritä arkiston nimi Archive Name -kenttään. Oletusnimi on DICOM Network Push.

2. Syötä asiaankuuluvat tiedot Server name or IP address -kenttään ja Server port num-
ber -kenttään.

3.
Syötä Server AET -kenttään PACS-palvelimelle määritelty sovellusolion nimi.
• Sovellusolion nimi on kirjainkoosta riippuva.
• Lisätietoja saat Brainlabin asiakastuen asiantuntijalta.

4. Syötä paikallinen sovellusolion nimi kyselyä varten Local AET for Query -kenttään.
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Vaiheet

5.
Valitse asiaankuuluva vientialustatiedosto Platform-pudotusvalikosta.
DICOM-viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mi-
kä vientialustatiedosto on valittu (katso s. 395).

6. Valitse Archive for follow up export -pudotusvalikosta asiaankuuluva m3-installaatio
täydellisen m3-integraation tapauksessa.

7. Voit tarkistaa tiedostopolun kelpoisuuden valitsemalla Test connection. Vastaava yhtey-
den muodostuksen aikakatkaisu sekunteina pitää syöttää Timeout (s) -kenttään.

8. Palaa ohjatun toiminnon Save Archives -sivulle valitsemalla OK. Tällä sivulla voit viedä
asiaankuuluvan arkiston ohjeiden mukaan, katso s. 376.
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12.3.13 DICOM-alustatiedostot

Yleisiä tietoja

Sen mukaan, miten vietyjä DICOM-tietoja aiotaan myöhemmin käyttää klinikassasi, Brainlabin
asiakastuen asiantuntija määrittää ennalta erilaisia vientialustatiedostoja vaatimustesi mukaisesti.
• Viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mitkä asetukset

valitussa vientialustatiedostossa on määritetty kulloisenkin arkiston kohdalla (katso s. 392).
• Turvallisuussyistä hoitosuunnitelmien vientialustatiedostoja voi muokata vain Brainlabin

asiakastuki.
• Oletusvientialustan käyttö voi johtaa vääränlaiseen hoitoon.
• Vastaava fyysikko voi sen sijaan muokata kliinisten tutkimusten alustatiedostoja alla olevien

ohjeiden mukaisesti.
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12.3.14 Clinical Trial -alustan asetukset

Yleisiä tietoja

Kliinisen tutkimuksen näytealustat tallennetaan *.xml-tiedostoina kohteeseen: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajalle pitää luoda erillinen alustatiedosto. Siten voit ennalta

määritellä vakioasetukset (ks. alla olevaa taulukkoa) kaikille tietyntyyppisille kliinisille
tutkimuksille.

• Jokaiselle kliiniselle tutkimukselle voidaan sen jälkeen määrittää yksilöllisiä asetuksia Clinical
Trial -valintaikkunassa DICOM-viennin aikana (katso s. 391).

HUOMAUTUS: vaikka DICOM-vientialustatiedostot eivät enää kelpaa, jos valtuuttamattomat
henkilöt muokkaavat niitä, kliinisten tutkimusten alustat eivät ole suojattuja, ja käyttäjä voi
muokata niitä.
 

Tagin nimi Arvotyyppi Selitys

SponsorName jono Kliinisen tutkimuksen toimeksiantaja, esim. RTOG,
NSABP, JCOG jne.

CoordCenter jono Kliinisen tutkimuksen arvioinnin koordinointikeskus.

SiteID luonnollinen
numero Koordinointikeskus antaa tutkimuskeskuksen tunnuksen.

SiteName jono Tutkimuskeskuksen nimi voidaan syöttää Clinical Trial -
valintaikkunaan DICOM-viennin aikana.

SubmissionType ”Correction”,
”Initial”, ”Final” Lähetyksen tyyppi.

ProtocolList
entries

luonnollinen
numero Protokollaluetteloon lisättyjen syötteiden kokonaismäärä.

Protocol number luonnollinen
numero

Yksittäiselle protokollaluettelon syötteelle määrätty nu-
mero, joka määrittelee ilmestymisjärjestyksen Clinical
Trial -valintaikkunan pudotusvalikossa.

Protocol/ID jono Asiaankuuluvan kliinisen tutkimuksen lyhyt tunnus, esim.
RTOG0415.

Protocol/Name jono Kliinisen tutkimuksen pitkä kuvaus.
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12.3.15 Vientituloksen (DRR) tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Jokaisesta isosentristä viedään kaksi rakennekuvaa suunnissa 0° ja 90°. Jokaista säteilykeilaa
kohti viedään Physics Administration -asetusten mukaan myös yksi keilanäkymäkuva (BEV)
MLC-ääriviivojen ja objektiääriviivojen kanssa.
• IMRT-hoidoissa BEV-kuvissa näkyy aloituspiste ja MLC-muoto, joka vastaa PTV:n

reunaääriviivaa.
• Dynaamisissa kaarissa BEV-kuvassa näkyy alkuperäinen MLC-kenttä.

Viedyissä DRR:issä näkyviä tietoja (esim. näkyykö radiologinen MLC-muoto vai fyysinen
objektimuoto) voidaan konfiguroida RTPlan-ominaisuuksissa (katso s. 160).

On myös mahdollista viedä segmentoituja kohteita DICOM RT -kuviin oikein, jos
pikselileveys ja -korkeus asetetaan samaan arvoon.

Viety DRR

Kuva 231 

DRR-viennin määrittäminen

Hoitosuunnitelman ominaisuuksissa (katso s. 358) ja hoitoryhmän ominaisuuksissa (katso s. 359)
voidaan määrittää, viedäänkö DRR:t ja mitä tietoja nämä DRR:t sisältävät.
HUOMAUTUS: huomaa, että lisätietojen vienti DRR:issä saattaa vaikuttaa mallin vastaavuuteen
myöhemmän hoitoasetuksen aikana.
 

Katso ohjelmiston käyttöohje (Physics Administration 4.5).

Kohteiden segmentointi perustuu pienempään resoluutioon kuin alkuperäisten
kuvajoukkojen. Siksi kohteen ääriviivat eivät ehkä ole niin tarkkoja kuin näytetyn
kudoksen. Rakenteet, erityisesti isosentrit, sisällytetään vain suuntaustarkoituksiin. Älä
käytä ääriviivoja tai MLC-muotoja potilaan asetteluun.
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12.4 Viennin taustaa: Hoitoannos DICOM RT Planissa

Yleistä

Kun annos on määrätty, annoksen vienti voidaan suorittaa. Vietyyn hoitosuunnitelmaan sisältyy
suunnitelmatietoja, esim. Linacin kanturi, kollimaattorin asema, MLC-muodot, MU:t jne. Määrätylle
annokselle viedyt tiedot riippuvat siitä,
• onko annos määrätty vain yhdelle PTV:lle – määrätty arvo on tässä tapauksessa sama kuin

todellinen arvo.
• sisältääkö hoito useita määräyksiä useille PTV:eille. vaikuttavatko määräykset toisiinsa

keskinäisesti.

Esimerkki kahden PTV:n hoitamisesta

Alla olevassa esimerkissä yksi PTV 1:n säteilykeila risteää PTV 2:n kanssa ja lisää huomattavan
määrän annosta PTV 2:n määräykseen.

Kuva 232 
Tämä vaikuttaa vietyihin annosarvoihin seuraavasti:
• Kuten yllä näkyy, PTV 2:n yksittäisten säteilykeilojen annokset eivät vastaa määrättyä 75 Gy:n

isosentriannosta. 15 Gy:n erotuksen on lisännyt PTV 1:n yksi säteilykeila, joka risteää PTV 2:n
kanssa.

• Kun tämä suunnitelma viedään R&V-järjestelmään, yksittäisen säteilykeilan annos kerrottuna
fraktioilla on yhteensä 60 Gy PTV 2:lle.

Jotta tämä ristiriitaisuus verrattuna alkuperäiseen määräykseen voitaisiin poistaa, iPlan RT
Dosella vietäessä lasketaan kerroin yksittäisen säteilykeilan annoksen ja näin ollen R&V-
järjestelmään vietävän määrätyn kokonaisannoksen korjaamiseksi. MU-arvot eivät muutu.
Esimerkki arvoista neljässä PTV 2:ta säteilyttävässä säteilykeilassa, joihin tulee 10 Gy lisää PTV
1:n säteilykeilasta.

Säteilykeilat Fraktiot Annosmääräys/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

Arvot R&V-järjestelmään viennin jälkeen:

Viennin taustaa: Hoitoannos DICOM RT Planissa
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Säteilykeilat Fraktiot Annosmääräys/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Kolmannelle osapuolelle vienti

Koska jotkin kolmannen osapuolen sovellukset eivät odota useampaa kuin yhtä fraktionaatiota
yhtä suunnitelmaa kohti, iPlan RT Dose voi erotella hoitosuunnitelman sisällön vientiä varten.
Toisin kuin edellisissä iPlan RT Dose -versioissa, suunnitelman oletuserottelua ei suoriteta
hoitoryhmää/isosentriä kohti vaan määräystä kohti. Kukin viety hoitosuunnitelma sisältää nyt
yhden fraktionaation ja kaikki liittyvät säteilykeilat (riippumatta hoitoryhmästä/isosentristä, johon
ne kuuluvat). Alaspäin yhteensopivuutta varten suunnitelman erottelu voidaan vielä konfiguroida
hoitoryhmää kohti käyttäen vientialustaa. Lisätietoja saat Brainlabin asiakastuesta.

VIENTI
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12.5 Varian MLC -vienti

Yleistä

Jos MLC-tietoja ei voida lähettää Record & Verify -järjestelmään DICOMin kautta, voit kirjoittaa
Create Varian MLC file(s) -toiminnon avulla MLC-tiedot hoidonsuunnitteluvaiheessa työaseman
kiintolevyllä olevaan ennalta määritettyyn hakemistoon.
Sitten voit tallentaa vastaavat tiedostot manuaalisesti tietovälineelle ja saada ne käyttöön
Novalis-/ MLC-työasemassa.

Kun Varian MLC -tiedostoja käytetään MU-annoksella varustettujen säteilykeilojen tai
kaarten kanssa, kirjoitetaan vain yksi MLC-tiedosto. Tiedostoa on sovellettava kaikkiin
säteilykeilojen osioihin! Jaettujen kenttien kohdalla kirjoitetaan erilliset IMRT-tiedostot,
yksi tiedosto kunkin IMRT-alikentän osioita varten.

Varmista Varian MLC -tiedostoja käytettäessä aina, että vastaavaa säteilykeilaa tai kaarta
varten käytetään oikeaa MLC-tiedostoa. Varmista, että säteilykeilan ja kaaren nimet ovat
yksilöllisiä ja selkeästi tunnistettavissa. Säteilykeilan ja kaaren nimet voivat sisältää
enintään 20 merkkiä. Varian MLC -tiedostoihin ei kirjoiteta pidempiä nimiä, ja ne on
lyhennettävä ennen MLC-tiedostojen vientiä. Älä muokkaa Varian MLC -tiedostoja
manuaalisesti, jotta eri säteilykeilojen tai kaarten välillä ei tapahdu sekaannusta.

Brainlab suosittelee, että sairaalassa valmistellaan ja tarjotaan osana potilaskohtaista
laadunvarmistusta tarkistuslista, jossa varmistetaan seuraavat asiat:
• Käytetään oikeaa Varian MLC -tiedostoa.
• Käytössä ovat oikeat säteilykeilat ja kaaret.
• Käytettävä MLC-tiedosto sopii lopulliseen hyväksyttyyn hoitosuunnitelmaan.

Varmistetaan aina, että viedään hyväksyttyä DICOM-suunnitelmaa vastaavat Varian MLC -
tiedostot.

Varian MLC -tiedoston (tiedostojen) luonti

Vaiheet

1. Valitse Treatment Planning -vaiheessa toimintoalueen luettelosta RTPlan.

2. Vie vastaavat tiedostot napsauttamalla Create Varian MLC file(s) -painiketta.

3.

Jos vietyjen tiedostojen luonti on onnistunut, vastaava viesti ilmoittaa siitä.

4. Vahvista viesti napsauttamalla OK-painiketta.

Varian MLC -vienti
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13 HOITOTIETOJEN
TULOSTUS

13.1 Tulostusdokumenttien luonti

Yleistä

Kun hoitosuunnitelmasi on valmis, se voidaan tulostaa työkalupalkin Print-painikkeella.
• Voit valita luettelosta tulostettavat asiakirjat.
• Voit esikatsella asiakirjoja ja tallentaa ne PDF-muodossa.
• Voit määrittää asiakirjan sisällön.
• Kohteen asettelulaite voidaan myös määrätä kerrosten luomiseksi kraniaalisia hoitoja varten.

Tulostustoiminnon käyttöönotto

Vaihe

Voit avata Print-valintaikkunan napsauttamalla Print-painiketta.
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Print-valintaikkuna

Kuva 233 

Print-valintaikkunan sisältö

Nro Osa

① Tulostuksen esikatselu

② Kohteen asettelulaitteen valinta

③ Dokumentinvalintaluettelo

④ Sisällönluontitoiminnot

⑤ Tulostimen hallintatoiminto

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoidossa.

Kaikki tulostetut koordinaatit kelpaavat vain yhteensopivien asettelujärjestelmien kanssa
(katso s. 20).

Tulostusdokumenttien luonti
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13.1.1 Asiakirjojen esikatselu

Asiakirjan esikatselu

Vaiheet

1.

Käytettävissä olevien asiakirjojen nimet näytetään Select Documents -luettelossa.

2.

Voit näyttää asiakirjan esikatselualueella napsauttamalla sen nimeä luettelossa.

Käytettävissä olevat dokumentit

Kuva 234 

TaPo Overlays -ehdot

TaPo Overlays -asiakirjaa ei voida luoda, jos

HOITOTIETOJEN TULOSTUS
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• kalibroitua tulostinta ei ole käytettävissä
• hoitosuunnitelmat eivät sisällä lokalisoitua kraniaalista datasarjaa
• hoitosuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Kohteen asettelulaitteen valitseminen

Sopivien kerrosten luomiseksi lokalisoituihin kraniaalisiin hoitoihin valitse haluttu kohteen
asettelulaite.

Kuva 235 
• Luettelossa olevat kohteen asettelulaitteet vaihtelevat sen mukaan, mitkä järjestelmän

asetukset on valittu ja mikä kohteen asettelulaitteen malli on käytössä klinikassasi.
• Muodostuvan kohteen asettelulaitteen kerroksen sisältö vaihtelee tässä tehtävän valinnan

mukaan.

Tarkista laiteprofiiliasetus tarkistamalla lisäksi kunkin kohteen asettelulaitteen tulosteen
valokenttä.

Jos kohteen asettelulaitteen kerroksia käytetään potilaan asetteluun, iPlan RT:stä saatua
siihen liittyvää hoitosuunnitelmaa on käytettävä hoitoon, eikä sitä saa muokata muilla
hoidonsuunnittelujärjestelmillä.

Tulostusdokumenttien luonti
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13.1.2 Hoitodokumenttien tulostus

Yleisiä tietoja

Jos kunkin asiakirjan asetukset ovat tyydyttävät (katso s. 407), hoitoasiakirjat voidaan tulostaa.
HUOMAUTUS: TaPo-kerroksia ei voida tulostaa, ennen kuin kohdassa s. 403 kuvatut ehdot
täytetään.
 

Tulostimen valitseminen

Jokaiselle asiakirjalle voidaan määrittää eri tulostin, esimerkiksi kohteen asettelulaitteen
kerroksille mustesuihkutulostin tai hoitotiedoille lasertulostin.
Voit määrittää tulostimen napsauttamalla tulostimen nimeä asiakirjan vieressä ja valitsemalla
tarvittavan tulostimen.

Asiakirjojen tulostaminen

Vaiheet

1. Valitse kutakin tulostettavaa asiakirjaa vastaava valintaruutu. Useita ruutuja voidaan valita
yhtä aikaa.

2. Napsauta kohtaa Print Selection.

Tarkista huolellisesti, vastaako tulostetun kerroksen hila kohteen asettelulaitteen tai
kuljetinlevyjen hiloja.

Metrijärjestelmän yksiköt

Kaikki luvut ilmoitetaan iPlanissametrijärjestelmän yksiköissä. Jos yksikköä ei ilmoiteta, sen
oletetaan olevan millimetri.
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13.1.3 Hoitodokumenttien vienti

Yleisiä tietoja

Voit viedä asiakirjoja suoraan nimettyyn polkuun, joka tarkistetaan Export To -valintaikkunassa.
Voit myös muuttaa valittujen asiakirjojen tiedostonimiä.

Kuva 236 
Joitkin R&V-järjestelmät pystyvät tuomaan näitä hoitoasiakirjoja automaattisesti. Lisätietoja saat
ottamalla yhteyttä R&V-valmistajaan.

Tulostusdokumenttien luonti
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13.2 Asiakirjojen määrittäminen

Asiakirjojen määrittäminen tulostusta varten

Vaihe

Voit määrittää asiakirjoja tulostusta varten napsauttamalla Print-näytön toimintoalueella kohtaa
Configure Documents.

Asiakirjojen määritys -valintaikkuna

Kuva 237 
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13.2.1 TaPo-kerrosten määrittäminen

TaPo-kerrosten määrittäminen

Valitse TaPo Overlays -välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.

TaPo Overlays -välilehti

Kuva 238 

Osa Toiminto

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Jos hoitosuunnitelma sisältää useita isosentrejä, nämä tulostetaan
yhdessä samalle kerrostulosteelle.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Jokainen hoitosuunnitelman isosentri tulostetaan erilliselle paikkau-
sarkille.

Paper Size Oletus on tässä A4. Jos tarvitset muita paperikokoja, Brainlabin
asiantuntija voi määrittää ne puolestasi.

Asiakirjojen määrittäminen
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13.2.2 PDF-muotoisten DVH-kaavioiden määrittäminen

PDF-muotoisten DVH-kaavioiden määrittäminen

Valitse DVH Graphs -välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.
Voit luoda hoito-objektien (esim. suunnittelukohdealueet ja riskielimet) annos-tilavuus-
histogrammeja sisältävän PDF-tiedoston.

DVH Graphs -välilehti

Kuva 239 

Osa Toiminto

One Image per Page Jokainen annos-tilavuus-histogrammi tulostetaan eri sivulle.

Four Images per Page Neljä annos-tilavuus-histogrammia tulostetaan yhdelle sivulle.

Separate chart per object Jokaiselle kohteelle luodaan erillinen annos-tilavuus-histog-
rammi.

A chart with all objects Kaikille objekteille luodaan yhteinen annos-tilavuus-histog-
rammi.

HOITOTIETOJEN TULOSTUS

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 409



13.2.3 PDF-muotoisten annosjakaumien määrittäminen

PDF-muotoisten annosjakaumien määrittäminen

Valitse Dose Distribution -välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.
Voit luoda esimerkiksi hoito-objektien isodooseja, kynnystietoja ja leikenäkymiä sisältävän PDF-
tiedoston.

Dose Distribution -välilehti

Kuva 240 

Valintaikkunan sisältö

Osa Toiminto

Orientation Selection Valitse tulostettavan leikkeen suunta.

Slices Selection

Valitse:
• All Slices (kaikki leikkeet),
• Every other slice (joka toinen leike),
• suunnittelukohdealue sekä määritetty reuna.
• Tietyn leikkeen tulostuksen voit valita Manual selection -toiminnolla.
• Voit myös selata leikkeitä siirtämällä hiiren leikkeen esikatseluun, pitä-

mällä hiiren ykköspainiketta painettuna ja siirtämällä osoitinta vasem-
malle tai oikealle.

Zoom
Annosjakaumatietojen suurennuskerroin:
• Whole Slice: koko leike
• PTVs + Margin: zoomausreuna suunnittelukohdealueen ympärillä

Page Layout
Voit tulostaa annosjakaumatiedot seuraavasti:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Other Options

• Show Isodose Legend: ota käyttöön isodoositietojen seloste
• Hide tissue information: näytä hoitoalue ääriviivana ilman kudostie-

toja
• Show the Overview only: näytä PDF-tiedostossa vain yleiskatsaus.

Asiakirjojen määrittäminen
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13.2.4 PDF-muotoisten keilanäkymien määrittäminen

PDF-muotoisten keilanäkymien määrittäminen

Valitse BEV-välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.
Voit luoda PDF-tiedoston, joka esittää kunkin suunnitellun hoitoelementin valittuna olevaa
keilanäkymää. IMRT-hoidoissa myös kertymäkartat sisällytetään tulosteeseen.

