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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőségek és jogi információk
1.1.1 Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, illetve kérdések, problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot a Brainlab-ügyfélszolgálattal:

Régió Telefon E-mail

Egyesült Államok és Kanada
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Eu-
rópa

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

support@brainlab.comLatin-Amerika
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Japán
Tel.: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Franciaország és francia
nyelvi területek Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Visszajelzés

A kézikönyv az alapos ellenőrzés ellenére is hibákat tartalmazhat.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az oncology.manuals@brainlab.com e-mail-címen, ha
javaslata van arra vonatkozóan, hogy hogyan javítsuk a kézikönyvet.

Gyártó

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Jogi információk

Szerzői jog

Az útmutató szerzői jogvédelem alatt álló szabadalmaztatott információkat tartalmaz. A Brainlab
vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a jelen útmutató bármely részét másolni vagy
lefordítani.

Brainlab-védjegyek

• A BrainSCAN™ a Brainlab AG védjegye.
• Az iPlan® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az Egyesült

Államokban.
• Az m3® a Brainlab AG bejegyzett védjegye.

Nem Brainlab-védjegyek

• Az Adobe® és az Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
• A BodyFIX® a Medical Intelligence GmbH bejegyzett védjegye.
• A Java™ a Sun Microsystems, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE címke

• A CE0123 jelzés mutatja, hogy a Brainlab iPlan RT szoftvere megfelel az Or-
vosi műszerekre vonatkozó direktíva alapvető követelményeinek.

• Az Európai Tanács 93/42/EGK jelű MDD irányelve alapján az iPlan RT a IIb
osztályba sorolt termék.

A hulladékkezelésre vonatkozó utasítások

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelését kizárólag az előírásoknak
megfelelően szabad végezni. A WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
irányelvre vonatkozó információkért látogasson el a következő weboldalra: 
www.brainlab.com/weee

Forgalmazás az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy
orvosi rendelvényre értékesíthető.

Célközönség

Az iPlan RT célközönségét olyan egészségügyi szakemberek (orvosfizikusok, sugárterápiás
szakorvosok, dozimetria szakemberek, orvosok stb.) képezik, akik elégséges műszaki angol
szókinccsel rendelkeznek az orvosfizika és orvosi képalkotás területeiről, hogy megfelelően
megértsék az iPlan RT felhasználói felületét.

Megfelelés a nemzetközi szabványoknak

Az iPlan RT 4.5 kezeléstervezési rendszert a következő nemzetközi szabványoknak megfelelően
tervezték és készítették: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.

Elérhetőségek és jogi információk
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Az iPlan RT 4.5 rendszert és annak dokumentációját az IAEA-TECDOC-1540, 5. fejezetében
található teszteknek megfelelően teszteltük.
Kérésre további információk biztosíthatók.

Nyelvi információk

Minden Brainlab felhasználói útmutató eredetileg angol nyelven íródott.

Garancia

A garanciák nem terjednek ki a balesetek, nem megfelelő használat, helytelen újratelepítés
vagy visszaküldés esetén nem megfelelő csomagolás miatt megsérült termékekre. A
garanciák nem terjednek ki a Brainlab írásos jóváhagyása nélkül módosított vagy lecserélt
termékösszetevőkre.
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1.2 Szimbólumok
1.2.1 A kézikönyvben használt szimbólumok

Biztonsági figyelmeztetések

A figyelmeztetések jelölésére háromszög alakú figyelmeztető szimbólumokat használtunk.
Ezek olyan, a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem
ismerete sérüléshez, halálos sérüléshez vagy súlyos következményekhez vezethet a
készülék rendeltetésellenes használata révén.

Rendszervédelmi jelzések

A figyelem felhívására kerek figyelemfelhívó szimbólumokat használtunk. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos olyan kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem ismerete
eszközproblémákhoz vezethet. A problémák alatt többek között a következőket értjük: az
eszköz hibás működése, eszközhiba, az eszköz sérülése, anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak szedve, és további hasznos tippeket
tartalmaznak.
 

Szimbólumok
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1.3 Alkalmazási terület
1.3.1 A rendszer használata

Rendeltetés

Az iPlan RT egy kezeléstervezési rendszer, amely cranialis, fej és nyak, illetve extracranialis
léziók sztereotaktikus, konformális, számítógéppel tervezett és lineáris gyorsító használatával
kivitelezett sugárterápiájában alkalmazható.

Gondos hardverkezelés

A rendszer összetevői és tartozékai precíz mechanikus alkatrészeket tartalmaznak. Kezelje
őket gondosan.

A rendszer komponenseit és a kiegészítő műszereket csak képzett egészségügyi
személyzet működtetheti.

Rendeltetésszerű használat

A Brainlab tervezési alkalmazásainak kizárólagos célja, hogy további segítséget nyújtsanak
az orvosi személyzet munkájához. Nem helyettesítik vagy pótolják a felhasználó
tapasztalatát, illetve használatuk nem mentesíti a felhasználót a felelősségtől.

Telepítés

Ha a rendszer helyi hálózathoz csatlakozik (LAN), akkor a Brainlab azt javasolja, hogy telepítsen
kártékony programok elleni védelmet (pl. víruskeresőt), és tartsa annak leírásfájljait naprakészen.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kártékony programok elleni szoftverek beállításai hatással
lehetnek a rendszerteljesítményre, ha például minden fájlhozzáférés figyelve van, akkor a
betegadatok betöltése és mentése lassú lehet. Ezért a Brainlab a valós idejű vizsgálat megtiltását,
és a vírusellenőrzések klinikai órákon kívüli időben történő végzését javasolja.
Az operációs rendszer frissítései (gyorsjavítások) a harmadik féltől származó szoftverek a klinikai
órákon kívüli időben és tesztkörülmények között kell elvégezni, a Brainlab rendszer megfelelő
működésének ellenőrzésére. A gyorsjavításokat naprakészen kell tartani. A Brainlab figyeli a
Windows-gyorsjavításokat, és képes megállapítani, hogy várhatók-e problémák az adott
frissítésekhez.
Ha bármilyen, az operációs rendszer gyorsfrissítéseivel kapcsolatos problémába ütközik, forduljon
a Brainlab-ügyfélszolgálathoz.

Elfogadhatóság ellenőrzése

A páciens kezelése előtt a rendszerből kinyert és bevitt minden adatot ellenőrizni kell.

A beteg sugárterápiás/sugársebészeti kezelésnek való alávetését egy tapasztalt
idegsebésznek vagy sugárterápiás szakorvosnak kell eldöntenie. Döntésüket orvosi
képzésükre és előző tapasztalataikra, valamint az iPlan RT rendszer mért pontosságára kell
alapozniuk.
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1.4 Kompatibilitás orvosi eszközökkel

Hardverkorlátozások

Ne használjon olyan hardver berendezéseket, amelyek az alábbi részekben nincsenek
kompatibilisként feltüntetve az iPlan RT rendszerrel. Ennek be nem tartása a beteg hibás
elhelyezését eredményezheti, ami a beteg súlyos sérüléséhez vezet.

A felhasználó nem módosíthatja a rendszer hardvert. A Brainlab nem vonható felelősségre
a rendszeren végrehajtott esetleges módosítások miatt. A helyi törvényi előírásokat követni
kell.

Szoftverkorlátozások

A rendszer teljesítményének optimalizálása érdekében kerülje a szükségtelen alkalmazások
futtatását az iPlan RT alkalmazással párhuzamosan.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.1 Brainlab orvosi műszerek

Kompatibilis Brainlab orvosi műszerek

Az iPlan RT a következőkkel kompatibilis:

Brainlab orvosi hardver Megjegyzés

CT/röntgen lokalizálóeszköz és
céltérfogat-pozicionáló

Brainlab CT/X-Ray lokalizálóeszköz (Brainlab System / Radi-
onics
BRW-HR/UCHR fejgyűrű / Leksell G-Frame fejgyűrű)
Brainlab Frameless SRS CT/Angio Localizer & Target Posi-
tioner
A H&N lokalizálóeszköz és céltérfogat-pozicionáló (a Brain-
lab Head and Neck Systemen)
Radionics BRWLF (Radionics BRW-HR/UCHR fejgyűrűvel
való használathoz)
Leksell CT Indicator, 9 rúd, (a Leksell G-Frame fejgyűrűvel
való használatra)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Keretmentes SRS CT/Angio loka-
lizálóeszköz és célterület-pozicio-
náló Kombinált CT lokalizáló és beteg-beállító eszköz, ami lehető-

vé teszi számítógép által generált nyomtatványok csatlakoz-
tatását a lézeres beállítás érdekében.

H&N lokalizálóeszköz és céltérfo-
gat-pozicionáló a Fej és nyak ke-
zelési rendszerrel való használat-
ra

Sztereotaxiás célterület-pozicio-
náló

Brainlab Target Positioner
Brainlab Target Positioner Classic

Célterület-pozicionáló a Leksell
fejgyűrűhöz

Frameless SRS Universal Couch
Extension

Brainlab Frameless Stereotactic Radiosurgery összetevőkBrainlab Imaging Couch Top

Brainlab ICT Frameless Extensi-
on

A DICOM RT-exportálás csak a nem lokalizált adatkészletekhez és a Brainlab hardverrel lokalizált
adatkészletekhez áll rendelkezésre.

Kizárólag a fentebb megadott Brainlab orvosi eszközök használhatók ezen orvosi
eszközzel. A Brainlab által nem engedélyezett orvosi eszköz-kombinációk hátrányosan
befolyásolhatják az eszköz biztonságosságát és/vagy hatékonyságát, és veszélyeztethetik
a beteg, a felhasználó és/vagy a környezet biztonságát.

Kizárólag a Brainlab által megadott műszereket és pótalkatrészeket használja az iPlan RT
rendszerrel. A nem engedélyezett műszerek/pótalkatrészek használata negatívan
befolyásolhatja az orvostechnikai eszköz biztonságos használatát és/vagy hatékonyságát,
és veszélyeztetheti a páciens, a felhasználó és/vagy a környezet biztonságát.
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1.4.2 Brainlab orvosi szoftver

Engedélyezés

Kizárólag a Brainlab által felhatalmazott alkalmazottak telepíthetik a programot a Brainlab
rendszerre. Ne telepítsen vagy távolítson el szoftveralkalmazásokat.

Kompatibilis Brainlab orvosi szoftverek

A iPlan RT a Brainlab AG által gyártott alábbi orvosi szoftver alkalmazásokkal kompatibilis:

Brainlab szoftver Verzió Megjegyzés

Brainlab Elements -
Sugárterápiás kontúro-
zási munkafolyamat

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)

Az iPlan RT 4.5 képes a Brainlab Elements által
írt xBrain adatok olvasására.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Brainlab betegpozicionáló-rendszer.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Az iPlan RT kompatibilis az iPlan NET szerverp-
latformmal.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Sugárterápiás és sugársebészeti kezelés tervezé-
sére használatos. Az iPlan RT Dose 3.0 és 4.0
segítségével tervezett adatok importálhatók az iP-
lan RT Dose 4.1 szoftverbe.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Sugárterápiás és sugársebészeti kezelés tervezé-
sére használatos. Az iPlan RT Image segítségé-
vel tervezett adatok importálhatók az iPlan RT
Dose kezeléstervezési szoftverbe.

PatXfer RT 1.5 A felvett képek iPlan munkaállomásra való export-
álására használatos.

A Brainlab m3 felhasz-
nálói felületi szoftvere 3.0

Az m3-hoz használt felhasználói felület a Siemens
Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron
rendszereken.

Az iPlan RT 4.5 képes beolvasni az iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT Image / Dose 4.0 és
iPlan RT Image / Dose 4.1 rendszerekkel írt terveket. Nem minden szoftververzió képes az újabb
verziókkal létrehozott kezelési terveket olvasni.
• Az iPlan szoftveralkalmazások nem előre-kompatibilisek.
• A Brainlab BrainSCAN szoftverével létrehozott kezelési tervek nem tölthetők be az iPlan RT

alkalmazásba.
A következő szoftver képes beolvasni az iPlan RT 4.5 programmal készített terveket:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Ne használja a „Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) lehetőséget az iPlan RT 4.5.x
programmal, mert nem támogatott ettől a szoftververziótól kezdve.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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Más Brainlab programok

Ha nem a fent megadott szoftververziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab-
ügyfélszolgálattal, és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.

Csak a Brainlab által meghatározott Brainlab orvosi szoftver telepíthető és használható a
rendszerrel.
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1.4.3 Más gyártók által gyártott orvostechnikai eszközök

Más gyártók által gyártott kompatibilis orvostechnikai eszközök

Az iPlan RT az alábbi nem Brainlab orvosi eszközökkel kompatibilis. További információkért
forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálat szakemberéhez.

Orvosi eszköz Típus Gyártó

BodyFIX rendszer
BodyFIX 20 lokalizálóeszköz

Medical Intelligence
BodyFIX 14 lokalizálóeszköz

Leksell CT indikátor 9 rúd, a Leksell Coordinate Frame G fejgyűrű-
vel való használatra Elekta

Radionics BRW-LF A Radionics BRW-HR/UCHR fejgyűrűvel való
használatra Radionics

Varian IGRT Thick Varian

Varian IGRT Thin Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo ke-
retmentes tolda-
lék

Kompatibilis Brainlab-hard-
ver:
• H&N lokalizálóeszköz és

céltérfogat-pozicionáló
• Keretmentes SRS CT/

Angio lokalizálóeszköz és
célterület-pozicionáló

• Keretmentes SRS maszk-
rendszer

További információkért for-
duljon a Brainlab-ügyfélszol-
gálat szakemberéhez

• Általában az iPlan RT rendszer képes adatok exportálására minden fontosabb R&V
rendszerbe. További információkért lásd: lásd: 385. old.

• A DICOM RT-exportálás csak a nem lokalizált adatkészletekhez és a Brainlab hardverrel
lokalizált adatkészletekhez áll rendelkezésre.

• A támogatott lineáris gyorsító/MLC kombinációkkal kapcsolatos részletekért kérjük, lépjen
kapcsolatba a Brainlab képviselőjével.

Más, nem a Brainlab által gyártott eszközök

Más gyártók hardverének kialakítása és geometriája változhat. A felhasználó felelős a más
gyártók iPlan RT programmal való kompatibilitásának ellenőrzéséért még akkor is, ha
annak felhasználói útmutatójában szerepel a kompatibilitás.

A Brainlab által nem engedélyezett orvostechnikai eszközökkel való együttes használat
negatívan befolyásolhatja az eszközök biztonságosságát és/vagy hatékonyságát, és
veszélyeztetheti a pácienst, a felhasználót és/vagy a környezetet.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.4 Más gyártók programjai

Engedélyezés

Kizárólag a Brainlab által felhatalmazott alkalmazottak telepíthetik a programot a Brainlab
rendszerre. A rosszindulatú programok elleni védelem, és az operációs rendszer fontos
frissítései kivételével ne telepítsen, illetve ne távolítson el semmilyen szoftveralkalmazást.

Kompatibilis nem Brainlab szoftverek

Az iPlan RT az alábbi nem a Brainlab által gyártott operációs rendszerekkel kompatibilis.

Operációs rendszer

Windows XP Professional (32 és 64 bites)

Windows 2003 Server (32 bites)

Windows 2003 Server R2 (64 bites)

Windows 2008 Server (64 bites)

Windows 7 Ultimate (64 bites)

Windows 8.1 Pro (64 bites)

A szervizcsomag-kompatibilitással kapcsolatos részletekért forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálat
szakemberéhez.
A Windows XP Eszközkezelőben minden szalagos illesztőprogramot le kell tiltani.
Az iPlan RT nem telepíthető a fentebb megnevezett verzióktól eltérő semmilyen operációs
rendszerre.

Az iPlan RT alkalmazással kizárólag a Brainlab által megadott szoftverek használhatók. A
nem a Brainlab által gyártott szoftverek (a kártékony programok elleni védelemtől és az
operációs rendszer gyorsjavításaitól eltekintve), amelyeket a Brainlab által nem
engedélyezett, negatívan befolyásolhatják az iPlan RT Image rendszer hatékonyságát.

Nem Brainlab gyártmányú szoftver ugyanazon a munkaállomáson

Megengedett az alábbi szoftverek telepítése és futtatása azon a munkaállomáson, amelyen az
iPlan RT rendszer fut:

Szoftver Verzió Megjegyzés

RayStation, gyártó: RaySearch
Laboratories AB 4.7 és újabb verzió Kezeléstervező rendszer su-

gárkezeléshez

Más gyártók integrált szoftverei

A Brainlab DICOM implementáció egy MERGE DICOM könyvtáron alapul. A DICOM szabványnak
való megfelelőségre vonatkozó részletesebb információkért olvassa el a harmadik fél DICOM
megfelelőségi nyilatkozatát és a Brainlab DICOM megfelelőségi nyilatkozatát a www.brainlab.com
internetes honlapon.

• Az RTPConnect támogatott (lásd RTPConnect 8.30, 07-13-2005 sz. megfelelőségi
nyilatkozatot és az RTPConnect interfész specifikációt (08-01-2007)).

• A szoftver részben az Independent JPEG Group és a Sun Microsystems Inc. munkáján
alapszik.
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• A Brainlab PDF-Viewer implementációja a PDF Direct/PDF Quick View könyvtáron alapul,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Az iPlan RT Java 1.6 (vagy újabb) futtatókörnyezetet használ. Az iPlan RT elindításával a
felhasználó beleegyezik a kapcsolódó licencszerződések feltételeibe.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.5 Nem Brainlab orvosi szoftver

Engedélyezés

Kizárólag a Brainlab által felhatalmazott alkalmazottak telepíthetik a programot a Brainlab
rendszerre. A rosszindulatú programok elleni védelem, és az operációs rendszer fontos
frissítései kivételével ne telepítsen, illetve ne távolítson el semmilyen szoftveralkalmazást.

Kompatibilis nem Brainlab orvosi szoftverek

A iPlan RT a RaySearch által gyártott alábbi orvosi szoftver alkalmazásokkal kompatibilis:

Szoftver Verzió Megjegyzés

InverseArc 1.0

Az InverseArc 1.0 átalakítja az
iPlan RT 4.5 Dose vagy más
gyártó kezeléstervezési rend-
szerével létrehozott kezelési
tervét egyenértékű VMAT- (Vo-
lumetric Modulated Arc The-
rapy) tervekké.

Más, nem Brainlab szoftverek

Ha nem a fent megadott szoftververziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab-
ügyfélszolgálattal, és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.
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1.5 Képzés és dokumentáció

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat garantálása érdekében a rendszer minden
felhasználójának még a program használata előtt részt kell vennie a Brainlab képviselő által
szervezett képzésen.

Felelősség

Az iPlan RT rendszer komponenseinek és kiegészítő eszközeinek működtetését kizárólag
képzett egészségügyi szakemberek végezhetik.

Képzés és dokumentáció
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1.5.1 Dokumentáció

A felhasználói kézikönyvek elolvasása

A Brainlab kezeléstervezési szoftver használatával végzett sikeres és biztonságos kezelés
gondos eljárás-tervezést igényel.
Ennek értelmében fontos:
• A rendszer használata előtt elolvasni a vonatkozó felhasználói útmutatókat
• Biztosítani ezen felhasználói útmutatók állandó elérhetőségét

Elérhető felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Klinikai felhasználói kézi-
könyvek

Részletes utasítások az iPlan RT Dose tervezési alkalmazások
használatához.

Program felhasználói kézi-
könyve (Physics Administrati-
on)

Részletes utasítások az Physics Administration alkalmazások
használatához.

Műszaki használati útmutató
(A Brainlab fizikai alapelvei)

A Brainlab sugárterápiás kezeléstervezési szoftverben használt
nyalábadatok mérésére, a minőségbiztosításra és a dózisalgorit-
musokra vonatkozó részletes információk.
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1.6 iPlan RT harmadik fél által gyártott hardveren

Általános információk

A Brainlab RT tervező szoftvere akkor telepíthető harmadik fél által gyártott hardverre, ha teljesül
az alábbiakban leírt, a hardverre és az operációs rendszerre vonatkozó összes követelmény.
Az általános kompatibilitás az RT tervező szoftver telepítése során lesz ellenőrizve, a Brainlab
elfogadhatósági protokolljai szerint. A Brainlab ismételt ellenőrzési tesztek végrehajtását
javasolja, ha az eredeti RT tervező szoftver telepítését követően harmadik féltől származó
szoftvert telepítenek vagy módosítanak.

Szoftverkövetelmények

Szoftver Követelmény

Operációs rendszer
Windows 7 Ultimate (64 bites)
Windows 2008 Server (64 bites)
Windows 8.1

A szervizcsomag-kompatibilitással kapcsolatos részletekért forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálat
szakemberéhez.
A Brainlab RT tervezőszoftvere nem telepíthető a javasolt rendszerkövetelményeket teljesítő
rendszereken.

Hardverkövetelmények munkaállomások számára

Hardver Követelmény

Processzor
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 vagy azzal egyenér-
tékű
12 magos vagy azzal egyenértékű; HT letiltva

Chipset Intel C602 Chipset sorozat vagy azzal egyenér-
tékű

RAM 16 GB vagy több

HDD
2 kötetes particionálás
C:\ az operációs rendszerhez
F:\ az alkalmazásokhoz

HDD

RAID 5-kötet
4x HDD-vel
Min. 7200 U/min
1 TB HDD-nként, 16 MB gyorsítótár

Grafika:
Nvidia Quadro videokártya OpenGL 2.0-támo-
gatással, 1 GB vagy több RAM
pl. NVIDIA Quadro K2000

Képernyő felbontása 1600 x 200 vagy 1920 x 1200

Színmélység 24 bit

Hálózati kapcsolat 1 Gbit/s

iPlan RT harmadik fél által gyártott hardveren
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Hardverkövetelmények szerverekhez és virtuális gépekhez

Hardver Követelmény

Processzor
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 magos vagy azzal egyenértékű; HT letiltva

Chipset Intel C600 Chipset sorozat vagy azzal egyenér-
tékű

RAM 32 GB vagy több

HDD

RAID 5-kötet 2 kötetes particionálással:
C:\ az operációs rendszerhez legalább 50 GB
F:\ az alkalmazásokhoz és az adatokhoz 100
GB

Grafika:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 a fejlett
3D lehetőséghez
(nem vonatkozik a virtuális gépekre, mert a
GPU-virtualizáció nem támogatott)

Hálózati kapcsolat 1 Gigabit hálózati szerveradapter

Merevlemez 250 GB lemezterület

A számítógép hardverének alkalmasnak kell lennie kórházi környezetben való használatra. Az
általános szabályozásokat és szabványokat, mint például az IEC 60601-1, IEC 60950 be kell
tartania a kórháznak, például csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő alkatrész használható
kórházi környezetben.
A munkaállomás hardverének módosításai nem a Brainlab hatáskörébe tartoznak. Be kell tartania
a helyi szabályozásokat.

Egyéb szoftver telepítése

A Brainlab nem engedélyezi a Brainlab RT tervező szoftver telepítését olyan platformokon,
amelyen harmadik féltől származó orvosi szoftver van telepítve. Ez azért van így, mert nem
zárható ki, hogy a Brainlab RT tervező szoftver és a harmadik fél által gyártott szoftver
kölcsönösen befolyásolják-e egymást. Ilyen esetben a felhasználó felelőssége olyan
platformot találni és biztosítani, amely megfelel a Brainlab RT tervező szoftver adott
telepítési követelményeinek.

A Brainlab nem javasolja harmadik féltől származó szoftver telepítését a platformra, mivel
az ilyen szoftver befolyásolhatja a Brainlab RT tervező szoftver teljesítményét. A
felhasználó felelőssége ellenőrizni, hogy a Brainlab RT tervező szoftvert nem befolyásolja
harmadik féltől származó szoftver telepítése, illetve ilyen szoftver frissítése – erre a célra
használhatók a program felhasználói kézikönyvében megadott, a szoftver ismételt
ellenőrzésére vonatkozó utasítások.
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1.7 Biztonsági megjegyzések