BEV-välilehti

Kuva 241 

Osa Toiminto

Page Layout
Voit tulostaa keilanäkymätiedot seuraavasti:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Source-Image Distance Tässä voidaan määrittää olennainen lähde-kuva-etäisyys millimetrei-
nä. Tämä koskee BEV-kuvia sekä kuvia, joihin kuuluu kertymäkartta.
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13.2.5 PDF-muotoisten DRR:ien määrittäminen

PDF-muotoisten DRR:ien määrittäminen

Valitse DRRs-välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.
Voit luoda PDF-tiedoston, joka sisältää kunkin suunnitellun hoitoelementin DRR:n.
Sairaalakohtainen asettelutoimenpide, jossa käytetään DDR:iä, on tarkistettava ennen kliinistä
käyttöä.
Voit määrittää DRR:ien sisällön RTPlan Properties -valintaikkunassa. Katso s. 358.

DRRs-välilehti

Kuva 242 

Osa Toiminto

Paper Size Oletus on tässä A4. Jos tarvitset muita paperikokoja, Brainlabin
asiantuntija voi määrittää ne puolestasi.

Page Layout
Voit tulostaa DRR:t seuraavasti:
• One Image per Page tai
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Voit määrittää tulostettavien DRR:ien suunnan: Beam Shots tai
• Setup Shots.

DRR-tulosteissa käytettävä skaalaus ei vastaa todellisten röntgenkuvien skaalausta.
Realistista skaalausta varten suorita DRR-vienti DICOM RT:llä.

Asiakirjojen määrittäminen
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13.2.6 Potilaan asettelun määrittäminen

Potilaan asettelun määrittäminen

Valitse Patient Positioning -välilehti Configure Documents -valintaikkunasta.
Voit luoda PDF-tiedoston, jossa havainnollistetaan potilaan asettelua suhteessa pöytään ja
gantryyn. Kaarihoitoa varten potilasmallitulosteessa esitetään potilaan alku- ja loppuasento
suhteessa kaaren gantryyn.
Brainlab suosittelee vahvistamaan todellisen potilaan asettelun suunniteltuun potilaan asetteluun
nähden esim. kuittaamalla tulosteen.

Patient Positioning-välilehti

Kuva 243 

Komponentti Toiminto

Page Layout
Voit tulostaa potilaan asettelun seuraavasti:
• One Image per Page tai
• Four Images per Page.
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13.3 Hoitodokumenttien tallennus

Yleistä

Käytä Print-näytön Save Selection -toimintoa käyttöön otettujen asiakirjojen tallentamiseen
(vastaavassa valintaruudussa näkyy valintamerkki).
Oletustallennuskohde on hoitosuunnitelman nykyinen kansio suunnitteluasemassa.
Hoitodokumentit voidaan kuitenkin tarvittaessa tallentaa eri kansioon.
Asiakirjat, joita ei tallenneta Save-toiminnolla, poistetaan automaattisesti, kun ohjelmisto
suljetaan.
Turvallisuussyistä (jotta voidaan varmistaa, että tulostus tapahtuu kalibroidulla tulostimella) TaPo-
kerroksia ei voida tallentaa.

Dokumenttien tallennus

Vaiheet

1. Valitse tallennettavaa asiakirjaa vastaava valintaruutu.

2.

Napsauta Save Selection. Näkyviin tulee Save Files -valintaikkuna.

3. Voit tarvittaessa muuttaa luotujen PDF-tiedostojen oletusarvoisia tiedostonimiä.

Hoitodokumenttien tallennus
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Vaiheet

4.

Jos haluat vaihtaa tulostehakemistoa, napsauta Browse. Valitse uusi sijainti näytettäväs-
tä tiedostohakemistosta:

5. Tallenna valittu PDF haluttuun kohteeseen napsauttamalla OK-painiketta.
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13.4 Tulostinten hallinta

Yleistä

Napsauttamalla Print-näytön Manage Printers -toimintoa käytettävissä olevat tulostimet saadaan
näkyviin ja ne voidaan kalibroida.

Kuva 244 

Käytettävissä olevat tulostimet

Kaikki suunnitteluasemassa käytettävissä olevat tulostimet luetellaan valintaikkunan keskellä.

Kuva 245 

Asetukset

Jos haluat poistaa luettelossa olevan tulostimen käytöstä, valitse kyseinen syöte luettelosta ja
napsauta Disable.

Voit ottaa käytöstä poistetun tulostimen uudelleen käyttöön valitsemalla sen luettelosta ja nap-
sauttamalla Enable.

Marginaalien asettaminen

Vaiheet

1. Jos tulostimen oletusmarginaalit eivät tuota haluttua tulostustulosta, voit määritellä sopi-
vat tulostusmarginaalit millimetreinä kohdan Margins [mm] kenttien avulla.

2. Save-painikkeen painaminen tallentaa marginaaliasetukset.

Tulostinten hallinta
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Tulostimen kalibroinnin käyttöönotto

Jotta kohteen asettelulaitteen kerrokset tulostuisivat oikein, valittu tulostin pitää kalibroida oikein.
Muut asiakirjat (katso s. 403) voidaan tulostaa kalibroimattomalla tulostimella.
Tulostimen kalibrointi otetaan käyttöön valitsemalla haluttu tulostin luettelosta ja napsauttamalla
Calibrate-painiketta.

Calibration-valintaikkuna

Kuva 246 

Tulostimen kalibrointi

Vaiheet

1.
Napsauta Print Grid -painiketta Calibration-valintaikkunassa.
X- ja y-asteikko tulostuu nyt valitussa tulostimessa.

2.
Mittaa viivoittimella koko x- ja y-asteikon todellinen pituus tulosteessa.
Todellinen pituus kussakin tapauksessa saattaa poiketa tulosteen antamasta pituudesta.
Tulostimen kalibroinnin tarkoitus on korjata tämä poikkeama.

3.
Syötä x- ja y-asteikon mittausarvo sopivaan kenttään.
Jokainen syötettävä arvo pitää kertoa 10:llä, ts. 179,5 mm syötetään lukuna 1795.

4. Tulosta päivitetty x- ja y-asteikko valitussa tulostimessa napsauttamalla Verify-painiketta.

5.
Mittaa uudelleen viivoittimella x- ja y-asteikon todellinen pituus tulosteessa.
Todellisen mittausarvon ja tulosteen ilmoittaman pituuden pitäisi nyt olla samat.

6.

• Jos todellinen mittausarvo ja tulosteen ilmoittama pituus vastaavat nyt toisiaan, päätä
tulostimen kalibrointi napsauttamalla Accept-painiketta.

• Muussa tapauksessa napsauta Print Grid -painiketta ja toista menettely, kunnes arvot
vastaavat toisiaan.

HOITOTIETOJEN TULOSTUS
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Kalibrointitulos

Kuva 247 
Kun kalibrointi on suoritettu onnistuneesti, tulostin näkyy kalibroituna korostettuna
tulostinluettelossa.
Hoitodokumentin tulostusta varten voidaan kalibroida useita tulostimia.

Tulostinten hallinta
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Mitä mukautettu sädehoito on?

Yleistä

Mukautettu sädehoito on sellainen lähestymistapa hoitoon, jolla hoitosuunnitelmaa voidaan
parantaa seuraamalla potilaiden ja heidän elintensä muutoksia ajan myötä hoitoprosessin aikana.
Nämä saattavat olla potilaan asettelusta, painonnoususta tai painonpudotuksesta tai
hoitovasteesta johtuvia muutoksia objektien tilavuudessa ja sijainnissa. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive on päätöksentekotyökalu, joka toimitetaan iPlan RT:n mukana. Sitä voidaan
käyttää vain iPlan RT:n ja iPlan RT Imagen kanssa. Sitä ei voida käyttää uudelleensuunnitteluun.
iPlan RT Adaptiven avulla voit päättää, onko suunnitelmaa muutettava potilaan saaman hoidon
parantamiseksi vai onko se edelleen kelvollinen. Tämä päätös perustuu ylimääräisiin kartiokeila-
TT-kuvauksiin tai ylimääräisiin suunnittelu-TT-kuvauksiin. Sen avulla voit valmistella suunnitelman
niin, että se voidaan suunnitella vaivattomasti ja nopeasti uudelleen iPlan RT Dosessa.
Lähtökohtana on alkuperäinen hoitosuunnitelma, jota käytetään tällä hetkellä potilaan hoitoon.
Kunkin fraktion jälkeen (tai aina, kun uusi kuvaus – kartiokeila-TT-kuvaus tai TT-kuvaus – on
käytettävissä), alkuperäiseen suunnitelmaan lisätään uusi tietojoukko. Tietojoukot yhdistetään
jäykästi ja joustavasti ja objektit lisätään automaattisesti uuteen tietojoukkoon.
Lääkäri tai fyysikko voi nyt suorittaa tarkistuksen (alkuperäistä suunnitelmaa varten lasketun)
alkuperäisen annosjakauman uusien ääriviivojen ja annospeittokuvan perusteella ja päättää, onko
suunnitelma edelleen kelvollinen.

Yhteinen ohjelmistoliittymä

iPlan RT Adaptivessa on sama käyttäjäliittymä ja yhteiset GUI-toiminnot kuin iPlan RT:ssä ja
iPlan RT Imagessa.
Yhteisiä ominaisuuksia ovat mm. seuraavat:
• potilastietueiden ja tietojen lataaminen,
• kuvan vakiokäsittelytoiminnot.

iPlan RT Adaptive -työnkulku

iPlan RT Adaptive -vakiotyönkulun tarkoituksena on lisätä uusi tai ylimääräinen tietojoukko aina,
kun sellainen on käytettävissä tai kun sellaista tarvitaan:

Vaiheet

1. Lataa hoitosuunnitelman.

2. Tuo ylimääräiset tietojoukot (kartiokeila-TT-kuvaukset tai ylimääräiset suunnittelu-TT-ku-
vaukset).

3. Suorita kuvien yhdistäminen, jotta tietojoukot saadaan samaan viitekehykseen.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Vaiheet

4.

Suorita objektin muunnos. iPlan RT Adaptive hakee muissa yhdistetyissä joukoissa
määritettyjä suunnitteluobjekteja varten uusimpia kuvajoukkoja. Voit määrittää objektipa-
reja, ja objekteja voidaan siirtää joukosta toiseen kuvauspäivämäärästä riippumatta. Tä-
mä on joustavaa muuntamista.

5. Suorita tarvittaessa objektin muokkaus. Sen avulla voit mukauttaa muunnetut objektit ob-
jektien vakiokäsittelytyökalujen avulla.

6. Tarkista objekteissa ajan myötä tapahtuneet fyysiset muutokset ja pohdi, onko alkuperäi-
nen annosjakauma tyydyttävä.

7. Päätä, haluatko säilyttää alkuperäisen hoitosuunnitelman vai valmistella tiedot iPlan RT
Dosella tehtävää uudelleensuunnittelua varten.

iPlan RT Adaptivella tallennettuja suunnitelmia ei voida ladata iPlan RT Dosessa, ennen
kuin ne on valmisteltu uudelleensuunnittelua varten.

Mitä mukautettu sädehoito on?
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14.2 Tietojen tarkastelu ja tuonti

Yleistä

Voit tarkastella hoitosuunnitelmaa ja tuoda uudempia tietojoukkoja View and Import -vaiheessa.

Päänäyttö

Kuva 248 
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14.2.1 Kuvajoukkojen lisääminen

Yleisiä tietoja

Voit tuoda hoitosuunnitelmaan uudempia potilaan kuvajoukkoja. Vain TT-tietoja voidaan lisätä.
Varmista ennen uusien kuvajoukkojen lisäämistä olemassa olevaan hoitosuunnitelmaan, että
ladattu hoitosuunnitelma koskee samaa potilasta kuin uudet kuvajoukot ja että on ladattu oikea
suunnitelma.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Kartiokeila-TT-kuvausten laatu saattaa vaihdella huomattavasti. Varmista, että kaikki
asiaankuuluvat tiedot näytetään asianmukaisesti, ja jos kuvan laatu (kuvausalue tai
kontrasti) on riittämätön, kuvaa potilas uudelleen äläkä käytä ensimmäistä kuvaa
suunnitelmien uudelleenvalidointiin.

iPlan RT voi näyttää vain ne pikselikohtaiset Hounsfieldin yksikkötiedot, jotka
kuvantamislaite on laskenut ja vienyt. Tulkitse tiedot varoen ja varmista, että tiedot ovat
oikeat, esim. kartiokeila-TT-tiedot tai rotaatioangiografiatiedot eivät sisällä todellisia HU-
arvoja. Jos tuonnin aikana ei määritetty oikeaa alatilaa/tilaa, ohjelmisto ei voi erottaa
toisistaan oikeita HU-arvoja ja harmaasävyarvoja.

Varmista ennen uusien kuvajoukkojen lisäämistä olemassa olevaan hoitosuunnitelmaan,
että ladattu hoitosuunnitelma koskee samaa potilasta kuin uudet kuvajoukot ja että on
ladattu oikea suunnitelma.

Varmista aina, että hoidon suunnitteluun käytettävät tiedot ovat riittävät, ts. että kaikki
asiaankuuluvat tiedot ovat näkyvissä ja että tietojoukot eivät ole vääristyneet.

Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt rakennemuodot
huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet saattavat muuttua siirron
aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat
tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

Tietojoukkojen tuominen

Vaiheet

1.

Valitse Add Data ... -painike.

2. Syötä oikea tila, alatila ja suunta painamalla Orientation Set Selection -valintaikkunassa
(s. 424).

Tietojen tarkastelu ja tuonti
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Vaiheet

3.

Kun valittu arkisto on ladattu, sinulta kysytään, haluatko lisätä uudet tiedot nykyisiin poti-
lastietoihin.

• Valitsemalla Yes voit lisätä uudet tiedot suoraan nykyisiin potilastietoihin.
• Valitsemalla Cancel voit keskeyttää uusien tietojen tuonnin.

HUOMAUTUS: tutustu DICOM-arkistoon ja tuontiasetuksiin kliinisen käyttöohjeen iPlan RT
Image -kohdassa.
 

Tarkista DICOM-tietojen tuonnin aikana, että kaikki yleiset DICOM-tiedot (esimerkiksi tila
sekä potilaan nimi ja syntymäaika) on tulkittu iPlan RT Adaptive -ohjelmassa oikein ja että
kuvantamislaitteesta lähetetyt tiedot ovat oikeat.

Varmista, että jokaisen kuvauksen alatila syötetään.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Kuvan suunnan muokkaaminen tuonnin aikana

Orientation-valintaikkunan näyttäminen

Voit näyttää Orientation ...-valintaikkunan napsauttamalla Set Selection -valintaikkunassa
Orientation.

Orientation-valintaikkuna

Kuva 249 

Kuvan suunnan muokkaaminen

Jotta tiedot näkyisivät oikein (esimerkiksi Hounsfieldin yksiköinä), varmista myös, että valittuna on
oikea kuvaustila ja -alatila.

Tilan ja alatilan syöttäminen

Voit syöttää Modality- ja Submodality-tiedot tässä valintaikkunassa tai iPlan RT Dosen
hoitosuunnitelman attribuutteihin.
Varmista, että kartiokeila-TT-kuville syötetty alatila on CB.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varmista, että kuvantamislaitteeseen määritetään oikea potilaan suunta.

Jokaisesta suunta-asetuksiin tehdystä muutoksesta kirjoitetaan kommentti sarjaan ja
lokitiedostoon.

Varmista, että on valittu oikea tila ja alatila.

Tietojen tarkastelu ja tuonti
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Huomaa, että kartiokeila-TT-kuvaukset eivät sisällä todellisia HU-arvoja ja että
annoslaskenta saattaa olla virheellinen.

Käytettävissä olevat suuntatoiminnot

Jos potilas on kuvannettu, mutta kuvantamislaitteen käyttäjä on käyttänyt väärää suuntaa tai
syöttänyt virheellisen tilan, näiden toimintojen avulla voit korjata kuvan suunnan tai tilan. Huomaa,
että jotkin kuvantamislaitteet ja lääketieteellisten tietojen tietomuodot eivät sisällä kuvan
suuntatietoja kuvan otsikossa.

Osa Toiminto

Kuvien selaami-
nen

Voit selata leikkeitä kuvan rekonstruktionäkymissä nousevassa tai laskevassa
järjestyksessä, kunnes löydät sopivan kuvan. Voit tehdä seuraavia toimia:
• Voit selata käytettävissä olevia kuvatietoja leike leikkeeltä käyttämällä hiiren

kiekkopainiketta.
• Voit selata käytettävissä olevia kuvatietoja ryhmitellen käyttämällä hiiren

kiekkopainiketta niin, että pidät samanaikaisesti näppäimistön vaihtonäp-
päintä painettuna.

• Selaa leikkeitä eteen- tai taaksepäin leike kerrallaan käyttämällä näppäimis-
tön ylä- ja alanuolia.

• Selaa käytettävissä olevien kuvatietojen leikkeitä ryhmitellen eteen- tai taak-
sepäin käyttämällä näppäimistön Pg Up- ja Pg Dn -näppäimiä.

Flip A-P Käännä valittua kuvaa seuraaviin suuntiin:
• A-P (anteriorinen-posteriorinen)
• H-F (pää-jalat)
• L-R (vasen-oikea)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Kierrä valittua kuvaa seuraaviin suuntiin:
• A-P (anteriorinen-posteriorinen)
• H-F (pää-jalat)
• L-R (vasen-oikea)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Kumoaa edellisen muutoksen.

Reset Nollaa kaikki tehdyt muutokset.

Modality Kuvauksen tietojoukon tila voidaan valita tässä, jos sitä ei ole määritetty ennal-
ta kuvantamislaitteessa.

Submodality

Tilalle voidaan valita alatila, jos sitä ei ole valittu jo kuvantamislaitteessa.
• Angio
• Contrast
• CB = kartiokeila

Patient Orienta-
tion

• Potilaan suunta-asetukseksi voidaan valita Prone, Supine, Decubitus Left
tai Decubitus Right, jos suuntaa ei ole ennalta määritetty kuvantamislait-
teessa.

• Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen jatkamista, että
kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.

Scan direction
• Määritä kuvaussuunnaksi Head first tai Feet first.
• Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen jatkamista, että

kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.

Image Type

• Valitse kuvatyypin suunta-asetukseksi Axial, Coronal, Sagittal tai Unk-
nown.

• Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen jatkamista, että
kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.

Series com-
ment Tarkastele kuvantamislaitteen käyttäjän kommentteja.
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Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tarkista kuvien suuntausta (vasen-oikea, anteriorinen-posteriorinen ja pää-jalat) vastaavat
merkinnät huolellisesti. Käytä kiertopainikkeita vain, jos olet varma, että potilaan suuntaa
on korjattava. Vahvista valitsemalla OK, että määritetty suunta on oikein.

Tietojen tarkastelu ja tuonti
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14.3 Kuvien yhdistäminen

Yleistä

Image Fusionin avulla voit yhdistää alkuperäisen hoitosuunnitelman kuvajoukkoja uudempiin
tuotuihin tietoihin. Tämä tuo kaikki tietojoukot samaan viitekehykseen objektin vertailua ja
annospeittokuvaa varten.
On erittäin tärkeää suorittaa sama yhdistäminen kuin IGRT-ratkaisussa suoritettiin hoidon
asettelua varten.
On suositeltavaa yhdistää kaikki ylimääräiset tietojoukot (TT- tai kartiokeila-TT-kuvaukset)
alkuperäisen suunnitelman referenssisarjaan.
Yhdistämisalgoritmin ensimmäinen vaihe on aloituskohdan havaitseminen. Se tehdään
yhdistämällä kuvan tasapainotuspisteet. Seuraava vaihe on karkea ruudukkoon perustuva
yhdistäminen. Jos suoritettiin manuaalinen yhdistäminen, yhdistämisalgoritmi ohittaa
ensimmäisen yhdistämisvaiheen.

Näytettävän annoksen asema riippuu jäykästä kuvien yhdistämisestä. Jotta annosnäyttö
on mielekäs, varmista, että jäykkä kuvien yhdistäminen vastaa yhdistämistä, joka on
suoritettu hoidon potilaan asettelua varten.

Päänäytön asettelu

②

①
③

④

⑤
⑥

Kuva 250 

Suunnittelualue

Suunnittelunäkymissä ja työkalurivillä käytettävissä olevien toimintojen (katso s. 49) lisäksi
käytettävissä ovat myös seuraavat suunnittelualueen toiminnot.

Nro Osa Toiminto

① Suurennuslasi Suurennuslasin avulla voit tarkistaa tarkkuuden, kun kuvien
yhdistäminen on valmis.
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Nro Osa Toiminto

② Sininen/kullanruskea
Jotta yhdistettävien kuvajoukkojen väliset erot olisi helppo ha-
vaita, leikenäkymissä toinen kuvajoukko näkyy sinisenä ja toi-
nen kullanruskeana.

③ Kuvajoukkoparien luettelo

Toimintoalueen yläosassa on kuvajoukkoparien luettelo.
• New ...-vaihtoehdolla voit määrittää uusia yhdistettyjä pare-

ja tai muokata aiemmin yhdistettyjä pareja (katso s. 429).
• Reset-vaihtoehdolla voit kumota jo suoritetun yhdistämisen.

④ Blue/Amber Tällä toiminnolla voit säätää sinisen ja kullanruskean asetuk-
sia, kun haluat parantaa kuvien näyttöä (katso s. 431).

⑤ Manual Fusion Manuaalisen yhdistämisen vaihtoehdoilla voit tehdä suuria
(Coarse) ja pieniä säätöjä (Fine), katso s. 434.

⑥ Automatic Fusion
Näiden vaihtoehtojen avulla voit määrittää alueen, jota voi-
daan soveltaa automaattista yhdistämistä käytettäessä (katso
s. 438).

Termit

Termi Kuvaus

Liittyvä sarja Tämä on fuusioparin jälkimmäinen kuvajoukko. Se fuusioidaan kohdistussar-
jaan.

Kohdistussarja

Kohdistussarja on ensimmäinen sarja yhdistämisvaihtoehtojen luettelossa.
Se on kuvajoukko, johon kaikki kuvajoukot on yhdistetty joko suoraan tai
epäsuorasti:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Kaikki ylimääräiset tietojoukot pitäisi yhdistää alkuperäisen suunnitelman re-
ferenssisarjaan.
Yllä olevassa esimerkissä CT1 on kohdistussarja ja alkuperäisen suunnitel-
man referenssisarja.
Kohdistussarja on kuvajoukko, jota käytetään myöhemmin potilaan kohdis-
tuksessa hoitopöydälle.

Kuvien yhdistäminen
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14.3.1 Yhdistettävien parien määrittäminen

Yleisiä tietoja

Ennen kuvien yhdistämistä on määritettävä soveltuva kuvapari.
Brainlab kehottaa kaikkien ylimääräisten tietojoukkojen yhdistämistä nykyiseen
hoidonsuunnittelun TT:hen.
Kuvien yhdistämisen aikana toista tietojoukkoa käännetään ja kierretään ensimmäisen
kuvajoukon mukaan. Koska kolmansien osapuolten sovellukset eivät ehkä tue kierrettyjä
tietojoukkoja, vietävän tietojoukon on oltava yhdistetyn parin ensimmäinen kuvajoukko.

Kuvaparien luonnin käyttöönotto

Vaiheet

1. Määritä haluamasi kuvaparit valitsemalla toimintoalueen New ...-painike.

2. Näyttöön tulee yhdistämisvalintaikkuna.

Fusion Creation -valintaikkuna

Kuva 251 

Yhdistettävien parien valitseminen

Voit yhdistää ylimääräiset tietojoukot alkuperäiseen suunnittelu-TT-kuvaukseen seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse Image Set 1 -kohdassa alkuperäinen suunnittelu-TT-kuvaus.

2. Valitse Image Set 2 -kohdassa ylimääräinen TT-kuvaus.

3. Napsauta OK-painiketta.
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Kuvajoukkojen luettelo

Kuva 252 
Kuvajoukkoparit näkyvät toimintoalueen kuvajoukkoparien luettelossa.

Uudelleensuunnittelu

Uudelleensuunnittelua varten on suositeltavaa valita uusi suunnittelu-TT (uusi referenssisarja)
Image Set 1 -kuvajoukoksi ja vanha referenssisarja Image Set 2 -kuvajoukoksi.

Kuva 253 

Sama viitekehys

Saman viitekehyksen kuvajoukoista ilmoitetaan valikkopalkin kuvajoukkopariluettelossa niiden
edessä olevalla harmaalla ruudulla, jossa on valintamerkki. Nämä viitekehystiedot ovat peräisin
DICOM-tiedostosta, jota käytettiin kuvajoukkojen tuomiseksi suunnitteluohjelmistoon, joka sisältää
Image Fusion -tehtävän.

Näennäiset viitekehyssarjat

Kuvajoukot, joissa on samat volumetriset tiedot (l. sama leikemäärä, samat leikkeiden asemat ja
samat kuvauspäivämäärät) katsotaan yhdistettäviksi viitekehyksen kaltaisessa yhdistämisessä.
Jos niitä ei ole vielä yhdistetty, nämä kuvajoukkoparit voidaan tunnistaa valikkopalkin
kuvajoukkopariluettelossa niiden edessä olevasta harmaasta ruudusta, jossa on valintamerkki.

Kuvien yhdistäminen
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14.3.2 Yhdistettyjen kuvien näytön parantaminen

Yleisiä tietoja

Jotta näkyvissä olevat kuvajoukot erottuisivat toisistaan helposti, yhdistetylle parille määritetty
kohdistussarja (katso s. 429) näkyy sinisenä.
Kuvajoukko, jota säädetään kohdistussarjan mukaan kuvia yhdistettäessä, näkyy kullanruskeana.
Suuntauksen helpottamiseksi kullanruskean ja sinisen kuvajoukon suuntausmerkinnät näkyvät
kuvanäkymien oikeassa yläkulmassa.

Yhdistämisnäkymä

① ②

Kuva 254 

Nro Osa

① Normaali näyttö

② Kullanruskean objektin ääriviivanäyttö

Blue/Amber-liukusäädin

Kuva 255 

Yhdistämisnäytön säätäminen

Asetukset

Jos haluat näyttää tietyn kuvajoukon tarkemmin, vedä liukusäädintä kuvajoukkoa vastaavaan
suuntaan (Blue tai Amber).

Jos haluat näyttää tietystä kuvajoukosta vain ääriviivat, valitse kuvajoukkoa vastaava Edges-va-
lintaruutu.
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14.3.3 Kuvien ikkunoinnin tehostaminen

Yleisiä tietoja

Yhdistettäessä kuvia ikkunoinnin lisäasetuksia voidaan määrittää erikseen kullekin kuvajoukolle.
Säätämällä näitä asetuksia voit helpottaa näkyvissä olevien kuvajoukkojen erottamista toisistaan.

Ikkunoinnin lisäasetusten käyttöönotto

Vaihe

Avaa Windowing-valintaikkuna napsauttamalla Advanced Windowing -painiketta.

Windowing-valintaikkuna

Kuva 256 

Kuvien ikkunoinnin säätäminen

Käytettävissä on kaksi välilehtisivua (Windowing Blue ja Windowing Amber), joiden avulla voit
määrittää erilliset ikkunointiasetukset kummallekin kuvajoukolle.
Lisätietoja ikkunoinnin lisäasetuksista on seuraavassa kohdassa: s. 503.

Kuvien yhdistäminen
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Kuvien yhdistämisen kumoaminen

Vaihe

Voit kumota kuvien yhdistämisen milloin tahansa valitsemalla toimintoalueen Reset-painikkeen.
Tämän jälkeen kuvaparien luettelossa kuvaparin vieressä vasemmalla sijaitsevaan valintaruu-
tuun tulee näkyviin harmaa valintamerkki (jos kuvat on alun perin yhdistetty käyttämällä viiteke-
hysyhdistämistä).
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14.3.4 Manuaalinen yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Käyttämällä manuaalista yhdistämistä voit sovittaa yhteen kullanruskean kuvajoukon ja sinisen
kohdistussarjan, joka on määritetty Fusion Creation -valintaikkunassa (katso s. 429).
Käytettävissä olevilla toiminnoilla voit tehdä suuria (Coarse) ja pieniä säätöjä (Fine).
Tekemäsi säädöt näkyvät kaikissa kuvanäkymissä.

Yhdistämistoiminnot

Kuva 257 

Suurten säätöjen yhdistämisnäkymä

①

②

Kuva 258 

Suurten säätöjen tekeminen

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Coarse-painiketta.

2.
Voit siirtää kuvaa suorassa linjassa kaikkiin suuntiin viemällä hiiren kuvanäkymän keskel-
le ja vetämällä käsisymbolia ①, kunnes kullanruskea kuva on asianmukaisessa kohdas-
sa.

3. Voit kiertää kuvaa viemällä hiiri kuvanäkymän reunaan ja vetämällä nuolen sisältävää kä-
sisymbolia ②, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee asianmukaisessa kohdassa.

Kuvien yhdistäminen
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Pienten säätöjen yhdistämisnäkymä

① ②

Kuva 259 

Pienten säätöjen tekeminen

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen Fine-painiketta.

2.
Voit siirtää kuvaa suorassa linjassa (ylös, alas, vasemmalle tai oikealle) viemällä hiiri ku-
vanäkymän reunaan (ylä- tai ala-reunaan, vasempaan tai oikeaan reunaan) ja napsautta-
malla nuolisymbolia ①, kunnes kullanruskea kuva on asianmukaisessa kohdassa.

3. Voit kiertää kuvaa viemällä hiiri kuvanäkymän reunaan ja vetämällä kaarevaa nuolisymbo-
lia ②, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee asianmukaisessa kohdassa.

HUOMAUTUS: siirtymä yhtä hiiren napsautusta kohden määräytyy manuaalisen yhdistämisen
aikana käytössä olevan zoomauskertoimen mukaan.
 

Kuvien yhdistämisen kumoaminen

Vaihe

Voit kumota kuvien yhdistämisen milloin tahansa valitsemalla toimintoalueen Reset-painikkeen.
Tämän jälkeen kuvaparien luettelossa kuvaparin vieressä vasemmalla sijaitsevaan valintaruu-
tuun tulee näkyviin harmaa valintamerkki (jos kuvat on alun perin yhdistetty käyttämällä viiteke-
hysyhdistämistä).
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14.3.5 Yhdistämisalueen määrittäminen

Yleisiä tietoja

Määrittämällä kohdistussarjaan yhdistämisalueen voit jättää myöhemmistä automaattisista
yhdistämisistä pois sellaiset tiedot, jotka eivät ole yhdenmukaisia kummassakin kuvajoukossa ja
jotka voivat sen vuoksi aiheuttaa yhdistettäessä epätarkkuutta. Esimerkkejä ovat liikkuvat
kohdealueet ja paikanninlaitteet.
Optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi voit säätää kuvien yhdistämisaluetta niin, että se sisältää
mahdollisimman paljon samanlaisia tietoja ja että vain erilaiset alueet jätetään pois.
Tämä on erityisen tärkeää yhdistettäessä tietojoukkoja, joissa potilas on asemoitu eri tavoin (esim.
pään kallistuksen erot), tai hoidon eri vaiheissa otettuja kuvia, joissa potilas on eripainoinen.

Yhdistämistoiminnot

Kuva 260 

Yhdistämisalueen toimintojen käyttö

Vaiheet

1. Määritä yhdistämisalue valitsemalla toimintoalueen Modify Range ... -painike.

2. Oletusarvoista yhdistämisaluetta voi muokata Modify Range -valintaikkunassa.

HUOMAUTUS: koska potilaiden anatomia on usein erilainen (kartiokeila-TT-kuva alkuperäiseen
TT-kuvaan verrattuna), on tärkeää määrittää hoitoalueeseen tai kiinteisiin rakenteisiin, kuten
luuhun, perustuva alue.
 

HUOMAUTUS: automaattisen kuvien yhdistämisen oletusarvoinen kohdealue on 70 % Image Set
1 -kuvajoukon koosta (kuten New...-valintaikkunassa on määritetty).
 

Kuvien yhdistäminen
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Modify Range -valintaikkuna

Kuva 261 

Yhdistämisalueen muokkaaminen

Vaiheet

1.

Napsauta valintaikkunassa oikealla olevaa Adjust Fusion Region -painiketta.

2. Vie hiiri kuvanäkymässä olevan sinisen kehyksen kohdalle.

3. Kehys muuttuu keltaiseksi, minkä jälkeen voit säätää sitä niin, että yhdistettäessä viittee-
nä käytettävä alue jää kehyksen sisään.

4. Vahvista yhdistämisalue valitsemalla OK.

Määritetyn yhdistämisalueen tulee olla sijoitettu oikein ja riittävän suuri, jotta se voi sisältää niin
monta suunnitellun hoidon kannalta oleellista rakennetta kuin mahdollista.

Jos poistut yhdistämisvaiheesta tallentamatta tekemiäsi muutoksia, kaikki määrittämäsi
yhdistämisaluetta koskevat tiedot menetetään. Siinä tapauksessa yhdistämisalue on
määritettävä uudelleen ennen automaattisen yhdistämisen suorittamista (katso s. 438).
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14.3.6 Automaattinen yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Automaattinen yhdistäminen käyttää kuvien yhdistämiseen yhteisten tietojen algoritmia, joka
tunnistaa kummallekin kuvajoukolle yhteiset anatomiset rakenteet.
Tässä prosessissa kuvaleikkeiden kirkkauseroja ei huomioida.

Ennen kuvajoukkojen automaattista yhdistämistä on suositeltavaa määrittää
yhdistämisalue (katso s. 436), jotta automaattisen yhdistämisen tuloksesta saadaan tarkka.
Jos automaattisen yhdistämisen tulos ei ole riittävän tarkka, yhdistämisaluetta on
muokattava niin, että yhdistämisen tulos paranee.

Yhdistämistoiminnot

Kuva 262 

Automaattisen yhdistämisen suorittaminen

Vaiheet

1. Ota automaattinen kuvien yhdistäminen käyttöön valitsemalla AutoFUSE. 

2.
Automaattisen yhdistämisen algoritmi määrittää aloituskohdan yhdistämällä kuvien tasa-
painotuspisteet ja suorittaa sen jälkeen karkean ruudukkoon perustuvan yhdistämisen.
Jos manuaalinen yhdistäminen on jo suoritettu (katso s. 434), tämä vaihe ohitetaan.

3. Kullanruskea kuvajoukko siirtyy ja kiertyy, kunnes se on kohdakkain Fusion Creation -
valintaikkunassa (katso s. 429) määritetyn sinisen kohdistussarjan kanssa.

Yhdistämisen tulos

Kuva 263 

Kuvien yhdistäminen
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Myöhemmin tehtävät korjaukset

Jos automaattisen yhdistämisen tulos ei ole tyydyttävä, voit suorittaa seuraavat toimet:
• Suorita manuaalinen yhdistäminen (katso s. 434).
• Tarkenna yhdistämisaluetta (katso s. 436) ja toista automaattinen yhdistäminen.

Kuvien yhdistämisen kumoaminen

Vaihe

Voit kumota kuvien yhdistämisen milloin tahansa valitsemalla toimintoalueen Reset-painikkeen.
Tämän jälkeen kuvaparien luettelossa kuvaparin vieressä vasemmalla sijaitsevaan valintaruu-
tuun tulee näkyviin harmaa valintamerkki (jos kuvat on alun perin yhdistetty käyttämällä viiteke-
hysyhdistämistä).
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14.3.7 Yhdistämisen tarkkuuden tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Kun kaksi kuvajoukkoa on yhdistetty, voit tarkistaa visuaalisesti kuvien yhdistämisen tarkkuuden
käyttämällä (suunnittelunäytön vasemmassa yläreunassa sijaitsevaa) kiikarinäkymää.
• Kiikari näkyy kuvien yhdistämisen aikana säädetyn kullanruskean kuvajoukon päällä olevana

sinisenä kehyksenä.
• Kohdistussarja näkyy sinisen kehyksen sisäpuolella.

Kaikki yhdistettyihin tietojoukkoihin ääriviivoilla rajatut objektit, jotka eivät kuulu referenssisarjaan,
on tarkistettava huolellisesti referenssisarjassa sen varmistamiseksi, että objektin sijainti ja
ääriviiva on oikea.

Kiikarinäkymä

Kuva 264 

Yhdistämisen tarkkuuden tarkistaminen

Vaiheet

1. Vie hiiri suurennuslasialueelle. Suurennuslasi näkyy nyt keltaisena kehyksenä.

2. Vedä suurennuslasialue tärkeiden anatomisten merkintäpisteiden kohdalle ja tarkista, että
kuvajoukot on yhdistetty tarkasti.

HUOMAUTUS: voit myös tarvittaessa muuttaa suurennuslasialueen kokoa napsauttamalla hiirellä
kehyksen reunaa ja vetämällä sitä.
 

Kun kuvat on yhdistetty, tarkista yhdistämisen tulos visuaalisesti varmistaaksesi, että
kuvat vastaavat toisiaan oikein.

Yhdistämisen pitäisi vastata toimenpidettä, jota käytettiin IGRT-järjestelmässä potilaan
asetteluun.

Kuvien yhdistäminen
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14.4 Objektin muuntaminen

Yleistä

iPlan RT Adaptivella voidaan määrätä lähdejoukossa määritettyjä objekteja ylimääräisiin
kuvauksiin. Se täsmää kohdekuviin objektien kopioita ja mukauttaa ne käytettävään kokoon ja
muotoon. Tässä tähän mukautusprosessiin viitataan nimellä objektin muuntaminen.
Muuntamisen lähtökohtana on joukkojen jäykkä yhdistäminen. Voit valita lähdetietojoukon, ja
kaikki kyseisen lähdetietojoukon objektit muunnetaan kahden tietojoukon joustavan yhdistämisen
perusteella.
Objekteja, joiden rakennetyyppi on ”ulkoääriviiva”, ei muunneta. Vain TT- ja kartiokeila-TT-
tietojoukot voidaan muuntaa. Objekteja voidaan vain siirtää toiseen tietojoukkoon, jos ne eivät ole
muunnettuja objekteja tai jos niitä ei ole käytetty mallina muuntamiselle.

Päänäyttö

Kuva 265 

Vaikka objektin muuntaminen saattaa lisätä ääriviivojen luontityönkulun tehokkuutta, se ei
korvaa lääkärin kliinistä päätöstä. Vääristyneitä ääriviivoja EI korjata automaattisesti, ja
lääkärin on tarkistettava, muokattava ja hyväksyttävä kunkin leikkeen vääristyneet
ääriviivat, ennen kuin niitä käytetään suunnitelman arviointiin tai hoidon suunnitteluun.

MR-kuvausten objektit

Jos MR-tietojoukossa on määritetty objekteja, siirrä ne TT-referenssisarjaan ennen objektien
muuntamista. Tämä voidaan tehdä Object Morphing -vaiheessa:

Vaiheet

1. Valitse tietojoukko, joka sisältää objektit.

2.
Valitse objektiluettelosta objektien tietopainike.

3. Valitse Image Set -välilehdellä kohde-TT-joukko ja valitse Move all objects -valintaruutu.
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Vaiheet

4. Paina OK.

Objektien muuntaminen

Vaiheet

1.
Valitse yksi joukko luettelosta toimintoalueen Source Image Set -kohdassa. Lähdekuva-
joukon on oltava TT-kuvaus, ja se voi olla vain tietojoukko, jonka objektit kuuluvat kysei-
seen tietojoukkoon. Käytettävissä on vain jäykästi yhdistettyjä joukkoja.

2. Valitse kohdekuvajoukko. Objektit muunnetaan tähän joukkoon.

3.

Napsauta AutoMORPH. Ohjelmisto käynnistää nyt lähdejoukon joustavan muuntamisen
ja objektin siirron luoden objekteista jäljennökset. Uudet objektit kuuluvat kohdekuvajouk-
koon. Ulkoääriviivaa ei muunneta. Muunnetut objektit näytetään katkoviivalla varustetuin
reunoin.
Voit tarkastella muunnoshilaa Grid-välilehdellä. Sen avulla voit tarkastella muuntamista ja
alueita, joilla tietojoukkoa muunnettiin suuremmassa tai pienemmässä määrin.
Jos joustavan yhdistämisen tulos ei ole odotusten mukainen, muokkaa aluetta.
Ulkoääriviivaa ei muunneta vain, jos on valittu oikea objektityyppi.

4. Tarkista kaikki objektit huolellisesti varmistaaksesi, että sijainti ja ääriviiva on oikea.

Jos lähde- ja kohdetiedoissa on eri kuvausalue, objektit saatetaan leikata, eikä määritetyn
alueen ulkopuolelle jääviä objekteja siirretä.

Tarkista objektit ja muokkaa niitä tarvittaessa, ennen kuin niitä käytetään suunnitteluun.

Muunnettujen objektien tarkasteleminen

Tässä vaiheessa luodut objektit sisällytetään nyt hoitosuunnitelmaan, ja niitä voidaan tarkastella
Plan Contents -välilehdellä ryhmiteltynä sen tietojoukon alle, johon ne kuuluvat.

Kuva 266 

Objektin muuntaminen
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Huomaa ennen objektin tai tietojoukon nimen manuaalista muuttamista, että se saattaa
johtaa vaikeuksiin objektiversion tunnistamisessa (esim. kohdejoukon nimi ei ole sama
kuin määritetyn kohdejoukon nimi objektin nimessä).

Muunnettujen objektien poistaminen

Vaihe

Voit kumota muuntamisen napsauttamalla Reset.

Reset-toiminnolla poistetaan kaikki muunnosvaiheessa luodut objektit.

Jos muuntaminen toistetaan, aiemmin luodut objektit korvataan uusilla.