Általános információk

Ez a rész fontos információkat tartalmaz, melyeket a kezeléstervezési rendszer biztonságos
és hatékony működtetése érdekében figyelembe kell venni.
Az Önök felelőssége egy olyan átfogó minőségbiztosítási program bevezetése, melynek feladata
a kezeléstervezés és a kezelési rendszerek hibáinak, korlátainak vagy pontatlanságainak
észlelése. További részletekért olvassa el a minőségbiztosítási fejezetet a következő
dokumentációban: Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei.
Az iPlan RT rendszer és a használt kezelőrendszer kombinációjának abszolút pontosságát
fantomok segítségével határozza meg. A kezelés pontos célba juttatása érdekében figyelembe
kell venni a mért pontosságot a terv paramétereinek beállítása során.
Biztosítsa a kezelési terv megfelelő alkalmazását a páciensen. Nyomatékosan ajánlott minden
egyes kezelési terv fantommal történő ellenőrzése pontosan ugyanazon paraméter-beállítások
alkalmazásával, melyeket a valós páciensen a tényleges kezelés során fognak alkalmazni.
A pozicionálás és több tervezőrendszer használata esetén a kezelés paraméterei
konzisztenciájának biztosítása érdekében az összes végleges pozicionálást és kezelésparamétert
ugyanannak a kezeléstervezési rendszernek kell szolgáltatnia. Ha az iPlan RT programból
származó információ közvetlenül a betegpozicionálásához van felhasználva (például
célpozicionáló-átfedések), akkor a vonatkozó kezelési tervnek is az iPlan RT programból kell
származnia, és a kezelési terv nem módosítható más kezeléstervezési rendszerrel.
A sztereotaxiás kezelések, például a sztereotaxiás sugársebészet (SRS) és sztereotaxiás
sugárterápia (SBRT), nagyon magas dózisteljesítményeket tartalmaznak, és tervezésük általában
csökkentett céltérfogat-szegéllyel zajlik. Ezért további biztonsági óvintézkedéseket kell használnia
a kezeléstervezés, a kezelés átvitele és a kezelés leadása alatt. Erősen javasolt nagyobb számú
minőségbiztosítás végrehajtása az egyes sztereotaxiás betegkezelések előtt.
Minden kezelési terv jelentést egy illetékes személynek jóvá kell hagynia mielőtt a bennük
található információkat sugárterápia céljára használnák.
Javasolt a kezelési terv jelentések segítségével ellenőrizni az összes kezelési paramétert
közvetlenül a kezelés bejuttatási rendszernél, beleértve de nem korlátozva ezekre: a kollimátor
mérete és helyzete, az eszköz szögei és dózis-specifikációi.
A beteg kezelése addig nem kezdhető meg, amíg az ügyfél el nem végzi a kezeléstervezési
rendszer (beleértve a nyalábprofilokat is) elfogadását, ellenőrzését és érvényesítését.
Minden kezeléstervnél a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a lineáris gyorsító tervben szereplő
konfigurációja megfelelően át van másolva és alkalmazva van a lineáris gyorsítón. Ez többek közt
magában foglalja a kiegyenlítő szűrő (flattening filter) módot és a tartozékkonfigurációkat.
Bizonyosodjon meg, hogy a kezeléstervezés elvégzésére jogosult személyek megfelelően
képzettek az általuk végzett munkához.
Mindig legyen tudatában annak, hogy a kimenet minősége alapvetően a bementi adatok
minőségének függvénye. A bemeneti adatokkal vagy azok azonosításával kapcsolatos bármilyen
szabálytalanságot vagy bizonytalanságot, illetve bármilyen más természetű minőségi problémát
alaposan ki kell vizsgálni az adatok felhasználása előtt.
Bizonyosodjon meg, hogy a képalkotási berendezések (pl. a CT készülék) megfelelően
konfigurálva és kalibrálva vannak. Teszt-fantomok leképezésével és ellenőrzésével rendszeresen
ellenőrizze a kalibrálást.
Ellenőrizze a kapott és dózis-számításhoz használt külső kontúrvonal és szövetmodell
pontosságát. A kezelendő terület teljes egészének a kontúrvonalon belül kell elhelyezkednie.
A teljes tervezési folyamat során gondoskodjon arról, hogy a megfelelő beteg-adatkészlettel
dolgozzon. A beteginformációk az iPlan kezeléstervezési rendszer navigációs felületén vannak
megjelenítve.
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a páciens kezelésére alkalmazott kezelőrendszerek
azonosak a tervezés során tervezettekkel, vagyis a kijelölt készülékprofil megfelel a kezelő
készüléknek.
A kezelés alkalmazása előtt bizonyosodjon meg, hogy minden kezelési tartozék, mint pl. a kúpos
kollimátor konzol és a kezelési terv által előírt megfelelő méretű kúpos kollimátor megfelelő
módon be vannak helyezve a nyaláb útvonalába. Hiányzó vagy nem megfelelő tartozékok esetén
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a kezelés bejuttatási rendszerek képtelenek lehetnek észlelni egy nyalábkereszteződést. Olvassa
el a tartozékokkal kapott dokumentációt is.
Kezelés előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelő módon ellenőrizze a kezelőszobában, hogy a
kiválasztott gantry és kezelőasztalszögek használhatók-e a kezelés elvégzésére, a betegek
sérülése vagy a berendezések, mint a kezelő berendezés, károsodása nélkül.
A kezelés elkezdése előtt javasolt a páciens elhelyezésének ellenőrzése és megerősítése egy
megfelelő pozíció-ellenőrzési módszer segítségével. Próbaterveket lehet létrehozni fantomok és
az aktuálisan tesztelt páciens-beállítási módszer pontosságának felhasználásával.
Bizonyosodjon meg, hogy az iPlan kezeléstervezési rendszer helyesen van konfigurálva és a
beállítások tükrözik a kezelőrendszerek paramétereit. Ezek a paraméterek többek közt magukban
foglalják a lineáris gyorsító méretezési konvencióját, mechanikai korlátjait dozimetriás
paramétereit, például a lineáris gyorsító energiáját vagy intenzitásszintjeit, például az SRS és FFF
(kiegyenesítőszűrő-mentes).
Az Ön felelőssége a gépkonfigurációk szinkronizálásának biztosítása a különböző konfigurációs
helyek (pl. kezeléstervezési rendszer, rögzítési és ellenőrzési rendszer és kezelés bejuttatási
rendszer) között minden pillanatban. A kezelés megtervezésére, illetve annak alkalmazására
használt gépkonfiguráció hibás párosítása nem kívánt kezelés alkalmazásához vagy a klinikai
munkafolyamat megzavarásához vezethet.
A Brainlab a legfrissebb mérési utasításokat biztosítja. Bizonyosodjon meg, hogy a nyaláb
adatainak felvétele során a legfrissebb mérési utasításokat használja. További információkért
forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálat szakemberéhez
Bizonyosodjon meg, hogy a nyalábadatok mérései frissítve vannak és a dózisalgoritmusok
megfelelően konfigurálva és kalibrálva vannak. Teszt-fantomok segítségével rendszeresen
ellenőrizze a konfigurációt és a kalibrálást.
A kezelőrendszer egy vagy több komponensének módosítása, cseréje vagy rekalibrálása esetén,
el kell végezni a kezeléstervezési rendszer és a kezelőrendszer kombinációjának revalidálását a
felállított minőségbiztosítási eljárásoknak megfelelően. A rendszer dozimetriás paramétereit
befolyásoló komponensek módosítása esetén meg kell ismételni a nyalábadatok mérését és a
felülvizsgált adatokat be kell vinni a rendszerbe a Beam Profile Editor/Physics Administration
segítségével.
Ne módosítsa az előre telepített illesztőprogramokat stb., hacsak abszolút nem szükséges.
Illesztőprogram frissítése, a víruskereső frissítése vagy egyebek esetén győződjön meg róla, hogy
az iPlan működése nem változik. Erősen javasolt a szoftver újbóli ellenőrzése.
Gondosan be kell tartania a dozimetriás berendezés gyártója által biztosított specifikációkat és
javaslatokat. Legfőképpen az összes dózisérzékelő rendelkező egyértelműen meghatározott
mezőméret-tartományokkal, amelyekhez használható. A dozimetriás berendezés specifikációján
kívül vagy nem megfelelő módon való üzemeltetése helytelen dózisszámításokhoz vezethet.
A rendszer átvételekor telepített Brainlab nyalábadatok (pl. Novalis Tx) csak tesztelésre
használhatók, és nem felelnek meg klinikai alkalmazás céljára.
A mérési adatok Brainlabhoz való elküldésekor figyelembe kell venni az alábbiakat:
• A Brainlabnak nincs lehetősége ellenőrizni az alábbiak helyességét:

- a felhasználótól kapott adatok,
- a felhasználónak visszaküldött adatok.

• A Brainlab által biztosított, a kapott adatokra alapozott bármilyen visszajelzés vagy javaslat az
adott adatok helyességétől függ.

• A kapott adatok Brainlab általi feldolgozása és a felhasználónak való visszaküldése egyáltalán
nem biztosítja a visszaküldött adatok helyességét.

• A felhasználó felelős a Brainlab által visszaküldött adatok helyességének ellenőrzéséért és
ugyancsak felelős a Brainlab által biztosított minden visszajelzés és javaslat helyességének
ellenőrzéséért. Mielőtt a páciensek kezelését megkezdené, a felhasználónak ellenőriznie kell a
Brainlab által visszaküldött adatok biztonságosságát és hatékonyságát.

• Az, hogy a Brainlab feldolgozott bizonyos adatokat, nem érinti a felhasználó általános
felelősségét a végleges nyalábprofil helyességének tekintetében.

Kérjük tekintse át a Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei és a Program
felhasználói kézikönyv, Physics Administration dokumentumokat is.
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2 AZ iPLAN
MUNKAÁLLOMÁS
BEÁLLÍTÁSA

2.1 Rendszerspecifikáció
2.1.1 A munkaállomás alapjai

iPlan munkaállomás

1. ábra 

Rendszertelepítés

Az iPlan munkaállomás valamennyi szükséges hardverrel és szoftverrel előtelepítve van
leszállítva, és azonnal üzemeltethető. A rendszer átvétele után elkészül az iPlan RT
telepítésének biztonsági másolata. Ez a biztonsági másolat csak az Ön iPlan munkaállomásán
futtatható.

A kórházi rendszer adminisztrátorának vagy hasonló jogosultságú személynek megfelelő
intézkedéseket kell végrehajtania ahhoz, hogy az iPlan munkaállomáshoz való illetéktelen
hozzáférést megakadályozza.

Az iPlan RT csak egy adott iPlan munkaállomáson vagy kiszolgálón fut. Forduljon Brainlab-
ügyfélszolgálathoz, ha bármilyen kérdése merülne fel az iPlan munkaállomással vagy
licenccel kapcsolatban. Rendszerlefagyás esetén a rendszer helyreállítása akkor
lehetséges, ha a szükséges biztonsági mentés (mérési adatok, felhasználóspecifikus
beállítások, telepítőprogram, licencfájlok stb.) adatai rendelkezésre állnak.

AZ iPLAN MUNKAÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA
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A felhasználó nem módosíthatja a munkaállomás-hardvert. A Brainlab nem vonható
felelősségre a rendszeren végrehajtott esetleges módosítások miatt. A helyi törvényi
előírásokat követni kell.

Rendszerspecifikáció
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2.1.2 Lemez- és hálózati meghajtók

Rendelkezésre álló meghajtók

Az iPlan munkaállomás opcionális MOD/DAT-meghajtóval, opcionális Zip-meghajtóval, DVD
±R/RW-meghajtóval és USB-meghajtóval van felszerelve. Ugyanakkor a kórház számítógépes
hálózatához is csatlakoztatható.

Adatátvitel

A beolvasott képek MOD-lemezről vagy DAT-szalagról másolhatók az iPlan munkaállomás
merevlemezére, illetve a munkaállomásra a hálózaton keresztül vihetők át. A MOD-okon és
szalagokon lévő adathoz csak rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó férhet hozzá.

További információ

Az iPlan munkaállomás részletes műszaki adatai (ideértve a szállítására, tárolására,
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó információk) a munkaállomás gyártói
dokumentációjában találhatók.

Fájlok

Az iPlan RT különböző ellenőrzőösszegeket használ az összes fontos beállításfájl és
kezeléstervadat helyességének ellenőrzéséhez. Ha ezeket a fájlokat szándékosan vagy véletlenül
módosítják az iPlan RT használata nélkül, a szoftver hibaüzenetet jelenít meg. Ne törölje és ne
módosítsa az iPlan RT szoftverhez kapcsolódó adatokat! Kérjük, forduljon Brainlab-
ügyfélszolgálathoz, ha az iPlan RT bármilyen módosítására van szüksége, amelyet nem tud
elvégezni az iPlan RT szoftveren belül.
Vészhelyzetben (pl. merevlemez-hiba esetén), kérjük, forduljon Brainlab-ügyfélszolgálathoz. A
rendszer helyreállítása akkor lehetséges, ha a szükséges biztonsági mentés (mérési adatok,
felhasználóspecifikus beállítások, telepítőprogram, licencfájlok stb.) adatai rendelkezésre állnak.

Inicializálási teszt

Annak biztosítására, hogy az iPlan RT csak akkor fusson, amikor a számítógép hardvere és az
aritmetikai egységek teljes mértékben működőképesek, szoftverindításkor a rendszer tesztet hajt
végre. Ehhez minden egyes processzoregységgel komplex számításokat végez a
rendszermemóriában található nagy méretű adattömbön. Ha a kapott eredmény a helyes
eredménnyel nem egyezik, akkor hibaüzenet jelenik meg, és a szoftver működése leáll. Ilyen
esetben forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálathoz.
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2.1.3 Távoli ügyfélszolgálat

Általános információk

Kérés esetén az iPlan munkaállomást el lehet látni a Brainlab-ügyfélszolgálathoz való
táveléréssel.
Ezt a távoli elérhetőséget úgy aktiválhatja, hogy a Windows Start menüben a Start iHelp (iHelp
indítása) elemre kattint.

Start menü

2. ábra 
Az iHelp aktiválása után a hozzá tartozó ikon megjelenik a Windows tálcán.
A Brainlab-ügyfélszolgálat ezt követően távolról el tudja érni az Ön iPlan munkaállomását, például
diagnosztizálás elvégzése céljából.
A távoli hozzáférés inaktiválásához kattintson a Stop iHelp (iHelp leállítása) lehetőségre a
Windows Start menüben.

További információ

Telepítési és használati feltételekre vonatkozó további információk érdekében forduljon a
Brainlab-ügyfélszolgálathoz az ihelp.support@brainlab.com címen.

Rendszerspecifikáció
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3 AZ iPLAN RT
HASZNÁLATA

3.1 A szoftver indítása

Az iPlan RT Dose elindítása

Lépés

Az iPlan RT iPlan RT Dose-konfigurációban való elindításához és a kezelésiterv-kiválasztási
képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán az iPlan RT Dose ikonra.

Az iPlan RT Adaptive elindítása

Lépés

Az iPlan RT iPlan RT Adaptive-konfigurációban való elindításához és a kezelésiterv-kiválasztá-
si képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán az iPlan RT Adaptive ikonra.

Lásd: lásd: 433. old.

Az iPlan RT Phantom QA elindítása

Lépés

Az iPlan RT iPlan RT Phantom QA-konfigurációban való elindításához és a kezelésiterv-kivá-
lasztási képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán az iPlan RT Phantom QA ikonra.

Lásd: lásd: 469. old.

AZ iPLAN RT HASZNÁLATA
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Az iPlan RT Review elindítása

Lépés

Az iPlan RT iPlan RT Review-konfigurációban való elindításához és a kezelésiterv-kiválasztási
képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán az iPlan RT Review ikonra.

Lásd: lásd: 360. old.

A Physics Administration elindítása

Lépés

A program elindításához kattintson duplán a Physics Administration ikonra.

Lásd: Program felhasználói kézikönyv, Physics Administration 4.5.

A szoftver indítása
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3.1.1 Az alkalmazáshoz való hozzáférés korlátozása

Általános információk

Az összes iPlan RT program tartalmaz hozzáférés-korlátozásokat a felhasználói számára.

Authorization Manager (Engedélyezéskezelő)

A felhasználókezelés a Microsoft Windows Authorization Manager (Engedélyezéskezelőt)
használja. A Windowsban való elindításához indítsa el az azman.msc parancsot a Start/Run
(Start/Futtatás) menüből. Ez a program hitelesítési tárolófájlt használ a felhasználók
szerepkörökhöz való megfeleltetéséhez. Ha a fájl helye nincs helyesen megadva, lépjen
kapcsolatba a Brainlabbal. Jelenleg két különböző jogot kezel a hozzáférés-korlátozás: 
• Jóváhagyás (lásd: lásd: 359. old.)
• Szoftverhasználat (lásd lent)

A szoftverhasználat korlátozási feltételei

Alapértelmezés szerint a szoftverhasználat a jogosult felhasználókra korlátozódik. A
bejelentkezéshez a felhasználónak meg kell adnia a bejelentkezési nevét és jelszavát:

3. ábra 
Amikor az alkalmazás elindul, kiléphet az alkalmazásból a Exit gombra kattintva.
MEGJEGYZÉS. Három egymás utáni sikertelen bejelentkezési kísérlet esetén a Windows
konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a Windows felhasználói fiók zárolva lesz.
 

Az Authorization Manager (Engedélyezéskezelő) használata

A kötelező bejelentkezés kikapcsoltatható a Brainlab-ügyfélszolgálattal, de ez erősen ellenjavallt.
Előfordulhat, hogy a szabályozó hatóság megköveteli, hogy a beállítás be legyen kapcsolva.
Alapértelmezés szerint a szoftverhez való hozzáférés az iPlan RT Dose használata
művelethez van rendelve, amely az iPlanRTDoseUser szerepkörhöz kapcsolódik a hitelesítési
tárolófájlban. 
Az Authorization Manager (Engedélyezéskezelő) használatával felhasználók adhatók hozzá az
iPlanRTDoseUser szerepkörhöz a szoftverhez való hozzáférés biztosításához. Csak érvényes
Windows-bejelentkezéssel rendelkező felhasználók adhatók hozzá. Az Ön felelőssége ennek a
hozzárendelésnek a naprakészen való tartása.
A szabályozó hatóság előírhatja, hogy vészhelyzet esetén használható hozzáférést kell biztosítani
a szoftverhez. Ha így van, akkor az Ön felelőssége a vészhelyzet esetén használható felhasználó
létrehozása, és az iPlanRTDoseUser szerepkör felhasználóhoz történő hozzárendelése.
Szintén az Ön felelőssége vészhelyzet esetén használható felhasználó bejelentkezési adatainak
korlátozása is.

AZ iPLAN RT HASZNÁLATA
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Automatikus kijelentkezés

Amikor az alkalmazást bizonyos ideig nem használják, az aktuális felhasználó automatikusan
kijelentkezik. Az automatikus kijelentkezés előtti eltelő idő az iPlanSettings programban
állítható be, és módosíttatható a Brainlab-ügyfélszolgálattal. 
Az alapértelmezett időzítés 15 perc. Amikor egy idő után megjelenik a bejelentkezési
párbeszédablak, vagy amikor megváltozik a felhasználó, a bejelentkezési párbeszédablak Exit
gombja le lesz tiltva, és emelt szintű jogokkal rendelkező felhasználó szükséges az alkalmazás
megfelelő leállításához.

A jelenlegi felhasználó módosítása

Módosíthatja az aktív felhasználót az iPlan RT programból való kilépés nélkül:

Lépések

1.

Kattintson az alkalmazás jobb alsó sarkában lévő Brainlab ikonra az About iPlan panel
megnyitásához.

2. Kattintson a Change User lehetőségre. Megjelenik a bejelentkezési párbeszédablak.

3. Jelentkezzen be a hitelesítő adataival, hogy aktív felhasználó legyen.

Naplófájlok vizsgálata

A szoftver egy titkosított fájlban naplózza a bejelentkezéseket és tervmentési műveleteket,
valamint a felhasználót, az alkalmazást és a művelet idejét. Amennyiben Önt megkeresik a
hatóságok vagy jogi lépések szükségesek, a Brainlab-ügyfélszolgálat képes visszafejteni és
rendelkezésre bocsátani az információkat.

Biztonsági megjegyzés

A felhasználók nem oszthatják meg mással a bejelentkezési információikat. Minden
felhasználónak teljes felelősséget kell vállalnia a kezelési terv módosításáért. Ha más is
megtudja a felhasználónevét és jelszavát, akkor lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A szoftver indítása
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3.2 Kezelési terv áttekintése

Általános információk

Ez a fejezet bemutatja az iPlan RT felületét.

Mielőtt elkezdené

Lépések

1.
Végezze el az előtervezést (például a cranialis adatok lokalizálását, a képfúziót, és az
eredeti objektum létrehozását) az iPlan RT Image iPlan segítségével, amennyiben az
elérhető az Ön munkaállomásán. 

2. Most a kezelési terv az iPlan RT Dose-ban megnyitható.

MEGJEGYZÉS. Speciális karakterek és ékezetes magánhangzók, mint például az ä, ü, és ö a
betegnévben, illetve az adatútvonalban nem javasoltak. A teljes fájlnév (beleértve az
adatútvonalat) nem haladhatja meg a 250 karakter hosszúságot.
 

iPlan RT Dose-munkafolyamat

Ez az iPlan RT Dose programmal végzett kezeléstervezés normál munkafolyamata. Minden
lépés részletesen le van írva ebben a kézikönyvben:

Lépések Lásd

1. Betegadatok betöltése. Lásd: 57.
old.

2. Felszínszegmentálás. Lásd: 75.
old.

3. Objektum létrehozása. Lásd: 115.
old.

4. Kezeléstervezés. Lásd: 157.
old.

5. Dózisoptimalizálás (csak IMRT esetén). Lásd: 315.
old.

6. Orvosi felülvizsgálat. Lásd: 360.
old.

7. Fizikus által végzett ellenőrzés. Lásd: 364.
old.

8. Kilépés az iPlan RT Dose programból. Lásd: 54.
old.

A lépések közt egyszerűen mozoghat a Navigator (Böngésző) (lásd: lásd: 47. old.)
használatával.

Terminológia

A kézikönyvben használt kifejezéseket lásd: lásd: 531. old.
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3.3 A Tervezési képernyő alapjai

Általános információk

Ez a rész információkat biztosít a tervezési képernyőkről. További információkért lásd: lásd: 481.
old.

Képernyő-elrendezés

①

②

③

④

⑤

4. ábra 

A tervezési képernyő tartalma

Szá
m

Összetevő Funkció

① Lapok A különböző lapok állnak rendelkezésre az egyes tervezési
lépésekhez.

② Tervezési nézetek A tervezési nézetek a fontosabb képinformációkat és további
funkciógombokat tartalmaznak. Lásd: lásd: 481. old.

③ Eszköztár Az eszköztárfunkciók az aktuális laptól és a tervezési lépéstől
függően változnak. Lásd: lásd: 49. old.

④ A Navigator terület Ez lehetővé teszi, hogy a tervezési lépéseken a javasolt sor-
rendben haladjon végig. Lásd: lásd: 46. old.

⑤ Functions területe Ez az aktuális tervezési lépéshez biztosít funkciókat. Lásd:
lásd: 48. old.

A Tervezési képernyő alapjai
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Tervezési párbeszédablak

Bizonyos funkciók kiválasztásakor külön tervezési párbeszédablak nyílik meg, ahol különböző
beállításokat definiálhat:

5. ábra 
A párbeszédablak beállításainak módosítása után:

Lehetőségek

Kattintson az OK gombra módosítások mentéséhez és a párbeszédablak bezárásához.

Kattintson a Cancel gombra párbeszédablak módosítások mentése nélkül történő bezárásához.

Ha a megadott határokon kívüli érték kerül bevitelre valamely mezőben, az adott értéket
vagy az alapértelmezésben megadott érték vagy az adott mezőre érvényes legközelebbi
érték helyettesíti. Például ha negatív dózisérték kerül betáplálásra, akkor az iPlan RT Dose
a lehető legkisebb dózisértéket használja. Valamennyi értéket ellenőrizni kell ahhoz, hogy
bizonyosak legyünk klinikai használatra való alkalmas voltukról.

AZ iPLAN RT HASZNÁLATA
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3.3.1 A Navigator terület

A Navigator terület

A Navigator terület lehetővé teszi az iPlan Dose munkafolyamatban való navigálást.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

6. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Go to ... Megnyitja az iPlan Navigator programot, amelyben a lépések
tetszőleges sorrendben választhatók ki.

② Következő lépés Az aktuális és a következő lépés mindig megjelenik a Naviga-
tor területen.③ Aktuális lépés

④
Beteg neve, betegazono-
sító és a kezelési terv cí-
me

MEGJEGYZÉS. A QuickLoad művelettel gyorsan betölthet
egy másik tervet az aktuális beteghez, ha a terv nevére kat-
tint. Lásd: lásd: 70. old.
 

⑤ Lecsökkenti az iPlan ablak méretét, hogy az csak a háttérben
legyen nyitva.

⑥ Bezárja az iPlan szoftvert (lásd: lásd: 54. old.).

⑦ Next Ugrás a következő lépésre.

A Tervezési képernyő alapjai
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

7. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Lépések listája

Az iPlan Navigator tartalmazza az összes létező lépést:

•   Az elvégzett lépések külön jelölést kapnak.
• Az aktuális lépés sárgával van kiemelve.
• A következő lépések kékkel vannak megjelölve.
• Egy adott lépés kiválasztásához kattintson arra az egérrel.

② Magyarázatok terület Az aktuális lépés magyarázata a lépések listájához képest
jobbra található.

③ OK Megerősíti a kijelölést, és az annak megfelelő lépésre ugrik.

④ Cancel A program az előző képernyőre ugrik.
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3.3.2 Funkciók területe

Általános információk

Az aktuális tervezési lépéstől függően ezen a területen különböző funkciók jelennek meg.

A Functions terület

8. ábra 
Egy adott funkció kiválasztásához kattintson arra az egérrel:
• A rendelkezésre álló funkciók kékkel vannak megjelölve.
• A jelenleg nem elérhető funkciók ki vannak szürkítve.

A jobb egérgomb használata

Bizonyos funkciókat elérhet úgy, hogy a jobb gombbal kattint egy kapcsolódó képernyőelemen.

A Tervezési képernyő alapjai
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3.4 Általános eszköztár- és funkciógombok

Általános információk

A tervezési területen kiválasztott lap függvényében az eszköztár és a képnézetek az alább
felsorolt funkciókat tartalmazhatják:
• Az eszköztár szürke háttéralapú funkciógombokat tartalmaz.
• A képnézetek fekete háttéralapú funkciógombokat tartalmaznak.

MEGJEGYZÉS. A Treatment Planning és a Dose Optimization lépések számos további olyan
funkciót tartalmaznak, melyek egyéb tervezési lépésnél nem állnak rendelkezésre. További
részletekért e funkciók vonatkozásában lásd: lásd: 162. old.
 

Szelet és képállomány kiválasztása

Összetevő Funkció Lásd

A Slice and Image Set Selection gomb azokat a képfelvételeket
választja ki, amelyek a tervezési nézetekben kerülnek megjelení-
tésre.

Lásd: 488.
old.

Egyes szeletek böngészése növekvő vagy csökkenő sorrend-
ben.

Lásd: 492.
old.

Több szelet böngészése növekvő vagy csökkenő sorrendben. Lásd: 492.
old.

• A rekonstrukciós nézetekben a Depth Scrolling gomb a vizs-
gálati rekonstrukciók görgetését teszi lehetővé a páciensikon
által jelzett tengely mentén (ami a képnézet bal alsó részén je-
lenik meg). 

• A szeletnézetekben a Slice Scrolling gomb a rendelkezésre
álló szeletek görgetését teszi lehetővé. 

Lásd: 493.
old.

MEGJEGYZÉS. A szeletböngésző funkciók egyes képnézetekbe is integrálva vannak, ahol fekete
alapon jelennek meg.
 

Nézetbeállítások

Összetevő Funkció Lásd

Az Options gomb speciális nézetbeállítások elérését teszi lehető-
vé.

Lásd: 504.
old.

A 2D Recenter gomb azoknak a függőleges és vízszintes síkok-
nak a megjelenítését teszi lehetővé, amelyek a rekonstrukciós sí-
kok igazításához használhatók fel. 

Lásd: 500.
old.

A Panning gomb a képeltolás aktiválását teszi lehetővé. Lásd: 503.
old.

A View Types gomb a megjelenítendő nézettípus (síkok, 3D vagy
objektumok) kiválasztását teszi lehetővé. 

Lásd: 496.
old.
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Összetevő Funkció Lásd

A View Options gomb a nézet (frontális, laterális bal, laterális
jobb, koponya, illetve cranialis) tájolások módosítását teszi lehető-
vé. 

Lásd: 495.
old.

A Composing Options gomb két olyan egyesített képszelet el-
lenőrzését teszi lehetővé, melyek különböző adatkészletekből
származnak. 

Lásd: 498.
old.

Nagyítási funkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Zoom In/Out gombok teszik lehetővé a megjelenített képek
nagyítását, hogy az egyes szerkezeteket (például a daganatokat a
képfelvételen) közelebbről, kinagyítva lehessen megvizsgálni. A
képnagyítást csökkenteni is lehet, hogy az egész kép látható le-
gyen. 

Lásd: 501.
old.

A Full Screen gomb segítségével lehet az aktuális nézetet teljes
képernyőnagyságra kinagyítani. Ha a gombra még egyszer rákat-
tint, akkor azzal visszaállíthatja az eredeti nézetelrendezést. 

Lásd: 502.
old.

Ablakozás funkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Windowing gomb lehetővé teszi a szürkeszint eloszlásának
megjelenített képeken való módosítását, hogy a struktúrák látha-
tósága vagy kontrasztja jobb legyen.

Lásd: 515.
old.

Az Advanced Windowing gomb olyan speciális lehetőségek
használatát teszi lehetővé, melyekkel módosítható a szürkeérték,
a Hounsfield, illetve a SUV-eloszlás a kiválasztott képállományon.

Lásd: 517.
old.

Mérési funkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Measure Hounsfield Units gomb teszi lehetővé a Hounsfield-
egységek mérését egy képszelet bármely pontjában.

Lásd: 521.
old.

A Measure Values gomb teszi lehetővé az érték (például szürke-
érték illetve SUV érték) mérését egy képszelet bármely pontjában. Lásd: 521.

old.

A Measure Distances gomb teszi lehetővé a távolságok mérését
egy képszelet bármely két pontja között. 

Lásd: 524.
old.

A Measure Angles gomb teszi lehetővé a szögmérést egy képsz-
elet bármely három pontja között. 

Lásd: 525.
old.

Általános eszköztár- és funkciógombok
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Különböző funkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Screenshot gomb pillanatfelvételek készítését teszi lehetővé a
megjelenített nézetekről és párbeszédablakokról.

Lásd: 526.
old.

A Save Treatment Plan gombbal menthetők az aktuális kezelési
terv módosításai.

Lásd: 52.
old.

A Print gomb a véglegesített kezelési terv kinyomtatását teszi le-
hetővé.

Lásd: 413.
old.
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3.5 A kezelési terv mentése

Általános információk

A kezelési tervet rendszeresen menteni kell a kezeléstervezés során.

A kezelési terv mentése

Lépések

1.

Kattintson a Save Treatment Plan gombra.

2.

A Save As ... párbeszédablakban adjon meg egy megfelelő nevet és leírást a terv szá-
mára.

3. Kattintson a Save gombra a folytatáshoz.

Mentési állapot

9. ábra 
Amint a mentési műveletet aktiválták, a folyamatjelző sáv mutatja a mentés állapotát.