Muuntamisalueen muokkaaminen

Objektien muuntamiseen tarkoitettu oletusarvoinen yhdistämisalue on lähdetietojoukon
ulkoääriviiva, jos sellainen on käytettävissä. Jos ulkoääriviivaa ei ole, se on kohdejoukon
kokonainen leikejoukko. Jos yhdistämisaluetta muokataan manuaalisesti, käytetään ulkoääriviivan
ja kohdealueen leikkauspistettä.
Voit pienentää muuntamisalgoritmin huomioon ottamaa kohdealuetta seuraavasti:
.

Vaiheet

1.

Napsauta Modify Range...
Näkyviin tulee Modify Range -valintaikkuna.

2.

Napsauta valintaikkunassa oikealla olevaa Adjust Outer Contour Region -painiketta.

3. Vie joko Axial-, Coronal- tai Sagittal-näkymässä hiiri sinisen kehyksen kohdalle ja säädä
kehystä niin, että poistettavaa aluetta ei oteta muunnettaessa huomioon.

4. Vahvista valintasi napsauttamalla OK.
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HUOMAUTUS: iPlan RT Adaptive käyttää kahta erilaista muuntamisalgoritmia. Jos lähdejoukon
rakenteet ovat eturauhas-, virtsarakko- tai peräsuolityyppiä, ilmareiät täytetään ennen joustavaa
muuntamista.
 

Objektin muuntaminen
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14.4.1 Hilanäkymä

Yleisiä tietoja

Objektien muuntamisen tulos näytetään myös hilana, jossa näytetään muunnosmatriisi.

Hilanäkymä

Kuva 267 

Kokorajoitus

Hilamatriisin pisteiden lukumäärä on rajallinen, jos haluat viedä sen. Hilavientitiedoston koko voi
olla enintään 10 Mt kohdealueen koosta riippuen. Voit lisätä matriisin rakeisuutta pienentämällä
kohdealuetta Modify Range... -toiminnon avulla.

Hilan vieminen

Voit viedä hilan numeerisina tietoina napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella hilaikkunaa ja
valitsemalla Export Deformation Field to Clipboard. Sen jälkeen voit liittää nämä tiedot toiseen
sovellukseen.
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14.5 Objektin muokkaaminen

Yleistä

Tässä vaiheessa voit tarkastella ja tarvittaessa muokata muunnettuja objekteja iPlan RT -
piirtotyökaluilla.

Päänäyttö

①

②

③

Kuva 268 

Nro Osa Toiminto

① Slice and Image Set Se-
lection -painike Valitse tarkasteltava kuvajoukko.

② Image sets

③ Objects Valitse tarkasteltavat ja muokattavat objektit (vain valittua ob-
jektia voidaan muokata).

Näkymät

Välilehti Näkymät

Overview

Voit tarkastella eri kuvajoukkojen objekteja samanaikaisesti painamalla näppäi-
mistön Control-painiketta ja napsauttamalla useita kuvajoukkoja Image Sets -
luettelossa.
Valitse Slice and Image Set Selection -painikkeella kuvajoukko, jota on tarkoi-
tus käyttää taustana.
Objekteja ei voida muokata tällä välilehdellä.

Slices Voit tarkastella kerrallaan vain yhden kuvajoukon objekteja.

Voit keskittyä objektiin kaksoisnapsauttamalla sitä. Valittu objekti näytetään paksummin
ääriviivoin. Muunnettujen objektien ääriviivat on varustettu katkoviivoin.

Objektin muokkaaminen
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Alkuperäisiä objekteja ei voida muokata.

Objektien muokkaaminen

Alkuperäisen suunnitelman objekteja ei voida muokata. Voit kuitenkin muokata muunnettuja
objekteja Slices-välilehdellä. Tässä vaiheessa on käytettävissä muun muassa seuraavat iPlan-
toiminnot objektien käsittelyyn:
• Brush- ja Eraser-toiminnot
• Smartbrush
• Smartshaper.

Näitä toimintoja on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavassa kohdassa: s. 131.
Varmista, että valitset muokattavaksi oikean objektin.

Varmista ennen tästä vaiheesta poistumista, että kaikki objektit ovat oikeat.
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14.6 Hoitosuunnitelman tarkistaminen

Yleistä

Review-vaiheessa voit tarkistaa suunnitteluobjektien muutokset vertaamalla niiden nykyistä tilaa
alkuperäisen hoitosuunnitelman vastaavaan tilaan. Voit myös tarkistaa annosjakauman
alkuperäisestä suunnitelmasta ja päättää, sopiiko se nykyisissä olosuhteissa edelleen potilaalle.
Review-vaihe on käytettävissä vain, jos alkuperäinen suunnitelma sisältää annossuunnitelman.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Siirtymät ja tilavuudet lasketaan segmentoitujen objektien perusteella. Jos objektia ei voitu
segmentoida täysin (esim. koska lähde- ja kohdetietojoukon kuvausalue on erilainen),
siirtymät ja tilavuudet eivät edusta todellista tilannetta. Ota tämä huomioon ennen
lopullisen päätöksen tekemistä.

Jos uusi kuvatietojoukko osoittaa muutoksen potilaan anatomiassa, kliinisen asiantuntijan
on päätettävä, onko suunnitelma päivitettävä. Sairaalan vastuulla on määrittää
hoitosuunnitelman mukauttamiseen hoitoprosessin aikana tarkoitetut toimenpiteet.

Varmista, että uudessa tietojoukossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat tiedot (riittävän suuri
kuvausalue ja riittävän hyvä kuvan laatu) riittävän laadukkaasti, jotta voidaan päättää, onko
suunnitelmaa päivitettävä.

Tarkista, että käytät oikeaa objektiversio- ja tietojoukkoyhdistelmää suunnitelman
validointiin.

Varmista ennen tarkistuksen käynnistämistä, että kaikki objektit ovat oikeat.

Ennen suunnitelman kelvollisuutta koskevan päätöksen tekemistä koulutetun ja kokeneen
lääkärin on tarkistettava suunnitelma, kaikki näkyvät rakenteet, yhdistämisen tulokset ja
kaikki näkyvät tilastoarvot perusteellisesti. Kaikkien ohjelmiston näyttämien arvojen
tarkoituksena on auttaa päätöksentekoprosessissa. Lukujen arvioinnissa on käytettävä
tervettä järkeä, ja päätös ei saa perustua pelkkiin lukuihin, vaan huomioon on otettava
koko tilanne.

Eri objektiversioiden korrelaatio toisiinsa perustuu jäykkään kuvien yhdistämiseen. Jotta
siirtymätiedot ovat mielekkäitä, varmista, että jäykkä kuvien yhdistäminen vastaa
yhdistämistä, joka on suoritettu hoidon potilaan asettelua varten.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen
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Päänäyttö

Kuva 269 
Tässä vaiheessa käytettävissä ovat vain hoitosuunnitelmassa käytettävät objektit.

Annosjakauman tarkistaminen

Tässä vaiheessa voit tarkastella alkuperäiselle hoitosuunnitelmalle laskettua annosjakaumaa
useilla välilehdillä kaikissa leikenäkymissä. Näin ollen voit tarkastella alkuperäisten objektien
annosjakaumaa sekä muunnettujen objektien annosjakaumaa nähdäksesi, onko suunniteltu
jakauma edelleen asianmukainen. Annospeittokuva perustuu jäykkään kuvien yhdistämiseen.
Annosjakaumatoimintoja kuvataan seuraavassa kohdassa: s. 213.

Annosjakaumaa ei lasketa uudelleen. Laskenta perustuu alustavaan muuntamattomaan
referenssisarjaan. Muunnettujen objektien ja muuttuneen potilaan anatomian osalta annos
ei ehkä ole tarkka.

Tarkistusjoukot

①
②

③
Kuva 270 

Nro Osa Toiminto

① Harmaa merkintä Yhdistettyjä mutta ei muunnettuja objekteja
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Nro Osa Toiminto

② Harmaa kursivoitu mer-
kintä Yhdistämätön

③ Musta merkintä Yhdistetyt ja muunnetut objektit tai alkuperäiset objektit

Objektien samanaikainen tarkistaminen

Overview-välilehdellä voit tarkastella eri kuvajoukkojen objekteja samanaikaisesti painamalla
näppäimistön Control-painiketta ja napsauttamalla useita kuvajoukkoja Image Sets -luettelossa.
Valitse Slice and Image Set Selection -painikkeella kuvajoukko, jota on tarkoitus käyttää
taustana.

Objektien ajan myötä tapahtuneiden muutosten tarkistaminen

Object History -välilehdellä voit tarkistaa suunnitteluobjekteissa ajan myötä tapahtuneet
muutokset. Pääikkunassa annetaan kunkin käytettävissä olevan tietojoukon kullekin objektille
sekä graafiset että numeeriset aikajärjestyksessä ilmoitettavat tiedot.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Kuva 271 
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① Vertailu

Napsauttamalla tätä voit valita toimenpiteen objektien vertailemisek-
si ajan kuluessa:
• prosenttiosuus suhteessa tilavuuseroon,
• absoluuttinen tilavuus,
• objektin keskiön siirtymä, jossa siirtymä lasketaan jäykän kuvien

yhdistämisen perusteella.

② Objektin suuntaus Kunkin rivin väri vastaa vastaavan objektin väriä.

③ Kuvajoukko Joukot ovat kuvauspäivämäärän tai tuonnin mukaisessa järjestyk-
sessä.

④ Tietojoukko Valitse valintaruutu sisällyttääksesi tietojoukko kaavioon ja suorit-
taaksesi vienti.

⑤ Objektit Objektit, jotka on ehkä leikattu muuntamisen aikana, on merkitty
tähdellä (*).

⑥ Arvotaulukko Numeeriset arvot, joihin kaavio perustuu.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen
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Nro Osa Toiminto

⑦ Copy Kopioi valitut tiedot, jotka voidaan liittää toiseen sovellukseen. Vain
sellaiset sarakkeet, joiden valintaruutu on valittu, kopioidaan.

HUOMAUTUS: annospeittokuva ei ole käytettävissä tässä näkymässä, mutta se näkyy Overview-
välilehdellä.
 

Tarkista ennen objektihistoriassa näytettävien eri objektiversioiden arvojen vertaamista,
näkyvätkö kaikki objektit täysin eri tietojoukoissa tai verrataanko eri objektisegmenttejä
(esim. selkäydintä).

Kuvajoukkojen tarkistaminen rinnakkain

Side by Side -välilehdellä voit tarkistaa kahden tietojoukon kuvatiedot ja objektit suoraan toisiinsa
verrattuina.

Asetukset

Voit valita, mikä joukko näytetään päänäytön oikealla puolella, napsauttamalla valittuna olevaa
oikeanpuoleista kuvajoukkoa toimintoalueen luettelossa ja napsauttamalla sitten uutta kuvajouk-
koa.

Voit valita, mikä joukko näytetään päänäytön vasemmalla puolella, napsauttamalla valittuna ole-
vaa vasemmanpuoleista kuvajoukkoa toimintoalueen luettelossa ja napsauttamalla sitten uutta
kuvajoukkoa.

.

Kuva 272 

Annos-tilavuus-histogrammin tarkistaminen

DVH/Reconstructions-välilehdellä voit tarkistaa alkuperäisen suunnitelman objektin tai
muunnetun objektin annos-tilavuus-histogrammin (DVH).

Näytetään alkuperäiselle hoitosuunnitelmalle laskettu annos. DVH-laskennassa käytetään
kuitenkin uuden objektin tilavuutta.
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Tarkista ennen eri objektiversioiden DVH:n vertaamista, näkyvätkö objektit täysin eri
tietojoukoissa tai verrataanko eri objektisegmenttejä (esim. keuhkoja).

Annosjakaumaa ei lasketa uudelleen. Laskenta perustuu alustavaan muuntamattomaan
referenssisarjaan. Muunnettujen objektien ja muuttuneen potilaan anatomian osalta annos
ei ehkä ole tarkka.

①

②

Kuva 273 
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① Kuvajoukkoluettelo
Valitse tarkasteltavaksi objektin sisältävä kuvajoukko. Voit va-
lita useamman kuvajoukon vertaillaksesi objektin useampien
versioiden annos-tilavuus-histogrammia.

② Objektit
Valitse objekti, jonka annos-tilavuus-histogrammi näytetään.
Käytettävissä on vain hoidon suunnittelussa käytettäviä objek-
teja.

Useiden joukkojen vertailu

Multiple Sets -välilehdellä voit vertailla samanaikaisesti useita kuvajoukkoja:

Vaiheet

1. Valitse pääkuvajoukko työkalurivin Slice and Image Set Selection -pääpainikkeella. Ky-
seinen kuva näytetään oikeassa ylänäkymässä.

2.
Valitse muihin kolmeen näkymään muita kuvajoukkoja kunkin näkymän Slice and Image
Set Selection -painikkeella. Pääjoukkoon kuuluvat objektit (ylhäällä oikealla oleva ikkuna)
näytetään kaikissa muissa tietojoukoissa.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen
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14.7 Uudelleensuunnittelu

Yleistä

Kun olet tarkistanut potilaan muutokset, voit päättää, onko laadittava uusi suunnitelma.
Brainlabin mukaan on erittäin suositeltavaa tehdä potilaalle uusi TT-kuvaus.

Ennen ”Prepare for Re-Planning” -vaiheeseen siirtymistä on suositeltavaa tallentaa
suunnitelmien todellinen tila. Valmistelun aikana alkuperäisen suunnitelman kudosmalli
poistetaan ja kaikki objektit siirretään uuteen referenssisarjaan (”roolin
uudelleenmäärääminen”). Jos suunnitelmassa ei ole kudosmallia, sitä ei voida käynnistää
uudelleen iPlan RT 4.5 Adaptivessa.

Päivitetyn hoitosuunnitelman valmisteleminen

Voit luoda päivitetyn hoitosuunnitelman seuraavasti:

Vaiheet

1. Tee potilaalle uusi TT-kuvaus.

2.
Suorita iPlan RT Adaptive -työnkulku käyttäen uutta kuvausta (katso s. 419).
Suorita tällöin yhdistäminen niin, että uutta joukkoa käytetään ”Image Set 1” -kuvajoukko-
na (katso s. 430).

3. Valitse Navigator-toiminnossa Proceed with Re-Planning.

4.

Sinua kehotetaan tallentamaan suunnitelma.
• Valitse uusi suunnittelu-TT käytettäväksi referenssisarjana.
• Ulkoääriviiva poistetaan. Jos suunnitelmassa ei ole kudosmallia, sitä ei voida ladata uu-

delleen iPlan RT Adaptivessa.
• Uuden referenssisarjan objekteista tulee suunnitteluobjekteja (roolin uudelleenmäärää-

minen).

5.
iPlan RT Dose käynnistetään automaattisesti Surface Segmentation -vaiheessa, jolloin
voit luoda uuden hoitosuunnitelman. Vanhassa suunnitelmassa määritetyt parametrit ovat
edelleen käytettävissä (säteilykeilat, isosentri jne.).

Jos uusi suunnittelu-TT on paikannettava, paikannus voidaan tehdä vain iPlan RT
Imagessa. Paikannuksen jälkeen jäykkä kuvien yhdistäminen on suoritettava uudelleen.
Tarkista jälkeenpäin huolellisesti, ovatko kaikkien objektien sijainnit ja ääriviivat edelleen
oikeat.
HUOMAUTUS: hoitoryhmiä ei saa lukita, jos hoitomuodon on mukauduttava muutoksiin.
 

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Päivitä tarvittaessa isosentrin asema ja hoidon MLC:n muoto ja optimoi IMRT-suunnitelma
uudelleen uusiin olosuhteisiin.

Kun nykyistä hoitosuunnitelmaa päätetään mukauttaa, potilas on kuvattava uudelleen, ja
uusi TT-kuvaus on tuotava ja sitä on käytettävä referenssi-TT-sarjana.

Ole huolellinen valitessasi uutta referenssisarjaa. Vain TT-kuvaukseen perustuvia laskelmia
suositellaan. Jos käytetään vanhaa TT-kuvausta, annos ei ehkä edusta todellista jakaumaa.

Isosentriä ja kollimaattorin liuskoja ei mukauteta uuteen suunnitelmaan automaattisesti,
vaan ne jäävät alkuperäisessä suunnitelmassa määritettyihin asemiin.
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Tietoja iPlan RT Phantom QA:sta

Yleistä

iPlan RT Dosen mukana toimitettavassa iPlan RT Phantom QA -sovelluksessa voit tarkistaa,
vastaako hoitosuunnitelma vaatimuksiasi. 

Fantomikartoituksen suorittaminen

Vaiheet

1. Käynnistä iPlan RT Phantom QA -ohjelmisto.

2.
Lataa hoitofantomin TT-kuvaus iPlan RT Phantom QA -ohjelmaan.
Voit ladata fantomin TT-kuvauksen käyttämällä latausprosessia, joka on kuvattu seuraa-
vassa kohdassa: s. 57.

3.

Suorita fantomin TT-kuvaukselle Surface Segmentation ja Object Creation.
Voit suorittaa nämä tehtävät iPlan RT:tä koskevan kuvauksen mukaisesti.
• Katso s. 73
• Katso s. 109

4.

Lataa Phantom Mapping -vaiheessa potilaan hoitosuunnitelma, jonka haluat tarkistaa
(katso s. 456).
Nyt voit tarkastella fantomiin kartoitettua hoitosuunnitelman jakautumista ja mielenkiinto-
pisteitä.

Annosjakauman tarkistaminen fantomia säteilyttämällä

Voit asettaa filmilevyn fantomiin halutulla tasolla säteilytystä varten, tai voit käyttää muita
annosmittausmenetelmiä.
Voit analysoida säteilytetyn filmin annosskannerilla ja selvittää näin, onko annosjakauma todella
hoitosuunnitelman mukainen.
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15.2 Hoitosuunnitelman lataaminen

Yleistä

Voit ladata hoitosuunnitelman Phantom Mapping -vaiheessa. Näin voit tutkia annosjakaumaa,
kun se on kartoitettu fantomin TT-kuvaukseen.

Hoitosuunnitelman lataaminen

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Phantom Mapping -vaiheen toimintoalueella Load Treatment Plan ...
(Lataa hoitosuunnitelma) -painiketta voit ladata halutun hoitosuunnitelman.
Voit ladata hoitosuunnitelman iPlan RT Dose -ohjelmaa koskevan latausprosessin mukai-
sesti. Katso s. 57.

2.

Hoitosuunnitelman latauksen jälkeen näkyviin tulee tämä viesti:

Eri hoitosuunnitelman lataaminen

Jos et halua tallentaa hoitosuunnitelmaan tekemiäsi muutoksia vaan suorittaa fantomikartoituksen
käyttäen eri hoitosuunnitelmaa, toimi seuraavasti:

Vaiheet

1. Valitse RTPlan-kohde, joka edustaa hoitosuunnitelmaa toimintoalueella.

2. Napsauta Delete-painiketta. Hoitosuunnitelma poistetaan.

3. Voit ladata eri hoitosuunnitelman napsauttamalla Load Treatment Plan (katso s. 456).

Määräys

Phantom Mapping -tilassa DICOM RT -suunnitelman määräysmoduuli sisältää koemääräyksen,
jonka määrätty kohdeannos on 1,0 Gy.

Hoitosuunnitelman lataaminen
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15.2.1 Hoitoryhmien (isosentrien) sijoitus

Yleisiä tietoja

Aksiaalisissa rekonstruktioissa voit selvästi nähdä ohuen viivan, joka osoittaa filmin pystysuunnan.
Pieni ympyrä edustaa annosmittarin sisäänmenoaukkoa. Nykyinen isosentrin (hoitoryhmän)
paikka näkyy pienenä vihreänä hiusristinä.

Isosentrin sijoittaminen

Isosentri sijaitsee aluksi referenssipisteessä, joka on määritelty pinnan segmentoinnin aikana
(katso s. 73).
Sijoita potilaan datasarjan isosentri näiden vaiheiden avulla filmin kohdalle tai annosmittarin
sisäänmenoaukkoon:

Vaiheet

1.

Valitse hoitoryhmä Phantom Mapping -vaiheen Functions-alueelta.

2. Napsauta Position-painiketta.

3.

Hiirellä voit asettaa pienen vihreän hiusristin haluttuun kohtaan.

Isosentrin liikkeen vaikutukset

Jos yksi isosentri on siirretty, suhde toisiin isosentreihin säilyy. MLC:n asemien alkuperäiset arvot
eivät muutu.
Isosentrin sijaintia ei tarvitse sijoittaa filmitasoon. Tämä mahdollistaa usealla filmi-insertillä
varustettujen fantomien käytön 3D-tarkistuksessa. iPlan RT Dose -vienti voi sisältää vapaasti
määrättäviä leikkeitä ja kohteita.
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15.2.2 Normalisointitekijöiden asetus

Yleisiä tietoja

Kun olet sijoittanut potilaan datasarjan isosentrin haluttuun kohtaan, saat annosjakauman näkyviin
työkalupalkin Show Dose- ja Dose Display -toiminnoilla. Lisätietoja näistä toiminnoista löytyy
kohdasta s. 213.
Jos säteilytysannos ylittää filmin annosalueen, valotettu filmi ei näytä annosjakaumaa tarkasti.
Siinä tapauksessa voit pienentää säteilytysannosta toimintoalueen MU Normalization ... -
painikkeen avulla säilyttäen suhteen.

MU Normalization -toiminnon käyttöönotto

Napsauta MU Normalization ... Phantom Mapping -vaiheen Functions-alueella.

MU Normalization -toiminnon suorittaminen

Vaiheet

1.

Jos vain yhtä yhdenmukaista arvoa on käytetty eri isosentrien (hoitoryhmien) fraktioille,
tätä arvoa käytetään oletuksena.
Syötä muussa tapauksessa Divide by -kenttään luku, jolla säteilytysannos jaetaan. Jos
syötetty luku on esim. 10, säteilytysannosta pienennetään kymmenkertaisesti.

2. Vahvista napsauttamalla OK-painiketta tai poistu valintaikkunasta napsauttamalla Can-
cel.

Hoitosuunnitelman lataaminen

458 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



15.2.3 Lisäasetukset

Mielenkiintopisteet

Myös mielenkiintopisteitä voidaan määritellä fantomikartoitusvaiheessa esim. minimi- tai
maksimiannoksen näyttämiseksi. Katso s. 233.

Säteilykeila- ja kaariasetusten muuttaminen

Kun olet määritellyt normalisointikertoimen, voit muuttaa säteilykeilan ja kaaren parametreja
tarpeen mukaan:
• Katso s. 193
• Katso s. 196

Voit muuttaa syötekulmia säteilytyksen antamiseksi haluamistasi kulmista, tai saat jopa säätää
yksittäisiä monitoriyksiköitä tarpeittesi mukaan.
Yksittäisen säteilykeilan analysointia varten voit esimerkiksi asettaa kaikki säteilykeilat yhtä lukuun
ottamatta nollaan. Huomaa yksittäisten säteilykeilojen alkuperäiset monitoriyksiköt esimerkiksi
tulostuksen käyttöä varten (katso s. 401).

Tarkistaminen

Monitoriyksiköiden muuttaminen fantomikartoituksessa saattaa johtaa pyöristyssyistä enemmän
tai vähemmän poikkeaviin monitoriyksikkösuhteisiin staattisten IMRT-segmenttien tai
monimutkaisen elementin (kuten HybridArc-elementti) elementtien välillä. Tarkista filmin annos
aina monitoriyksikön muutosten jälkeen fantomikartoitettuun suunnitelmaan verrattuna, ei iPlan
RT:stä saatuun alkuperäiseen hoitosuunnitelmaan verrattuna.
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15.3 Fantomikartoituksen lopettaminen

Yleistä

Kun olet suorittanut Phantom Mapping -vaiheen, voit
• Tallentaa hoitosuunnitelman (katso s. 52). Hoitosuunnitelma tallentuu fantomitietojen kanssa.
• Valita RTPlan-kohteen ja viedä hoitosuunnitelman DICOMiin (katso s. 367).
• Tulostaa hoitosuunnitelman (katso s. 401).
• Poistua sovelluksesta. Voit tehdä tämän iPlan Dose -ohjelmaa koskevan kuvauksen

mukaisesti (katso s. 54).

Fantomikartoituksen lopettaminen
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16 iPLAN RT 4.5 BRAIN
METASTASES -
OHJELMISTOLLE 1.x

16.1 Yleiskuvaus

Yleistä

iPlan RT 4.5, joka on lisensoitu Brain Metastases -ohjelmistolle, on kevyt versio iPlan RT
Dose 4.5:stä. Sitä on käytettävä yksinomaan Brain Metastases -ohjelmiston kanssa
koneprofiilien käyttöönoton ja validoinnin helpottamiseksi. Tätä iPlan RT -versiota ei saa käyttää
hoidon suunnitteluun, ja näin ollen sen avulla voidaan vain ladata suunnitelmat, joiden
tarkoituksena on koneen laadunvarmistus.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Brain Metastases -ohjelmistolle lisensoitua iPlan RT 4.5 -versiota voidaan käyttää vain
koneprofiilisi käyttöönottoon ja validointiin. Sitä ei saa käyttää hoitosuunnitelmien luontiin.

iPLAN RT 4.5 BRAIN METASTASES -OHJELMISTOLLE 1.x
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17 iPLAN RT 4.5
INVERSEARCILLE 1.0

17.1 Yleiskuvaus

Yleistä

InverseArc (valmistajana RaySearch Brainlabin kumppanina) on lääkinnällinen ohjelmisto, joka
on suunniteltu muuntamaan iPlan RT Dose 4.5 -ohjelmistolla tai muulla muun valmistajan
hoidonsuunnittelujärjestelmällä luodut hoitosuunnitelmat vastaaviksi VMAT (Volumetric Modulated
Arc Therapy) -suunnitelmiksi.
Syötteeksi tarvitaan DICOM RT -hoitosuunnitelma (sitä kutsutaan viitesuunnitelmaksi). Sen
jälkeen luodaan vastaava DICOM RT -hoitosuunnitelma VMAT-tekniikan avulla. Lisätietoja on
InverseArc-ohjeessa.
Jotta iPlan RT Dose -ohjelmistolla luotuja hoitosuunnitelmia voidaan käyttää viitesuunnitelmina
InverseArcissa, ne on vietävä DICOM-muotoon. Tätä varten käytetään erityistä Platform
(VMATifier-Platform) -alustaa. Toisin kuin tavanomaisessa DICOM-viennissä, alustalla
varmistetaan seuraavaa:
• DVH-rajoitukset viedään, jotta hoitosuunnitelmat voidaan tarkistaa InverseArcissa.
• Viedyn annosmatriisin resoluutio vastaa RTPlan-ominaisuusvalintaikkunan Dose Resolution -

kohtaa iPlan RT Dosessa. (Huomaa, että kaikkien muiden alustojen kohdalla viedyn
annosmatriisin resoluutio vastaa TT-viitekuvasarjan resoluutiota.) Viedyn annosmatriisin
resoluutio on tärkeä, sillä InverseArcissa käytetään samaa annosresoluutiota VMAT-
hoitosuunnitelmaa luotaessa.

Suunnittelua koskevia huomautuksia

Kun käytetään iPlan RT Dose -ohjelmistoa hoitosuunnitelmien luomiseen InverseArcia varten,
on otettava huomioon seuraavat tiedot:
• InverseArc pyrkii sijoittamaan VMAT-kaaret vastaamaan viitesuunnitelman säteilykeila- tai

kaarikokoonpanoa (l. siinä käytetään tavallisesti samoja pöytäkulmia ja samaa isosentriä).
Käyttäjän on kuitenkin aina tarkistettava ehdotettu kaarikokoonpano InverseArcissa ennen
VMAT-optimoinnin aloittamista.

• Vastaavan VMAT-hoitosuunnitelman luonti InverseArcin avulla toimii parhaiten, jos
viitesuunnitelman annosjakaumaa voidaan vaivatta jäljitellä kaarella (l. 9 tasaisesti välistettyä
samassa tasossa olevaa IMRT-säteilykeilaa).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Validoitaessa järjestelmä uudelleen InverseArcin asentamisen jälkeen on suositeltavaa suorittaa
uudelleenvahvistustestit.
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18 OHJELMISTON
UUDELLEENVAHVISTUS

18.1 Yleiskuvaus

Yleistä

Tässä on mainittu suositeltavat järjestelmän uudelleenvahvistustestit järjestelmään tehtävien
pienten muutosten jälkeen, esim. seuraavat:
• käyttöjärjestelmän hotfix-päivitykset
• virustorjuntaohjelmistojen asennukset
• muiden valmistajien ohjelmiston asennus.

Ota merkittävissä käyttöjärjestelmämuutoksissa (uusi käyttöjärjestelmä, uusi ohjelma) yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.

PatXfer RT 1.5 -version ohjelmiston uudelleenvahvistuksen suorittaminen

Näiden testien suorittamiseksi PatXfer RT:ssä on määritettävä seuraavaa:
• Toimiva DICOM Q/R -arkisto.
• Brainlab-arkisto kartoitetussa verkkoasemassa (jos kartoitettua asemaa ei ole saatavilla, käytä

paikallista asemaa).
• DICOM SCU -vientiarkisto (paikallinen DICOM-vientiarkisto, jos verkkoa ei ole käytettävissä).

Vaiheet

1. Valitse DICOM QR -arkisto ja paina kohtaa Next. Näetkö potilasluettelon?

2. Valitse potilas ja paina kohtaa Next. Ladataanko ja näytetäänkö kaikki kuvat potilaasta?

3. Vie potilastiedot kartoitetussa asemassa olevaan arkistoon. Viedäänkö kaikki tiedostot
odotusten mukaisesti? Tarkista asia Windows Explorer (Windowsin Resurssienhallinta).

4. Palaa arkiston valintaluetteloon. Lataa mahdolliset xBrain-tiedot Brainlab-arkistosta. La-
dataanko tiedot oikein?

5. Vie valittu potilas määritettyyn DICOM SCU -vientiarkistoon. Viedäänkö kaikki tiedostot
odotusten mukaisesti?

iPlan RT Image 4.1 -version ohjelmiston uudelleenvahvistuksen suorittaminen

Näiden testien suorittamiseen tarvitaan seuraavat tarkistustiedot:
• Cranial xBrain -potilastiedot ja vähintään yksi TT-kuvajoukko sekä yksi MRI-kuvajoukko.

Vaiheet

1.
Avaa testipotilas. Voidaanko potilas/suunnitelma ladata? Näytetäänkö kuvat ja suunnitel-
mat oikein yhdessä objektien kanssa? Tarkista yleiskuvaus (kolmiulotteinen näyttö ja re-
konstruktiot), useat leikkeet ja useat joukot.
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Vaiheet

2.
Koskee vain paikannettuja potilastietoja: Siirry kohtaan Localization ja määrää TT-tieto-
joukolle oikea paikannin. Vastaavatko siniset paikannusmarkkerit paikantimen sauvoja
2D-leikkeissä ja vastaako kolmiulotteinen jono käytettävää paikannusgeometriaa?

3.
Siirry kohtaan Image Fusion ja suorita automaattinen kuvien yhdistäminen. Suoritetaan-
ko automaattinen kuvien yhdistäminen odotusten mukaisesti? Onko yhdistämistuloksen
tarkistamiseen saatavilla Spyglass- ja Amber Blue -näkymä?

4.
Siirry kohtaan Object Creation, valitse mikä tahansa yleisen luettelon objekti (esim. aivo-
runko) ja paina Segmentation. Suoritetaanko automaattinen segmentointi odotusten mu-
kaisesti?

5. Näytetäänkö segmentoidut objektit oikein kaikissa näkymissä ja kolmiulotteisena? Tarkis-
ta väri ja muoto.

6.

3D-suorituskyky: Lisää yleisen luettelon Cerebrum-objekti ja käynnistä automaattinen
segmentointi. Segmentoi Bone-objekti kynnystyssegmentoinnin avulla TT-tietojoukossa.
Onko kolmiulotteinen näyttö oikeanlainen? Voidaanko 3D-yleiskatsausta edelleen kier-
tää?

7. Voidaanko suunnitelma hyväksyä ja tallentaa onnistuneesti?

8. Ota kaikki tulostuskohteet käyttöön. Voidaanko suunnitelma tulostaa?

9. Käynnistä iPlan RT Image uudelleen ja lataa testisuunnitelma uudelleen. Voidaanko testi-
suunnitelma ladata onnistuneesti?

iPlan RT 4.5 -version ohjelmiston uudelleenvahvistuksen suorittaminen

Näiden testien suorittamiseen tarvitaan seuraavat tarkistustiedot:
• Cranial xBrain -potilastiedot sekä ääriviivan rajaamat riskielimet ja suunnittelukohdealue.

Vaiheet

1. Avaa testipotilas. Näytetäänkö sekä testipotilas että objektit oikein? Tarkista yleiskuvaus
(kolmiulotteinen näyttö ja rekonstruktiot), useat leikkeet ja useat joukot.

2. Siirry kohtaan Surface Segmentation ja laske ulkoääriviiva. Lasketaanko ulkoääriviiva?
Näytetäänkö ulkoääriviiva 3D-näytöllä?

3. Siirry kohtaan Object Manipulation ja luo suurennettu objekti. Voidaanko suurennettu
objekti luoda?

4. Siirry kohtaan Dose Treatment ja luo mikä tahansa hoitosuunnitelma. Kytke annosnäyttö
päälle. Onko säteilytyssuunnitelmavälilehden 3D-näyttö edelleen toimintakykyinen?

5. Mene kohtaan Dose Verification ja siirry kenttärekonstruktionäkymään. Näytetäänkö
DRR?

6. Voidaanko suunnitelma hyväksyä ja tallentaa onnistuneesti (esim. Testplan-nimellä)?

7. Voidaanko suunnitelma viedä DICOMin kautta?

8. Jos ExacTrac Export on käytettävissä: Voidaanko suunnitelma viedä ExacTraciin?

9. Tarkista tulostimen kalibrointi. Ota kaikki tulostuskohteet käyttöön. Voidaanko suunnitelma
tulostaa?

10. Käynnistä iPlan RT uudelleen ja lataa testisuunnitelma uudelleen. Voidaanko Testplan-
testisuunnitelma ladata onnistuneesti?

Yleiskuvaus
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19 YLEISET NÄYTÖT JA
TYÖKALUPALKIN
TOIMINNOT

19.1 Suunnittelunäkymien sisältö

Yleistä

Käytettävissä olevat välilehdet ja näkymät riippuvat työnkulkuvaiheesta.

Perussuunnittelunäkymä

Perussuunnittelunäkymässä on kolmiulotteisia ja leikerekonstruktioita:

Kuva 274 

Suuntatiedot

Kuvan suunnan ilmaisevat kirjaimet näkyvät kunkin näkymän reunassa.

Suunta Kuvaus

A Anteriorinen
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Suunta Kuvaus

P Posteriorinen

L Vasen

R Oikea

H Pää

F Jalat

Suunnittelunäkymien sisältö
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19.1.1 Kolmiulotteisten tietojoukkojen tarkastelu

Yleisiä tietoja

3D-datasarjoja voidaan katsella erilaisilla suunnitteluvälilehdillä.
HUOMAUTUS: potilaan anatomian esittämisessä käytetään ensisijaisesti 3D-datasarjoja. 2D-
tietojoukkoja (katsos. 471) ja 4D-kuvajoukkoja (s. 476) voidaan käyttää täydentämään 3D-
kuvatietoja.
 

Suunnittelunäkymät

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Kuva 275 

Suunnittelunäkymän sisältö

Nro Osa

① Kunkin näkymän vasemmassa yläreunassa on erilaisia toimintoja, esim. Full Screen.

② Joissakin suunnitteluvaiheissa saat näkyviin kontekstivalikon napsauttamalla tiettyjä
suunnittelunäkymän kohteita hiiren kakkospainikkeella.

③ Tietyt näkymät sisältävät otettuihin kuviin perustuvan kolmiulotteisen rekonstruktiomallin
ja muita rakenteellisia tietoja, kuten segmentoidut objektit.

④

Kuvausleikkeet näkyvät muissa näkymissä:
• Ensimmäisellä rivillä on kuvaustyyppi (esimerkiksi MR tai TT), kuvausjoukkoa ilmaiseva

numero (esimerkiksi #1) ja kuvaussuunta.
• Toisella rivillä ilmoitetaan kuvaussarjan nykyisen leikkeen numero.
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Nro Osa

⑤

Kuvarekonstruktiot näkyvät tietyissä näkymissä:
• Ensimmäinen rivi (hakasulkeissa): suunta, josta kuvajoukko alkuaan kuvattiin.
• Toinen rivi: kuvan rekonstruoidun näkymän suunta.
• Myös kuvaustyyppi (esimerkiksi MR tai TT) ja kuvausjoukkoa ilmaiseva numero (esi-

merkiksi #1) ilmoitetaan.

⑥ Potilaskuvake (kunkin näkymän vasemmassa alanurkassa) ilmaisee katselusuunnan.

⑦
Jos käytettävissä on 4D-tietosarja (katso s. 507), leike- ja rekonstruktionäkymien oikeas-
sa alareunassa tulee näkyviin ohjauspaneeli, jonka avulla voit katsella sisäelimen liikkeen
simulaatiota.

Suunnittelunäkymien sisältö
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19.1.2 Röntgenkuvien tarkasteleminen

Yleisiä tietoja

Jos lataamasi potilastiedot sisältävät röntgenkuvatietoja, ne näkyvät erillisellä X-ray Images -
välilehtisivulla.

Röntgenkuva-suunnittelunäkymät

①

② ③

Kuva 276 

Näkymän sisältö

Nro Osa

① Full Screen -toiminto (katso s. 487).

② Kuvatyyppi (tässä tapauksessa DSA) ja kuvajoukkoa ilmaiseva numero (esim. #1).

③ Toisella rivillä ilmoitetaan kuvajoukon nykyisen kuvan numero.

HUOMAUTUS: vakioröntgenkuvia ja DSA-röntgenkuvia tuetaan.
 

YLEISET NÄYTÖT JA TYÖKALUPALKIN TOIMINNOT

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 471



19.1.3 Leikkeiden tarkasteleminen

Yleisiä tietoja

Päänäytössä näkyvien rekonstruktionäkymien lisäksi tietyissä tehtävissä on käytettävissä erillinen
välilehti, joka sisältää muita alkuperäisiä TT-leikenäkymiä.

Leikenäkymät

Kuva 277 

Leikenäkymien muokkaaminen

Vaiheet

1.

Määritä tarvittavien leikkeiden määrä valitsemalla näytön vasemmassa yläkulmassa oleva
Number of Slices (Leikkeiden määrä) -painike.

Suunnittelunäkymien sisältö
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Vaiheet

2.

Valitse haluamasi vaihtoehto hiiren avulla.

3. Leikenäkymät päivitetään valintasi mukaan.

Lisätietoja

Leikenäkymien alapuolella näkyy sagittaalinen ja koronaalinen rekonstruktio.
Myös kolmiulotteinen malli saattaa olla käytettävissä. Sitä päivitetään tietojoukon muutosten
mukaisesti esimerkiksi objektien luomisen aikana (katso s. 109).
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19.2 Leike- ja kuvajoukon valinta

Yleistä

Leike- ja kuvajoukon valinta -toiminnon avulla voit valita suunnittelualueella näkyvät kuvatiedot.

Aktivointi

Vaihe

Napsauta työkalurivin Slice and Image Set Selection -painiketta.

Valintavälilehdet

Kuva 278 

Käytettävissä olevat välilehdet

Kolmiulotteiset vakiotiedot voidaan valita Set Selection -välilehdellä (katso s. 475).
Jos käytettävissä on soveltuvia TT-kuvaustietoja, 4-D Series -välilehdellä (katso s. 476) voit
luoda sisäelimen liikkeen simulaation, jota voidaan tarkastella hoitoa suunniteltaessa.

Leike- ja kuvajoukon valinta
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19.2.1 Kuvien valitseminen

Set Selection -välilehti

①

② ③

Kuva 279 

Kuvajoukon valitseminen

Vaiheet

1. Valitse käytettävissä olevien kuvajoukkojen luettelosta ① näytettävä kuvajoukko. 

2.
• Poista järjestelmän muistin vapauttamiseksi Unload Images -painikkeen avulla käytös-

tä kuvajoukot, joita ei tarvita.
• Kuvat voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön Load All -painikkeella.

3.

Vaiheen mukaan voit nyt valita joko yksittäisen leikkeen tai joukon peräkkäisiä leikkeitä
leikenäkymäalueelta ②.
• Valittu leike tai valitut leikkeet näkyvät leikenäkymäalueella sinisellä korostettuina.
• Esikatselualueella ③ näkyy valittuna oleva leike tai valitun leikejoukon ensimmäinen lei-

ke.

4. Vahvista valintasi ja tuo leikkeet näkyviin suunnittelualueen kuvanäkymiin valitsemalla
OK.
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19.2.2 4D-sarjan määrittely

Yleisiä tietoja

Jos käytettävissä on useita TT-kuvauksen tietojoukkoja, joilla on sama viitekuva, voit luoda
sisäelimen liikettä simuloivan 4D-sarjan. Tätä voidaan käyttää perustana, kun määritellään
vaadittava suunnittelukohdealueen reuna (s. 109) ja tarkistetaan, että valmis hoitosuunnitelma on
tarkka ja potilaan hoitoon soveltuva (katso s. 354).

4-D Series -välilehti

Kuva 280 

4-D-sarjan tietojen valitseminen

Kaikki TT-kuvausjoukot, joilla on sama viitekuvan UID-tunnus ja sama suunta, tulkitaan
automaattisesti 4D-TT-sarjaksi. Siksi on tarkistettava, että oikeat TT-kuvaussarjat on valittu. 4-D-
sarja voidaan luoda myös manuaalisesti:

Osa Toiminto

Valitse 4-D-sarjaan sisällytettävät tietojoukot.