A mentés helye

A kezelési terv előre konfigurált mappába lesz mentve (lásd: lásd: 375. old.).

A kezelési terv mentése
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A terv jóváhagyása

10. ábra 
Ha a kezelési tervet a terv jóváhagyása után mentette (lásd: lásd: 362. old. és lásd: 370. old.), a
fenti megerősítő üzenet jelenik meg. Ez az üzenet tájékoztat arról is, hogy ha az Orvosi
felülvizsgálat, illetve a Fizikus által végzett ellenőrzés- lépéstől eltérő tervezési feladatot nyit
meg, akkor az aktuális terv jóváhagyása érvénytelenné válik.
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3.6 Kilépés az iPlan RT programból

Általános információk

A szoftver bármikor bezárható a leállítás ikonja, illetve az iPlan Navigator segítségével.

Kilépés a leállítás ikonnal

Lépés

Kattintson a leállítás ikonjára a szoftverből való kilépéshez.

Kilépés az iPlan Navigator segítségével

Lépések

1. Kattintson a Go to ... gombra a Navigator területen (lásd: lásd: 46. old.).

2.

Kattintson az Exit gombra, majd az OK gombra.

Kilépés az iPlan RT programból
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További szükséges lépések

Ha a kezelési tervet módosította, a módosításokat a megjelenő üzenet Yes gombjára kattintva
mentheti el.
A No lehetőségre kattintva az alkalmazás a módosítások mentése nélkül zárul be.

11. ábra 
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Kilépés az iPlan RT programból
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4 BETEGADATOK
BETÖLTÉSE

4.1 Betöltés és importálás

Általános információk

A Brainlab formátumban mentett tervezési adatokat (például az iPlan RT Image szoftverrel
történő előfeldolgozás után) az iPlan RT Dose szoftverbe be lehet tölteni.
MEGJEGYZÉS. Ha a kezelési terv objektumokat tartalmaz, a Prepare for Export funkciót kell
használni a kezelési terv iPlan (Cranial) 3.0 szoftverrel történő mentése előtt annak érdekében,
hogy meg lehessen nyitni az iPlan RT Image 4.1.1 szoftverben.
 

Fájlformátumok

Az iPlan RT szoftverben a következő formátumok tölthetők be:

Szoftver Fájlformátum

iPlan RT Dose Az iPlan RT Dose vagy az iPlan RT Image által létrehozott xBrain.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM-képek az Add Data funkció használatával adhatók hozzá.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Csak dózisterveket nem tartalmazó adatkészletek.

Brainlab Elements -
Sugárterápiás kontúrozási
munkafolyamat

A Patient Data Manager 2.0 szoftverből származó xBrain.

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT Adaptive szoftverrel mentett tervek nem tölthetők be az iPlan RT
Dose szoftverbe, amíg a Prepare for Re-planning lépés végre nincs hajtva.
 

Képellenőrzés

A nem DICOM formátumból importált képek (például átviteli DLL-ek) nem rendelkeznek UID-
referenciakeret-készlettel. Győződjön meg róla, hogy a létrehozott képállományok a megfelelő
képeket tartalmazzák (azaz nincs eltérő koordinátarendszerű, nem kapcsolódó kép egy
készletben).

Általános eljárás

Az adatok betöltése és importálása általában az alábbi lépéseken alapul, melyek a kiválasztott
adatok és az adattípusok függvényében változhatnak.
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Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 57



Lépések

1. Válassza ki azt az adatarchívumot, ahonnan az adatokat be szeretné tölteni.

2. Válassza ki a továbbítandó páciensadatokat.

3. Válassza ki a megfelelő páciens-vizsgálatot.

4. Válassza ki a releváns kezelési tervet.

5. Aktiválja a páciensadatok betöltését.

Amint ezekkel a lépésekkel végzett, máris elkezdődhet a kezelés tervezése.

Biztonsági megjegyzés

Amikor a Patient Data Manager 2.0 szoftverből lép be az iPlan RT-be, akkor előfordulhat,
hogy az automatikus szegmentálású objektumok nincsenek jóváhagyva. Gondosan
tekintse át az objektumokat.

Ne használja egy alkalmazás által létrehozott összes kimeneti adatnak csak egy részét
(például az iPlan stereotaxy szoftverben megjelenített célkoordináták) másik adat bemeneti
adataiként (például izocentrumkoordináták az iPlan RT Dose szoftverben). Az
eredményként kapott kezelési terv teljes mértékben helytelen lehet, ha az adatok kicserélt
része nem konzisztens módon van feldolgozva, annak köszönhetően, hogy nem lehetséges
minden szükséges adatkorlát cseréje (például adott koordináták csak akkor használhatók
helyesen, ha címkézés, a koordinátarendszer és főleg az eredet meghatározása teljesen
azonos). Például előfordulhat, hogy a fejgyűrű/lokalizálóeszköz koordinátái egy másik
anatómiai pozícióra mutatnak attól függően, hogy az egyik vagy másik alkalmazásban a
fejgyűrű/lokalizálóeszköz koordinátarendszerét/eredetét meghatározó sztereotaxiás
képállományok közül melyik volt felhasználva.

Amikor az iPlan 3.0 Stereotaxy szoftverrel mentett, több lokalizálást tartalmazó kezelési
terv van betöltve az iPlan RT Image 4.1 szoftverbe, a felhasználó nem határozhatja meg a
sztereotaxiás referenciát az iPlan RT Image 4.1 szoftverben, mert az az iPlan 3.0 Stereotaxy
szoftverben készült. Annak érdekében, hogy a később az iPlan RT Dose szoftverben a nem
megfelelő sztereotaxiás koordináták alkalmazása ne tegyen kárt a betegben, a
felhasználónak nem szabad átvinnie több lokalizálást az iPlan RT Image 4.1 szoftverbe,
vagy delokalizálni az irreleváns lokalizációkat, mielőtt folytatná az iPlan RT Dose
szoftverrel.

Ha a beteg neve vagy azonosítója nincs beleírva az eredeti adatokba, akkor az
„<unknown>” értékre lesz állítva. Ez azzal a kockázattal járhat, hogy nem a megfelelő
betegadatokat választja ki a kezeléshez. Mondja meg a készülék kezelőjének, hogy mindig
a megfelelő nevet és azonosítót rendelje hozzá az adatokhoz.

A katéter- és szimulációs eredményobjektumok olyan formában vannak mentve, hogy más
alkalmazásokkal is betölthetők. Ez azt jelenti, hogy a már szimulált katéterek és
szimulációs objektumok módosíthatók az iPlan Flow 3.0 szoftveren kívül más
alkalmazásokkal is. A szimulált katéter módosításakor a szimulációs objektum többé nem
jelzi a katéter szimulációs eredményét. A felhasználó felelőssége, hogy ne módosítsa
kézzel a katétereket vagy szimulált eredményobjektumokat.

Betöltés és importálás
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4.1.1 Betöltési és importálási varázslóoldalak

Varázslóoldalak

A páciensadatokat egy sor varázslóoldal használatával lehet betölteni és importálni.

②
③

①

④

⑤

12. ábra 

Varázslóoldalak kezelése

Szá
m

Összetevő Funkció

① Details területe Ez kiegészítő információkat szolgáltat a kiválasztott páciensadatok-
ról.

② A rendelkezésre ál-
ló adatok listája

Az épp folyamatban levő lépés függvényében ez a lista teszi lehető-
vé a rendelkezésre álló adatok - például az archívum típusa, pá-
ciens-vizsgálatok, illetve képsorozatok - kiválasztását.

③ Listafejlécek

Az adatok a rendelkezésre álló bármely fejléc szerint - az illető fej-
lécre kattintva - sorba rendezhetők.
Az adatokat növekvő, illetve csökkenő sorrendben lehet rendezni -
az épp aktuális sorrendet a fejléc megnevezése mellett látható nyíli-
konok mutatják.
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Szá
m

Összetevő Funkció

④ Opciók területe

Ez olyan lehetőségek beállítását tartalmazza, amelyek az épp folya-
matban levő lépés függvényében változnak.
Ezeket a funkciókat a funkciók listája fölött található nyílra kattintva
szükség szerint elrejtheti. A nyílra kattintva ezek a funkciók ismét
láthatóvá válnak.

⑤ Általános gombok Ez tartalmazza azokat az általános varázslóoldalgombokat, ame-
lyek minden egyes varázslóoldalon megjelennek.

Varázslóoldalgombok

A lenti részen azokat a gombokat ismertetjük, melyek több varázslóoldalon is megjelennek.
Azoknak a funkcióknak a magyarázatát, melyek csak egy bizonyos varázslóoldalon jelennek meg,
a megfelelő lépés leírása tartalmazza.

Összetevő Funkció

Back Az opcióval a szoftver mindig az előző lépéshez ugrik vissza.

Cancel Bezárja a varázslóoldalt, és megjeleníti az iPlan Navigator szoftvert (lásd:
lásd: 47. old.).

Next Az opcióval a szoftver mindig a következő lépésre ugrik.

Delete

Végérvényesen törli a kiválasztott fájlokat. A rendszer a fájlok törlése előtt
mindig rákérdez a törlésre.
• Csak a merevlemezen található páciensadatokat lehet törölni.
• Páciens kiválasztásakor, ha az utolsó pácienst is törli, akkor a szoftver

az archívum oldalra ugrik.
• Vizsgálat kiválasztásakor, ha csak egy páciens-vizsgálat létezik, akkor

az nem törölhető.
• Az archívum törlése művelet csak a bejegyzést törli az archívumok listá-

járól. Páciensadat törlésére nem kerül sor.

Logfile ... Az eddig végrehajtott lépésekre vonatkozó kiegészítő információkat tartal-
mazó naplófájlt jelenít meg (lásd: lásd: 72. old.).

Select All Az aktuális listában szereplő valamennyi elemet kijelöli.

Deselect All Az aktuális listában szereplő valamennyi elem kijelölését megszünteti.

Adatokat a merevlemezről akkor is lehet törölni, ha ezek írásvédettek (csak olvashatóak).

Betöltés és importálás
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4.2 Képadatok betöltése

A kezelési terv elérhetősége

Minden egyes kezelési tervet egyszerre csak egy felhasználó nyithat meg.

Több terv betöltése

Egyszerre csak egy kezelési tervet lehet megnyitni. Ha egy adott kezelési terv szerkesztése már
folyamatban van, és egy második kezelési tervet tölt be, vagy az alkalmazást mentés nélkül zárja
be, akkor elveszti az első kezelési tervben végrehajtott módosításokat.

A kezelési terv formátuma

Kezelési tervet betölteni nem lehet, ha CT-adatkészletet nem tartalmaz.

A kezelési terv tartalma

Ha a dózistervezéshez használt objektumok (például a PTV-k illetve OAR-k) egyéb
szeletkészlethez kerültek átvitelre, illetve az Ön kezelési tervéből teljes mértékben
eltávolításra kerültek az iPlan RT Image-ben történő szerkesztés alkalmával, a kezelési
tervet az iPlan RT Dose-ba betölteni nem lehet.

Ha egy iPlan RT Dose kezelési tervet megváltoztatnak az iPlan RT Image szoftverrel
(például tumoralakzat vagy képfúzió), akkor győződjön meg róla, hogy a végső iPlan RT
Dose-tervet a legújabb módosításokhoz igazítja. A beteg félrekezelése akkor történhet, ha
az iPlan RT Dose-terv nem konzisztens az iPlan RT Image kezelési paraméterekkel.

Előző szoftververzióval készült tervek betöltése

13. ábra 
Ha egy vagy több azonos nevű izocentrum koordinátát és kezelési elem (például nyaláb vagy ív)
csoportot tartalmazó kezelési tervet töltünk be előző szoftververzióból, az ennek megfelelő üzenet
kerül kijelzésre.
• A „Group” vagy „Coord” előtag kerül szükség szerint hozzáadásra.
• Ha az új tétel neve a 22 karakter hosszúságot meghaladja, olyan emlékeztető is megjelenítésre

kerül, ahol a nevet kézileg lehet módosítani.
Ez egyedi és következetes elnevezési konvenciót biztosít arra az esetre, amikor a tervezett
adatokat a betegek kezelésénél történő utólagos használat céljából exportáljuk.
MEGJEGYZÉS. Ha a terv azonos nyaláb, illetve ív nevet tartalmaz, ezek automatikusan a
megfelelő előtaggal kerülnek kiegészítésre.
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iPlan RT Phantom QA-terv betöltése

Az iPlan RT Phantom QA programmal minőségellenőrzési célból létrehozott mintaterveket (lásd:
lásd: 469. old.) az iPlan RT szoftverbe beteg kezeléstervezéshez történő felhasználáshoz nem
lehet betölteni.

14. ábra 

iPlan RT Adaptive-terv betöltése

Előfordulhat, hogy az iPlan RT Adaptive szoftverben létrehozott tervek (lásd: lásd: 433. old.)
nem töltődnek be másik iPlan RT-alkalmazásokba a betegkezelés-tervezésben való
használathoz.

Jóváhagyott terv betöltése

15. ábra 
Ha olyan kezelési terv kerül betöltésre, mely már jóváhagyásra került, szoftver emlékeztető utal
arra, hogy bármely továbbhaladás az illető engedélyt hatálytalanítja.

Képadatok betöltése
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Az iPlan RT Image-ben módosított tervek betöltése

16. ábra 
Ha Ön az iPlan RT szoftverben szerkesztett kezelési tervet utólag az iPlan RT Image szoftverben
szerkeszti, majd ismét az iPlan RT szoftverben nyitja meg, a szoftver emlékezteti Önt, hogy az
eredményezett kezelési terv pontosságát gondosan vizsgálja felül.
Objektumok törlése, egyik képállományból másikba való áthelyezése vagy módosítása
visszavonhatatlanul tönkreteheti a tervet.

Ha a tervet már szoftvermodulokkal (például iPlan RT Image) módosítják, miután már
tartalmaz egy kezelési tervet (például izocentrum-összetevőket stb.), a felhasználónak a
betöltés után nagyon gondosan ellenőriznie kell a tervtartalom helyességét.

Biztonsági megjegyzések

Ha a kezelési tervet egyéb szoftver alkalmazással (például iPlan RT Image segítségével)
módosítja miután a kezelési információk (például az izocentrumcsoportok) meghatározásra
kerültek, figyelmesen ellenőriznie kell a terv betöltés utáni tartalmát, hogy az előzőleg
tervezett tartalom nem törlődött-e véletlenül.

Ha a kezelési terv esetében IMRT optimalizálás került elvégzésre (lásd: lásd: 315. old.),
utólagos módosítások (például a voxelobjektumoké) egyéb szoftver alkalmazással, mint
például az iPlan RT Image nem engedélyezett. Bármely ilyen módosítás az optimalizálást
érvényteleníti.

Ha a kezelési terv módosítása egy másik szoftverrel történik (pl. iPlan RT Image) a
nyalábok vagy ívek meghatározását követően, akkor a megújított lokalizáció vagy képfúzió
miatt a szövetmodell (lásd: lásd: 75. old.) elmozdulhatott a referencia CT-vizsgálathoz
képest. Ezért mindig gondosan ellenőriznie kell a mélységekvivalenciát és a szöveti
belépést az ív sík/mélységi projekciós nézetben (lásd: lásd: 254. old.) minden nyaláb vagy
ív esetében.
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Módosított képfúziós tervek betöltése

17. ábra 
Ha dózis kezelési tervet iPlan RT Image segítségével nyit meg és a kezelési tervben képfúzió
információt módosít, a tervezett dóziseloszlást és a nyaláb útvonalát figyelmesen át kell tekintenie
valahányszor a módosított kezelési tervet utólagosan az iPlan RT Dose-ba tölti be. Ez azért
szükséges, mert az eredeti képfúzió információk módosítása különböző fúziógyökér adatkészletet
eredményezhet, mely eltérő illesztési szeletkészlethez vezet. További információkért lásd: lásd:
95. old.

Tervek betöltése egyénileg meghatározott tájolással

Az iPlan RT által nem támogatott, egyénileg meghatározott tájolással rendelkező terveket törölni
kell a tervezés folytatásához. Ha megpróbál elindítani egy ilyen tervet, a következő
párbeszédablak jelenik meg:

Lehetőségek

Yes: Az egyéni tájolás törlése és a terv folytatása.

No: Az egyéni tájolás megtartása és visszatérés a párbeszédablakba másik terv kiválasztásá-
hoz.
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4.2.1 Archívum kiválasztása

A Load Archives varázslóoldal

A Load Archives varázslóoldal közvetlenül szoftverindításkor jelenik meg.
Kezelési terv adatot csak Brainlab formátumban lehet betölteni.

18. ábra 

Archívum betöltése

Lépések

1. A gyorsabb navigáció érdekében kattintson a vonatkozó oszlop fejlécére az archívumok
sorba rendezéséhez név, keltezési formátum, vagy könyvtár szerint.

2. Válassza ki a kívánt archívumot a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

3. Kattintson a Next gombra az archívumban lévő páciensadatok megjelenítéséhez.

Az archívum kiválasztásának speciális funkciói

A Load Archives varázslóoldal jobb oldalán a következő speciális funkciók érhetők el.

Összetevő Funkció Lásd

New Archive
Ha megfelelő archívum még nem került konfigurálásra, ez a funk-
ció teszi lehetővé létrehozását az átvinni óhajtott adatok vonatko-
zásában.

Lásd: 376.
old.

Settings Speciális beállítások meghatározása a kijelölt archívumhoz. Lásd: 376.
old.

Delete Végérvényesen törli a kiválasztott fájlokat. A rendszer a fájlok tör-
lése előtt mindig rákérdez a törlésre.

Lásd: 60.
old.

Logfile ... Az eddig végrehajtott lépésekre vonatkozó kiegészítő információ-
kat tartalmazó naplófájlt jeleníti meg.

Lásd: 72.
old.
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4.2.2 Beteg kiválasztása

A Patients varázslóoldal

Amint kiválasztott egy archívumot, megjelenik a beteg varázslóoldal.

19. ábra 

Beteg betöltése

Lépések

1.
A gyorsabb navigáció érdekében kattintson a vonatkozó oszlop fejlécére a páciensek
adatait tartalmazó fájlok sorba rendezéséhez név, személyazonosság vagy születési dá-
tum szerint.

Képadatok betöltése
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Lépések

2. Válassza ki a kívánt páciens adatait tartalmazó fájlt a megfelelő névre vagy ikonra kattint-
va.

3. Kattintson a Next gombra a következő lépéssel való folytatáshoz.

MEGJEGYZÉS. A kék színnel kiemelt páciens a kiválasztott páciens.
 

A páciens-kiválasztás speciális funkciói

A Patients varázslóoldal jobb oldalán a következő speciális funkciók érhetők el.

Összetevő Funkció

Delete Végérvényesen törli a kiválasztott fájlokat. A rendszer a fájlok törlése előtt min-
dig rákérdez a törlésre (lásd: lásd: 60. old.).

Logfile ... Az eddig végrehajtott lépésekre vonatkozó kiegészítő információkat tartalmazó
naplófájlt jelenít meg (lásd: lásd: 72. old.).

Refresh Frissíti a kijelzőt, például amikor új páciens kerül a merevlemezen található
mappába.

Search A megjelenő adatokat a Patient Name, illetve a Patient ID szerint szűri.

Reset A szűrőt úgy állítja vissza, hogy most ismét az összes létező adat kijelzésre ke-
rül.

Következő lépések

Ha a kiválasztott betegfájl több vizsgálatot tartalmaz, a szoftver felkéri, hogy válasszon ki egy
bizonyos vizsgálatot (lásd: lásd: 68. old.).
Ha a betegfájl csak egy vizsgálatot tartalmaz, a szoftver a kezelési terv kiválasztására ugrik (lásd:
lásd: 69. old.).
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4.2.3 Vizsgálat kiválasztása

A Studies varázslóoldal

Ha az Ön által betöltött páciensadatok több vizsgálatot tartalmaznak, akkor a szoftver felkéri a
páciens-vizsgálat kiválasztására.

20. ábra 

A szükséges vizsgálat kiválasztása

Lépések

1. A gyorsabb navigáció érdekében kattintson a vonatkozó oszlop fejlécére a páciens-vizs-
gálatok sorba rendezéséhez például vizsgálat, megjegyzés vagy keltezés szerint.

2. Válassza ki a megfelelő páciens-vizsgálatot a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

3. Kattintson a Next gombra a kezelési terv kiválasztásához (lásd: lásd: 69. old.).

MEGJEGYZÉS. Ha csak egy páciens-vizsgálat létezik, akkor a rendszer ezt automatikusan
megnyitja, és a következő lépésre ugrik.
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4.2.4 A kezelési terv kiválasztása

A Plans varázslóoldal

21. ábra 

A kezelési terv kiválasztása

Lépések

1. A gyorsabb navigáció érdekében kattintson a vonatkozó oszlop fejlécére a kezelési tervek
sorba rendezéséhez tervnév, felhasználó, létrehozás kelte, vagy terv leírása szerint.

2. Válassza ki a megfelelő kezelési tervet a kapcsolódó névre vagy ikonra kattintva.

3. Kattintson a Next gombra a kijelölt kezelési terv betöltéséhez.

MEGJEGYZÉS. Ha csak egy kezelési terv létezik, akkor a rendszer ezt automatikusan megnyitja,
és a következő lépésre ugrik.
 

A terv állapota

①

②

22. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Jóváhagyott tervek (felfelé mutató hüvelykujj). Lásd: lásd: 359. old.

② A további szerkesztést igénylő tervek (ceruzaikon).
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A kezelési terv gyors betöltése

Eltérő kezelési terv gyors betöltése ugyanahhoz a beteghez (QuickLoad):

Lépések

1.

Kattintson a beteg nevére ① a Navigator területen:

①

2. Megjelennek a beteg kezelési tervei (21. ábra). Válasszon ki egyet az azonnali betöltés-
hez.

Képadatok betöltése
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4.2.5 A kiválasztott adatok betöltése

A Loading varázslóoldal

A kiválasztott adatok automatikusan kerülnek betöltésre, amint a szükséges lépéseket megtette.

①

② ③

23. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Details területe A betöltés alatt álló adatok részletes adatai.

② Folyamatjelző sáv Az adatbetöltés állapotát jelzi.

③ Az Abort gomb Megszakítja az adatbetöltést.

Következő lépések

Szoftver Következő lépés Lásd

iPlan RT Dose Felszínszegmentálás Lásd: 75.
old.

iPlan RT Adaptive Megtekintés és importálás lásd: 435.
old.

iPlan RT Phantom QA Felszínszegmentálás Lásd: 471.
old.

iPlan RT Review Orvosi felülvizsgálat lásd: 360.
old.

Ha a kiválasztott kezelési terv olyan szoftverrel volt módosítva, mint például az
iPlan RT Image, miután eredetileg az iPlan RT Dose szoftverek volt szerkesztve, a terv
tartalmát gondosan át kell vizsgálni betöltés után.
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4.3 Naplófájlok

Általános információk

A naplófájlfunkció bizonyos adatátviteli varázslóoldalon és a DICOM-export varázslóoldalain
jelenik meg (lásd: lásd: 387. old.). A funkció használata révén a rendszer által az illető lépéssel
kapcsolatban generált naplófájl bejegyzéseket lehet megjeleníteni és szükség szerint
szerkeszteni.
MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT Adaptive csak DICOM-importálást biztosít.
 

A naplófájl-megjelenítés aktiválása

A naplófájl-megjelenítés aktiválásához kattintson a Logfile... elemre a varázslóoldal
beállításainak területén.

Fájlmegjelenítés

① ② ③

24. ábra 

Megjelenítés

Szá
m

Összetevő

① A fájl neve és a fájl helye.

② A naplófájl tartalma.

Naplófájlok
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Szá
m

Összetevő

③

Ha a naplófájl tartalmát szerkeszteni kívánná, vagy más helyre szeretné lementeni, kat-
tintson az Editor lehetőségre.
MEGJEGYZÉS. A naplófájl ilyenkor a Notepad (Jegyzettömb) szerkesztőben jelenik
meg, ahol módosíthatja vagy más helyre mentheti azt.
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Naplófájlok
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5 FELSZÍNSZEGMENTÁLÁS
5.1 Mi a felszínszegmentálás?

Általános információk

Az iPlan RT Dose programmal végzett dózisszámításhoz meg kell határoznia a megfelelő
szövetmodellt a következőkkel:
• Egy referencia készletből származtatott ortogonális képállomány (lásd: lásd: 93. old.)
• Külső kontúrvonal (lásd: lásd: 103. old.)
• Asztallap (opcionális, lásd: lásd: 88. old.)
• Meghatározott HU értékkel rendelkező opcionális tárgyak (pl. bólus) (lásd: lásd: 109. old.)

MEGJEGYZÉS. Minden további dózisszámítás a kapott szövetmodellen alapszik.
 

Ha cone beam CT-vizsgálatokat használ a kezeléstervezéshez, az helytelen
dózisszámításhoz vezethet.

A felszínszegmentálás végrehajtása

Lépések

1.
Állítsa be a korrekciós paramétereket. Ezek a paraméterek információkat nyújtanak a
vizsgálatról, és szükségesek ahhoz, hogy az iPlan RT Dose program helyesen értelmez-
ze a betegadatokat.

2.

Ha szükséges, módosítsa a referenciakészleteket. Ha módosítja a referenciakészleteket,
ellenőriznie kell, hogy a paraméterek továbbra is érvényesek.
MEGJEGYZÉS. Kivétel (az iPlan RT 4.5.4-es verziótól, illetve az iPlan RT Image 4.1.2-es
verziótól érvényes): Nem módosítható a referenciakészlet, ha egy új lokalizált vizsgálatot
ad hozzá egy meglévő lokalizált kezelési tervhez. Ebben az esetben a legújabb lokalizált
adatkészlet automatikusan referenciakészletként van meghatározva, a kézi módosítások
nem engedélyezettek.
 

3.
Állítsa be a kontúrvonalakat. Az iPlan RT Dose létrehozza a felületi kontúrvonalakat. Mi-
vel a dózisszámítás során kizárólag ezen a külső kontúrvonalon belül levő információk
lesznek figyelembe véve, azt szükség szerint be tudja állítani.

4. Állítsa be a referenciapontokat. A nem lokalizált craniális és extracranialis adatokban lévő
referenciapont segíthet a soron következő beteg pozicionálásában.

5. Adjon hozzá 3D objektumokat, például bólus anyagot.

Új terv kezdése

Amikor kezelési tervet tölt be, megjelenik a Surface Segmentation lépés.

FELSZÍNSZEGMENTÁLÁS

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 75



Lehetőségek

1. Ha a kiválasztott kezelési terv több fuzionált CT-készletet tartalmaz, a program figyelmezteti,
hogy válassza ki a kívánt referenciakészletet (lásd még: lásd: 92. old.).

2. Ha:
- a kezelési tervet az iPlan RT Image programmal vagy az iPlan RT Dose egy előző verzió-

jával szerkesztették; vagy
- új tervet hoz létre.

A program a Set Parameters párbeszédablakban felkéri a különböző korrekciós paraméterek
meghatározására.

Ha a felszínszegmentálási információk már meg vannak adva, a szoftver közvetlenül a főképer-
nyőre ugrik.

Mi a felszínszegmentálás?
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5.1.1 A rendelkezésre álló funkciók áttekintése

A Surface Segmentation képernyő

25. ábra 

Functions lap

Összetevő Funkció Lásd

Choose Refe-
rence Set...

Lehetővé teszi egy referencia-adatkészlet kiválasztását a dózis
és a DRR kiszámítása érdekében, a későbbi betegpozicionálás-
hoz.

Lásd: 92.
old.

Set Reference
Point

Lehetővé teszi egy referenciapont megadását nem lokalizált be-
tegadatok esetén.

Lásd: 79.
old.