Move Up ja Move
Down Määritä järjestys, jossa valitun tietojoukon pitäisi näkyä 4-D-sarjassa.

Use Common
Windowing

Valitsemalla tämän valintaruudun voit varmistaa, että ikkunointitasoa säädet-
täessä (katso s. 501) samaa tasoa käytetään kaikissa 4-D-sarjan tietojou-
koissa.

Leike- ja kuvajoukon valinta
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Osa Toiminto

Intensity Projec-
tions

Intensity projection -valintaruutuja käyttäen voidaan laskea vakioharmaasä-
vytaso:
• Minimum Intensity Projection: käytetään kaikkien valittujen tietojoukko-

jen pienintä (tumminta) harmaan arvoa.
• Maximum Intensity Projection: käytetään kaikkien valittujen tietojoukko-

jen suurinta (vaaleinta) harmaan arvoa.
• Mean Intensity Projection: käytetään kaikkien valittujen tietojoukkojen

harmaan arvon keskiarvoa.
Kun olet valinnut asetuksen, voit luoda jokaiselle valitulle voimakkuudelle
oman tietojoukkonsa Create Image Sets -painikkeen avulla. Valitun projekti-
on ja lähdekuvajoukon nimeä käytetään uuden kuvajoukon nimeämisessä.

HUOMAUTUS: järjestelmän toiminnan maksimoimiseksi vältä lataamasta sellaisia kuvajoukkoja,
joita ei välttämättä tarvita heti hoidon suunnittelussa.
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19.2.3 Kuvaleikkeiden selaus

Selaa leike

Asetukset

Voit edetä leike kerrallaan napsauttamalla tätä Browse Slice (Selaa leike kerrallaan) -
painiketta.

Voit siirtyä taaksepäin leike kerrallaan napsauttamalla tätä Browse Slice -painiketta.

Selaa leikkeitä

Asetukset

Voit edetä kolme leikettä kerrallaan napsauttamalla tätä Browse Slices (Selaa leikkei-
tä) -painiketta.
Näkymässä selataan tietty määrä leikkeitä kulloisenkin näkymän mukaan. Esimerkiksi
neljän leikkeen näkymässä selataan kolme leikettä eteenpäin. Yhdeksän leikkeen näky-
mässä selataan kahdeksan leikettä eteenpäin.

Voit siirtyä taaksepäin aiempaan leikeryhmään napsauttamalla tätä Browse Slices -
painiketta.
Näkymässä selataan tietty määrä leikkeitä kulloisenkin näkymän mukaan. Esimerkiksi
neljän leikkeen näkymässä selataan kolme leikettä taaksepäin. Yhdeksän leikkeen nä-
kymässä selataan kahdeksan leikettä taaksepäin.

HUOMAUTUS: selaus tapahtuu potilaskuvakkeen (kuvanäkymän vasemmassa alareunassa)
ilmoittamaan suuntaan.
 

Kuvien selaus hiiren ja näppäimistön avulla

Yleensä voit selata kuvatietoja myös hiiren ja näppäimistön avulla seuraavasti:
• Voit selata käytettävissä olevia kuvatietoja leike leikkeeltä käyttämällä hiiren kiekkopainiketta.
• Voit selata käytettävissä olevia kuvatietoja leikeryhmittäin käyttämällä hiiren kiekkopainiketta

niin, että pidät samanaikaisesti näppäimistön vaihtonäppäintä painettuna.
• Selaa leikkeitä eteen- tai taaksepäin leike kerrallaan käyttämällä näppäimistön ylä- ja alanuolia.
• Selaa leikkeitä eteen- tai taaksepäin kolme leikettä kerrallaan käyttämällä näppäimistön Pg Up-

ja Pg Dn -näppäimiä.
HUOMAUTUS: nämä toiminnot ovat käytettävissä myös leikerekonstruktionäkymissä.
 

Leike- ja kuvajoukon valinta
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19.2.4 Syvyys- ja leikeselaus

Yleisiä tietoja

Käytä Depth Scrolling -painiketta rekonstruktionäkymissä, kun haluat selata rekonstruktioita
potilaskuvakkeen (kuvanäkymän vasemmassa alakulmassa) ilmaiseman akselin suuntaisesti. 
Käytä leikenäkymissä Slice Scrolling -painiketta, kun haluat selata käytettävissä olevia leikkeitä. 

Leikenäkymät

① ②

Kuva 281 

Nro Osa

① Syvyysselaus (rekonstruktiot)

② Leikeselaus

Selaustoiminnon käyttö

Vaiheet

1.

Napsauta Depth Scrolling / Slice Scrolling -painiketta.

2.
Pidä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vie hiirtä ylös- tai alaspäin valitussa kuvassa,
kunnes näyttöön tulee tarvittava syvyys tai leike.
Voit myös selata kuvatietoja hiiren rullalla.

3.

Napsauttamalla uudelleen Depth Scrolling / Slice Scrolling -painiketta voit poistaa toi-
minnon käytöstä.

HUOMAUTUS: alkuperäinen leike-etäisyys ei ole sama kuin rekonstruktioissa käytetty leike-
etäisyys.
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19.2.5 Kuvajoukon ominaisuuksien muokkaaminen

Kuvajoukon ominaisuuksien muokkaaminen

Asetukset

Voit näyttää 3D-kuvajoukon ominaisuudet napsauttamalla kuvajoukon vieressä Plan
Content -välilehdellä olevaa kuvaketta.

Kuva 282 

Komponentti Toiminto

Properties
Voit syöttää lyhyen kommentin, kuten tarkemman nimen. Kommentti lisätään
datapuussa näkyvään nimeen, jos alkuperäinen nimi sisältää alle 6 merkkiä.
Voit myös valita soveltuvin osin alatilan.

More Ilmoittaa, ovatko kuvatiedot olleet ladattaessa DICOM- vai xBrain-tietomuodos-
sa, ja antaa lisätietoja valitusta potilastutkimuksesta.

Leike- ja kuvajoukon valinta
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19.3 Perusnäkymän asetukset
19.3.1 Näkymävaihtoehdot

Yleisiä tietoja

Tietyissä näkymissä voit muuttaa näkymän suuntaa View Options -painikkeella.

Näkymävaihtoehdon valitseminen

Vaiheet

1.

Napsauttamalla View Options -painiketta saat näkyviin käytettävissä olevat suuntavaih-
toehdot.

2.

Valitse tarvittava suunta hiiren avulla.
Käytettävissä on eri suuntavaihtoehtoja kulloisenkin suunnittelunäkymän ja vaiheen mu-
kaan.

Valittu kuvanäkymä (esimerkki)

Kuva 283 
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19.3.2 Näkymätyypit

Yleisiä tietoja

Tietyissä näkymissä voit valita View Types -painikkeella näytettävän näkymän tyypin.

Näkymätyypin valitseminen

Vaiheet

1.

Napsauttamalla View Types -painiketta saat näkyviin käytettävissä olevat vaihtoehdot
(Planes, 3D tai Objects).

2.

Valitse haluamasi vaihtoehto hiiren avulla.

Käytettävissä olevat näkymätyypit

Näkymä Kuvaus

Planes

Valitsemalla Planes voit tuoda näyttöön segmentoidut objektit ③ ja tasorekonstruk-
tiot ② kolmiulotteisessa näkymässä, joka on käytettävissä joillakin suunnitteluvälileh-
dillä.

①
②

③
• Näytettävät tiedot määräytyvät 3-D Plane View -välilehdellä (käytettävissä työkalu-

rivin Options-painikkeella, katso s. 490) määrittämiesi asetusten mukaan.
• Tasojen sijainti kolmiulotteisessa näkymässä muuttuu, jos kaksiulotteisissa näky-

missä tehdään muutoksia.

Perusnäkymän asetukset
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Näkymä Kuvaus

3D

Valitsemalla kohdan 3D voit tuoda näyttöön kolmiulotteisen mallin koko kuvausa-
lueesta.

③

Objects

Valitsemalla kohdan Objects voit tuoda näyttöön kolmiulotteisen näkymän vain
suunnitelluista objekteista.

③

HUOMAUTUS: Voit kiertää näyttöä kussakin tapauksessa viemällä hiiren näkymän kohdalle ja
vetämällä näkyviin tulevaa nuolta ③ haluamaasi suuntaan.
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19.3.3 Yhdistämisvaihtoehdot

Yleisiä tietoja

Object Creation -vaiheessa voit Composing Options -painikkeella tarkistaa kaksi eri
datasarjoista fuusioitua kuvaleikettä.

Yhdistämisvaihtoehdon valitseminen

Vaiheet

1.

Valitsemalla Composing Options -painikkeen saat näkyviin käytettävissä olevat vaihto-
ehdot (Off, Aperture tai Blending).

2.

Valitse haluamasi vaihtoehto hiiren avulla.

Käytettävissä olevat yhdistämisvaihtoehdot

Asetukset Kuvaus

Aperture

Voit verrata referenssileikkeen (oikeanpuoleinen ylänäkymä) määritettyä aluetta va-
littuna olevan kuvanäkymän leikkeeseen.

• Vie viiteleikkeen ja valitun leikkeen vertaamiseksi sininen kehys tarkistettavan
alueen päälle vetämällä sitä hiirellä.

• Muuta aukon kokoa hiiren avulla vetämällä kehyksen reunaa.

Perusnäkymän asetukset
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Asetukset Kuvaus

Blending

Voit verrata koko viiteleikettä (kullanruskea) koko valittuun kuvaleikkeeseen (sini-
nen).

• Lisätietoja viiteleikkeestä saat viemällä hiiren kuvan kohdalle, pitämällä hiiren va-
semman painikkeen painettuna ja vetämällä hiiren oikealle.

• Lisätietoja valittuna olevasta leikkeestä saat viemällä hiiren kuvan kohdalle, pitä-
mällä hiiren vasemman painikkeen painettuna ja vetämällä hiiren vasemmalle.

Off Valitsemalla kohdan Off voit poistaa yhdistämisvaihtoehdot käytöstä.
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19.3.4 2D-uudelleenkeskitys

Yleisiä tietoja

Käyttämällä 2D Recenter -toimintoa voit siirtää rekonstruktiotasoja tietyissä kuvanäkymissä ja
keskittää kuvanäytön. 

Uudelleenkeskitys

① ②
Kuva 284 

Nro Osa

① Vaakasuoran näytön mukauttaminen

② Pystysuoran näytön mukauttaminen

Kuvien keskittäminen

Vaiheet

1.

Valitsemalla 2D Recenter -painikkeen saat näkyviin pysty- ja vaakasuoran tason, jotka
näkyvät sinisinä viivoina kuvassa.

2.

Napsauta hiirellä haluamaasi tasoa ja vedä, kunnes viiva on haluamassasi kohdassa. Ku-
va keskitetään tähän uuteen kohtaan.
Voit siirtää vaaka- ja pystysuoraa tasoa samanaikaisesti napsauttamalla viivojen leikkaus-
pistettä ja vetämällä viivat haluamaasi kohtaan.

3. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla 2D Recenter -painikkeen uudelleen.

Perusnäkymän asetukset
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19.3.5 Kuvien zoomaus

Zoomaa kuvia

① ②

③

Kuva 285 

Nro Osa

① Vakiolähentäminen

② Osan lähentäminen

③ Loitontaminen

Lähentäminen ja loitontaminen

Asetukset

Zoom In
• Napsauttamalla valittua kuvanäkymää voit lähentää näytössä olevan kuvan.
• Viemällä hiiren kohdealueelle, pitämällä hiiren vasemman painikkeen painettuna ja

vetämällä saat näkyviin valintakehyksen.

Zoom Out
Napsauttamalla valittua kuvanäkymää voit loitontaa kuvaa niin, että saat yleiskäsityksen
koko kuvasta.

Voit lähentää ja loitontaa myös painamalla näppäimistön Ctrl-näppäimen alas ja käyttämällä hiiren
kiekkopainiketta.
Kaikki nykyisen suunnittelunäkymän leikenäkymät säätyvät samalla suurennustekijällä.
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Koko näytön näkymä

Kuva 286 

Koko näytön näkymän käyttöönotto

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Full Screen -painiketta voit suurentaa valittuna olevan näkymän koko
näytön kokoiseksi.
Asiaankuuluva alue on nyt selvästi näkyvissä suurennetussa näkymässä.

2. Napsauttamalla Full Screen -painiketta uudelleen voit poistaa toiminnon käytöstä ja pa-
lauttaa alkuperäisen näkymäasettelun.

Perusnäkymän asetukset
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19.3.6 Kuvien panorointi

Yleisiä tietoja

Panning-toiminnolla voit keskittää zoomauksen kohdepisteen uudelleen (säätää näytettävän
kuvan paikkaa näkymässä).

Panorointinäkymät

① ②
Kuva 287 

Nro Osa

① Tasonäkymä

② Leikenäkymä

Kuvien panorointi

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Panning-painiketta voit ottaa Panning-toiminnon käyttöön.

2.
Vedä leike hiirellä haluamaasi kohtaan valitussa näkymässä.
Muut näkymät päivittyvät vastaavasti.

3. Napsauttamalla Panning-painiketta uudelleen voit poistaa toiminnon käytöstä.

HUOMAUTUS: kaikki nykyisen suunnitteluvälilehden kuvanäkymät säätyvät valittuun kohtaan.
 

YLEISET NÄYTÖT JA TYÖKALUPALKIN TOIMINNOT

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 489



19.4 Näkymien lisäasetukset

Yleistä

Options-painike avaa joukon välilehtisivuja, joilla voit määrittää kolmiulotteisen näytön asetuksia
ja muuttaa valitun tietojoukon kuvien suuntaa.

Näkymätoimintojen aktivointi

Vaihe

Napsauta Options-painiketta.

Käytettävissä oleva välilehtisivut

Kuva 288 

Näkymien lisäasetukset
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19.4.1 2D-asetukset -välilehden käyttäminen

Yleisiä tietoja

Tällä välilehdellä voit määritellä kuvanäkymien yleiset näyttövaihtoehdot.

2-D Options -välilehti

Kuva 289 

Käytettävissä olevat toiminnot

Osa Toiminto

Scale Visible

Valitsemalla Scale Visible -valintaruudun voit näyttää asteikon (millimetreinä)
aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen kuvanäkymän oikealla puolella.
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Osa Toiminto

3-D Objects in
Slice Views

Voit käyttää kolmiulotteista näyttöä Object Creation -vaiheen aikana luotujen
objektien Overview-välilehden leikenäkymissä.

Jos tämä vaihtoehto inaktivoidaan, kohteet näkyvät läpikuultavina 2D-kohteina.

Display Interpo-
lation

Kun tämä valintaruutu on valittuna, ohjelma interpoloi kuvien pikselit paran-
taakseen näytön laatua kuvanäkymissä.

① ②

• ① Ei interpolointia
• ② Interpoloitu

Ääriviivojen le-
veysvaihtoeh-

dot

Seuraavilla toiminnoilla voidaan määritellä kohteen ääriviivojen leveys:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Näkymien lisäasetukset
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Osa Toiminto

Show Contours
Only

Näyttää segmentoidut objektit pelkkinä ääriviivoina.
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19.4.2 3-D Plane View -välilehden käyttö

Yleisiä tietoja

Tässä välilehdessä voit valita kolmiulotteisissa näkymissä näytettävät kohteet. 

3-D Plane View -välilehti

Kuva 290 

Valinnan tekeminen

Vaiheet

1.

Valitse näytettävät kohteet:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmentoidut objektit, esimerkiksi suunnittelukohdealue

tai aivorunko)

2. Vahvista valintasi napsauttamalla OK.

HUOMAUTUS: Valittujen tasojen ja objektien näyttäminen edellyttää, että View Types -
painikkeella valitaan Planes-vaihtoehto (katso s. 482).
 

Näkymien lisäasetukset
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19.4.3 3-D Thresholding -välilehden käyttö

Yleisiä tietoja

Tällä välilehdellä voit määritellä kynnyksen asteikolla näytettäville Hounsfield-yksiköille tai
harmaasävyarvoille, joita käytetään luurakenteen ja -kudoksen näyttämisessä datasarjassasi.

Kuvajoukko Käytettävä yksikkö

TT Hounsfield-yksiköt

MR Harmaasävyarvot

PET SUV-arvot

3-D Thresholding -välilehti

Kuva 291 

Kynnyksen mukauttaminen

Vaiheet

1.
3D-näytön kynnyksen säätö:
• käytä histogrammin liukusäädintä (näytön oikeassa alareunassa) tai
• syötä haluttu arvo Threshold [HU] -kenttään histogrammin alapuolelle

2. Voit näyttää tulokseksi saatavan kolmiulotteisen mallin esikatselun napsauttamalla näytön
vasemmassa alakulmassa olevaa päivitysnäkymää.
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Lisätoiminnot

Osa Toiminto Katso

Syvyysvieritys Sivu 479

2D-uudelleenkeskitys Sivu 486

Panorointi Sivu 489

Lähennä/Loitonna Sivu 487

Näkymätyypit Sivu 482

Näkymien lisäasetukset
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19.4.4 3-D Clipping -välilehden käyttö

Yleisiä tietoja

Tällä välilehdellä voit määritellä 3D-näkymissä näytettävän kuvan osan.

3-D Clipping -välilehti

Kuva 292 

Leikkausalueen määrittäminen

Vaiheet

1. Napsauttamalla Enable Clipping Range 3-D Clipping Areas -osassa saat näkyviin sini-
set kehykset ylemmissä kuvanäkymissä.

2.

Napsauta valintaikkunassa oikealla olevaa Adjust Clipping Range/Cubic Cut -painiket-
ta.

3.

Vie hiiri sinisen kehyksen kohdalle ja säädä kehystä niin, että poistettava alue jää sen si-
säpuolelle.
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Vaiheet

4.

Voit näyttää tulokseksi saatavan kolmiulotteisen mallin esikatselun napsauttamalla näytön
vasemmassa alakulmassa olevaa päivitysnäkymää.

Kuutioleikkauksen suorittaminen

Tällä toiminnolla voit poistaa 3D-mallin neljänneksen, jolloin saat näkyviin poikkileikkauksen.

Vaiheet

1. Napsauttamalla Enable Cubic Cut 3-D Clipping Areas -osassa saat näkyviin siniset ke-
hykset ylemmissä kuvanäkymissä.

2.

Napsauta valintaikkunassa oikealla olevaa Adjust Clipping Range/Cubic Cut -painiketta
(jos sitä ei ole jo aktivoitu).

3.

Valitse 3D-mallista poistettava neljännes:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Napsauta sinisen neljänneksen reunaa aksiaalisessa tai koronaalisessa näkymässä ja
määritä kolmiulotteisesta mallista poistettava alue säätämällä kulmia.

5.

Voit näyttää tulokseksi saatavan kolmiulotteisen mallin esikatselun napsauttamalla näytön
vasemmassa alakulmassa olevaa päivitysnäkymää.

Näkymien lisäasetukset
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Lisätoiminnot

Osa Toiminto Katso

Syvyysvieritys Sivu 479

2D-uudelleenkeskitys Sivu 486

Panorointi Sivu 489

Lähennä/Loitonna Sivu 487
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19.4.5 Display Orientation -välilehden käyttäminen

Yleisiä tietoja

Tällä välilehdellä voit valita näkymän suunnan varmistaaksesi, että se vastaa potilaan suunniteltua
asentoa hoitopöydällä.

Display Orientation -välilehti

Kuva 293 

Suuntavaihtoehdot

Voit valita seuraavista suuntavaihtoehdoista:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF).

Näkymien lisäasetukset
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19.5 Ikkunointi
19.5.1 Ikkunoinnin perusasetusten käyttö

Yleisiä tietoja

Ikkunointipainikkeilla säädetään näytössä olevan kuvan harmaasävytasoa rakenteiden
valoisuuden tai kontrastin parantamiseksi.
Voit säätää ikkunointiasetuksia aksiaali-, sagittaali- ja koronaalinäkymissä.

Ikkunointinäyttö

Kuva 294 

Nykyisten ikkunointiasetusten tarkasteleminen

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Windowing-painiketta voit ottaa toiminnon käyttöön.

2.

Saat määritetyt asetukset sisältävän histogrammin näkyviin napsauttamalla näkymää ja
pitämällä hiiren painiketta painettuna.

3. Histogrammi poistuu heti, kun vapautat taas hiiren ykköspainikkeen.

4. Napsauttamalla Windowing-painiketta uudelleen voit poistaa toiminnon käytöstä.
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Ikkunointiasetusten mukauttaminen

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Windowing-painiketta voit ottaa toiminnon käyttöön.

2.

Voit säätää harmaasävyasteikon tasoa (valitun ikkunaleveyden keskus) napsauttamalla
näkymää ja
• vetämällä hiirtä ylöspäin, jos haluat suurentaa tasoa,
• vetämällä hiirtä alaspäin, jos haluat pienentää tasoa.

3.
Voit säätää Hounsfield- tai harmaasävyarvon ikkunaleveyttä napsauttamalla kuvaa ja
• vetämällä hiirtä oikealle, jos haluat suurentaa leveyttä,
• vetämällä hiirtä vasemmalle, jos haluat pienentää leveyttä.

4. Napsauttamalla Windowing-painiketta uudelleen voit poistaa toiminnon käytöstä.

Ikkunointi
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19.5.2 Ikkunoinnin lisäasetusten käyttö

Yleisiä tietoja

Windowing Dialog -valintaikkunatoiminto tarjoaa lisätoimintoja harmaasävyarvon, Hounsfield-
yksikön tai SUV-jakauman säätöön niin, että luurakenne tai pehmytkudoksen merkkipisteet on
helpompi erottaa kuvissa.

Kuvajoukko Käytettävät yksiköt

TT Hounsfield-yksiköt

MR Harmaa

PET SUV

Windowing Dialog -toiminnon aktivointi

Vaihe

Napsauta Windowing Dialog -painiketta.

Windowing-valintaikkuna

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Kuva 295 
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Windowing-valintaikkunan sisältö

Nro Osa Toiminto

① Current Valitun kuvajoukon alkuperäinen leike.

② Preview Säätöjen mukainen esikatselu muokatusta leikkeestä.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Valitse ennalta määritetyt ikkunointiarvot.

④ Inverse-valinta-
ruutu

Voit muuttaa värinäytön oletusasetukset käänteisiksi esimerkiksi niin, et-
tä ilma näkyy valkoisena ja luu mustana.

⑤ Level HU Säädä harmaan arvojen tasoa.

⑥ Width HU Säädä harmaan arvojen leveyttä.

⑦ Histogrammi Graafinen esitys Hounsfieldin yksiköiden/harmaan arvojen jakautumi-
sesta kuvatiedoissa.

⑧ Zoom-valinta-
ruutu

Rajaa graafisen esityksen Hounsfield-yksiköiden / harmaasävyarvojen
jakaumasta tietylle alueelle.

Ennalta määritetyt ikkunointiasetukset

Asetus Kuvaus

Bone Luun näyttävää ikkunointia sovelletaan niin, että pehmytkudos himmennetään
näkyvistä, jolloin luu näkyy selvemmin (vain TT-kuvajoukot).

Current Win-
dowing

Palauttaa tämän valintaikkunan avaamisen yhteydessä määritetyt ikkunointia-
setukset.

Full Range Kuvajoukkoon sovelletaan kuvauslaitteella tallennettua harmaan arvojen/
Hounsfieldin yksiköiden koko aluetta.

Radiology De-
fined Soveltaa kuvien kuvaamisen yhteydessä määritettyjä asetuksia.

Mielenkiintoalueen ikkunointi

Tällä toiminnolla voit määritellä tietyn alueen kuvajoukossa ja soveltaa tämän alueen
harmaasävyarvoja tai Hounsfield-yksiköitä koko datasarjaan.

Vaiheet

1.

Ota toiminto käyttöön napsauttamalla Windowing Region of Interest -painiketta.

Ikkunointi
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Vaiheet

2.

Piirrä Preview -näkymässä hiirellä kehys sen alueen ympärille, jolta haluat valita Windo-
wing-asetukset.

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Preview-aluetta haluamassasi kohdassa kuvaa.

3.

Vapauta hiiren ykköspainike, jolloin saat näkyviin lasketut esikatselutulokset.

4. Ota valitun alueen harmaan arvot käyttöön koko kuvajoukossa valitsemalla OK.

Harmaasävytason ja harmaan arvojen leveyden mukauttaminen

Voit tehdä nämä säädöt, kun Zoom-valintaruutu ei ole valittuna.

Vaiheet

1.

Kuvaikkunan keskikohdan säätö:

• syötä haluttu arvo Level HU -kenttään tai
• liu’uta vastaavaa liukusäädintä, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin.

2.

Kuvaikkunan leveyden säätö:

• syötä haluttu arvo Width HU -kenttään tai
• liu’uta vastaavaa liukusäädintä, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin.
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Harmaasävyjakauman leveyden säätö

② ③

①

Kuva 296 

Asetukset

Määritä tarvittavat Right HU- ja Left HU -arvot suoraan niitä vastaaviin kenttiin.

Liu’uta hiirellä vasemman ② ja/tai oikean arvon ③ liukusäätimiä, kunnes haluamasi arvot näky-
vät vastaavissa kentissä.

HUOMAUTUS: Valitsemalla Zoom-valintaruudun ① voit rajata Hounsfield-yksiköiden/
harmaasävyarvojen jakautumisen graafisen esityksen tietylle alueelle, jolloin voit määrittää
ikkunoinnin tarkemmin.
 

Lisätoiminnot

Osa Toiminto Katso

Syvyysvieritys Sivu 479

Voit selata yksittäisiä leikkeitä nousevassa tai laskevas-
sa järjestyksessä. Sivu 478

Panorointi Sivu 489

Lähennä/Loitonna Sivu 487

Ikkunointi-painikkeella voit säätää harmaasävytason ja-
kautumista näkyvissä olevissa kuvissa, kun haluat pa-
rantaa rakenteiden näkyvyyttä tai lisätä kontrastia.

Sivu 501

Screenshot-painikkeella voit tallentaa näyttökuvan näy-
tössä olevista näkymistä ja valintaikkunoista. Sivu 512

Ikkunointi
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19.6 Tarkistustoiminnot
19.6.1 Hounsfieldin yksiköiden/harmaasävyarvojen mittaus

Yleisiä tietoja

Measure Hounsfield Units- ja Measure Values -toiminnoilla voit mitata kuvaleikkeen minkä
tahansa pisteen Hounsfield-yksiköt tai harmaasävyarvon.

Komponentti Toiminto

Measure Hounsfield Units -painike on näkyvissä TT-kuvajoukkojen yhteydes-
sä.

Measure Values -painike on näkyvissä muiden kuvajoukkojen yhteydessä. Ar-
vot voidaan mitata joko harmaasävyarvoina (esimerkiksi MR-kuville) tai vakio-
kertymäarvoina (standard uptake values SUV), esimerkiksi tietyille PET-kuvauk-
sille. Myös muut arvot ovat mahdollisia käytettävän kuvausmodaliteetin mu-
kaan. 

Mittayksiköt

Osa Toiminto

Hounsfield-yk-
siköt

Diagnostisessa TT-kuvantamisessa tiheys arvioidaan kansainvälisinä Houns-
field-yksikköinä (HU) asteikolla –1024–3071, jossa 0 on veden arvo (1,0 g/cm³)
ja –1000 ilman arvo.
Jos kuvauslaitteen HU-asteikko laajentuu 12 bittiä (–1024–3071), suuremmat
arvot lyhennetään:
• arvot, joiden suuruus on < –1024, lyhennetään arvoksi –1024,
• arvot, joiden suuruus on > 3071, lyhennetään arvoksi 3071.

Neurologisessa TT-kuvantamisessa aivokudoksen selkeästi esittävinä kontras-
tiarvoina käytetään yleensä 40 HU:n Level-arvoa ja 100 HU:n Width-arvoa.

Harmaasä-
vyarvot Harmaasävyarvo vaihtelee arvosta 0 (musta) arvoon 255 (valkoinen).

Mittausnäyttö

① ②
Kuva 297 

Nro Osa

① Hounsfield-yksiköt

YLEISET NÄYTÖT JA TYÖKALUPALKIN TOIMINNOT

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 507



Nro Osa

② Harmaasävyarvot

Mittaustoimintojen käyttö

Vaiheet

1.

Napsauta soveltuvaa painiketta (Measure Hounsfield Units tai Measure Values).

2.

Saat valitun pisteen Hounsfield-yksikön tai harmaasävyarvon näkyviin napsauttamalla
hiirtä missä tahansa leikkeen pisteessä.
Voit päivittää arvon dynaamisesti pitämällä hiiren vasemman painikkeen painettuna ja ve-
tämällä sitten hiiren kuvan yli.

3. Napsauttamalla uudelleen asiaankuuluvaa painiketta inaktivoit toiminnon ja poistat kuva-
näkymässä näkyvän arvon.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

iPlan RT Dose voi näyttää vain harmaasävyarvon/Hounsfield-yksikön/SUV-tiedot pikseliä
kohti, kuvauslaitteen laskemana ja viemänä. Ole erityisen huolellinen tulkitessasi näitä
tietoja, ja varmista, että tiedot ovat oikein. Kartiosäteilykeila-TT-data tai rotaatio-angiodata
eivät esimerkiksi sisällä ajankohtaisia HU-arvoja.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa näkyvän Hounsfield-yksikön tarkkuus.

Joidenkin modaliteettien (esim. PET/MRI/SPECT/DTI) iPlan RT Image -versiota 4.1.2
edeltävillä versioilla tuotuja kuvajoukkoja ei ehkä näytetä oikein. Tiettyjen leikkeiden
absoluuttiset pikselitiedot ja etenkin eri leikkeiden (3D-rekonstruktiot) väliset suhteelliset
pikselitiedot saattavat olla virheellisiä. Tämä ei vaikuta PET-kuviin, joissa on
vakiokertymäarvot (standard uptake values l. SUV).

Jos havaitaan PET-kuvaus, jota ei ole importoitu asianmukaisesti edelliseen iPlan-
versioon, tuo tämä kuvajoukko uudelleen iPlan RT Image 4.1.2 -version tai sitä uudemman
version avulla.

Jos havaitaan MR-kuvajoukko, jota ei ole asianmukaisesti tuotu edelliseen iPlan RT -
versioon, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Koska SUV-arvot voivat vaihdella käytetyn PET-skannerin mukaan, vertaa aina ennen
käyttöä näytössä näkyvää arvoa skannerilla suoraan saatuun SUV-arvoon.

Tarkistustoiminnot
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19.6.2 Koordinaattijärjestelmä

Yleisiä tietoja

Sen mukaan, työskenteletkö lokalisoitujen vain lokalisoimattomien kuvien kanssa, mittausten
näyttämisessä käytetään erillistä potilaskoordinaattijärjestelmää.
• Lokalisoimattomat kuvat: yhtenäisyyden vuoksi iPlan RT Dosessa käytetään samaa

potilaskoordinaattijärjestelmää kuin ExacTracissa (katso s. 518). Vaihtoehtoisesti on myös
mahdollista asettaa Surface Segmentation -vaiheessa referenssipiste, jota käytetään
koordinaattijärjestelmän lähtöpisteen määrittelyssä.

• Lokalisoidut kuvat: koordinaattijärjestelmä perustuu stereotaktisen paikantimen määrittämään
viitekehykseen.

Brainlab-koordinaattijärjestelmä: Lokalisoimattomat kuvajoukot

Kuva 298 

YLEISET NÄYTÖT JA TYÖKALUPALKIN TOIMINNOT

Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 509



19.6.3 Etäisyyksien mittaus

Yleisiä tietoja

Measure Distances -toiminnon avulla pääset mittaamaan kuvan minkä tahansa kahden pisteen
välisen etäisyyden.

Etäisyysnäyttö

Kuva 299 

Etäisyyksien mittaaminen

Vaiheet

1.

Ota toiminto käyttöön napsauttamalla Measure Distances -painikkeella.

2.
Napsauta kahta kuvan pistettä hiirellä.
Valittujen pisteiden välinen etäisyys lasketaan ja näytetään millimetreinä.

3. Tarvittaessa voit sijoittaa pisteen uudelleen napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä vali-
tun pisteen haluamaasi kohtaan.

4. Poista toiminto käytöstä ja kuvanäkymässä näkyvä etäisyysarvo näkyvistä napsauttamal-
la Measure Distances -painiketta uudelleen.

Hoitoa ilman lokalisointia tulisi tehdä vain, jos skaalaus on tarkistettu.

Tarkistustoiminnot

510 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.6.4 Kulmien mittaus

Yleisiä tietoja

Measure Angles -toiminnon avulla pääset mittaamaan kuvan minkä tahansa kolmen pisteen
välisen kulman.

Kulmanäyttö

Kuva 300 

Kulmien mittaaminen

Vaiheet

1.

Ota toiminto käyttöön napsauttamalla Measure Angles -painikkeella.

2.
• Napsauta kolmea kuvan pistettä hiirellä.
• Valittujen pisteiden välinen kulma lasketaan ja näytetään.

3. Tarvittaessa voit sijoittaa pisteen uudelleen napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä vali-
tun pisteen haluamaasi kohtaan.

4. Poista toiminto käytöstä ja kuvanäkymässä näkyvä kulma-arvo näkyvistä napsauttamalla
Measure Angles -painiketta uudelleen.
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19.6.5 Näyttökuvat

Näyttökuvan ottaminen näkyvissä olevasta näytöstä

Vaihe

Napsauta Screenshot-painiketta.

Tallennettu näyttökuva

Ohjelma näyttää viestin, joka vahvistaa, että näyttökuva on tallennettu ja ilmoittaa tallennuspolun.
Oletusarvoinen tallennuspolku on C:\Brainlab\Screenshots.

Kuva 301 

Potilaan yksityisyyden suoja

Potilaan nimi näkyy jokaisessa näyttökuvassa. Potilaan yksityisyyden suojaamiseksi varmista, että
kaikkien näyttökuvien käyttö rajoitetaan vain hoitohenkilökunnalle.

Tarkistustoiminnot
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19.7 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia

Yleistä

Tässä osassa kuvataan joitakin iPlan RT:n lisäominaisuuksia, jotka helpottavat sen käyttöä.

iPlania koskevat tiedot

Napsauttamalla Brainlabin logoa päänäytön alareunassa voit tarkastella iPlan-versiota, Brainlabia
ja asennettuja iPlan-osia koskevia tietoja:

Kuva 302 

Käyttäjän vaihtaminen

Vaiheet

1. Napsauta Brainlabin logoa.

2. Napsauta Change User -painiketta.

DVH-akseleiden skaalaus

Jos haluat suurentaa DVH-akseleilla näytetyn tilavuuden tai annoksen aluetta, napsauta ja vedä
y- ja x-akselin päissä olevia nuolia, kunnes kaavio saavuttaa halutun alueen.

Kuva 303 
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Annosasteikoiden kynnykset

Jos haluat näyttää annosasteikolla lisäkynnyksiä tai poistaa niitä, aseta hiiri vastaavan
annosasteikkoarvon kohdalle ja kaksoisnapsauta hiiren ykköspainiketta (voidaan näyttää enintään
kahdeksan kynnystä).
Voit määrätä kynnykselle korkeamman näyttöprioriteetin kaksoisnapsauttamalla vastaavaa arvoa
annosasteikon vasemmalla puolella.

Kuva 304 

Hiiren kakkospainikkeen käyttö

Hiiren kakkospainikkeella voidaan suorittaa joitakin toimintoja:
Voit avata Treatment Planning -vaiheessa pikavalikon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
seuraavia kohtia:
• RTPlan
• Hoitoryhmä
• Hoitoelementti

Hyödyllisiä lisäominaisuuksia

514 Kliininen käyttöohje Ver. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.7.1 Hoitonäyttö viitteeksi
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Näyttö viitteeksi

Hyödyllisiä lisäominaisuuksia
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20 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT
20.1 Hoitotermit

Tilan isosentripiste

Yleisesti tällä tarkoitetaan kohdepistettä, jossa kaikki säteilykeilat risteävät riippumatta
hoitopöytäkulmasta tai lineaarikiihdyttimen (Linac) kanturikulmasta.

Kuva 305 

Erilaiset isosentrit

Viittaa potilaan kudoksen suunnittelukohdealueeseen, jotka on sijoitettu tilan isosentriin ennen
hoitoa.

Kanturi

Röntgensäteen ulostuloaukon sisältävän lineaarikiihdyttimen liikkuva kannatinosa on nimeltään
kanturi.

Kanturikulma

Vakiosuunta, josta kanturin kulmaa tarkastellaan, on seisten lineaarikiihdyttimen edessä ja
katsoen hoitopöydän jalkopäästä pääpuoleen. Tavallisesti kulma kasvaa myötäpäivään alkaen
arvosta 0° kohdassa, jossa kanturin pää on suoraan potilaan yläpuolella. Linacin mallin ja
asetusten mukaan ohjelmaa voidaan mahdollisesti muokata ilmoittamaan joko IEC-, DIN-, IEC
61217- tai Varian-asteikon arvot. Muut asetukset ovat mahdollisia, mutta niiden tulee olla
tehdasasetuksia. Ylhäältä oikealle:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (vastapäivään)

Pöydän kulma

Hoitopöytä määritellään yleensä 0°:seen keskiasennossa (oletus). Kiertäminen myötäpäivään
määritellään käyttäen positiivisia kulmia 90 asteeseen saakka ja kiertäminen vastapäivään
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kulmien 359–270° (0°... –90°) avulla. Hoitokeskuksessasi käytettävät kulma-asetukset saattavat
poiketa edellä ilmoitetuista. Ohjelma tukee tällä hetkellä IEC-, DIN-, IEC 61217- ja Varian-
asteikkoja. Muut asteikot ovat mahdollisia, mutta niiden tulee olla tehtaalla asetettuja. Vasemmalta
oikealle:
• IEC: 90°, 0°, 270° (myötäpäivään)
• DIN: 270°, 0°, 90° (vastapäivään)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (vastapäivään)
• Varian: 270°, 180°, 90° (myötäpäivään)

Kollimaattorikulma

Linacin päätä voidaan kiertää moniliuskakollimaattorin liuskojen suunnan muuttamiseksi tai minkä
tahansa lisälaitteen kääntämiseksi. Kiertäminen on tarpeen, jotta voitaisiin saavuttaa pienin
säteilytyskenttäkoko ja säästää mahdollisimman paljon tervettä kudosta säteilyaltistukselta.
Linacin mallin ja asetusten mukaan ohjelma tukee tällä hetkellä IEC-, DIN-, IEC 61217- tai Varian-
asteikkoja. Muut asteikot ovat mahdollisia, mutta niiden tulee olla tehdasasetuksia. Edestä
oikealle:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (myötäpäivään)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (vastapäivään)

Koordinaatistot

Lokalisoidun datan koordinaattijärjestelmä perustuu stereotaktisen paikantimen antamaan
koordinaatistoon. Paikantamattomien kuvien yhteydessä käytetään samaa potilaskoordinaatistoa,
jota myös ExacTrac käyttää. Vakiokoordinaattijärjestelmien vertailu on alla.

Kuva 306 
Jos useampi kuin yksi lokalisoitu datasarja on käytettävissä, varmista, että valitset oikean sarjan
potilaan asettelua varten. Jos potilas tai paikannin on liikkunut TT-kuvauksen ja hoidon välillä,
esim. korjattaessa päärenkaan asentoa ja kuvattaessa potilasta uudelleen, aiemmin luodun
datasarjan koordinaatisto ei päde. Epäkelvon datasarjan valinta aiheuttaa potilaan
kohdistusvirheen.

Säteilykeila, kenttä

Yksittäinen säteilylähdeyksikkö, jolla on kiinteä kanturi-, pöytä- ja kollimaattorikulma, on nimeltään
säteilykeila tai kenttä.
Yleisesti sädehoidon tarkoitus on minimoida normaaliin kudokseen kohdistuva säteilyannos ja
samalla maksimoida suunnittelukohdealueeseen kohdistuva annos. Tämän saavuttamiseksi
säteilykeila muodostetaan suunnittelukohdealueen projektioon isosentrin tasoon, joka on
kohtisuorassa tulevaan säteilykeilaan (näkyy keilanäkymässä [beam eye view, BEV]) nähden.
Suunnittelukohdealueen muotoon mukautuva annosjakauma saadaan aikaan limittämällä useita
tällaisia säteilykeiloja. Terveen kudoksen annoksen minimoimiseksi säteilykeiloja rajataan
mahdollisimman paljon kolmessa suunnassa. Säteilykeilan asettelun vapaus voi kuitenkin olla
rajoitettu, jos lähellä on herkkiä alueita (riskielimet [organs at risk, OAR]). Brainlab suosittelee, että
tarkistat isosentrin lukituksen keilanäkymässä.

Hoitotermit
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Laiteprofiili

Tämä määrittelee käytettävän laitteiston (Linac, leuat, moniliuskakollimaattorit [MLC] tai
kartiokollimaattorit) ja sisältää linkkejä yhteen (Circular Cones tai MLC + Pencil Beam -tiedot) tai
kahteen (MLC + Pencil Beam ja Monte Carlo -tiedot) säteilykeilaprofiiliin.

Annosprofiili/säteilykeilaprofiili

Sisältää tietyn Linac-MLC-energia-säteily-yhdistelmän täydelliset dosimetriset tiedot.

ASCII-merkistö

American Standard Code for Information Interchange. Kehitetty erityyppisten
tietojenkäsittelylaitteiden välisen yhteensopivuuden mahdollistamiseksi.