Set Parame-
ters...

Lehetővé teszi konverziós táblázatok meghatározását a Houns-
field egység - elektronsűrűség konverzióhoz, valamint egyéb
alapvető kezelési paraméterek meghatározását.

Lásd: 102.
old.

Brush Size Sur-
face Adjustment

Ezek a funkciók lehetővé teszik a dózisszámítás során a szoft-
ver által figyelembe vett kontúrinformációk manuális beállítását.
Ezek a funkciók nem elérhetők az Overview lapon.

Lásd: 103.
old.

Remove 3D Re-
gion

Lehetővé teszi a háromdimenziós objektumok adatkészletből
való törlését.

Lásd: 112.
old.

Smooth Outer
Contour 

Lehetővé teszi a tervezett 3D objektumok felszínének lelapítá-
sát a dóziskorrekció megkönnyítése érdekében.

Lásd: 104.
old.

Update Tissue lehetővé teszi a szövetkontúrokon és a szövetmodellen végzett
módosítások megjelenítését.

Lásd: 107.
old.

Original / Tissue
csúszka

Lehetővé teszi az eredeti CT-szelet és a módosított rekonstruk-
ciójának (szövetmodell) összehasonlítását.

Lásd: 107.
old.

Show All Objects Megjeleníti az összes meghatározott objektumot.

Heterogenity
Correction

Ezzel a jelölőnégyzettel eldöntheti, hogy a dózis tervezése a ké-
padatokból származó elektronsűrűségi információk felhasználá-
sával történjen-e vagy azok nélkül.

Lásd: 108.
old.
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Az Artificial lap

A funkcióterületen található Artificial lap további funkciókat tartalmaz nem szöveti természetű
elemek számára, mint pl. orvosi implantátumok és bólus anyag.

Összetevő Funkció Lásd

Define Bolus

Egy bőrfelszínhez közel elhelyezkedő PTV kezelése során ez a
funkció lehetővé teszi egy adott objektum oly módon való meg-
határozását, hogy az reprezentálja az ilyen esetekben a bőrre
helyezett szövet-egyenértékű bólust.

Lásd: 109.
old.

Overwrite HU
HU Value

Meghatározhat egy adott HU értéket, amely egy adott tárgyra
(például egy orvosi implantátumra) alkalmazható.

Lásd: 111.
old.

Mi a felszínszegmentálás?
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5.2 A korrekciós paraméterek beállítása

Általános információk

Beállíthatja a paramétereket annak biztosításához, hogy az iPlan RT Dose megfelelően
értelmezze a képadatokat.

Paraméterek beállítása új tervhez

A program felszólítja a paraméterek megadására, amikor:
• Új tervet nyit meg az iPlan RT Image programból, vagy a tervet az iPlan RT Dose egy korábbi

verziójában hozták létre.
• Új tervet hoz létre.

A paraméterek beállítása

A meglevő beállítások módosításához kattintson a funkcióterületen levő Set Parameters...
gombra a Set Parameters párbeszédablak megnyitásához. 

Elérhető korrekciós paraméterek

A következő paramétereket határozhatja meg:
• HU (Hounsfield-egység) átalakítása ED-vé (elektronsűrűség) (lásd: lásd: 81. old.)
• Kezelés típusa (lásd: lásd: 87. old.)
• A vizsgálat és kezelés tájolása (lásd: lásd: 91. old.)
• Betegészlelési küszöb
• Szövetmodell felbontása (lásd: lásd: 84. old.)
• Dózis felbontás
• Asztallap beállítások (lásd: lásd: 88. old.)

Set Parameters párbeszédablak

26. ábra 
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A beállítások megerősítése

Miután elvégezte a szükséges beállításokat és nyugtázta a megadott lokalizációs, leképezési és
kezelési orientációs információkat (lásd: lásd: 91. old.), megerősítheti a beállításait és
folytathatja a felszíni szegmentálással az OK gombra való kattintással.

A korrekciós paraméterek beállítása
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5.2.1 HU (Hounsfield-egység) átalakítása ED-vé (elektronsűrűség)

Általános információk

Biztosíthatja a megfelelő konverziót a betegvizsgálatokban lévő, CT szkenner-specifikus
Hounsfield-egységek értékeiről az egyenértékű elektronsűrűség-értékekre.
Ezek különösen hasznosak, ha a közvetlen lineáris átalakítás nem lehetséges, mint például a
beteg szövetei esetében.

Konverziós funkciók

A HU ED konverzió adatai a Set Parameters párbeszédablakban láthatók:

①

③
②

27. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Konverziós tábláza-
tok listája

HU-ED Konverziós táblázatok listája.
Automatikusan rendelkezésre áll egy alapértelmezett konverziós
táblázat, amely az iPlan RT Dose előző verzióiban tipikus értéke-
ken alapszik.

② Konverziós görbe A kiválasztott konverziós táblázatban levő adatok konverziós görbe-
ként jelennek meg.

③ Konverziós pont A kiválasztott táblázatba bevitt egyes konverziós ekvivalensek kon-
verziós pontokként jelennek meg a görbén.

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT Dose 3.0 programmal létrehozott kezelési tervek betöltésekor a HU
konverziós értékek helyére a kiválasztott konverziós táblázatban levő értékek kerülnek.
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A konverziós táblázatok szerkesztése

Lehetőségek

Egy létező táblázat módosításához válassza ki a megfelelő táblázatot ① és kattintson az Edit
gombra.

További konverziós táblázatok létrehozásához kattintson a New gombra a konverziós táblázat
listában.

Mindkét esetben megjelenik az Edit Table párbeszédablak.

28. ábra 

Lépések

1. Adjon meg egy megfelelő nevet a készüléknek, amelyhez a konverziós táblázatot hasz-
nálni kívánja. A készülék neve egyedi kell legyen.

2. Írjon be megfelelő konverziós értékeket a megfelelő mezőkbe (pl. a fantom tesztelése so-
rán meghatározott értékek).

3. Kattintson az OK gombra a bevitt értékek megerősítéséhez.

4. A vonatkozó konverziós görbe ennek megfelelően frissül.

Konverziós táblázat követelmények

A koverziós táblázatoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:
• A táblázatban legalább két bejegyzésnek kell szerepelnie.
• Mindegyik HU vagy ED érték csak egyszer határozható meg.
• Az értékek csak szorosan monoton növekvő sorrendben adhatók meg.
• A HU maximális értéke +3071 lehet.
• A HU -1000 = ED 0.00 értékpár alapértelmezett, és bele kell foglalni a konverziós táblázatba.
• A +3071-es HU értéknek megfelelő ED értéket a felhasználó állapíthatja meg és meg kell adni.

Plauzibilitási ellenőrzés

Az OK megnyomásakor egy plauzibilitási ellenőrzés történik, ami megvizsgálja, hogy a bevitt
adatok ésszerű határokon belül vannak-e. A határértékek meghaladása esetén egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg.

A korrekciós paraméterek beállítása
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Ebben az esetben, ismételten ellenőriznie kell a bevitt adatokat mielőtt jóváhagyná és kezelésre
használná azokat.

Jóváhagyás és tervezésre való felhasználás előtt a felhasználónak gondosan ellenőriznie
kell a HU-ED konverziós táblázatba bevitt adatok helyességét.
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5.2.2 A betegszöveg-észlelés HU Threshold értékének beállítása

Beteg-detektálási beállítások

A CT-betegadatok első alkalommal való betöltésekor az iPlan RT Dose automatikusan megállapít
egy -200 HU értékű alapértelmezett küszöbértéket a szövetmodell külső kontúrvonala alsó
határértékeként.

29. ábra 

A HU Threshold beállítása

A Set Parameters párbeszédablak HU Threshold mezőjében szerkesztheti a külső kontúrvonal
küszöbértékét.

Körülzárt üregek hozzáadása

Az automatikus kontúr algoritmus automatikusan kitölti a külső kontúrvonalon belül található
üregeket.

Lehetőségek Lásd

Ha az Add fully enclosed cavities to patient jelölőnégyzet ki van pipálva, az al-
goritmus ugyancsak figyelembe veszi ezeket az üregeket a későbbi dózisszámítás
során.

Lásd: 105.
old.

Később a külső kontúrvonal manuálisan beállítható, pl. a dózisszámítás szempont-
jából nem lényeges képadatok (mint a készüléktől vagy légtartalmú üregektől szár-
mazó műtermékek) kizárása érdekében.

Lásd: 103.
old.

Nem lokalizált adatkészletek esetén a szövetmodell terület korlátozható. Lásd: 87.
old.

Külső kontúrvonal hozzáadása

A külső kontúrvonal importálható előre az iPlan RT Image programban. Ez a külső kontúrvonal
észlelhető az iPlan RT Dose programban.

Lépések

1.
Annak érdekében, hogy az így létrehozott külső kontúrvonal detektálható legyen az iPlan
RT Dose program ugyanabban a CT-készletben kell definiálni, amely referenciaként van
kiválasztva (lásd: lásd: 93. old.).

2.

Miután a Set Parameters párbeszédablakban minden beállítást elvégzett, a szoftver fi-
gyelmezteti, hogy válassza ki vagy az iPlan RT Image programban létrehozott kívül talál-
ható külső kontúrvonalat vagy a fentebb leírt Patient Detection Settings alapján létreho-
zott belül található külső kontúrvonalat.

3.
Ha az iPlan RT Image programban létrehozott kívül található külső kontúrvonalat válasz-
tja, azt a szoftver közönséges belül található külső kontúrvonallá alakítja. Ez a konverzió
csak egyszer végezhető el és csak a terv ismételt betöltésével fordítható vissza.

A korrekciós paraméterek beállítása
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5.2.3 A szövetmodell felbontásának beállítása

Általános információk

Módosíthatja a szövetmodell felbontását a rendszer teljesítménye és a dózistervezés pontossága
közti egyensúly optimalizálásához.
MEGJEGYZÉS. Alacsonyabb szövetmodell-felbontás pontatlanabb dózisszámítást
eredményezhet.
 

A szövetmodell felbontásának módosítása

Lépések

1.

A Set Parameters párbeszédablak Resolution of Tissue Model lehetősége alatt találha-
tó vizsgálati koordináták mezőiben adja meg azt a tényezőt, amennyivel csökkenteni sze-
retné az eredeti vizsgálat felbontását a szövetmodell számára.

2.

Ha kipipálja a Use Average Slice Distance jelölőnégyzetet a szoftver ugyancsak kiszá-
mítja a kapott szövetmodell számára az átlagos szeletek közti távolságot, a referencia-
készletbe foglalt összes szelet közti távolságok átlaga alapján. A beolvasott szeletek
tényleges száma változatlan marad.
Ha ez a jelölőnégyzet nincs kipipálva a referenciakészlet legrövidebb szeletek közti távol-
sága kerül alkalmazásra egyenletesen a szövetmodell esetében. A beolvasott szeletek
száma ennek megfelelően emelkedik.

MEGJEGYZÉS. Az adott képállomány szeletek közti távolságára vonatkozó részletek a
képállomány tulajdonságaiban érhetők el, amely a Plan Content lapon tekinthető meg (lásd: lásd:
494. old.).
 

A rendszer teljesítménye

A Resolution of Tissue Model terület alatt látható a megadott beállításokhoz és a kapott
felbontáshoz szükséges rendszermemória értéke.

A szövetfelbontás módosításainak ellenőrzése

A módosításoknak a meglevő leképezési információkkal való összehasonlításához és ezáltal
ellenőrzéséhez használhatja a funkcióterületen levő Update Tissue funkciót (lásd: lásd: 107.
old.).
A pontos összehasonlítás érdekében ugyancsak hasznos a Display Interpolation opció
kikapcsolása (lásd: lásd: 505. old.).
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5.2.4 A dózisfelbontás beállítása

Dózisfelbontás és a DVH

A Set Parameters párbeszédablakban található dózis felbontás beállítások a dózis-térfogat
hisztogram dózisszámítási rácsának meghatározására szolgálnak (lásd: lásd: 227. old.). 

A dóziseloszlás beállítása

Lépések

1.

Módosítsa a dózisfelbontást a Dose Resolution Settings alatt.

Általában minél alacsonyabb a Dose Resolution mezőbe beírt, milliméterben megadott
érték, annál nagyobb a dózisszámítás pontossága.

2.
A nagyon kisméretű struktúrák esetében is pontos dózisszámítást lehetővé tevő automati-
kus rácsméret szabályozás biztosítása érdekében javasolt a Finer for Small Objects je-
lölőnégyzet kipipálása.

A dózisfelbontás módosítása a DVH-ban

Az itt megadott beállítások a későbbiekben ugyancsak módosíthatók a dózis-térfogat
hisztogramban (lásd: lásd: 227. old.).

A dózisszámítás pontossága a felhasználó által meghatározott dózisrács-felbontástól függ.
A végső kezelési terv elfogadásához használt értéknek a lehető legalacsonyabbnak kell
lennie, és nem lehet több 5 mm-nél. A 30 mm-nél kisebb objektumok esetében a 3 mm vagy
annál kisebb értékek a javasoltak.

A korrekciós paraméterek beállítása
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5.2.5 A kezelés típusának beállítása

A kezelés típusának beállítása

A Set Parameters párbeszédablakban található Treatment Type területen válassza vagy a
Cranial vagy az Extracranial lehetőséget, az elvégzendő kezelés függvényében.

30. ábra 

Objektumok vágása

A nem lokalizált cranialis adatkészletek és az extracranialis adatkészletek esetén manuálisan
beállíthat egy vágási területet a dózisszámításhoz nem szükséges területek (pl. a készülék
asztala) eltávolítása érdekében.

31. ábra 
A lokalizált cranialis adatkészletek esetében a szoftver x-y irányban automatikusan beállítja a
vágási területet a lokalizálómező belsejében levő területre, a lokalizálómező által biztosított
referenciakeret alapján. Ebben az esetben az objektum vágás funkció nem elérhető.

Ellenőrizze a kapott külső kontúrvonal és szövetmodell pontosságát. A kezelendő terület
teljes egészének a kontúrvonalon belül kell elhelyezkednie.

A vágási terület módosítása

Lépések

1.

Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán levő Adjust Outer Contour Region gombra.

2. Az Axial, Coronal vagy Sagittal nézetek bármelyikében helyezze az egér mutatóját a
kék keret fölé, és állítsa be a keretet úgy, hogy az eltávolítandó terület kimaradjon.

3. A Set Parameters párbeszédablakból való kilépéskor az OK gombra való kattintással jó-
váhagyja a választott területet, és az kimarad a külső kontúrvonalból.
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5.2.6 Az asztallap beállítása

Általános információk

Ha a besugárzás egy szilárd szénszálas rétegen (mint pl. az asztallap) keresztül történik,
gyengülés és dózisfelhalmozódás keletkezik. Ezeket a hatásokat figyelembe lehet venni a
dózistervezés során, ha a Set Parameters párbeszédablakban megadja a tervezett kezelés
során használatra kerülő asztallapot.

Table Top Settings

Ez a lehetőség olyan extracranialis kezelések és cranialis kezelések esetén áll rendelkezésre
ahol a Brainlab Keretmentes SRS CT/angiolokalizáló és célterület-pozicionáló vagy a H&N
lokalizálóeszköz és céltérfogat-pozicionáló használatosak.
Csak kompatibilis lokalizálóeszközzel lokalizált terveket használjon, és ezek tölthetők be az iPlan
RT programmal.

32. ábra 
MEGJEGYZÉS. Amikor a Frameless SRS Universal CT Overlayt használja a lokalizálómezővel, a
szoftver automatikusan beállítja az x-y irányú vágási területet a lokalizálómezőben lévő területre.
Mivel a CT-lap le lesz vágva, ki kell választani a Frameless SRS Universal Couch Extensiont a
Table Top Settings beállításokban, ha az asztalt figyelembe kell venni a dózistervezésnél.
 

A Table Top Settings adaptációja

Lépések

1. Egy asztallap kiválasztásához aktiválja az Add Table Top jelölőnégyzetet a Set Parame-
ters párbeszédablakban.

2. A mellékelt legördülő listából válassza ki a megfelelő fej-toldalékot.

3. A Set Parameters párbeszédablak Coronal nézetében lapozza át a képál-
lományt, amíg az asztal felső rétege meg nem jelenik a képen.

4.

Kattintson a Set Parameters párbeszédablak jobb oldalán levő Adjust Ou-
ter Contour Region gombra.
(Egy másik funkciógombbal újra kell engedélyezni az Adjust Outer Con-
tour Region gombot).

5. A Coronal nézetben vigye az egeret a kék/sárga keretre, és mozgassa a fejtoldalék kör-
vonalát a kezelésben elfoglalt helyére.

6. Az Axial/Sagittal nézetekben finomhangolhatja és felülvizsgálhatja az illeszkedést.

7. A módosítás megerősítéséhez kattintson az OK gombra a Set Parameters párbeszédab-
lakban.

8. Kiválasztás után az asztallap megjelenik a rekonstrukciós nézetekben (lásd: lásd: 87.
old.).

A korrekciós paraméterek beállítása
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Az Original/Tissue csúszka (lásd: lásd: 107. old.) és a Hounsfield-egység mérési funkció (lásd:
lásd: 521. old.) segítségével az asztallap sűrűséginformációi ellenőrizhetők a főképernyőn.
MEGJEGYZÉS. Az asztaltetőmodelleknél, például a Varian IGRT modelleknél az ablakozási
szintet -700 HU-nál kisebb értékre kell beállítani, hogy az asztaltetőmodell látható legyen. Az
ablakozási szint beállítását lásd: lásd: 515. old. és lásd: 517. old. Ha az asztallap ki van
választva és használatban van a kezelési tervben, akkor hozzá lesz adva a Parameters for
Physicist nyomathoz, a Tissue Model alatt. Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő asztallap legyen
kiválasztva és használva a tervben.
 

A kezelés előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelően ellenőrizze a kezelőszobából, hogy a
kiválasztott asztallap megegyezik a kezelési tervben használt asztallappal.

Az asztallap pozicionálása

A lokalizált betegek esetében az asztallap pozíciója a lokalizálóeszköz koordinátái alapján
automatikusan beállításra kerül, és a felhasználó nem tudja változtatni azt.
Egy nem lokalizált referenciakészlet (lásd: lásd: 92. old.) kiválasztásakor az asztallap helyzete
összekapcsolódik a vágókeret (lásd: lásd: 87. old.) helyzetével, az alábbiak szerint:
• AP irány: Ha a beteg háton fekvő helyzetben volt a CT-vizsgálat során, az asztallap a

vágókeret hátulsó széléhez kerül hozzáadásra, illetve a beteg hason fekvő helyzete esetén az
asztallap a vágókeret elülső széléhez kerül.

• LR és HF irány: Az asztallap középpontja a vágókeret középpontjára van állítva.
Az asztallap helyzete a Set Parameters párbeszédablak rekonstrukciós nézetein ellenőrizhető.

Biztonsági megjegyzések

A kezelés előtt a felhasználó felelőssége, hogy megfelelően ellenőrizze a kezelőszobából,
hogy a kiválasztott asztallap megegyezik a kezelési tervben használt asztallappal.

A felhasználónak ellenőriznie kell az asztallap helyes pozícióját a beteg pozíciójához
viszonyítva. Ez különösen az asztallapot lapos, majdnem vízszintes szögben érő
nyaláboknál szükséges. A dózisterv és a tényleges kezelési beállítás közti apró
különbségek jelentős különbségeket eredményezhetnek a kiszámított és tényleges dózis
között!

Az asztallap-modellek a valós geometria közelítései és nem veszik figyelembe a fém
csatlakozókat tartalmazó magas sűrűségű területeket. Kerülje az ilyen területeken át
történő besugárzást a nyaláb és az ív elemei besugárzási irányának megfelelő
beállításával.

Általánosságban a betegek asztaltető felől (hátulról) történő kezelését kerülni kell. Ha
azonban ez nem kerülhető el, akkor adja hozzá az asztallapmodellt a dózisszámításhoz a
felületszegmentálási feladatban. Ha nem, akkor figyelembe kell vennie, hogy a kiszámított
dóziseloszlás nem tartalmazza sem a további elnyelődést, sem az asztaltetőhöz közeli
bőrdózist. Ekkor a dózisszámítást kézzel korrigálni kell.

A nem a Brainlab által gyártott asztaltetők esetén nem garantálható, hogy az alkalmazott
paraméterek konzisztensek a ténylegesen használt asztaltetővel. Kérjük, a megfelelő
minőségbiztosítási intézkedésekkel ellenőrizze, hogy az iPlan számításai megfelelnek az
Ön által használt asztaltetőnek.

Az asztallap ki van bővítve X-Y irányban akkor is, ha a CT-vizsgálat tartománya kisebb.
Vegye figyelembe, hogy az asztallap hossza le lesz vágva a hozzá tartozó vizsgálati
tartományra (Z irány) vagy a vágókeret méretére, amelyik a kisebb.

Kezelés előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelő módon ellenőrizze a kezelőszobában, hogy
a kiválasztott gantry és asztal szögek használhatók-e a kezelés elvégzésére, a betegek
sérülése vagy a berendezések, mint a kezelő berendezés, károsodása nélkül.
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Ha olyan asztaltetőt használ a kezeléshez, amelyet tartalmaz a beteg CT-felvétele is
(például Brainlab keretmentes SRS univerzális asztaltető toldalék), akkor győződjön meg
róla, hogy az asztaltetőt helyesen felismeri a külsőkontúr-észlelés a Surface Segmentation
feladatban. A Brainlab azt javasolja, hogy az Add Table Top funkcióval cserélje le a
beolvasott asztaltetőt a mesterséges asztaltetőmodellel. Ha az asztaltetőt nem tartalmazza
a mesterséges asztaltetőmodellek listája, és azt a program nem ismeri fel helyesen, akkor
módosítsa a HU Threshold értékét, amíg a beolvasott asztaltető helyesen nincs felismerve.

A korrekciós paraméterek beállítása

90 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



5.2.7 A vizsgálat és kezelés orientációja

Általános információk

A beállításoknak a Set Parameters párbeszédablakban való megerősítése érdekében át kell
tekintenie és nyugtáznia kell a megadott lokalizálóeszköz és orientáció információkat.

Nyugtázási terület

33. ábra 

A paraméterek felülvizsgálata

Lépések

1. Tekintse át a megadott információkat.

2. Ellenőrizze, hogy a rekonstrukciós nézetekben látható CT-vizsgálat orientációja megfelel
a betegikon orientációjának.

3. A kezelési orientáció mindig fej a gantryhez. A láb a gantryhez orientáció nem támogatott.

4. Miután meggyőződött, hogy a megjelenített információk helyesek pipálja ki az Acknow-
ledged jelölőnégyzetet.

5. Most már az OK gombra kattintva megerősítheti a beállításait és kiléphet a párbeszédab-
lakból.

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT Dose kizárólag fej a gantryhez kezeléseket támogat. Az importált
adatok ennek megfelelően átalakításra kerülnek.
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5.3 Referenciakészletek kicserélése

Általános információk

Átválthat egy másik referencia-adatkészletre, ha ilyen rendelkezésre áll. A használt
referenciakészlet:
• A dózisalgoritmus által használt külső kontúrvonal és szövetmodell meghatározása
• Digitálisan rekonstruált röntgenfelvételek (DDR-ek) kiszámítása a későbbi beteg beállítás

érdekében
MEGJEGYZÉS. Amennyiben a terv egynél több CT-képállományt tartalmaz olvassa el a lásd:
98. old. részt.
 

Melyik képállomány van használatban:

Bármilyen másik képállományt választhat referenciakészletként, ha a kiválasztott képállomány:
• a jelenlegi referenciakészlettel egyesítve van
• ugyanazon lokalizációs státusszal rendelkezik

Kicserélheti a referenciakészletet minden képállomány esetében, ha azok egy egyesített olyan
képállománysor részét képezik, amelyre érvényesek a fenti szabályok.
Egy nem lokalizált képállományt ugyancsak lehet referenciakészletként meghatározni, ha az egy
olyan lokalizált képállománnyal van egyesítve, amely a jelenlegi referenciakészlethez van
csatolva.
Egynél több lokalizált készlet használata zavaró lehet. Mindig a láncban első készlet
koordinátarendszerét használja.

Ha egynél több lokalizált adatkészlet áll rendelkezésre, győződjön meg arról, hogy a beteg
pozicionálásához a helyes készlet van kiválasztva. Ha a beteg, illetve a lokalizálóeszköz a
CT-vizsgálat és a kezelés között úgy mozdult el, hogy például a fejgyűrű pozíciója került
módosításra és a beteg újbóli vizsgálatnak volt alávetve, akkor az előzőleg létrehozott
adatkészlet koordinátarendszere érvénytelenné válik. Ha érvénytelen adatkészletet választ
ki, ez a beteg elállítását eredményezi.

A referenciakészlet kicserélése esetén győződjön meg, hogy a szövet helyesen került
kiszámításra, és a beteg beállítása és orientációja megfelel a kezelésben előírtnak.

Referenciakészletek kicserélése
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5.3.1 A referenciakészlet kiválasztása

Referenciakészlet kiválasztás

A kiválasztási párbeszédablak megnyitása érdekében kattintson a Choose Reference Set ...
opcióra.
MEGJEGYZÉS. A jelenlegi beteg esetében rendelkezésre álló képadatok függvényében, a
betegadatok betöltése után, a szoftver automatikusan kérheti, hogy válasszon egy
referenciakészletet.
 

Set Selection párbeszédablak

①

②
③

34. ábra 

Kijelölés végrehajtása

Lépések

1. A rendelkezésre álló képállományok listájáról ① válassza ki a megjelenítendő képállo-
mányt. 

2.
Válasszon egy megfelelő szeletet a szeletnézet területről ②.
• A kiválasztott szelet vagy szeletek kékkel lesznek megjelölve a szeletnézet területen.
• Az aktuálisan kiválasztott szelet áttekintés céljából megjelenik az előnézeti területen ③.

3. Kattintson az OK gombra a kiválasztás megerősítéséhez és a szeletek tervezési terület
képnézetterületén való megjelenítéséhez.

A kiválasztott elemek megjelenítése

A kiválasztott referenciakészlet megjelenik a Choose Reference Set ... gomb alatt.

35. ábra 
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Mindig győződjön meg, hogy a szövet helyesen került kiszámításra, és a beteg beállítása
és orientációja megfelel a kezelésben előírtnak. Ez különösen fontos ha kicseréli a
referenciakészletet.

Referenciakészletek kicserélése
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5.3.2 A referenciakészlet és illesztési készlet társításának implikációi

Általános információk

Egy iPlan RT Dose programban létrehozott kezelési tervben szereplő képfúzió információk iPlan
RT Image programban való módosításának a képállományok társítására vonatkozó
következményei jobb megértése érdekében néhány alapvető meghatározás látható alább.

Képfúzió terminológia

Fúziópár Két, az iPlan RT Image programban, adott sorrendben egyesített képállo-
mány kombinációja.

Összefüggő készlet A fúziópár második képállománya. Az illesztési készlettel egyesítve van.

Illesztési készlet
A páciensnek a későbbiekben a kezelőasztalon való beállításához hasz-
nált képállomány. Az illesztési készlet mindig az egyesített pár első képál-
lománya és azonos a fúziógyökérrel.

Referenciakészlet A dózisalgoritmus által, valamint a DRR-számításhoz használt, az iPlan
RT Dose által kiosztott képállomány (lásd: lásd: 75. old.).

1. példa:

CT1 MR1
Ebben az egyesített párban:
• A CT1 az illesztési készlet.
• Az MR1 a kapcsolódó készlet, amely CT1-gyel lett fuzionálva.

Fúziógyökér
A kezelési tervben szereplő képállományok és az iPlan RT Image programmal
létrehozott fúziópárok számának függvényében egy vagy több fúziógyökér jelen-
het meg.