Kellonajan muoto

Jos muuta ei ole ilmoitettu, koko iPlan RT -hoidonsuunnittelujärjestelmässä käytettävä kellonajan
muoto on hh:mm:ss eli tunnit (hh), minuutit (mm) ja sekunnit (ss). Tunnit merkitään 24 tunnin
kellon mukaan.

Lineaariset mitat

Lineaariset mitat ilmoitetaan aina millimetreinä.
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20.2 IMRT-termit

IMRT

Intensiteettimuokattu sädehoito (Intensity Modulated Radiotherapy).

Osakeilat

Säteilykeilan pienet osa-alueet, joiden intensiteetti voi vaihdella.

CIAO

Rajattu täydellinen säteilyalue; yksittäisen säteilykeilan kattama alue, joka nähdään optimoinnin
aloituspisteenä käytettävässä keilanäkymässä.

Raja-arvot

Annosrajoitukset (positiivinen; suunnittelukohdealue ja/tai negatiivinen; riskielin), joita hoidossa
tulee noudattaa.

Annosvoimakkuusraja

Rajaa annoksen ja annosvoimakkuuden yhdistelmän minimiin tai maksimiin, x % annoksesta ja y
% annosvoimakkuudesta.

Käänteinen suunnittelu

Osakeilojen optimointi hoitorajoja noudattaen.

Kertymäkartta

Yhden säteilykeilan kaikki osakeilat sisältävä virtuaalinen kenttä.

Liuskasekvensointi

Liuskan liikkeen laskeminen halutun kertymäkartan tuottamiseksi.

Segmentti

Liuskojen asemien yksittäinen tila; kaikkien segmenttien kertymä tuottaa kertymäkartan.

Dynaaminen liuskasekvensointi

Liuskasekvensointi liuskojen dynaamisen liikkeen avulla säteilytyksen aikana; kaikki säteilytetyt
segmentit säteilykeilan ollessa päällä.

Step-and-Shoot-liuskasekvensointi

Liuskasekvensointi vuorottelee liuskan liikkumisen ja säteilytyksen välillä; ensin asetetaan
segmentti, sitten aktivoidaan säteilykeila.

IMRT-termit
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Ponttiefekti

Liuskasekvensoinnin ongelma liuskojen ponttirakenteen takia.

Liuskansisäinen vuoto

Liuskojen kautta tapahtuvan lähetyksen välinen vuoto.

Liuskojen välinen vuoto

Vierekkäisten liuskojen välinen vuoto.

MLC-vuoto

MLC:n (liuskan sisäisen ja liuskojen välisen vuodon keskiarvo) kautta vuotanut säteily.
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IMRT-termit
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21 LIITE
21.1 Taustatietoja kuvien yhdistämisestä

Yleistä

iPlan RT Image -ohjelmassa käytettävä kuvien yhdistämisen algoritmi on täysin automaattinen,
voimakkuuteen perustuva algoritmi, jonka avulla voidaan sekä rekisteröidä että yhdistää
lääketieteellisiä kuvajoukkoja kuvaustavasta ja kuvajoukkojen kuvaussuunnasta riippumatta.
Objektien rekisteröinti ei edellytä objektien ääriviivojen esittämistä kuvajoukoissa tai
merkintäpisteiden määrittämistä. Tällä menetelmällä voidaan rekisteröidä minkä tahansa
kuvaustyypin kuva toisen kuvaustyypin kuvaan riippumatta kuvajoukkojen suunnasta. Kun
oletetaan, että kuvajoukossa näkyvä objekti toimii jäykän rakenteen tavoin, kuvajoukkojen
yhdistäminen edellyttää kuuden muuntoparametrin (kolmen asteen kääntö- ja kiertovaralla)
määrittämistä.
iPlan RT Image laskee ensimmäisen kuvajoukon kunkin vokselin osalta sitä vastaavan toisen
kuvajoukon vokselin sijainnin. Samankaltaisuus lasketaan kaikkien vokseliparien sekvenssin
perusteella. Yhteiset tiedot ovat luotettavin ehto, joka tuottaa lähes kaikissa tapauksissa
tyydyttävät tulokset. Algoritmi pyrkii luomaan mahdollisimman suuren samankaltaisuuden
määrittämällä muuntoparametrit kuvajoukkojen välillä. Kun käytetään useaa tarkkuutta, voidaan
lyhentää laskenta-aikaa sekä pienentää paikalliseksi maksimiksi muunnon riskiä.
Algoritmi perustuu osittain teoksiin A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information ja Automated 3D registration of MR and CT images of the head (katso
lähdeluettelo [1, 2]).
Hieman erilainen, mutta kiinnostava menetelmä kuvataan teoksessa Multi-modal volume
registration by maximization of mutual information (katso lähdeluettelo [3]).

Kuvajoukot voivat sisältää samasta objektista (esimerkiksi potilaan päästä) otettuja kuvia,
joiden tarkkuudet, suuntaukset ja kuvaussuunnat voivat poiketa toisistaan. Tämä
edellyttää, että kummankin kuvajoukon pikselikoko ja leikkeiden välinen etäisyys
tunnetaan. Algoritmi täsmää kuvajoukot määrittämällä, kuinka paljon toista kuvajoukkoa on
käännettävä ja kierrettävä suhteessa toiseen kuvajoukkoon.

Jäykkä muunnos

Alkutilanteessa samasta objektista (esimerkiksi potilaan päästä) on kaksi kolmiulotteista kuvaa.
Kun oletetaan, että vääristymiä ei ole, toisen kuvan tietyn jäykän muunnoksen tulisi tuottaa
tulokseksi täysi rekisteröinti ensimmäisen kuvan kanssa. Tästä lähtien ensimmäistä kuvajoukkoa
kutsutaan viitejoukoksi ja toista kuvajoukkoa testijoukoksi. Lyhenteet r ja t viittaavat viitejoukon ja
testijoukon määriin.
Jäykän muunnon (lyhenne RT voi viitata joko jäykkään muuntoon [englanniksi rigid
transformation] tai kierto-kääntötoimintoon [englanniksi rotation-translation]) kuusi parametria
perustuu kolmeen kiertokulmaan φx, φy, φzja kolmeen kääntövektoriin (tx, ty, tz)T.
Kiertoparametrit muodostavat ortogonaalisen kiertomatriisin,
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R0

ϕ y ϕ zcoscos ϕ y ϕ zsincos ϕ ysin–
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ϕ x ϕ y ϕ zcossincos ϕ x ϕ zsinsin+ ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zcossin–sinsincos ϕ x ϕ ycoscos

=

jossa kääntövektoria ilmaisee T. Koska kuvien vokselikoot voivat poiketa toisistaan, tämä ero on
korjattava käyttämällä kertoimena vokselikokojen suhdetta.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Jos tätä muunnosta sovelletaan tiettyyn testijoukon sijaintiin (xt, yt, zt)T, sijainnin vastine
viitejoukossa ilmaistaan.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Yhdistetty histogrammi

Yhdistetty histogrammi on kaksiulotteinen yhteenveto tavallisesta kuvahistogrammista. Se
perustuu kahteen kuvaan ja niiden väliseen jäykkään muuntoon RT (joka on sattumanvarainen
mutta vakio).
Jokaista testijoukon vokselia (xt, yt, zt)T vastaava viitejoukon vokseli (xr, yr, zr)T lasketaan.
Jokainen vokselipari sisältyy yhdistettyyn histogrammiin voimakkuuksiensa It ja Ir mukaisesti.
Huomaa, että koordinaatit xr, yr, zr eivät ole välttämättä kokonaislukuja. On hyvin todennäköistä,
että tämä piste sijaitsee jossakin viitejoukon ruudukon ruutujen välissä. Tämän vuoksi tämän
pisteen voimakkuus Ir on interpoloitava ympäröivien vokselien voimakkuuksista. Sellaisia
testijoukon vokseleita, joiden vastineet eivät sijaitse viitejoukon sisäpuolella, ei sisällytetä
yhdistetyn histogrammin laskentaan.

Samankaltaisuusmitat

Samankaltaisuusmitat ovat laskentamalleja, jotka käyttävät syötteenä yhdistettyä histogrammia ja
palauttavat tulokseksi yhden luvun. Tämän yhden luvun tulee edustaa sen muunnoksen laatua,
jota varten yhdistetty histogrammi on laskettu. Mitä suurempi tämä luku on, sitä parempaa
muunnoksen laatua se edustaa. Luvun, joka lopulta rekisteröi kuvat, on oltava suurin mahdollinen
arvo.
Käytettävissä olevat samankaltaisuusmitat määräytyvät kuvajoukkojen välisen suhteen tyypin
mukaan. Yksinkertaisin tapaus on täysin identtinen suhde. Tällöin kuvajoukot ovat identtiset,
mutta niitä on kierretty ja käännetty suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi saman potilaan kaksi TT-
kuvaa edustavat lähes identtistä suhdetta. Tässä tapauksessa samankaltaisuusmittana voidaan
käyttää voimakkuuserojen negatiivista neliösummaa.
Yleisemmät suhteet edellyttävät monimutkaisempia samankaltaisuusmittoja. Affiinien suhteiden
osalta voidaan käyttää korrelaatiokerrointa. Toiminnalliset suhteet edellyttävät (vähintään)
Woodsin ehdon [4] (tämä ehto on luotu MR-kuvan PET-kuvaan yhdistämistä varten, kun suhde on
lähellä toiminnallista) tai korrelaatiosuhteen [5] käyttämistä. Yhteiset tiedot [6, 7] ja sen lähimitat
ovat monimutkaisimpia samankaltaisuusmittoja, ja niiden avulla voidaan ratkaista lähes kaikki
suhteet.

Optimointi

Samankaltaisuusmitta on menetelmä, joka määrittää reaaliluvun (sen arvon) muunnolle RT, jonka
avulla yhdistetty histogrammi lasketaan. Samankaltaisuusmittaa voidaan pitää
muunnosparametrien φx, φy, φz ja tx, ty, tz funktiona S. Nämä parametrit yhdistetään siten, että
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muodostuu parametrivektori p. Optimaalista parametrivektoria, jota kuvien tulee vastata, vastaa
p*.
iPlan RT Image pyrkii määrittämään nämä optimaaliset muunnosparametrit. Kun oletetaan, että
käytetään ”kohtuullista” samankaltaisuusmittaa, funktion S arvon tulee olla yleinen maksimi
pisteessä p*. Toisin sanoen: S(p*) ≥ S(p) kaikkien kelvollisten pisteiden p osalta.
iPlan RT Image etsii tämän optimaalisen parametrivokselin käyttämällä mallinhakualgoritmin
muokattua versiota. Funktion S laskeminen suhteessa tiettyyn pisteeseen p on kuitenkin hyvin
hidasta (koko yhdistetty histogrammi on laskettava yhdellä kertaa). Tämän vuoksi on
välttämätöntä käyttää optimointistrategiaa, joka käyttää funktion S laskentaan mahdollisimman
vähän laskentakertoja. Perusajatuksena on muodostaa sarja helposti laskettavia funktion S
likiarvoja, jotka maksimoidaan. Maksimoidut likiarvot ovat yleensä nopeasti muunnettavissa
arvoksi p*.

Usean tarkkuuden menetelmä

Ehdotettu optimointialgoritmi toimii vain, jos alun perin arvioitu p0 on jo valmiiksi lähellä
optimaalista arvoa p*. Tähän on syynä toinen samankaltaisuusmittaan S liittyvä ongelma:
mahdollinen paikallisten maksimien suuri määrä. On hyvin todennäköistä, että algoritmi jää
käsittelemään niistä jotakin ja tuottaa tulokseksi virheelliset muunnosparametrit. Yleisen maksimin
löytävät tehokkaammat algoritmit vaativat valitettavasti yleensä paljon pidemmän laskenta-ajan.
Tämä ongelma voidaan ratkaista käyttämällä usean tarkkuuden menetelmää. Se perustuu
havaintoon, että paikallinen maksimi karsiutuu yleensä pois pienimpien tarkkuuksien joukosta,
jolloin jäljelle jää vain samankaltaisuusmitan yleinen toimintamalli. Tätä hyödynnetään
muodostamalla kolmiulotteisista kuvista sarja (pyramidi), jossa tarkkuus suurenee.

Kuva 307 
Kun tarkkuus on pieni, yhdistetyn histogrammin laskeminen edellyttää vain pienen vokselimäärän
vertaamista. Tämän vuoksi laskenta-aika on lyhyt. Tässä tapauksessa optimointi voidaan
suorittaa käyttämällä hyvin yleisluontoista perusoptimointitapaa. Tulokseksi voidaan saada
parametrivektori.
Seuraavassa vaiheessa tarkkuutta suurennetaan ja tulokseksi saatua vektoria käytetään uuden
optimoinnin lähtökohtana. Tietyssä tarkkuudessa edellä kuvattu optimointimenetelmä vaihdetaan
likiarvojen käyttämiseen. Usean tarkkuuden menetelmä tuottaa hyvin nopean ja yleisluontoisen
algoritmin, jolla voidaan korjata alkuvaiheen suuria virheellisiä rekisteröintejä, koska suurimmaksi
osaksi käsitellään pienimpiä tarkkuuksia.
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21.2 Taustatietoja objektien segmentoinnista
21.2.1 Tilavuuden laskeminen ja interpolointi

Tilavuuden laskeminen

Tilavuuden laskeminen perustuu Cavalierin periaatteeseen. Sen mukaan leikkeen tilavuus ei
määräydy ainoastaan leikkeen itsensä vaan myös muiden, lähellä olevien leikkeiden mukaan. Se
merkitsee myös sitä, että ensimmäisellä ja viimeisellä leikkeellä on muita vähemmän (mutta
kuitenkin yleensä yli puolet) vaikutusta kokonaistilavuuteen.

Interpolointi

Muotojen interpolointi tapahtuu yleensä siten, että etäisyydet interpoloidaan tunnetun ja yleisesti
hyväksytyn menetelmän perusteella.

Kuva 308 
Kuten edellä olevasta kuvasta huomaat, interpolointi on sitä tarkempi, mitä enemmän limittäin
interpoloinnin lähdeleikkeet ovat. Kun limittymistä ei ole, interpoloitu muoto on tyhjä.

Kuva 309 
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21.2.2 Segmentoitujen objektien resoluutio ja siveltimen koko

Objektien resoluutio

Segmentoitujen objektien yleinen tarkkuus määräytyy leiketason mukaan. Useimmilla objekteilla
arvona on 0,25 pikseliä, jolloin kuvaussuunta on sama kuin leikkeen paksuus. Suurille
rakennetyypeille, kuten luulle, määritetään kuitenkin leikekohtainen arvo 1 pikseliä.

Siveltimen koko

Siveltimen halkaisijaksi voidaan määrittää 1–200 objektipikseliä. Jos objektin tarkkuus on kaksi
kertaa niin suuri kuin kuvajoukon tarkkuus (tämä on useimpien elimien oletusarvo), sivellin kattaa
enintään 100 kuvapikseliä.

Taustatietoja objektien segmentoinnista
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21.2.3 SmartShaper

Yleisiä tietoja

SmartShaper (katso s. 134) on edistynyt työkalu, jolla muunnetaan anatomisten objektien muotoa
potilaan anatomiassa kolmessa ulottuvuudessa. Kuten anatomian yleiseen luetteloon perustuva
segmentointi, joka mukauttaa yleisen luettelon tietojoukon potilaan tietojoukkoon sopivaksi, myös
SmartShaper muodostaa näkymättömistä ohjauspisteistä ruudukon mukautettavan objektin
päälle. Ohjelma säätää ruudukkoa automaattisesti elastisen yhdistämisen periaatteen mukaan. 

Objektin koon säätäminen

Käyttäjä voi työntää tai vetää ohjauspisteitä vuorovaikutteisesti viemällä säädettävän siveltimen
objektin alueelle. Kun ruudukon muoto muuttuu, myös vastaavan objektin muoto muuttuu, koska
objekti on kiinnittynyt ruudukkoon kaikissa kolmessa ulottuvuudessa (aksiaalisessa,
koronaalisessa ja sagittaalisessa). Jos valitset tätä pienemmän siveltimen koon, laskettavia
ohjauspisteitä on runsaasti, jolloin myös säätöjen tarkkuus paranee. Jos taas valitset suuren
siveltimen koon, säädöt eivät ole yhtä tarkkoja. Voit käyttää SmartShaper-työkalua vetämiseen
myös objektin ulkopuolella. Tämä menetelmä toimii, koska sivellin muuntaa sen tilan muotoa,
johon objekti on upotettu. Tätä voidaan havainnollistaa yksinkertaisen ilmapallovertauksen avulla.
Kun ilmapalloa venytetään tai painetaan sisäänpäin, ilmapallon pintaan piirretty kuva venyy tai
painuu liikkeen mukaisesti.
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21.2.4 SmartBrush

Yleisiä tietoja

SmartBrush (katso s. 119) on interpolointityökalu, jolla kohde voidaan rajata nopeasti siten, että
perustana käytetään säädettävää, kynnyspohjaista tunnistusalgoritmia. Objektien rajojen
välittömän ja automaattisen tunnistamisen lisäksi objekteja tai rakenteita voidaan muokata
manuaalisesti. 

Kohteen automaattinen rajaaminen

Kun monimutkaisissa rakenteissa käytetään kohteen automaattista rajaamista, SmartBrush
tunnistaa ensimmäisestä ja viimeisestä leikkeestä valittujen ääriviivojen harmaan tason
kynnysarvot ja interpoloi sitten väliin jäävät leikkeet lineaarisesti, jolloin kolmiulotteiset tilavuudet
muodostuvat uudelleen. Työkalun kokoa voidaan muuttaa tarkkuuden mukaan, ja pienimmätkin
harmaan arvon erot voidaan havaita. Koska tämä työkalu yhdistää automaattisen interpoloinnin ja
siveltimen säädöt, se soveltuu erinomaisesti monimutkaisten rakenteiden ääriviivojen luomiseen
tai päivittämiseen siten, että kuvantamiskontrasti on hyvä.

Taustatietoja objektien segmentoinnista
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21.2.5 Kynnystyssegmentointi

Oletusarvot

Objekti Vähimmäis-/enim-
mäisarvo

Osien määrä Peiteobjekti

Verisuonet
• Vähintään: 1433
• Enintään: 2252

10 Kallo-ontelo

Luu
• Vähintään: 164
• Enintään: 2662

--- Rajaava kehys

Keuhkot
• Vähintään: -991
• Enintään: -303

1 Rajaava kehys
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21.3 Taustatietoja SUV-arvoista
21.3.1 SUV-arvojen laskeminen

Yleisiä tietoja

PET-kuvausten SUV-arvojen laskentamenetelmä iPlan RT Image -ohjelmassa perustuu
seuraavaan julkaisuun:
“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-laskenta

SUV-arvot lasketaan käyttämällä seuraavaa kaavaa:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Radioaktiivisuuden mittaa PET-kuvantamislaite; yksikkö on Bq/ml.
Skaalauskerroin lasketaan seuraavasti:

Arvo Kuvaus Vastaava DICOM-tunniste

w Potilaan paino [kg] PatientsWeight
d Kokonaisannosmäärä [Bq] RadionuclideTotalDose
f Hajoamiskerroin DecayFactor
ti Annostusaika [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Kuvausaika [s] AcquisitionTime

ë Radioaktiivisen atomin puoliintumis-
aika [s]

RadionuclideHalfLife

Taustatietoja SUV-arvoista
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21.4 Taustatietoja iHelp-ominaisuudesta
21.4.1 iHelp-ominaisuuden käyttäminen

Yleisiä tietoja

Asiakkaan järjestelmään asennettu iHelp-ohjelma kutsuu iHelp-palvelinta portissa 443 tai 17002.
Molemmat ovat lähteviä yhteyksiä, mutta 17002 on nopeampi. Kunkin kutsun yhteydessä
asiakasohjelma muodostaa SSL-tunnelin.
• Brainlabin asiakastuki muodostaa yhteyden asiakkaaseen muodostamalla ensin yhteyden

iHelp-palvelimeen SSL-tunnelin välityksellä.
• iHelp-palvelin yhdistää nämä kaksi tunnelia, minkä jälkeen Brainlabin asiakastuki voi

muodostaa etäyhteyden asiakkaaseen.

Asennusvaatimukset

Palomuuriasetuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia (paitsi jos haluat, että Brainlabin asiakastuki voi
muodostaa nopeamman yhteyden asiakasohjelmaasi).
Jos palomuurisi sallii Internet-yhteyksien muodostamisen yrityksesi sisäpuolelta, iHelp pystyy
tarjoamaan sinulle etätukea.
Se edellyttää kuitenkin sitä, että käynnistät iHelp-ohjelman asiakasohjelmassasi. Muussa
tapauksessa Brainlabin asiakastuki ei pysty muodostamaan yhteyttä.
Potilastietoja ei siirretä.
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