2. példa:

CT1 MR1

CT2MR2
Ebben az esetben:
• A CT1 a fúziógyökér, mivel az összes képállomány közvetve vagy közvetlenül egyesítve van

ezzel.
• A CT1 vagy a CT2 válaszható referenciakészletként.

Képfúzió kijelzője

Az elérhető fúzió információk a Plan Content lapon tekinthetők meg.

36. ábra 
Ebben az esetben a CT1 jelképezi a fúziógyökeret és az illesztési készletet is.
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Képállomány társítása

Az aktuális képállomány társításai a terv tulajdonságaiban tekinthetők meg (lásd még: lásd: 167.
old.).

37. ábra 

A fúziólánc első készletének fontossága

Az iPlan RT Image szoftverben meghatározott fúzióláncban lévő első képállomány (lásd: lásd:
95. old.) az iPlan RT Dose szoftverben alapértelmezetten referenciakészletként kerül
felhasználásra. Ezt manuálisan el lehet fogadni vagy módosítani lehet (lásd:lásd: 75. old.).
A későbbiekben a betegnek a kezelőasztalon való beállítására használt illesztési készlet
automatikusan azonos az iPlan RT Image programban meghatározott első képállománnyal. Az
illesztési készlet nem állítható be manuálisan az iPlan RT Dose szoftverben.
Ha a kezelési tervben módosítások történtek, egy új igazítási készlet automatikusan beállítható,
például egy új képállomány iPlan RT Image programba való importálása és egyesítése révén, a
következő részben leírtaknak megfelelően: lásd: 95. old.
Új illesztési készlet beállításakor, az eredeti illesztési készleten képállományán alapuló
dózistervezés érvényét veszti.

Biztonsági megjegyzések

Ha a kezelési tervben módosítások történtek, egy új igazítási készlet automatikusan
beállítható, például egy új képállomány iPlan RT Image programba való importálása és
egyesítése révén. Ennek bekövetkezte az iPlan program által használt belső fúzió
szabályoktól függ, mint a leképezési formátum, a vizsgálat időpontja, a szeletkészletben
levő leképezések száma stb.

Ha a kezelési tervben bekövetkezett módosítások következtében új képállomány beállítva a
lánc első elemeként az iPlan RT Image programban, az iPlan RT Dose program illesztési
készlete ennek megfelelően módosításra kerül. Ennek következtében gondosan felül kell
vizsgálnia és ellenőriznie kell minden kezeléstervezési információt az iPlan RT Dose
programban.

Referenciakészletek kicserélése
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Ha másik lokalizált vizsgálatot ad hozzá egy meglévő lokalizált kezeléshez, az új CT-
adatkészlet igazítási készletként lesz azonosítva, és az új fúziógyökérhez lesz kapcsolva.
Ez módosítja a tervet a nyalábgeometria (nyalábútvonal a szöveten keresztül)
szempontjából. Ezért gondosan ellenőriznie kell a dóziseloszlásokat és a
nyalábútvonalakat.

Az előző referenciakészlet érvénytelenné válik dózistervezéshez, ha egy friss lokalizált
vizsgálatot ad hozzá egy lokalizált kezeléshez. A felületszegmentálási feladattal meg kell
határoznia az új lokalizált CT-vizsgálatot referenciakészletként.
Amíg érvénytelen referenciakészlet van hozzárendelve, sem az Export to ExacTrac funkció, sem
a TaPo-nyomtatás funkció nem fog működni az iPlan RT 4.5.4 előző verziójával vagy iPlan RT
Image 4.1.2 előző verziójával létrehozott vizsgálati tervekhez. A felületszegmentálási feladattal
meg kell határoznia egy érvényes CT-készletet referenciakészletként.
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5.3.3 Példa referenciakészlet-esetekre

Általános információk

A következőkben gyakorlati alkalmazást és a munkafolyamat leírását olvashatja a Reference Set
és az Alignment Set módosításához/kiválasztásához.
Ez például akkor történhet, ha újabb CT-vizsgálatot akar használni a beteg pozicionáláshoz, vagy
hason fekvő helyzetben készített képkészletet akar használni háton fekvő helyett.
MEGJEGYZÉS. Vegye figyelembe, hogy az alábbi példákban adott alapértelmezett fúzió
javaslatok (és ezek fordítottjai) az iPlan RT Image program fúzió szabályaitól függnek. Az alábbi
példákban feltételezzük, hogy az újabb képalkotási készlet rendelkezik a későbbi vizsgálati
időponttal.
 

Fúzióiránya

Az alábbi táblázat illusztrálja az alábbi esetekben az egyesítés irányát.

NO_LOC Nem lokalizált CT-vizsgálat

CT_LOC Lokalizált CT-vizsgálat kezeléshez

Eset-
szám

Leírás CT #1 Fúziói-
ránya

CT #2 Referenciakészlet kivá-
lasztása
(Javasolt)

1
Extracranialis frissí-
tett vizsgálat (CT
#2)

NO_LOC NO_LOC Cserélje a referenciakész-
letet a CT #2 készletre

2
Extracranialis diag-
nosztikai vizsgálat
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Ne cseréljen referencia-
készletet

3
Nem lokalizált cra-
nialis frissített vizs-
gálat (CT #2)

CT_LOC NO_LOC
Vegye fontolóra a referen-
ciakészlet CT #2 készletre
való kicserélését

4
Nem lokalizált cra-
nialis diagnosztikai
vizsgálat (CT #1)

NO_LOC CT_LOC A referenciakészlet kicse-
rélése nem szükséges

5 Lokalizált cranialis
frissített vizsgálat

CT_LOC CT_LOC A referenciakészlet nem
módosítható

1. eset: Extracranialis frissített vizsgálat

ExacTrac-ot használ és minden képállomány nem lokalizált. Az ExacTrac automatikusan észleli
a test markereket. Van egy terve, amelyet az CT #1 vizsgálat alapján készített, de az ExacTrac
alkalmazásával végzett kezelést egy új vizsgálattal (CT #2) kívánja folytatni. A kezelés során a
beteg az eredeti vizsgálathoz (CT #1) hasonlóan lesz elhelyezve, de az izocentrum pozicionálása
az új vizsgálat (CT #2) alapján történik.
Current Assignment of Image Sets (egy jóváhagyott, a CT #1 vizsgálatra alapuló kezelési terv
esetén)
• A CT #1 vizsgálat Alignment Set típusú készletként van meghatározva.
• A CT #1 vizsgálat Reference Set típusú készletként van meghatározva.

Munkafolyamat

Lépések

1. Adjon hozzá egy új CT-vizsgálatot a meglevő tervhez.

Referenciakészletek kicserélése
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Lépések

2.
Egyesítse mindkét CT-képállományt az alapértelmezett javaslat szerint (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Állítsa be az új CT-vizsgálatot Reference Set típusú készletnek a Surface Segmentation
képernyőn (iPlan RT Dose).

4. Hagyja jóvá a kezelési tervet az Approval párbeszédablakban és exportálja az ExacTrac
programba, a megfelelő iPlan RT Dose funkció segítségével.

A képállományok társítása a munkafolyamat után
• Az 1-es sz. CT-vizsgálat illesztési készletként van meghatározva.
• A 2-es sz. CT-vizsgálat referenciakészletként van meghatározva.

2. eset: Extracranialis diagnosztikai vizsgálat

ExacTrac programot használ, és egy, pl. háton fekvő helyzetben készített diagnosztikus CT-
vizsgálattal (#1) rendelkezik. Kezeléshez egy új, pl. hason fekvő helyzetben készített CT-
vizsgálatot (#2) kíván használni.
Current Assignment of Image Sets (ha a kezelési terv a CT #1 vizsgálaton alapszik)
• A CT #1 vizsgálat (háton fekvő) illesztési készletként van meghatározva.
• A CT #1 vizsgálat (háton fekvő) referenciakészletként van meghatározva.

Munkafolyamat

Lépések

1. Adjon hozzá egy új (pl. hason fekvő helyzetben végzett) CT-vizsgálatot a kezelési terv-
hez.

2.

Egyesítse mindkét CT-képállományt az alapértelmezett javaslattal ellentétes irányba (iP-
lan RT Image).

(CT2 CT1)

3.
Ha egy eltérő képorientációjú (pl. háton fekvő helyett hason fekvő) új kezelési tervet kíván
létrehozni, hagyja jóvá azt az Approval párbeszédablakban és exportálja az ExacTrac
programba, a megfelelő iPlan RT Dose funkció segítségével.

A képállományok társítása a munkafolyamat után
• A CT #2 vizsgálat (pl. hason fekvő) illesztési készletként van meghatározva.
• A CT #2 vizsgálat (pl. hason fekvő) referenciakészletként van meghatározva.

3. eset: Nem lokalizált cranialis frissített vizsgálat

Egy újabb, nem lokalizált cranialis CT-vizsgálatot kíván használni. Ha a vizsgálat a teljes
célterületet lefedi, beállíthatja referenciakészletnek az újabb képállományt. Ha az új vizsgálat
mindössze bizonyos régiók körülhatárolására szolgál, a referenciakészlet cseréje nem javasolt.
A képállományok aktuális társítása (egy jóváhagyott, a CT #1 vizsgálatra alapuló kezelési terv
esetén)
• A CT #1 vizsgálat (lokalizált) illesztési készletként van meghatározva.
• A CT #1 vizsgálat (lokalizált) referenciakészletként van meghatározva.

Munkafolyamat

Lépések

1. Adja hozzá az újabb CT-vizsgálatot (CT #2) a meglevő tervhez.

2.
Egyesítse mindkét CT-képállományt az alapértelmezett javaslat szerint (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)
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Lépések

3. Állítsa be az új CT-vizsgálatot (CT #2) referenciakészletnek a Surface Segmentation
képernyőn (iPlan RT Dose).

4. Ellenőrizze a kezelési tervet a Verification párbeszédablakban és hagyja jóvá azt az
Approval párbeszédablakban (iPlan RT Dose).

A képállományok társítása a munkafolyamat után
• A CT #1 vizsgálat (lokalizált) illesztési készletként van meghatározva.
• A CT #2 vizsgálat (nem lokalizált) referenciakészletként van meghatározva.

4. eset: Nem lokalizált cranialis diagnosztikai vizsgálat

Van egy meglevő diagnosztikus CT-vizsgálata (#1), és egy újabb CT-vizsgálatot (#2) kíván
használni a lokalizált kezeléshez.
A képállományok aktuális társítása (ha a kezelési terv a CT #1 vizsgálaton alapszik)
• Az 1-es sz. CT-vizsgálat illesztési készletként van meghatározva.
• Az 1-es sz. CT-vizsgálat referenciakészletként van meghatározva.

Munkafolyamat

Lépések

1. Adjon hozzá egy lokalizált CT-vizsgálatot.

2.

Egyesítse mindkét CT-képállományt az alapértelmezett javaslattal ellentétes irányba (iP-
lan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Ellenőrizze, hogy az új CT-vizsgálat referenciakészletként szerepel-e a Surface Seg-
mentation képernyőn (iPlan RT Dose).

4. Hozzon létre egy új kezelési tervet és hagyja jóvá azt az Approval párbeszédablakban
(iPlan RT Dose).

A képállományok társítása a munkafolyamat után
• A 2-es sz. CT-vizsgálat illesztési készletként van meghatározva,
• A 2-es sz. CT-vizsgálat referenciakészletként van meghatározva.

5. eset: Lokalizált craniális vizsgálat frissítése

Az új lokalizált vizsgálatot illesztési készletként kell használni.
A képállományok aktuális társítása (egy jóváhagyott, a CT #1 vizsgálatra alapuló kezelési terv
esetén)
• Az 1-es sz. CT-vizsgálat illesztési készletként van meghatározva.
• Az 1-es sz. CT-vizsgálat referenciakészletként van meghatározva.

Munkafolyamat

Lépések

1.
Adja hozzá a lokalizált frissítési CT-vizsgálatot (CT #2) a meglevő kezelési tervhez. Az
újabb lokalizált frissítési CT-vizsgálat (CT #2) automatikusan hozzá lesz rendelve az
Alignment Set értékként. (iPlan RT Image).

2.
Egyesítse mindkét CT-képállományt az (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Ellenőrizze, hogy a CT-vizsgálat Reference Set típusú készletként szerepel a Surface
Segmentation feladatban. (iPlan RT Dose).

4. Ellenőrizze a kezelési tervet a Verification párbeszédablakban, és hagyja jóvá azt az
Approval párbeszédablakban (iPlan RT Dose).

Referenciakészletek kicserélése
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A képállományok társítása a munkafolyamat után
• A 2-es sz. CT-vizsgálat illesztési készletként van meghatározva.
• A 2-es sz. CT-vizsgálat referenciakészletként van meghatározva.
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5.4 Referenciapontok beállítása

Általános információk

Megadhatja a nem lokalizált craniális és extracranialis adatokban lévő referenciapontot, amely
segíthet a soron következő beteg pozicionálásában.

Referenciapont a képnézetben

38. ábra 

Referenciapont megadása

Lépések

1. A funkció aktiválásához kattintson a Set Reference Point gombra.

2.

Kattintson egy megfelelő képsíkba, hogy megjelenítsen egy függőleges és egy vízszintes
síkot, melyeket szürke vonalak jelölnek a képnézetekben.
A képnézetben automatikusan megjelenik egy centrált referenciapont és annak koordiná-
tái.

3.

Kattintson a kívánt síkra és húzza a kívánt vonalat amíg a referenciapont megfelelően po-
zicionált.
A vízszintes és függőleges síkok szimultán mozgatásához kattintson a két vonal metszés-
pontjára és húzza a vonalakat amíg a referenciapont megfelelően pozicionált.

MEGJEGYZÉS. A további tervezési lépésekben a referenciapont-koordináták 0, 0, 0 lesznek.
 

MEGJEGYZÉS. Ha egy dózisellenőrző eszközt használ (például MapCHECK vagy Delta4), a
referenciapontot meg kell adni az eszköz specifikációi szerint, mivel a 0, 0, 0 koordináta általában
előre meg van határozva az ellenőrzési fantomban.
 

Referenciapontok beállítása
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5.5 Kontúrvonal információk beállítása
5.5.1 Külső kontúrvonalak

Általános információk

A betegadatok első alkalommal való betöltésekor az iPlan RT Dose automatikusan létrehoz egy
kék színű külső kontúrvonalat minden egyes 2D szeletben, a Set Parameters párbeszédablakban
megadott betegdetektálási beállítások alapján (lásd: lásd: 84. old.).
A dózisszámítás során kizárólag ezen külső kontúrvonalon belül levő információk lesznek
figyelembe véve.

39. ábra 

A külső kontúrvonal beállítása

A funkcióterületen levő Brush és Eraser funkciók segítségével manuálisan szabályozhatja az
automatikus algoritmus által létrehozott kontúrvonalakat. A Brush és Eraser funkciók a Slices
lapon érhetők el.

②

①

40. ábra 

Lépések

1. Az ecset méretét a funkcióterületen levő Brush Size csúszka segítségével állíthatja.

2. A külső kontúrvonal méretének növeléséhez aktiválja a Brush funkciót és a fent látható
módon mozgassa az ecsetet ① ahogy kívánja a kontúrvonal széle mentén.

3. A külső kontúrvonal méretének csökkentéséhez aktiválja az Eraser funkciót és szabá-
lyozza a kontúrvonalat ahogy kívánja.

4. A beállítás során a külső kontúrvonalon keletkezett hézagok ② eltávolítása érdekében
aktiválja az Auto Fill jelölőnégyzetet.

Biztonsági megjegyzések

A külső kontúrvonalnak a lokalizálóeszköz területre való levágása során bizonyos
betegadat-területek kimaradhatnak, mint pl. a nyaki kezelések során. A dózisszámítás
során ezen területek nem lesznek figyelembe véve. Ha szükséges, manuálisan kell
hozzáadni azokat a külső kontúrvonalhoz.
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Ellenőrizze a kapott és dózis-számításhoz használt külső kontúrvonal és szövetmodell
pontosságát. A kezelendő terület teljes egészének a kontúrvonalon belül kell
elhelyezkednie.

A külső kontúrvonal simítása

A külső kontúrvonal simításával például nagyobb homogenitást érhet el a dózislefedettségben,
maszkkezelések esetén.
A külső kontúrvonal simításához kattintson a funkcióterületen levő Smooth Outer Contour
gombra.

②①
41. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Eredeti kontúrvonal

② Simított kontúrvonal

Kontúrvonal információk beállítása
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5.5.2 Belső kontúrvonalak

Általános információk

Ha a paraméterek beállítása során kipipálja az Add fully enclosed cavities to patient
jelölőnégyzetet, az automatikus kontúrvonal algoritmus automatikusan kitölti a külső
kontúrvonalon belül levő üregeket (lásd: lásd: 84. old.).
Tehát ezek a belső üregek kezdetben nincsenek kék vonallal körülhatárolva, és a későbbi
dózisszámítás során lesznek figyelembe véve. Az, hogy ezek az üregek vízként vagy a valós
elektronsűrűség-értéküknek megfelelően lesznek kezelve, attól függ, hogy a heterogenitás-
korrekció aktiválva van-e vagy sem (lásd: lásd: 108. old.).

① ②
42. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Belső üregek (kitöltött)

② Belső üregek (kékkel körvonalazva)

Belső üregek körvonalazása

Lépések

1.
Az összes belső üreg körülhatárolása érdekében (miáltal ki lesznek zárva a későbbi dó-
zisszámításból) deaktiválja az Add fully enclosed cavities to patient jelölőnégyzetet, a
Set Parameters párbeszédablakban (lásd: lásd: 84. old.).

2. A szoftver automatikusan körvonalazza a belső üregeket.

A belső kontúrvonalak beállítása

A Brush és Eraser funkciók segítségével ugyancsak szükség szerint szabályozhatja ezeket a
kontúrvonalakat. A Brush és Eraser funkciók a Slices lapon érhetők el.

①

②

43. ábra 
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Lépések

1. Az ecset méretét a Brush Size csúszka segítségével állíthatja.

2. A belső üreg kontúrvonala méretének növeléséhez aktiválja a Eraser funkciót és a fent
látható módon mozgassa az ecsetet ① ahogy kívánja a kontúrvonal széle mentén.

3. A belső kontúrvonal méretének csökkentéséhez aktiválja az Brush funkciót és szabályoz-
za a kontúrvonalat ahogy kívánja.

4. A beállítás során a belső kontúrvonalon keletkezett hézagok ② eltávolítása érdekében
aktiválja az Auto Fill jelölőnégyzetet.

Kontúrvonal információk beállítása

106 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



5.5.3 Szövetmegjelenítés és -korrekció

Automatikus szövetmodell frissítés

A szövetmodell automatikusan frissül az alábbi esetekben:
• A Set Parameters párbeszédablak bezárása kipipált Acknowledged jelölőnégyzettel (lásd:

lásd: 91. old.)
• A Remove 3D Region (lásd: lásd: 112. old.) vagy Smooth Outer Contour (lásd: lásd: 104.

old.) funkciók alkalmazásakor
• A Surface Segmentation lépésből a Next vagy a Go to ... gombbal való kilépéskor (lásd: lásd:

46. old.)
• Az Update Tissue funkció alkalmazása manuális módosítások után (lásd alább)

A szövetmodell és ezáltal a számított dóziseloszlás automatikusan módosul objektumok,
mint pl. az asztallap vagy egy bólus hozzáadásra kerül, illetve ha a felhasználó által
meghatározott HU értékek bizonyos objektumokhoz kerülnek hozzárendelésre. A
felhasználónak ellenőriznie kell mindegyik módosítás helyességét az Original/Tissue
csúszka (lásd: lásd: 107. old.) és a Hounsfield egység mérési funkció (lásd: lásd: 521.
old.) segítségével. Ugyancsak el kell végezni a végső ellenőrzést a Physicist’s Verification
lépésben megadott mélységi és mező rekonstrukciók segítségével (lásd: lásd: 364. old.).

A szövet kézi frissítése

Kattintson az Update Tissue gombra a szövetkontúrokon (lásd: lásd: 103. old.) és a
szövetmodellen (lásd: lásd: 111. old. és lásd: 109. old.) végzett módosítások manuális
frissítéséhez.

②①

44. ábra 
Ha például az Update Tissue lehetőségre kattint, az egyértelműen megjeleníti a kezdeti
módosítást ① belső kontúrként ②.
Azonban, még ha nem is használja ezt a funkciót, a helyes számítások mégis elvégzésre
kerülnek amikor kilép a Surface Segmentation lépésből.

A referenciakészlet és a szövetmodell összehasonlítása

Az Original / Tissue csúszka használatával válthatja a nézetet és hasonlíthatja össze a CT-
referenciakészlet és annak módosított rekonstrukciója (szövetmodell) között.

Lépések

1. Mozgassa balra a csúszkát a CT-referenciakészlet megjelenítéséhez.

2. Mozgassa jobbra a csúszkát a frissített szövetmodell megjelenítéséhez.
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① ②

45. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Eredeti szelet

② Módosított szelet

Mindig győződjön meg, hogy a szövet helyesen került kiszámításra, és a beteg beállítása
és orientációja megfelel a kezelésben előírtnak. Ez különösen fontos ha kicseréli a
referenciakészletet.

Heterogeneity Correction

Lehetőségek

A Heterogeneity Correction jelölőnégyzet kipipálása esetén a dózisszámítás módosul a CT-ké-
padatokból származó elektronsűrűségi információknak megfelelően.

A Heterogeneity Correction jelölőnégyzet deaktiválása esetén a dózisszámítás azon a feltéte-
lezésen alapul, hogy minden, a külső kontúrvonalon belül elhelyezkedő információ denzitása
egyenértékű a vízével. Kizárólag a kifejezetten körülhatárolt belső üregek maradnak ki (lásd:
lásd: 103. old.).

Ha nem jelöli be a Heterogeneity Correction jelölőnégyzetet, az helytelen
mélységekvivalenciához vezethet.

Ha a betegvizsgálat során kontrasztanyagot alkalmaztak javasolt a heterogenitás korrekció
deaktiválása, mivel a kontrasztanyag növeli a felvételek HU értékeinek intenzitását.

Kontúrvonal információk beállítása
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5.6 Bólus anyag és egyéb 3D objektumok
hozzáadása

5.6.1 Automatikus bólusmeghatározás

Általános információk

Egy bőrfelszínhez közel elhelyezkedő PTV kezelése során gyakran helyeznek egy bólusnak
nevezett szövet-egyenértékű anyagot a bőrre, hogy a szükséges adagot helyesen
alkalmazhassák a szükséges területen.
A bólus dózisszámításhoz történő figyelembe vételéhez meg kell adni azt a szoftverben.

Bolus Definition párbeszédablak

46. ábra 

Bólus objektum megadása

Lépések

1. Kattintson a Define Bolus ... gombra az Artificial lap funkcióterületen.

2.

A Bolus Definition párbeszédablakban kattintson a párbeszédablak jobb oldalán levő
Bolus Range gombra.
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Lépések

3.

Az Axial, Coronal vagy Sagittal nézetek bármelyikében helyezze az egér mutatóját a
kék keret fölé és állítsa be a területet úgy, hogy az fedje a bólust (Bolus Range).

4. A bólus objektum elnevezése érdekében írjon be egy nevet az Object Name mezőbe.

5. A Bolus Direction legördülő listából válassza ki a kívánt irányt a bólus objektum számá-
ra.

6.
• Írja be a HU Value mezőbe a bólus objektumnak megfelelő értéket.
• A HU értékek -1000 és 3071 között. mozoghatnak.

7.
• Írja be a Thickness (mm) mezőbe a bólus objektumnak megfelelő értéket.
• Bólus objektum csak akkor generálható ha a Bolus Range nagyobb vagy egyenlő a

megadott vastagság kétszeresével.

8. A bólus objektum létrehozása érdekében kattintson a Create Bolus gombra.

9. Az főképernyőhöz való visszatéréshez kattintson az OK gombra.

MEGJEGYZÉS. A bólus objektumok meghatározhatók manuálisan is az Object Creation
lépésben (lásd: lásd: 115. old.).
 

Bólus anyag és egyéb 3D objektumok hozzáadása
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5.6.2 Egy adott HU szint hozzárendelése

Általános információk

A HU funkciók segítségével meghatározhat egy specifikus HU értéket, ami egy adott tárgyra
(például egy orvosi implantátumra) alkalmazható.

HU funkció

47. ábra 

A HU érték módosítása

Lépések

1. Válassza ki a szükséges objektumot az Artificial lapon lévő listában.

2.
Válassza ki a vonatkozó értéket a HU Value léptetőmezővel.
A HU értékek a -1000 és a +3071 közötti tartományban választhatók.

3. Pipálja ki az Overwrite HU jelölőnégyzetet.

MEGJEGYZÉS. Objektumok átfedése esetén, a legnagyobb HU értékkel rendelkező átfedő
objektum határozza meg a keresztező térfogat HU értékét.
 

Biztonsági megjegyzések

Egyes esetekben a CT-vizsgálat HU értékei nem tükrözik az anyag valódi jellemzőit (pl.
sűrűség és anyagösszetétel). Ez pontatlan dózisszámításhoz vezethet nem humán szöveti
anyagok esetében, mint pl. az implantátumok.

Ha a CT-vizsgálat során kontrasztanyagot használtak a vizsgálati adatokból származó és a
dózisalgoritmus által használt elektronsűrűségi információk nem felelnek meg a beteg
valós szövetsűrűségének. Kontrasztanyagos vizsgálatok használatával végzett
kezeléstervezés esetén alaposan meg kell fontolni, hogy a heterogenitás korrekció
deaktiválása javítaná-e a dózisszámítás eredményeit vagy egy kontrasztanyag nélküli CT-
vizsgálat hasznosabb lenne. Szükségessé válhat a HU értékek vagy a monitor értékek
manuális korrekciója.

FELSZÍNSZEGMENTÁLÁS

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 111



5.6.3 3D objektumok eltávolítása

Általános információk

A Remove 3D Region gomb lehetővé teszi a bármilyen kijelölt három dimenziós objektum –
például táblázat, lokalizálóeszköz pozíciója – adatkészletből való törlését.

3D objektumok eltávolítása

48. ábra 

3D objektumok eltávolítása

Lépések

1. A funkció aktiválásához kattintson a Remove 3D Region gombra.

2. Helyezze az egeret az eltávolítandó három dimenziós alakzatra és kattintson a kiemelt te-
rületre.

3. A detektált alakzat eltávolítása és a szövetmodell frissítése érdekében kattintson ismét a
Remove 3D Region gombra.

Bólus anyag és egyéb 3D objektumok hozzáadása
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5.7 A felszínszegmentálás befejezése

Általános információk

Amikor befejezte a Surface Segmentation lépésben végzett módosításokat, továbbléphet a
következő lépésre.

Továbblépés

Lépések

1. Kattintson a Next gombra a Navigator területen.

2.

A megjelenő üzenetben kattintson a Yes opcióra, hogy megerősítse a jelen lépésben vég-
zett módosításokat.

MEGJEGYZÉS. Ha a szövetmodell számára meghatározott HU értékek (lásd: lásd: 85. old.)
meghaladják a konverziós táblázatban meghatározott értékeket (lásd: lásd: 81. old.) megjelenik
egy vonatkozó üzenet. Ebben az esetben ellenőriznie kell a beállításait a Set Parameter
párbeszédablakban.
 

A helytelen dózisszámítás elkerülésének érdekében a mélységnézet, a mezőnézet vagy a
Felületszegmentálás feladatban a szövet vizuális vizsgálatával győződjön meg róla, hogy
dózisszámításhoz használt szövetmodell helyes. Ennek tartalmaznia kell a megfelelő
levágás ellenőrzését, az asztal beállításait és az Overwrite HU beállításokat.
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A felszínszegmentálás befejezése
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6 OBJEKTUM-LÉTREHOZÁS
6.1 Mi az objektum-létrehozás?

Általános információk

Az objektum-létrehozás lehetővé teszi az anatómiai struktúrák kiemelését, szegmentálását és
tervezési objektumként történő mentését.
Ha a tervet az iPlan RT Image szoftverből vagy az iPlan RT Dose korábbi verzióiból importálta,
akkor előfordulhat, hogy az objektumok már létre vannak hozva, és szegmentálva vannak.

Tervezési objektumok létrehozása

Lépések

1. Tervezési objektumok listájának létrehozása.

2. Az objektumok szegmentálásához emelje ki az anatómiai struktúrákat a betegadatokon
belül.

Objektumok listájának létrehozása

Az objektum egy anatómiai struktúra, mint egy kockázatnak kitett szerv, tumor, PTV vagy
bármilyen más, fontos terület a képadatokon belül.
A következőkből hozhatja létre a megcélozni kívánt objektumok listáját:
• Meghatározott testterületek (pl. fej és nyak, csípő stb.) normál objektumainak előredefiniált

listái.
• Önálló objektumok, amelyeket egy adott esethez, pl. PTV-khez hoz létre.

A meghatározás és körvonalazás után az objektumok felhasználhatók a tervezésben.

Objektumszegmentálási módszerek

A célobjektumok kiválasztás után a következő módon emelheti ki azokat a képadatokban:

Módszer

Kézi szegmentálás

Saját maga is megjelölheti egy objektum pozícióját a képadatokon
belül. Ehhez számos eszköz áll rendelkezésére, többek közt a kö-
vetkezők:
• Ecset
• Smartbrush
• Auto Fill és Interpolation

Automatikus szegmentálás

Az iPlan RT Dose képes megtalálni és kiemelni a normál anatómi-
ai struktúrákat sávküszöbölés használatával.
MEGJEGYZÉS. Ha automatikus szegmentálást akar végrehajtani
egy anatómiai atlasz használatával, akkor az iPlan RT Image
szoftvert kell használnia.
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6.1.1 A főképernyő áttekintése

Általános információk

Ez a lépés különböző manuális és automatizált funkciókat foglal magába, amelyek lehetővé teszik
a fontos anatómiai struktúrák vagy PTV-k szegmentálását és tervezési objektumként való
mentését.
Az iPlan RT Phantom QA (lásd: lásd: 469. old.) használatakor az objektum-létrehozás
használható például a dozimetriás berendezés behelyezési nyílásának körülhatárolására.

Főképernyő

49. ábra 

Elérhető funkciók

Összetevő Funkció

New ...
Hozzáad egy új objektumot a listához. Az objektum nem tartalmaz
semmilyen voxelinformációt addig, amíg ezt hozzá nem adja az ecset-
vagy gömbfunkciók segítségével (lásd alább).

Remove Törli a kijelölt objektumot a listából.

Auto Segmentation ...

Az automatikus szegmentálás (létrehozás) a felhasználó által megha-
tározott szürkeérték-régió alapján történik (intervallum-küszöbérték
meghatározása). Röntgenképeknél ennek a funkciónak a neve az X-
ray Segmentation ...

Brush Size A Brush és az Eraser funkcióknál az ecset méretének beállítására
használható.

Contours Ha a jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor csak az objektumok körvonalai
jelennek meg.

Brush Voxelinformációk objektumhoz való manuális hozzáadását teszi lehe-
tővé.

Eraser Voxelinformációk eltávolítását és ezáltal az objektum alakjának módo-
sítását teszi lehetővé.

Mi az objektum-létrehozás?
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Összetevő Funkció

SmartBrush Lehetővé teszi az objektumok gyorsított létrehozását a szürkeértékek
alapján.

Draw Sphere Lehetővé teszi egy 3D objektum (gömb) azonnali létrehozását, amely
szükség szerint módosítható.

SmartShaper ... Lehetővé teszi egy kijelölt objektum manuális alakítását a szükséglet-
eknek megfelelően.

Auto Fill Ha a jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a Brush funkcióval körülhatá-
rolt területeket a program automatikusan kitölti.

Interpolation
Ha ez a jelölőnégyzet ki van pipálva, a Brush vagy SmartBrush funk-
ciók segítségével két nem egymás melletti és látható szelethez hoz-
záadott voxelinformációk be lesznek szúrva a két szelet között.

Advanced Manipulation Már létező objektumokból kiindulva lehetővé teszi új objektumok létre-
hozását.

Role Reassignment
Lehetővé teszi az előírásban (lásd: lásd: 172. old.) egy adott szerep-
pel társított objektum másik objektummal való helyettesítését (lásd:
lásd: 152. old.).

Create Dose Object Objektumot hoz létre az izodózisvonalakból. Ez csak a dózis meghatá-
rozása után érhető el. Lásd: lásd: 279. old.

Undo Visszavonja a legutóbbi módosítást.

Redo Visszaállítja a legutóbbi visszavont módosítást.

Biztonsági megjegyzések

Ha egyesített készletet használ a körvonalazáshoz, akkor mindig ellenőrizze újra az objektumok
helyességét a referenciakészleten.

Rekonstruált nézetekben végzett célterület-szegmentálás esetén ne feledje, hogy a
rekonstruált nézetek interpolált képeket jelenítenek meg, és így nem biztos, hogy
kirajzolják az eredeti képszeletekben található szükséges vagy várható voxeladatokat.
Éppen ezért a tervezési objektumokat az eredeti szeletkészletben kell ellenőrizni.

A kapott szegmentált objektumok a szoftverbe bevitt információkon alapulnak. A valós
anatómiai struktúrával való megfelelés szintje a pixelméret, a szeletszám, a szeletsűrűség
és a szegmentálási pontosság függvénye.

Egy meglevő síkban már használatban levő objektumok (pl. PTV-k, OAR-ok) módosítása
vagy törlése esetén gondosan ellenőriznie kell a sík tartalmának (pl. lamellák helyzete)
helyességét. Az objektumokon végzett mindenféle módosítást végezzen el, mielőtt
felhasználná azokat a dózistervezésben.

Tervezési terület

A tervezési nézetekben és az eszköztáron található funkciók részletes leírását lásd: lásd: 481.
old.

4D adathalmazok

Ha 4D adathalmaz áll rendelkezésre, a szelet- és rekonstrukciós nézetek jobb alsó sarkában egy
kezelőpanel jelenik meg, ami lehetővé teszi a belső szervek mozgását mutató szimuláció
megtekintését (lásd: lásd: 153. old.).
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6.2 Objektumok listájának létrehozása
6.2.1 Üres objektum létrehozása

Általános információk

A következőkből létrehozhatja az objektumok listáját, amely a tervezésben használható:
• Az iPlan RT Dose szoftverben található normális struktúrák
• Az Ön által létrehozott egyéni objektumok

Ezek az objektumok először üresek. Kézi vagy automatikus szegmentációval tartalmat kell
hozzájuk adni.

Objektumok

Minden objektum rendelkezik a következőkkel:
• Név
• Struktúratípus

Ha a struktúratípus nincs megfelelően kiválasztva (például PTV, daganat vagy ismeretlen), akkor
előfordulhat, hogy az objektumot nem ismerik fel a kezelésiterv-sablonok, és nem tud használni
sablonalapú kezeléstervezést.

Az objektum-létrehozás aktiválása

Kattintson a funkcióterületen található New... gombra.

Objektumok listájának létrehozása
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Az objektum-létrehozási lapok

50. ábra 

Egyedüli objektumok hozzáadása

Önálló objektumokat manuálisan az alábbiak szerint lehet hozzáadni.

Lépések

1. Kattintson a Single Object lapra.

2.
• Adjon meg egy nevet az objektumnak a Name mezőben.
• Válasszon ki egy megfelelő objektumot a Structure listából.

3. Az új struktúra színének megváltoztatásához kattintson egy tetszőleges színre.

4. Válassza ki az Image Set listából azt a képállományt, amelyhez az objektumnak tartoznia
kell.

5. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új objektumnak a funkció-
területen lévő listához való hozzáadásához.

Az objektumok elnevezését megkülönböztetett figyelemmel végezze. Kerülje több objektum
azonos névvel vagy struktúrával való meghatározását. A rendszer az iPlan RT Dose
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sablonok felhasználásával végzett későbbi tervezés során figyelembe veszi a
struktúraadatokat.

Több objektum hozzáadása

Gyakran használt objektumokat tartalmazó, előre meghatározott sablonokat az alábbiakban
leírtak szerint választhat ki.

Lépések

1. Kattintson a Multiple Objects lapra.

2.
Válassza ki a szükséges kezeléssablont a Treatment Templates listáról.
Ha kézzel akarja hozzáadni az objektumok szűretlen listáját, akkor válassza az All Ob-
jects lehetőséget a sablonlistából.

3.
• Válassza ki a szükséges objektumot az Objects listából, vagy
• Kattintson a Select All lehetőségre az összes (sablonokhoz kijelölt) objektum hozzáa-

dásához.

4. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és a kijelölt objektumok hozzáa-
dásához a funkcióterületén lévő listához.

Objektumsablonok létrehozása

További, több objektumot tartalmazó sablonokat hozhat létre manuálisan az alábbiak szerint:

Lépések

1. Kattintson a Multiple Objects lapra.

2. Válassza az All Objects lehetőséget a sablonlistáról.

3. Válassza ki a szükséges struktúrákat az Objects listából.

4. Kattintson a New Template gombra, és adja meg az új sablon nevét a megjelenő Temp-
late párbeszédablakban.

5. Kattintson az OK gombra a Template párbeszédablakban a beállítások megerősítéséhez
és az új sablonnak a Multiple Objects lapon levő listához való hozzáadásához.

Objektumsablonok eltávolítása

Objektumsablon Multiple Objects lapról való eltávolítása:

Lépések

1. 1 Válassza ki a sablont a Treatment Templates listából.

2. 2 Kattintson a Remove gombra.

Objektumok eltávolítása

Egy objektumnak a funkcióterületről való eltávolítása:

Lépések

1. 1 Válassza ki az objektumot a funkcióterületen található listából.

2. 2 Kattintson a Remove gombra.

Objektumok listájának létrehozása
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6.2.2 Az objektumlisták leírása

Általános információk

Az objektumokra szegmentált anatómiai struktúrák a funkcióterület felső részén vannak
felsorolva. A lista alatt láthatók a vonatkozó szegmentálási funkciók.

Listaelemek állapota

Szimbólum Magyarázat

Ha egy objektum aktivált állapotban van, a nyitott szem szimbólum jelenik meg
mellette a listában. Kattintson erre az ikonra az objektum elrejtéséhez.

Ha egy objektum deaktivált állapotban van, a zárt szem szimbólum jelenik meg
mellette a listában. Kattintson erre az ikonra az objektum megjelenítéséhez.

Listaelemek tulajdonságai

Bármikor megtekintheti és módosíthatja a listában az objektum tulajdonságait a funkcióterületen.

Lehetőségek

Kattintson erre a színes négyszögre a objektum színének és átlátszóságának módosí-
tásához.

Kattintson erre a gombra a következő műveletekhez:
• Módosíthatja az objektum színét és átlátszóságát.
• Módosíthatja az objektum nevét, a társított objektumstruktúrát vagy a társított szelet-

készletet.

Az objektumtulajdonságok módosítása

Lehetőségek

A kiválasztott szegmentált objektum tulajdonságainak megjelenítéséhez kattintson a
megfelelő ikonra.
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51. ábra 

Összetevő Funkció

Properties (Tulaj-
donságok)

Ha szükséges, szerkesztheti az objektum nevét (Name).
A rendelkezésre álló listából címkét is választhat a struktúrának.

Select color

Itt az objektumhoz hozzárendelt színt módosíthatja:
• Az aktuális szín átlátszósága 3D nézetekhez az Opacity csúszka segítsé-

gével módosítható.
• Új színt úgy választhat, hogy egy másik színre kattint a megjelenített palet-

tán.

Dose Planning

Ezen a lapon a dózistervezéshez definiált objektumtípus jelenik meg.
PTV-objektumok esetén a hozzárendelt kezelési csoport is megjelenik. Eze-
ket a hozzárendeléseket úgy is módosíthatja, hogy a Change... lehetőségre
kattint. (lásd: lásd: 184. old.).

Biztonsági megjegyzések

Egymást átfedő PTV-k meghatározása helytelen normál szöveti térfogat-számításokhoz
vezet.

A téves számítások elkerülése érdekében a teljes PTV-k a külső kontúrvonal által
meghatározott térfogat belsejében kell legyenek. A segédtérfogatokat a PTV-knek teljesen
le kell fedniük.

Objektumok listájának létrehozása

122 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



6.3 Objektumok manuális szegmentálása

Általános információk

Amikor először ad hozzá objektumot a listához, az nem rendelkezik tartalommal. Ez azt jelenti,
hogy nincs olyan terület a képadatokban, amely az objektumhoz tartozna.
Kézzel is hozzáadhat tartalmat az objektumhoz , ha szegmentálja a képadatoknak azt a részét,
amely az objektumot tartalmazza.

Rendelkezésre álló kézi szegmentálási módok

A képet a következő funkciókkal szegmentálhatja:

Funkció

Brush Lehetővé teszi, hogy megfesse a kép objektumhoz tartozó részeit.

SmartBrush Automatikusan kitölti a kép részeit a szürkeértéktől függően.

Sphere Gömbalakú térfogatot rajzol.

Auto Fill Automatikusan kitölti a kép területeit.

Interpolation Automatikusan interpolálja az objektumokat a szeleteken.

Szegmentálhatja a röntgenképek tartalmát is További információkat a Klinikai felhasználói
kézikönyv, iPlan RT Image című dokumentumban talál.
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6.3.1 Tartalom objektumhoz való hozzáadása az ecsetfunkció segítségével

Tartalom hozzáadása

Lépések

1. Válassza ki a szükséges objektumot a funkcióterületen levő listából.

2. Kattintson a Brush lehetőségre.

3.
• Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
• Az ecset közelítő méretének megtekintése érdekében mozgassa az egeret a tervezési

területre.

4.

• A képszeleten található objektum szegmentálásához használja a jobb egérgombot
(lásd: lásd: 138. old.).

• Az objektum széleinek szükség szerinti törléséhez használja a bal egérgombot (lásd:
lásd: 138. old.).

5.

Szükség szerint további vizsgálati felvételekre másolhatja a jelenleg kiválasztott szeg-
mentált objektumot a Brush funkció deaktiválása és a jobb egérgomb-menü révén.

Objektum a képnézetekben

52. ábra 
Az alábbi ábra a Brush funkcióval létrehozott objektumot ábrázolja. Az objektumhoz rendelt név
akkor látható a képnézetekben, ha az egérmutató az objektum felett van.
MEGJEGYZÉS. A kis objektumok rekonstrukciós nézetekben való szegmentálása során az
automatikus interpolálás (lásd: lásd: 127. old.) eredménye elégtelen lehet ha a szeletek közti
távolság meghaladja az objektum pixelméretét.
 

MEGJEGYZÉS. A rekonstrukcióban való rajzolás elégtelen eredményt hozhat a kis objektumok
esetén (azaz olyan objektumoknál, amelyek mérete megközelítőleg az alatta lévő szeletkészlet
szelettávolságával egyezik).
 

Objektumok manuális szegmentálása
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6.3.2 Tartalom objektumhoz való hozzáadása a SmartBrush segítségével

Áttekintés

A SmartBrush egy képszegmentációs eszköz, amely speciális szegmentációs funkciókat biztosít,
elősegítvén például az egészséges szövet daganatoktól való elkülönítését. 
Hasonló szürkeértékkel rendelkező, egymással összeköttetésben álló területek automatikus
kitöltésére használatos.

Objektumok létrehozása a SmartBrush funkcióval

53. ábra 

Objektum létrehozása

Lépések

1. Hozzon létre egy üres objektumot a következők szerint: lásd: 118. old.

2. Válassza ki a szükséges objektumot a funkcióterületen levő listából.

3. Kattintson a SmartBrush lehetőségre.

4.
• Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
• Az ecset közelítő méretének megtekintése érdekében mozgassa az egeret a tervezési

területre.

5.

• Mozgassa az egérmutatót a szegmentálni kívánt területre, nyomja le és tartsa lenyom-
va a bal egérgombot, majd húzza át az egérmutatót a megfelelő területen.

• A SmartBrush szegmentálja az egérmutató szomszédságában található azonos szür-
keértékkel/Hounsfield-egységekkel rendelkező kapcsolódó pixeleket.

6.
Ha a szegmentált terület szélei nem határolódnak el megfelelően a környező területtől,
használhatja a Brush és az Eraser funkciókat (lásd: lásd: 138. old.), hogy pontosabban
határozza meg a szegélyeket.

OBJEKTUM-LÉTREHOZÁS

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 125



6.3.3 Tartalom objektumhoz való hozzáadása a Draw Sphere segítségével

Áttekintés

A Draw Sphere egy képszegmentációs eszköz, amely lehetővé teszi 3D gömb alakú objektum
hozzáadását a kezelési tervhez. A gömb mérete szabadon definiálható.

Objektumok létrehozása Draw Sphere funkcióval

① ② ③

54. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Elkészült gömb (3D nézet)

② Elkészült gömb (2D nézet)

③ Gömb létrehozása

Objektum létrehozása

Lépések

1. Hozzon létre egy üres objektumot a következők szerint: lásd: 118. old..

2. Válassza ki a szükséges objektumot a funkcióterületen levő listából.

3. Kattintson a Draw Sphere gombra.

4.
Mozgassa az egérmutatót a szegmentálni kívánt terület középpontjára, nyomja le és tart-
sa lenyomva a bal egérgombot, majd húzza az egérmutatót amíg a gömb lefedi a megfe-
lelő területet.

Gömb alakú objektumok módosítása

A rendelkezésre álló funkciók segítségével a gömb alakú objektum tovább módosítható, hogy
például illeszkedjen egy daganat vagy OAR kontúrvonalaihoz (lásd: lásd: 137. old.).

Objektumok manuális szegmentálása

126 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



6.3.4 Auto Fill és Interpolation

Auto Fill és Interpolation

55. ábra 

Auto Fill

Ha körbezárja egy képszelet egy részét, pl. rajzol egy kört a Brush funkcióval, akkor a körbezárt
terület ki lesz töltve, ha az Auto Fill jelölőnégyzet aktiválva van.

① ②
56. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Auto Fill inaktiválva

② Auto Fill aktiválva

Interpolation

Ha az Interpolation jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a Brush (vagy SmartBrush) funkciók
segítségével a rendszer két nem egymás melletti és látható szelethez hozzáadott voxeladatokat
szúr be a két szelet köze.
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①

②

③

57. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Interpolált adatok

② Kiindulási szelet

③ Záró szelet

Objektumok manuális szegmentálása
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6.3.5 Objektumok létrehozása röntgenfelvételeken

Mielőtt elkezdené

Objektumok röntgenfelvételeken való létrehozásához az alábbiak szükségesek:
• Lokalizált CT-adatkészlet
• Frontális és laterális röntgenfelvételek (megfelelő DSA-képekkel, ha lehetséges), a lokalizált

CT-adatkészlettel azonos referenciakerettel lokalizálva.

Objektum létrehozása párbeszédablak

58. ábra 

Szegmentálás elvégzése

Lépések

1. Váltson a főképernyőn található az X-ray Images lapra.

2. Hozzon létre egy üres objektumot (lásd: lásd: 118. old.).

3. Az objektum létrehozása párbeszédablak megnyitása érdekében kattintson az X-ray
Segmentation... gombra.

4.
A Brush és Eraser funkciók (lásd: lásd: 138. old.) segítségével végezze el a kívánt
struktúra szegmentálását a Frontal, illetve a Lateral lapokon található röntgenfelvétele-
ken.

5.

A kapott objektum előnézeti képének megjelenítéséhez:
Kattintson a lap jobb felső sarkában lévő előnézetre.
Aktiválja az Overlay Object Preview jelölőnégyzetet ahhoz, hogy a röntgennézetben át-
fedésben láthassa a frontális és laterális objektumot.

6. A beállítások megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson az OK
gombra.
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A szegmentálás ellenőrzése

① ②
59. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Röntgenfelvétel

② CT-kép

Az eljárás befejeztével a szegmentált objektum megjelenik a tervezési területen található
képnézetekben.

Biztonsági megjegyzések

A röntgenfelvételeken végzett szegmentálás egy a vonatkozó struktúrát magába foglaló
határoló objektumot hoz létre, nem pedig egy pontos körvonalat. E miatt ez az eljárás nem
minden esetben teljesen pontos, és csak a megfelelő esetekben használható (pl. AVM-ek
esetében). Minden röntgenfelvételen szegmentált objektumot ellenőriznie kell a szoftvert
használó egészségügyi szakembernek egy CT vagy MR adatkészleten. Helytelen
szegmentálás esetén az objektumokat manuálisan korrigálni kell vagy el kell távolítani.

A Frontal és a Lateral lapokon található 3D előnézeti opciók közelítő elképzelést adnak a
szegmentált objektum végső megjelenéséről a szoftvert használó egészségügyi
szakembernek. Ennek ellenére, a röntgenfelvétel lokalizáció eredményének és az objektum
átalakítás módozatának függvényében ez az előnézet egyes izolált esetekben elcsúszva
jelenhet meg a kijelölt 2D kontúrvonalakhoz képest. Ilyen esetekben gondosan ellenőrizze
a lokalizálás pontosságát és a röntgenfelvétel szegmentálásának eredményét a kiindulási
CT szeleteken.

CT/MR-adatkészletekben átalakított röntgenobjektumok

Amikor az objektumokat röntgenképállományokban hozzák létre, majd azokat átalakítják egy 3D
CT/MR-adatkészlet alapján, akkor a módosítások nem lesznek láthatók a röntgenadatkészletben.
A két 2D röntgenképen megjelenített körvonal egy kivetítési mechanizmussal átkerül egy 3D
objektumba (2D-3D-átalakítás). Minden vonatkozó CT-szeletnél (lokalizálóeszközzel illesztve) a
röntgenképek körvonalai ki lesznek vetítve, és egy elliptikus forma lesz az eredményként kapott
négyszögbe illesztve. Ezeknek az egyszeres ellipsziseknek a kombinációja hozza létre a 3D
objektumot.
A 3D adatkészleten alapuló módosítások röntgenképeken való megjelenítéséhez vissza kellene
alakítani a 3D objektumot 2D-be. Ez a visszaalakítás információvesztéssel járna, és a 2D

Objektumok manuális szegmentálása
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körvonalak 3D objektummá történő ismételt átalakítása eltorzítaná az objektumot,
felismerhetetlenné téve azt.
Ezért az iPlan RT Dose csak az eredetileg létrehozott körvonalakat jeleníti meg az X-ray
Segmentation lapon, és a 3D objektum a nézetekben megjelenített körvonalak alapján lesz
újraszámítva.
A CT- vagy MR-adatkészlet minden struktúráját ellenőrizni kell.
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6.4 Automatikus objektumszegmentálás

Általános információk

Amikor először ad hozzá objektumot a listához, az nem rendelkezik tartalommal. Ez azt jelenti,
hogy nincs olyan terület a képadatokban, amely az objektumhoz tartozna.
Az iPlan RT Dose képes automatikusan szegmentálni az objektumokat intervallum-küszöbérték
használatával, a következőkkel:
• Határolókeret
• Maszkobjektum

Automatikus objektumszegmentálás
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6.4.1 Intervallumon alapuló küszöbérték beállítás határolókeret segítségével

Általános információk

A Band Thresholding egy automatikus szegmentálási eljárás, amely szürkeskála információkon
alapszik.

A Band Thresholding párbeszédablak

60. ábra 

Szegmentálás elvégzése

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a funkcióterületen levő listából.

2. Kattintson az Auto Segmentation... gombra a Band Thresholding párbeszédablak
megnyitásához.

3.

Kattintson a Resize Bounding Box gombra az eszköztáron, a Band Thresholding pár-
beszédablakban (ha még nem aktív).

4. Válassza a Bounding Box lehetőséget a Mask legördülő listából.

5. Az egérmutató segítségével helyezze el a határoló keretet az axiális, koronális vagy sza-
gittális nézetben úgy, hogy körülvegye a szegmentálandó területet.

6.

• A Maximal Fragment Number legördülő listából válassza ki a detektálni és szegmen-
tálni kívánt tört részek számát.

• Egyetlen tört rész kiválasztása esetén például a legnagyobb összekapcsolódó terület
lesz szegmentálva.

7.

Határozza meg a szürkeértékeket a hisztogramon (jobb alsó sarok), az alábbiak szerint:
• Adja meg a megfelelő Right és Left értékeket közvetlenül a megadott mezőkben, vagy
• Az egérmutatóval állítsa a bal és/vagy a jobb érték csúszkáját addig, amíg a szükséges

értékek megjelennek a kapcsolódó mezőkben.
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Lépések

8. A küszöbérték pontosabb meghatározásához pipálja ki a Zoom jelölőnégyzetet, hogy, ki-
nagyítsa a bal és a jobb küszöb közötti területet.

9. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásá-
hoz.

MEGJEGYZÉS. A piros színű szegmentált terület jelzi a meghatározott küszöbértéken belül
található vizsgálati információkat. Ez nem a szegmentált objektum előnézeti képe.
 

A szegmentálás ellenőrzése

61. ábra 
Az eljárás befejeztével a szegmentált objektum megjelenik a tervezési területen található
képnézetekben.

Biztonsági megjegyzés

Sáv küszöbérték beállítással végzett szegmentálás során nem mindig sikerül azonosítani
egy adott struktúra valódi alakját. Így a szoftvert használó egészségügyi szakembernek
minden automatikusan szegmentált objektumot ellenőriznie kell az eredeti szeletekben.
Helytelen szegmentálás esetén az objektumokat manuálisan korrigálni kell vagy el kell
távolítani.

Az érszegmentálás eredményét gondosan meg kell vizsgálni, és ellenőrizni kell.

Automatikus objektumszegmentálás
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6.4.2 Intervallumon alapuló küszöbérték-beállítás maszkobjektum segítségével

Általános információk

A Band Thresholding párbeszédablakban szegmentálást is végrehajthat egy maszkobjektum
által meghatározott területen.

Maszkobjektum

62. ábra 

Maszkobjektum létrehozása

Lépések

1. Hozzon létre egy üres objektumot (lásd: lásd: 118. old.).

2. A szegmentálni kívánt terület közelítőleges meghatározásához használja a Draw Sphere
(lásd: lásd: 126. old.) vagy SmartShaper (lásd: lásd: 140. old.) funkciót.

Intervallumon alapuló küszöbérték-beállítás maszkobjektum segítségével

63. ábra 
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Intervallumon alapuló küszöbérték-beállítás

Lépések

1. Hozzon létre manuálisan egy második üres objektumot (lásd: lásd: 118. old.), és nevezze
el a szegmentálni kívánt objektumnak megfelelően.

2. Jelölje ki ezt az objektumot a funkcióterületen, és kattintson az Auto Segmentation...
gombra.

3. A Band Thresholding párbeszédablakban válassza ki a kívánt maszkobjektumot a pár-
beszédablak alsó részén levő Mask legördülő listából.

4. Az ablakozás pontosabb meghatározásához pipálja ki a Zoom jelölőnégyzetet, hogy, ki-
nagyítsa a bal és a jobb küszöb közötti területet.

5.

• A Maximal Fragment Number legördülő listából válassza ki a detektálni és szegmen-
tálni kívánt tört részek számát.

• Egyetlen tört rész kiválasztása esetén például a legnagyobb összekapcsolódó tört rész
lesz szegmentálva.

6.

Határozza meg a szürkeértékeket a hisztogramon (jobb alsó sarok), az alábbiak szerint:
• Adja meg a megfelelő Right és Left értékeket közvetlenül a megadott mezőkben, vagy
• Az egérmutatóval állítsa a bal és/vagy a jobb érték csúszkáját addig, amíg a szükséges

értékek megjelennek a kapcsolódó mezőkben.

7. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásá-
hoz.

A szegmentálás ellenőrzése

64. ábra 
Az eljárás befejeztével a szegmentált objektum megjelenik a tervezési területen található
képnézetekben.

Biztonsági megjegyzés

Sáv küszöbérték beállítással végzett szegmentálás során nem mindig sikerül azonosítani
egy adott struktúra valódi alakját. Így a szoftvert használó egészségügyi szakembernek
minden automatikusan szegmentált objektumot ellenőriznie kell az eredeti szeletekben.
Helytelen szegmentálás esetén az objektumokat manuálisan korrigálni kell vagy el kell
távolítani.

Az érszegmentálás eredményét gondosan meg kell vizsgálni, és ellenőrizni kell.

Automatikus objektumszegmentálás
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6.5 Meglévő objektumok módosítása

Általános információk

Az iPlan RT Dose számos eszközt biztosít a meglévő objektumok módosításához.

Rendelkezésre álló eszközök

A következőkkel módosíthatja az eszközöket:
• Brush és Eraser
• SmartShaper
• Objektumok átvitele szeletek között
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6.5.1 Brush és Eraser

A Brush és az Eraser funkciók

65. ábra 

Lehetőségek

Az ecset/radír eszköz átmérője a Brush Size csúszka segítségével állítható.

Az ecset/radír eszköz és az összes szegmentált objektum körvonalakként való megjelenítésé-
hez jelölje be a Contours négyzetet.

A Brush funkció használata

A Brush funkció lehetővé teszi a tartalom manuális hozzáadását a szegmentált vagy üres
objektumokhoz (lásd: lásd: 124. old.).

① ②
66. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Normál ecset

② Csak körvonal ecset

Az Eraser funkció használata

Az Eraser funkció lehetővé teszi az információk manuális eltávolítását a szegmentált
objektumokból (lásd: lásd: 124. old.).

① ②
67. ábra 

Meglévő objektumok módosítása
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Szá
m

Összetevő

① Normál radír

② Csak körvonal radír

Váltás a Brush és az Eraser között

Az objektumok szegmentálása során a Brush és az Eraser funkciók közötti váltáshoz szükség
szerint használja a jobb egérgombot (Brush) és a bal egérgombot (Eraser).
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6.5.2 SmartShaper

Általános információk

A funkció lehetővé teszi egy kijelölt objektum szükség szerinti manuális alakítását vagy
áthelyezését.

A SmartShaper párbeszédablak

68. ábra 

A SmartShaper aktiválása

Lépések

1. A funkcióterületen jelölje ki a szükséges objektumot, és kattintson a SmartShaper ... le-
hetőségre a SmartShaper párbeszédablak megnyitásához.

2. A megjelenített objektumok körvonalakként való megjelenítéséhez jelölje be a Contours
jelölőnégyzetet.

3. Az alakító eszköz átmérője a Tool Size csúszka segítségével állítható.

Meglévő objektumok módosítása
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A SmartShaper használata

Lépések

1.

A kijelölt objektum helyzetének módosításához kattintson a Move gombra és húzza az
objektumot a kívánt helyzetbe.

2.

A kijelölt objektum alakjának módosításához kattintson a Deform gombra és mozgassa
az egérmutatót az objektumon, hogy beállítása annak külső kontúrvonalát.

3. Nyomja meg az OK gombot a változtatások megerősítéséhez.

Biztonsági megjegyzés

A teljesítményre gyakorolt hatása miatt a SmartShaper párbeszédablak mindössze a kapott
objektum előnézeti képét jeleníti meg. Az objektum kiszámítása csak a párbeszédablak OK
gombbal való bezárását követően történik. Ennélfogva a végső eredmény különbözhet az
előnézettől, különösen a kisméretű vagy vékony objektumok esetén. Így a szoftvert
használó egészségügyi szakembernek a SmartShaper funkcióval módosított minden
objektumot ellenőriznie kell az eredeti szeletekben. Helytelen módosítás esetén az
objektumokat manuálisan korrigálni kell vagy el kell távolítani.
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6.5.3 Objektumok átvitele szeletkészletek között

Általános információk

Létrehozásuk után az objektumok automatikusan ahhoz az adatkészlethez lesznek
hozzárendelve, amelyben szegmentálásuk történt.
Ha szükséges, egy objektumot hozzá lehet rendelni a kezelési tervbe foglalt más egyesített
adatkészletekhez.

Elérhetőség

Egy dózis-kezelésiterv létrehozása után már nem lehet objektumokat átvinni a szeletkészletek
között.

Objektumátvitel végrehajtása

Lépések

1.
Kattintson az objektum melletti „.... ” gombra

2.

A megjelenő párbeszédablakban nyissa meg a Set/Statistics (Beállítás/Statisztika) lapot.

MEGJEGYZÉS. Ez a lap csak a kezelési terv létrehozása előtt érhető el.
 

3. Válassza ki azt az adatkészletet, amelybe az objektumot át kívánja vinni.

4. Ha minden objektumot át akar vinni, és nem csak a jelenleg kijelölt objektumot, akkor ak-
tiválja a Move all Objects jelölőnégyzetet.

5. Kattintson az OK gombra a kiválasztás megerősítéséhez.

6.

Az objektum ismételt mintavételezéséhez kattintson az átalakítási üzenetben található
OK gombra.

Meglévő objektumok módosítása
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Biztonsági megjegyzések

Egy objektumnak egyik szeletkészletből egy másik egyesített szeletkészletbe való
átvitelekor nagy interpolációs hibák fordulhatnak elő, ha a szeletkészletek geometriai
tulajdonságai (pixelméret, szeletek közti távolság és szelettájolás) jelentősen eltérnek
egymástól. Továbbá, ha a cél-szeletkészlet az objektumnak csak egy részét fedi le, az
objektumnak csak az a része vihető át. Az objektum többi része nem kerül átvitelre. Ezen
tényezők következtében előfordulhat, hogy a célszeletben található objektum alakja már
nem megfelelő.

A Set/Statistics lapon megjelenő térfogat értéket az iPlan a képminőség, a felbontás, a
szeletvastagság stb. alapján számítja ki, és a kapott érték különbözhet a szegmentált
objektum valódi térfogatától.

Egy eltolt objektum alakja eltérő lehet annak újbóli szeletelését követően, mivel az eltolt
objektum azon részei, amelyek nincsenek a szeletkészletben eltávolításra kerülnek.
Továbbá, az interpolálási hibák kissé módosíthatják az alakzatot.

OBJEKTUM-LÉTREHOZÁS

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 143



6.6 Fejlett objektumkezelés

Általános információk

Az iPlan RT Dose számos fejlett módszert biztosít az objektumokkal végzett munkához.

Elérhető funkciók

• Objektumok méretezése
• Falobjektum létrehozása
• Objektumok egyesítése
• Objektumok felosztása
• Szerep ismételt társítása

Fejlett objektumkezelés
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6.6.1 Objektumok méretezése

Általános információk

A Scaling funkció lehetővé teszi az alábbiakat:
• A létrehozott objektumok arányos nagyítását vagy kicsinyítését és az átalakított objektumból új

objektum generálását.
• Egy „fal” objektum létrehozását, amely egy már létrehozott forrásobjektumhoz viszonyítva kerül

generálásra.

Az objektumméretezés aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Advanced Manipulation... gombra a funkcióterületén.

2. Válassza a Scaling lapot.

A Scaling lap

①

②

69. ábra 

Szá
m

Összetevő

① A kiválasztott forrásobjektum, amelyből a méretezett objektum létrehozásra kerül.

② A méretezett objektum előképe az elvégzett objektum manipuláció alapján.

Objektumok nagyítása vagy kicsinyítése

A Scaling párbeszédablakban rendelkezésre álló opciók attól függően változnak, hogy kicsinyíti-e
vagy nagyítja-e az objektumokat, illetve egy új fal objektumot hoz-e létre.
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Lépések

1. A Choose Operation and Source Object alatt válassza az Enlarge Object vagy Shrink
Object lehetőséget.

2. Ugyancsak a Choose Operation and Source Object menüben válassza ki a méretezni
kívánt objektumot a listából.

3.

• Az Adjust Parameters részben határozza meg az objektum milliméterben kifejezett
méretváltozásának (növekedés vagy kisebbedés) mértékét.

• Alapértelmezés szerint az objektum mérete arányosan módosul a bal-jobb, elöl-hátul és
fej-láb irányokban. Ezen beállítás deaktiválásához kattintson a megfelelő tájoláshoz
kapcsolódó proportional jelölőnégyzetre.

4.

• Írja be a méretezett objektum nevét a Name mezőbe. A megadott listából ugyanakkor
kiválaszthat egy előre meghatározott struktúrát is.

• Alapértelmezés szerint az új objektum elnevezése a forrásobjektum nevéből és a kivá-
lasztott műveletből tevődik össze.

5. Kattintson az objektum számára kiszemelt színre.

6. A méretezési művelet eredményének előnézetéhez kattintson a lap jobb oldalán található
előnézeti képekre.

7. A méretezett objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

8.
• A beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a

Close gombra.
• A méretezett objektum megjelenik a funkcióterületen található listában.

Biztonsági megjegyzés

Az objektumok nagyítására vagy kicsinyítésére csak akkor kerül sor, ha a megadott
szegély nagyobb vagy egyenlő a szeletek közti távolság és a szeletvastagság felével az
adatkészletben. Más szóval, ha a vizsgálatban a szeletek közti távolság és a
szeletvastagság 5 mm, és az objektum szegélye 2 mm-re van állítva, az objektum nem kerül
nagyításra a vizsgálati irányban. Ha a szegély 2,5 mm, a nagyítás végre lesz hajtva.

A kicsinyítés korlátai

Az objektumok/struktúrák kicsinyítése jelentősen változó merőleges távolságoknál a vártnál
nagyobb mértékű erózióhoz vezethet. Tekintse meg a következő kétdimenziós példát, ahol az 70.
ábra elliptikus objektum ábrázolja a kicsinyítéshez/erózióhoz használt elem (és emiatt eróziós
elemnek nevezett) dimenzióit.

70. ábra 
Ez az eróziós elem körülbelül 16-szor magasabb, mint amilyen széles. A közepén lévő pont jelzi
azt a pontot, amely az erodálni kívánt objektum határára lesz mozgatva. Ennek az eróziós
elemnek korongra (a 71. ábra köralakú vonalzóval jelezve) való alkalmazása olyan erodált
objektumot eredményez (a 71. ábra közepén lévő kitöltött alakzat), amelynél a szélesség
zsugorodása körülbelül ötször nagyobb, mint amelyet az eróziós elem vízszintes sugara ad meg.
Kérjük, ezt vegye figyelembe az objektumok kicsinyítési paramétereinek kiválasztásakor.

Fejlett objektumkezelés
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71. ábra 

Egy falobjektum létrehozása

Lépések

1. A Choose Operation and Source Object menüben válassza a Create Wall opciót.

2.
• A forrásobjektumon kívül elhelyezkedő fal objektum létrehozásához kattintson az Exte-

rior gombra.
• A forrásobjektum határának az újonnan létrehozott fal objektum középpontjában való

létrehozásához kattintson a Centered gombra.
• A forrásobjektumon belül elhelyezkedő fal objektum létrehozásához kattintson az Inter-

ior gombra.

3. Ugyanúgy a Choose Operation and Source Object menüben válassza ki a kívánt forrá-
sobjektumot.

4. Az Adjust Parameters részben határozza meg a fal objektum méreteit milliméterben.

5.
• Adja meg a fal objektum nevét a Name mezőben. A megadott listából ugyanakkor kivá-

laszthat egy előre meghatározott struktúrát is.
• Az új objektum alapértelmezett neve a forrásobjektum neve lesz.

6. Kattintson az objektum számára kiszemelt színre.

7. A méretezési művelet eredményének előnézetéhez kattintson a lap jobb oldalán található
előnézeti képekre.

8. A fal objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

9.
• A beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a

Close gombra.
• A falobjektum ilyenkor megjelenik a funkcióterületen található listában.
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6.6.2 Objektumok egyesítése

Általános információk

A Logical Operations párbeszédablakban egyesíthet két objektumot, és az egyesített
objektumokból létrehozhat egy új objektumot.

A logikai műveletek aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Advanced Manipulation... gombra a funkcióterületén.

2. Válassza a Logical Operations lapot.

A Logical Operations lap

①

②

72. ábra 

Szá
m

Összetevő

① A kiválasztott forrásobjektumok, amelyekből az új objektum létre lesz hozva.

② Az új objektum előnézete annak alapján, ahogyan a két forrásobjektumot egyesítették.

Objektumok egyesítése

Lépések

1. A First Operand és Second Operand mezőkből válassza ki azt a két objektumot, ame-
lyen az új objektumnak alapulnia kell.

Fejlett objektumkezelés
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Lépések

2.

A következő lehetőségek közül választhat:
• Kattintson a Union gombra új objektum két egyesített objektumból történő létrehozásá-

hoz.
• Az új objektumnak a két objektum metszetéből való létrehozásához kattintson az Inter-

section gombra.
• Kattintson a Subtraction gombra egy új objektum létrehozásához, amely úgy jön létre,

hogy kivonja a második objektumot (Second Operand) az első objektumból (First
Operand).

3.

• Adja meg az új objektum nevét a Name mezőben. A megadott listából ugyanakkor kivá-
laszthat egy előre meghatározott struktúrát is.

• Alapértelmezés szerint az új objektum elnevezése a kiválasztott művelet alapján törté-
nik.

4. Kattintson az objektum számára kiszemelt színre.

5. Az összevonási művelet eredményének előnézetéhez kattintson a lap jobb oldalán talál-
ható előnézeti képekre.

6. Az új objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

7.
• A beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a

Close gombra.
• Az új objektum ilyenkor megjelenik a funkcióterületen található listában.
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6.6.3 Objektumok felosztása

Általános információk

A Splitting lap lehetővé teszi a megtervezett objektumok kisebb objektumokra való felosztását.
Ez hasznos lehet például gerincvelői daganatok kezelésében az OAR területek (melyeket nem
kellene besugározni) és a daganatos területek (melyek a maximum dózist kellene kapják)
elválasztásához.

A felosztási műveletek aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Advanced Manipulation... gombra a funkcióterületén.

2. Válassza ki a Splitting lapot.

A Splitting lap

73. ábra 

Kezdeti lépések

Lépések

1. Válassza ki a felosztani kívánt objektumot a Source Object listából.

2.

Válassza ki a metszési sík kívánt tájolását:
• Kattintson a Min Area területre a felosztási tájolás meghatározásához, hogy a kereszt-

metszet minimális maradjon.
• Kattintson az Axial, Coronal vagy Sagittal beállításra az objektumnak a meghatározott

tájolás szerinti felosztásához.

Fejlett objektumkezelés

150 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Lépések

3.

Kattintson a Splitting lapon található eszköztárban található Object Splitter gombra.

4. Kattintson az előnyben részesített nézetre a fülön.

5.

• Az egérmutató segítségével húzza a zöld négyzetet, hogy beállítsa a metszési síkot a
kiválasztott irányban.

• Az egérmutatót a zöld négyzetet fölé és alá mozgatva a sík megdöntése is lehetséges.

6.

A vizsgálati nézet és a 3D nézet segítségével ellenőrizze, hogy az objektum felosztása
megfelelően történt-e meg.

Felosztott objektumok létrehozása

Miután megállapította, hogy az objektum felosztása megfelelő, elvégezheti a két új objektum (a
kék és a borostyánszínű keretek jelölik) létrehozását.

Lépések

1. Adja meg az első objektum nevét a Name mezőben.

2. Kattintson az objektum számára kiszemelt színre.

3. Kattintson a Generate Blue vagy Generate Amber gombra attól függően, hogy melyik
objektumot szeretné létrehozni. Ez az objektum megjelenik a Source Object listában.

4. Ismételje meg az 1 - 3 lépéseket a második objektum esetében.

5.
• A beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a

Close gombra.
• Az új objektumok megjelennek a funkcióterületen található listában.
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6.6.4 Role Reassignment

Általános információk

Ez a funkció lehetővé teszi az előírásban (lásd: lásd: 172. old.) egy adott szereppel társított
objektum másik objektummal való helyettesítését.
• Például, ha a céltérfogat mérete csökkent a kezelések között, a méretezési funkciók (lásd:

lásd: 145. old.) segítségével létre lehet hozni egy módosított térfogatot.
• Ezt követően az eredeti térfogatot (PTV-ként jelölve a terv előírásában) helyettesíteni lehet a

kicsinyített térfogattal.

A Role Reassignment aktiválása

A Reassignment párbeszédablak megnyitásához kattintson a Role Reassignment... gombra.

A Reassignment párbeszédablak

74. ábra 
Az előírásban (lásd: lásd: 172. old.) PTV, Boost vagy OAR elemekként meghatározott
objektumok az Assigned Objects listában láthatók.
A megmaradt, választható objektumok az Available Objects listában láthatók.

Lépések

1. Az Assigned Objects listából válassza ki a helyettesíteni kívánt objektumot.

2. Az Available Objects listából válassza ki a helyettesítő objektumot.

3. Az eredeti objektumnak a helyettesítő objektummal való kicserélése érdekében kattintson
a Swap gombra.

4. A beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a Close
gombra.

Ellenőrizze, hogy a módosított kezelési forgatókönyv megfelel a tervezett kezelésnek.

Fejlett objektumkezelés
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6.7 4D adatszimuláció
6.7.1 Áttekintés

Általános információk

Ha 4D adathalmaz áll rendelkezésre, a szelet- és rekonstrukciós nézetek jobb alsó sarkában egy
kezelőpanel jelenik meg, ami lehetővé teszi a belső szervek mozgását mutató szimuláció
megtekintését (lásd: lásd: 490. old.).
Ez a funkció különösen hasznos objektum-kontúrvonalak tervezésekor koponyán kívüli
kezelésekhez, mivel ezekben az esetekben a belső szervek mozgása jelentős tényező lehet.

Vezérlőpult

75. ábra 

Szimuláció folyamatban

① ②

③ ④

76. ábra 
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Vezérlőpult-funkciók

Összetevő Funkció

Elindítja a 4D szimulációt, automatikusan és sorrendben végigjárva a rendelke-
zésre álló adatokat.

Szünetelteti a 4D szimulációt.

Lehetővé teszi a rendelkezésre álló adathalmazok manuális böngészését előre-
felé.

Közvetlenül a 4D szimuláció végére ugrik.

Lehetővé teszi a rendelkezésre álló adathalmazok manuális böngészését hátra-
felé.

Közvetlenül a 4D szimuláció elejére ugrik.

Az előrehaladást mutató csúszka segítségével a szimuláció egy adott pontjára
navigálhat.

4D adatszimuláció
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6.8 Kilépés az objektum-létrehozásból
6.8.1 Áttekintés

Kilépés értesítés

77. ábra 
Az Object Creation lépésből való kilépés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy minden objektum
szegmentálása helyesen történt-e.
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Kilépés az objektum-létrehozásból
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7 KEZELÉSI TERV
LÉTREHOZÁSA

7.1 A kezeléstervezés ismertetése

A kezeléstervezési eljárás

Ez a lépés lehetővé teszi egy teljes kezelési terv létrehozását.

Lépések

1. Válasszon ki egy sablont, vagy végezzen kézi tervezést.

2. Határozzon meg előírást az egyes tervezési objektumok számára.

3. Adjon hozzá kezeléscsoportokat.

4. Tekintse meg az alternatív dózisszámítási algoritmusok eredményeit.

5. Tekintse meg a dózist a képnézetek vagy DVH használatával.

6. Hasonlítsa össze a terveket.
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7.1.1 A kezelési lehetőségek összehasonlítása

Általános információk

Az iPlan RT Dose használatával a következő kezelési modalitásokkal hozhat létre kezelési tervet:
• Konformális nyaláb
• Konformális ív (statikus és dinamikus)
• IMRT
• Körív
• HybridArc

A szoftver nem korlátozza a felhasználható kezelési mezők, nyalábok vagy ívek számát. Ennek
ellenére nagyszámú nyaláb (> 50), ív (> 10) vagy IMRT-mező (> 20) használata befolyásolja a
rendszer teljesítményét.

Konformális nyalábok

A Konformális nyaláb technika sajátos kollimátoralakzatokat használ a különböző gantry- és
asztalirányokban, így a PTV alakjára optimalizálja a besugárzási mezőt. A multileaf kollimátor által
elérhető nagy mezőméret következtében általában elég egyetlen izocentrumot tervezni minden
lézióhoz.
A technika hátránya az, hogy a nyaláb belépési oldalán elhelyezkedő környező szövet által kapott
dózis nagyobb lehet, mint a forgó gantryvel végzett standard sugársebészeti eljárás során kapott
dózis.

Konformális ívek

A Konformális ív kezelés esetén a gantry forgása a besugárzás alatt hasonló a normál
sugársebészeti eljárás során történő forgáshoz. A besugárzási mezőnek a daganat alakjához való
illesztése minden ívsíkban és gantryszögben hasonlít a Konformális nyaláb technika esetében
használthoz. Mind statikus, mind dinamikus Konformális ívvel végezhető kezelés.

Kezelés Besugárzási mező alakja

Dinamikus Konformális ív A PTV kivetítéséhez adaptálva az ív alatt

Statikus Konformális ív Átlagos mezőalak lesz kiszámítva a teljes ívhez

Intenzitásmodulált sugárkezelés (IMRT)

Az intenzitásmodulált sugárkezelés (IMRT) esetén a nyaláb intenzitása változik a besugárzási
mezőben. Ezáltal a PTV közelében elhelyezkedő, kockázatnak kitett szervek besugárzása
minimalizálható.

Körívek

A Körív kezelések kúpos kollimátorokat alkalmaznak, ami kúpos besugárzási mezőt eredményez.
A metszéspontban nagy dózis van leadva, miközben az ezen a térfogaton kívül leadott dózisok
jelentősen kisebbek. Egyetlen kezelés során általában több ív kerül alkalmazásra, amelyek a
beteg körül, térben vannak elhelyezve, egyedi kezelőasztal-szöggel mindegyik ív esetében.
Elégséges számú nyaláb alkalmazása javítja a dóziseloszlást, ezáltal minimalizálva a környező
szövet által kapott dózist.
A körívek különösen hasznosak kisméretű, gömb alakú léziók kezelése esetén, valamint a
funkcionális sugársebészetben. A kúpos mezők használatának hátránya abban áll, hogy egyetlen
PTV számára több izocentrum megtervezése válhat szükségessé. Ennek eredményeképpen a
lézióba leadott dózis homogenitása elégtelen lehet.
A Körív kezelések esetében a dózisszámítás a körkúp típusú dózisalgoritmus segítségével
történik. Ebben az esetben a Monte Carlo algoritmus nem érhető el.

A kezeléstervezés ismertetése
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A kollimátor konzoljára szerelt körkúp pontossága nem garantálható minden
kollimátorszög esetén. Biztosítsa, hogy a kezelés során ugyanazt a kollimátorszöget
használja, mint a nyalábmérések esetében.

Körkúpok esetén a blendepofáknak le kell árnyékolniuk a kúpon kívüli sugárzást. A kezelés
során alkalmazott blendepofa-pozícióknak meg kell egyezniük a nyalábmérések során
alkalmazottakkal.

HybridArc

A HybridArc a dinamikus Konformális ív kezelések és IMRT kezelések kombinációja. Egy vagy
több IMRT-nyaláb van hozzáadva minden dinamikus Konformális ívhez ugyanabban az
asztalpozícióban a dóziseloszlás további beállítások minimalizálásával történő optimalizálásához.
Az ív hosszát és az ívenkénti IMRT-nyalábok számát a felhasználó állíthatja be. Az IMRT-
nyalábok gantryszögeit automatikusan osztja el a szoftver két egymás melletti IMRT-nyaláb közti
gantryszög távolságának és az első IMRT-nyaláb gantryszögének használatával, a következő
képlet szerint kiszámítva:

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

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

Ezenfelül a felhasználó beállíthatja a Konformális ív által és az IMRT-nyalábok által leadott dózis
súlyozását. Az IMRT-nyalábok optimalizálása előtt a dóziseloszlás további javítása érdekében a
dinamikus Konformális ív rekesze van optimalizálva a meghatározott IMRT-korlátozásoknak
megfelelően. Így a HybridArc biztosítja a dinamikus Konformális ív kezelések és az IMRT
kezelések előnyeit.
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7.1.2 A főképernyő áttekintése

Rendeltetés

A Treatment Planning képernyőn meghatározhatja, megtekintheti és szerkesztheti a kezelési
tervet.

A Treatment Planning képernyő megnyitása

Ezt a lépést a Navigator funkciókkal érheti el (lásd: lásd: 46. old.).
Ha nincs meghatározott kezelési terv, az iPlan RT Dose automatikusan megnyitja a Create Plan
párbeszédablakot (lásd: lásd: 164. old.).

Főképernyő

78. ábra 

Refresh MU

Ez a gomb frissíti a teljes kezelési tervre vonatkozó monitoregység- (MU) számításokat. Az MU
értékek automatikus frissítése csak nagyszabású változtatások esetén történik, mint pl. a
kezeléscsoportok és egyedi kezeléselemek súlyozása (lásd: 197 és 204 oldal), vagy a kezelési
előíráson eszközölt módosítások (lásd: lásd: 183. old.).
• A HybridArc-elemek esetén a Refresh MU visszaállítja az ív és IMRT-nyaláb közti súlyozást a

rekeszoptimalizálás után.
• Az IMRT- és HybridArc-elemek esetén a Refresh MU végrehajtja az előírt PTV-dózis

normalizálását az IMRT-optimalizálás után.
• Általában kerülni kell a Refresh MU IMRT-optimalizálás után történő használatát, mert az nem

veszi figyelembe OAR-célokat. Így a Refresh MU használata megsértheti az OAR-
korlátozásokat.

• A Refresh MU IMRT-optimalizálás után, aktivált Monte Carlo algoritmussal történő használata
mindig elindít egy új Monte Carlo-számítást, függetlenül az előző számítások eredményeitől. A
Monte Carlo algoritmus statisztikai jellege miatt a Refresh MU minden egyes használata
enyhén eltérő nyaláb-monitoregységekhez vezethet.

A kezeléstervezés ismertetése
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Funkciók területe

Ha még nem volt meghatározva kezelési terv, az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

Összetevő Funkció

Create Treatment Plan Lehetővé teszi kezelési terv létrehozását (lásd: lásd: 164. old.).

Object Manipulation
Lehetővé teszi az objektumok alakjának szerkesztését vagy azok
morfológiája, vagy logikai műveletek elvégzése alapján (lásd: lásd:
144. old.).
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7.1.3 A dózisspecifikus eszköztár és a megtekintési funkciók

Eszköztárfunkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Plan Comparison lehetővé teszi egy második kezelési terv be-
töltését, amely összehasonlítható a jelenlegi kezelési tervvel,
vagy lehetővé teszi a Monte Carlo és a Ceruzanyaláb számítások
összehasonlítását.

Lásd: 246.
old.

Az Open DVH Dialog megnyit egy párbeszédablakot, amelyben
kiszámítható a kezelési dózis a tervezett térfogat esetében. 

Lásd: 227.
old.

A Dose Display megnyit egy párbeszédablakot, amelyben külön-
féle megjelenítési lehetőségek állíthatók be, mint pl. relatív vagy
abszolút értékek, cGy vagy Gy egységek stb. 

Lásd: 225.
old.

A Toggle Monte Carlo / Pencil Beam lehetővé teszi a Monte
Carlo és a Ceruzanyaláb algoritmusok közötti váltást a dózisszá-
mításhoz. 

Lásd: 216.
old.

A Show Dose lehetővé teszi minden egyes céltérfogat esetében
kiszámított dóziskontúrok megjelenítését egy megfelelő dózisská-
la mellett. 

Lásd: 221.
old.

A Threshold lehetővé teszi egyetlen dózis küszöbértékének meg-
jelenítését, így Ön arra az egyetlen adott dózisértékre koncentrál-
hat. 

Lásd: 223.
old.

Képmegtekintési funkciók

Összetevő Funkció Lásd

A Toggle view mode lehetővé teszi vagy csak az OAR-ok, vagy
az összes struktúra frontális vagy cranialis nézetének megjeleníté-
sét. 

Lásd: 252.
old.

A show/draw planning shape lehetővé teszi a besugárzási mező
illesztését a multileaf kollimátor lemezeinek szabályozásával. 

Lásd: 271.
old.

A show/change leaves and jaw positions lehetővé teszi a le-
mezek és blendepofák pozícióinak manuális szabályozását. 

Lásd: 272.
old.

Az enter leaf positions numerically lehetővé teszi specifikus ér-
tékek bevitelét minden egyes lemez számára. 

Lásd: 274.
old.

A reset manual changes to shape lehetővé teszi a lemezek pozí-
cióit érintő módosítások visszavonását. 

Lásd: 275.
old.

A kezeléstervezés ismertetése
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Összetevő Funkció Lásd

A Toggle fluence display lehetővé teszi az intenzitástérképre tör-
ténő váltást. 

Lásd: 224.
old.

Az Arc/Beam display lehetővé teszi a megjeleníteni kívánt meg-
tervezett nyaláb vagy ív kiválasztását. 

Lásd: 258.
old.

Ezek a funkciók lehetővé teszik a kiválasztott ívekben vagy IMRT-
nyalábokban való navigálást.

Lásd: 276.
old.

Vált egy HybridArc különböző IMRT-nyalábjai közt.
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7.2 Új kezelési terv létrehozása
7.2.1 Áttekintés

Általános információk

Az Object Creation befejezése után (lásd: lásd: 75. old.) a szoftver automatikusan felkéri egy új
kezelési terv létrehozására.
Ha még nem volt kezelési terv meghatározva, a Create Treatment Plan gombra kattintva is
létrehozhat új tervet.

Create Plan párbeszédablak

79. ábra 

Tervlétrehozási lehetőségek

Új kezelési terv létrehozása során három lehetőség közül választhat:

Rész Lásd

Teljesen új terv létrehozása Lásd: 166.
old.

Új terv létrehozása (meglévő előírás) Lásd: 166.
old.

Új terv létrehozása (meglévő előírás és beállítás) Lásd: 166.
old.

Tervsablonok kezelése

Ha meglevő kezelési sablonok újraszervezését kívánja elvégezni, kattintson a Manage ... gombra
(lásd: lásd: 302. old.).

Új kezelési terv létrehozása
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Utólagos módosítások

A befejezett kezelési tervek módosítása a Prescription párbeszédablakban végezhető el (lásd:
lásd: 183. old.). Azonban az előírás típusa (lásd: lásd: 171. old.) csak a Create Plan
párbeszédablakban állítható be.
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7.2.2 Tervlétrehozási lehetőségek

Teljesen új terv létrehozása

Lépések

1. Válassza a Manually gombot a Create Plan párbeszédablak alsó részén.

2. A kezelési előírás meghatározásához kattintson a Next gombra (lásd: lásd: 169. old.).

A kezelési beállításokat külön kell meghatározni a Group párbeszédablakban (lásd: lásd: 186.
old.).

Új terv létrehozása (meglévő előírás)

Lépések

1. Válassza a Plan Template gombot a párbeszédablak felső részén.

2. Válassza ki a kívánt sablont a listából.

3. Jelölje be a Load prescription only négyzetet, majd kattintson a Next gombra.

A kiválasztott előírásban lévő információk bekerülnek a kezelési tervbe, és módosíthatók:
• A Create Plan párbeszédablakban (lásd: lásd: 169. old.)
• A Prescription párbeszédablakban (lásd: lásd: 183. old.)

A kezelési beállításokat külön kell meghatározni a Group párbeszédablakban (lásd: lásd: 186.
old.).

Új terv létrehozása (meglévő előírás és beállítás)

Lépések

1. Válassza a Plan Template gombot a párbeszédablak felső részén.

2. Válassza ki a kívánt sablont a listából, majd kattintson a Next gombra.

A kiválasztott előírásban lévő információk bekerülnek a kezelési tervbe, és módosíthatók:
• A Create Plan párbeszédablakban (lásd: lásd: 169. old.)
• A Prescription párbeszédablakban (lásd: lásd: 183. old.)

A kezelés beállítási információk bekerülnek a kezelési tervbe, és módosíthatók a Group
párbeszédablakban (lásd: lásd: 186. old.).

A sablon kijelölésével létrehozott ív- vagy nyalábeloszlás nincs klinikailag optimalizálva.
Kezelés előtt fel kell mérni a kapott terv hatékonyságát.

Új kezelési terv létrehozása
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7.2.3 Tervtulajdonságok módosítása

Általános információk

A kezelési terv tulajdonságait az RTPlan Properties párbeszédablakában módosíthatja.

Dózisszámítási paraméterek beállítása

Lépések

1.

Jelölje ki a funkcióterületen levő RTPlan objektumot.

2. Kattintson a Properties gombra a funkcióterületen levő Functions lapon a Properties
párbeszédablak megnyitásához.

Az RTPlan Properties párbeszédablak

80. ábra 

Összetevő Funkció

Name A kezelési terv neve. Ez jelenik meg a Functions lapon. Az alapértelmezett
érték a „The RTPlan”.

Treatment Type Cranial vagy Extracranial.

Plan Intent Beállíthatja a kezelés célját, pl. palliative vagy curative.

Ezenfelül a következőket tekintheti meg:
• A jelenlegi referencia- és igazításkészlet
• A beteg iránya
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Egyéb tulajdonságok

Ebben a párbeszédablakban a következő funkciók tulajdonságait állíthatja be:
• Dose Calculation - lásd: lásd: 213. old.
• Monte Carlo - lásd: lásd: 217. old.
• Prescription - lásd: lásd: 213. old.

Új kezelési terv létrehozása
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7.3 Előírás meghatározása
7.3.1 Áttekintés

Általános információk

Az előírás a kezelési terv alapja. Az előírásban a következőket határozhatja meg:
• Melyik struktúra a PTV- vagy a segédstruktúra, valamint melyik objektumok vannak

kockázatnak kitéve (OAR-ok).
• Hogyan legyen kiszámítva a dózis a struktúrához viszonyítva.
• Milyen dózist kapjon a PTV- vagy a segédstruktúra.
• Milyen legyen a súlyozása az egyes OAR-oknak.
• Dózis- és térfogat-korlátozások az egyes objektumokhoz.
• Célok a tervezés optimalizálásához

Create Plan párbeszédablak

81. ábra 

Előírás meghatározása

Lépések Lásd

1. Válasszon ki egy előírástípust. Lásd: 171.
old.

2. Rendeljen hozzá típusokat a tervezési objektumokhoz, például OAR-t vagy
PTV-t.

Lásd: 172.
old.

3. Konfigurálja a dózisbeállításokat és frakciókat a PTV- és segédobjektumok
számára.

Lásd: 173.
old.

4. Határozza meg a dózis-térfogat hisztogramot (DVH) az egyes objektumok
számára.

Lásd: 177.
old.
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Lépések Lásd

5.

Határozza meg a korlátozásokat a PTV(-k) és a különböző OAR-ok számára.
Az eredményként kapott kezelési tervnek meg kell felelnie ezeknek a korláto-
zásoknak.
MEGJEGYZÉS. A korlátozások célokká módosíthatók.
 

Lásd: 179.
old.

6. Határozza meg a tervezési célokat. Ezek befolyással lesznek a dózisoptima-
lizálási számításokra a fordított tervezés alatt.

Lásd: 179.
old.

MEGJEGYZÉS. Módosíthat egy meglévő előírást is (lásd: lásd: 183. old.).
 

Előírás meghatározása
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7.3.2 Előírástípus kiválasztása

Általános információk

Az előírás típusa határozza meg, hogyan legyen kiszámítva a dózis a célstruktúrához viszonyítva.
Az előírástípusok globálisan meghatározhatók a kezelési terv számára. Az előírástípusok
utólagos megváltoztatására nincs lehetőség.

Előírástípusok

82. ábra 

Melyik előírástípus?

Előírástípus

Dose Volume Presc-
ription

Ez az előírástípus biztosítja, hogy a célstruktúra adott százaléka az előírt
dózis megadott százalékát kapja.
Ha a Dose Volume Prescription lehetőséget választja, a rendszer auto-
matikusan ki tudja számítani a legjobb dózis-térfogat lefedési arányt, mi-
közben számításba veszi a meghatározott korlátozásokat (lásd: lásd:
179. old.).
MEGJEGYZÉS. A későbbiekben még mindig létre lehet hozni egy nor-
malizációs pontot (lásd: lásd: 242. old.).
 

Point Prescription to
Isocenter

Ez az előírástípus meghatároz egy specifikus dózist egy izocentrumpont
(normalizációs pont) számára, a struktúra térfogatának figyelembe vétele
nélkül.
Ha a Point Prescription to Isocenter lehetőséget választja, a szoftver
jelzi, hogy egy korlátozás nem volt figyelembe véve a dózis-térfogat hisz-
togramban (lásd: lásd: 177. old.). Ezek után a tervet szükség szerint
manuálisan adaptálni kell.

MEGJEGYZÉS. Ha a Dose Volume Prescription lehetőség van kiválasztva, hagyjon egy
jelentős szegélyt a PTV körül az MLC-félárnyék kompenzálásához.
 

Relative Dose

Ezzel a beállítással az orvos meghatározhatja a dózis arányát. A 100%-os relatív dózis az 1
abszolút dózist jelzi.

Dózisszámítás

Módosíthatja a dózisszámítási paramétereket. Lásd: lásd: 213. old.
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7.3.3 Típusok hozzárendelése objektumokhoz

Általános információk

A lista mellett levő gombok (pl. PTV vagy Boost) segítségével mindegyik objektumhoz hozzá
lehet rendelni egy adott objektumtípust.

Objektumok hozzárendelése

83. ábra 

Elérhető beállítások

Objektum típu-
sa

Leírás

PTV A megfelelő objektum tervezett céltérfogatként van beállítva.

Boost
A tervezett céltérfogat kijelölt területe definiálható, hogy nagyobb dózist kap-
jon.
A segédobjektumoknak mindig egy PTV részeinek kell lenniük.

OAR
Az OAR-objektumok számára meghatározott beállítások (lásd: lásd: 173. old.)
közvetlenül érintik az automatikus lemezoptimalizálást a konformális kezelések
esetén.

Other
Ha szükséges, ez a lehetőség olyan általános struktúrák meghatározására
használható, amelyek nem érintik közvetlenül a kezelési területet. Ennél az ob-
jektumtípusnál nincsenek specifikus beállítások.

Objektumtípusok hozzárendelése

Lépések

1. Jelöljön ki egy objektumot a listában.

2.

Rendeljen hozzá egy típust egy választógomb aktiválásával, pl. PTV, OAR stb. Az objek-
tum színe megváltozik a listában.
A megfelelő objektumok egyszerre is kijelölhetők (az egér és a Shift vagy Ctrl billentyű
együttes használatával), és hozzájuk rendelhető egy adott objektumtípus a választógom-
bok segítségével.

3. Határozza meg a dóziselőírásokat az egyes PTV- és segédobjektumok számára.

4. Határozzon meg korlátozásokat egyes OAR-objektumok számára.

5. Határozzon meg célokat az egyes PTV-, segéd- és OAR-objektumok számára.

Előírás meghatározása
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7.3.4 Dóziselőírás meghatározása az egyes PTV- és segédobjektumok számára

Általános információk

Az Objects listában megjelenő mindegyik PTV esetében meg lehet határozni az előírás- és
frakcióinformációkat.

Settings terület

84. ábra 

PTV-objektumbeállítások meghatározása

Lépések

1. Jelölje ki a célobjektumot az Objects listában.

2. Győződjön meg róla, hogy a PTV választógomb ki van jelölve. Az objektum színe zöldre,
a címkéje pedig a PTV értékre vált.

3. Határozza meg a frakciók számát a Number of Fractions léptetőmezővel.

4.

Határozza meg a dózist. Ez a következő lehet:
• A Single Fraction lehetőséget választva egy adott dózis minden egyes frakcióhoz vagy
• Az All Fractions lehetőséget választva egy általános dózis az összes frakcióhoz.

A Dose Display párbeszédablak (see lásd: 225. old.) használatával meghatározhatja a
következőket:
• A dózisegység (cGy vagy Gy)
• Azt, hogy a dózis relatív vagy abszolút

5.

Normalizációs cél beállítása:
• Használja a legördülő listát a kívánt normalizációs célok abszolút vagy relatív dóziscél-

ként történő beállításához,
• vagy állítsa be közvetlenül a Normalization térfogatszázalék értékét (V%).
• Állítson be egy normalizálási pontot a DVH-ban. Ehhez jelöljön ki egy korlátozási pon-

tot, kattintson az egér jobb gombjával a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza a
Normalization lehetőséget. Lásd: lásd: 179. old.

A meghatározott cél megmarad a Refresh MU funkció használatakor.
Az IMRT előreszámítás alatt történő azonnali normalizáláshoz jelöljön ki egy normalizálá-
si pontot, kattintson az egér jobb gombjával a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza
a Renormalize Post-Optimization lehetőséget.
MEGJEGYZÉS. A HybridArc ívek rekeszoptimalizálása normalizálja a Renormalize
Post-Optimization funkcióhoz kijelölt elemeket is, azonban csak akkor, ha nincs függő-
ben lévő IMRT-optimalizálás.
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Lépések

6. Az Assigned groups terület a további kezelésicsoport-hozzárendeléseket tesz lehetővé
(lásd: lásd: 183. old.).

Boost objektum-beállítások meghatározása

A Boost objektumok beállításait ugyanúgy határozhatja meg, mint a PTV objektumokét. A Boost
objektumok esetén a PTV dózis ki lesz egészítve. Az összesített eredmény a dózis-térfogat
hisztogramban helyesen jelenik meg (lásd: lásd: 177. old.).
MEGJEGYZÉS. Ha a cél két PTV-ből áll, amelyikből az egyik a másikon belül van, akkor azt
javasoljuk, hogy a beágyazott PTV típusát Boost objektumnak állítsa be.
 

PTV és előretervezés

Előretervezéskor mindegyik PTV- vagy Boost objektumhoz egy izocentrumot kell társítani (lásd:
lásd: 186. old.).

PTV és IMRT-tervezés

IMRT-tervezés során a többszörös PTV-ket egyetlen kezeléscsoporttal és egy integrált Boost
objektummal kezelhet. Ebben az esetben nem szükséges kezeléscsoportot kiválasztani a Boost
objektum(ok)hoz, és figyelmen kívül hagyhatja a frakciók számát, mivel kizárólag a dózisérték
döntő fontosságú. 
MEGJEGYZÉS. Vegye figyelembe, hogy többszörös léziók egyetlen kezeléscsoporttal való
kezelésekor fizikai és műszaki okok miatt korlátozva van a léziók közti távolság és azok pozíciója
a lehetséges besugárzási mezőn belül.
 

Előírás meghatározása
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7.3.5 Dóziskorlátozások meghatározása OAR-objektumok számára

Általános információk

A tervezés során meghatározhatja, milyen védelmet kapjanak az egyes OAR-ok.

Mindig helyesen kontúrozza és határozza meg az OAR-okat az OAR-ok nem szándékos
dózisának elkerüléséhez.

OAR Settings

85. ábra 

Az OAR-objektumbeállítások meghatározása

Lépések

1. Jelölje ki a célobjektumot az Objects listában.

2. Győződjön meg róla, hogy az OAR választógomb ki van jelölve. Az objektum színe kékre,
a címkéje pedig az OAR értékre vált.

3. Ha a Forward Planning funkciót akarja használni, akkor határozzon meg egy prioritást
az OAR Type beállításban (lásd lejjebb).

4. Ha az Inverse Planning funkciót akarja használni, akkor rendeljen hozzá minden OAR-
hoz egy Guardian-értéket (lásd lejjebb).

Forward Planning

Ha a Forward Planning funkciót akarja használni, akkor minden OAR-hoz hozzárendelheti a
három prioritás egyikét, amelyek a későbbi tervezés során figyelembe lesznek véve, az alábbiak
szerint:

OAR elsőbbségi
szintje

Leírás

OAR Type 1

A lemezek optimalizálása során a rendszer figyelembe veszi ezeket az ob-
jektumokat.
Az 1-es prioritású OAR-objektumokat teljesen blokkolni kell az adott terület
védelme érdekében. Azonban a PTV helyzetétől függően, egy teljes, 100%-
os blokkolás nem mindig lehetséges.
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OAR elsőbbségi
szintje

Leírás

OAR Type 2

A lemezek optimalizálása során a rendszer figyelembe veszi ezeket az ob-
jektumokat is.
A PTV szegélyének azok a részei, amelyek átfedésben vannak a 2-es priori-
tású OAR-objektumokkal, blokkolva vannak az adott terület védelme érdeké-
ben.

OAR Type 3 A lemezek optimalizálása során ezek az objektumok nem lesznek figyelem-
be véve.

Inverse Planning

Ha az Inverse Planning funkciót akarja használni, akkor hozzárendelhet az OAR-okhoz egy
Guardian-értéket. 

OAR-típus Alapértelmezett Guardian-érték

OAR Type 1 Az alapértelmezett beállítás 100%-os védelmet biztosít a hozzárendelt ob-
jektumnak.

OAR Type 2 Az alapértelmezett beállítás 66%-os védelmet biztosít a hozzárendelt objek-
tumnak.

OAR Type 3 Az alapértelmezett beállítás 33%-os védelmet biztosít a hozzárendelt objek-
tumnak.

A Konformális nyaláb és Konformális ív kezelések esetében a védelmiérték-beállításai nem érintik
az automatikus monitoregység- (MU) számításokat.

Védelmi beállítások és IMRT

A védelmi beállítások különösen fontosak a dózisoptimalizálás szempontjából az IMRT és
HybridArc kezelések alatt, mivel a számított optimalizálások a védelmi érték százalékával való
szorzás eredményei.
• Ha egy OAR védelmi értéke 100%-ra van állítva, az adott OAR maximális mértékben

figyelembe lesz véve a dózisoptimalizálás során.
• Egy 0%-os védelmi értékkel rendelkező OAR egyáltalán nem lesz figyelembe véve a

dózisoptimalizálás során.
• Ha HybridArc kezeléseknél egy OAR védelmi értéke 10%-nál kisebbre van állítva, akkor az

OAR nincs figyelembe véve a rekeszoptimalizálásnál.
A dózisoptimalizálásra vonatkozó részletekért lásd: lásd: 315. old.

Dózisarány

A megjelenített dózisarány a beállításterület alsó részén, a General Dose Relation for Display
alatt jelenik meg. Ha a kezelési tervben két vagy több, különböző előírásdózissal rendelkező PTV
szerepel, ennek az értéknek a módosításával egy megfelelő arány alkalmazható. Ez csak egy
megjelenítési beállítás, és nem érinti a tulajdonképpeni dóziselőírást.

Az All Fractions érték mindig egyenlő egy PTV esetén várható százalékos dózissal. Az
összes gyakori beállításnál ennek az értéknek korrelálnia kell a dózisaránnyal. Ha például
preferált megjelenített arány 80% = 16,0 Gy, előírhat 20,0 Gy értéket egy PTV számára.
Többszörös, különböző kezelési előírásokkal rendelkező PTV-k esetén a komplexitás
növekedik.

Előírás meghatározása
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7.3.6 A dózis-térfogat hisztogram áttekintése

Általános információk

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) a Create Plan párbeszédablak középső területén jelenik meg
az egyes objektumokhoz.
Ez megjeleníti, hogy az egyes objektumok részei milyen dózist kapnak.
A dózis-térfogat hisztogramban levő információk az objektum- és előírás-beállításoktól függnek.

Egy objektum DVH-jának áttekintése

Egy objektum DVH-jának megtekintéséhez jelölje ki az objektumot az Objects listában.
Megjelenik a DVH.

A kezelési terv pontosságának eldöntése során a DVH nem lehet az egyetlen szempont.
Egy másik lehetséges szempont lenne a dóziseloszlás-megjelenítés.

Dózis-térfogat hisztogram (PTV-példa)

①

②

③

④

⑤

⑤

86. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Volume Kattintson ide a térfogat megjelenített mértékegységének módosí-
tásához (ccm vagy százalék).

② Térfogat-dózis arány Megjelenik a jelenlegi objektum diagramján meghatározott korlá-
tozási pontokhoz. Lásd: lásd: 179. old.

③ Árnyékolt területek Azok a területek a DVH-n belül, amelyeken a térfogat-dózis diag-
ram nem haladhat át.
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Szá
m

Összetevő Funkció

④ Dose Kattintson ide a dózis megjelenített mértékegységének módosítá-
sához (Gy, cGy vagy százalék).

⑤ Korlátozási pontok Lásd: lásd: 179. old.

X és y tengelyek

Tengely Leírás

Y tengely Az objektum térfogata (% vagy ccm).

X tengely Az adott térfogat által kapott dózis (relatív [%] vagy abszolút [Gy vagy cGy]).

Guardian-érték

Az aktuális OAR esetében beállított védelmi érték a dózisarány alatt jelenik meg a grafikonon.

A térfogat- vagy a dózistartomány módosítása

Ha növelni kívánja a megjelenített térfogat- vagy dózistartományt, kattintson az y és x tengelyek
végén levő nyilakra, és húzza azokat, amíg a grafikon el nem éri a szükséges intervallumot. Ha
duplán kattint az egérrel egy tengelyre, azzal automatikusan az optimális méretre állítja azt.

Előírás meghatározása
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7.3.7 Korlátozások és célok meghatározása

Korlátozások

A korlátozások korlátozzák a céltérfogattól eltérő struktúrák besugárzási dózisát. Ezeket általában
az orvos határozza meg.

Prioritizált korlátozások

Egy korlátozás prioritizált korlátozásként való beállításakor az adott korlátozás magasabb
prioritást kap PTV-objektumok esetén, és fordított tervezéskor minden objektum esetén.
A prioritizált OAR-objektumok súlya az IMRT-ben 10-szeresére (alacsony OAR), 100-szorosára
(közepes OAR) vagy 1000-szeresére (magas OAR) nő.
A kezelési előírás újranormalizálása úgy lesz kiszámítva, hogy a kapott DVH mindig pontosan
megfelel a prioritizált korlátozásnak.

Célok

Meghatározhat célokat és korlátozásokat is. A célok az IMRT-kezeléstervezéshez vannak
felhasználva. A tervezési célok lehetővé teszik egy optimális terv kívánt céljainak beállítását a
korlátozások által meghatározott értékeken belül maradva.

Rendelkezésre álló korlátozások

A kiválasztott előírás és kezelési típus, valamint a meghatározott objektum típusa függvényében a
korlátozások használata az alábbiak szerint változhat:

Előírás/kezelés PTV/segéd OAR Other

Dózistérfogat-előírás

3 alapértelmezett
korlátozás
A felhasználó által
meghatározható ér-
tékek
A monitoregység ki-
számítására haszná-
latos

A felhasználó által
meghatározható kor-
látozások száma
A felhasználó által
meghatározható ér-
tékek
Csak megjelenítés

Nincsenek korlátozások

Pontelőírás

2 alapértelmezett
korlátozás
A felhasználó által
meghatározható ér-
tékek
Csak megjelenítés

Fordított tervezés
A korlátozások száma a kiválasztott objektum típusától függ
A dózisoptimalizálás során az összes objektum számára meghatározott
összes korlátozás figyelembe lesz véve

Meglévő korlátozások módosítása a DVH-ban

Lépések

1. Jelölje ki a szükséges objektumot az Objects listában.

2. Inaktiválja a Change Only Objectives jelölőnégyzetet.

3.
Az egér használatával jelöljön ki egy korlátozási pontot a DVH-ban. (Lásd: 86. ábra.)
A pont ki lesz jelölve, és áthúzhatja másik pozícióba.
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Lépések

4. Korlátozási pont törléséhez vagy prioritizált korlátozásként való beállításához kattintson
jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához.

Célok hozzáadása a DVH-ban

Lépések

1. Jelölje ki a szükséges objektumot az Objects listában.

2. Aktiválja a Change Only Objectives jelölőnégyzetet.

3.

Az egér használatával jelöljön ki egy korlátozási pontot a DVH-ban. (Lásd: 86. ábra.)
A pont ki lesz jelölve, és egy új pontot áthúzhat egy másik pozícióba.
A PTV alsó és felső korlátozásai meghatározhatók az IMRT alatt figyelembe vett célok-
ként.

4. Cél törléséhez vagy prioritizáltként való beállításához kattintson rá jobb egérgombbal a
helyi menü megnyitásához.

Korlátozások és célok a DVH-ban

Jelzés

Korlátozás (az orvos által beállítva)

Normalizációs pont

Cél (optimalizáláshoz)

Korlátozás és cél

Prioritizált (külön szegély jelzi)

Korlátozások és célok módosítása az Edit párbeszédablakban

Lépések

1. Jelölje ki a szükséges objektumot az Objects listában.

2. Kattintson a Numeric menüelemre.

3. Az egyes pontoknál manuálisan határozza meg a térfogat (%-ban) és a dózis (Gy-ben)
értékeit. A pontok ezeknek megfelelően lesznek elhelyezve a DVH-n.

Előírás meghatározása
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Lépések

4.

A PTV és a Boost objektumok esetén ① három korlátozás (egy alacsonyabb dózis, egy
kívánatos vagy 50%-os dózis és egy magasabb dózis) határozható meg.
OAR-objektumok esetén ② több korlátozási pont határozható meg. A maximális dózist
mindig meg kell határozni.

①

②

5. Ha szükséges, ugyancsak beállíthat egy korlátozást Prioritize vagy Objective típusú-
ként.

6. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez.

Új korlátozások hozzáadása

Új korlátozások létrehozása csak az OAR-ok esetében lehetséges. Ehhez:

Lépések

1. Jelölje ki a kívánt OAR-objektumot az Objects listában (lásd: lásd: 172. old.).

2.
Az egérmutatót helyezze a DVH-térfogattengely legmagasabb pontjára (egy vonallal ke-
reszteződő pont jelzi), majd húzza a mutatót amíg egy új pont nem jelenik meg a grafiko-
non.
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Korlátozások mentése sablonként

Lépések

1.

A jelenlegi korlátozási beállításoknak későbbi felhasználás céljából sablonként való men-
téséhez kattintson a Constraint Templates lista melletti Save As ... gombra a Save pár-
beszédablak megnyitásához.

2. Írjon be egy megfelelő nevet a korlátozássablon számára az Enter new name mezőbe.

3. Az új korlátozássablon mentéséhez kattintson a Save gombra.

Korlátozássablonok használata

A lásd: 182. old. rész szerint mentett korlátozássablonok kiválaszthatók és alkalmazhatók a
jelenlegi DVH-ra.

87. ábra 

Lépések

1. A Constraint Templates legördülő listában válassza ki a jelenlegi DVH-ra alkalmazni kí-
vánt sablont.

2. A kiválasztott értékek a továbbiakban szerkeszthetők a lásd: 179. old. részben leírtak
szerint.

3. Ha egy sablonra már nincs szüksége, jelölje ki, és kattintson a Delete gombra az eltávolí-
tásához.

A korlátozássablonokra vonatkozó további információkért lásd: lásd: 306. old.

Előírás meghatározása
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7.3.8 Meglévő előírás módosítása

Általános információk

Miután létrehozta a kezelési tervet (lásd: lásd: 166. old.), bármikor szerkesztheti az előírás-
információkat.

Előírás módosítása

Kattintson a főablak funkcióterületének Prescription lapján lévő Prescription lehetőségre.
Megjelenik a Prescription párbeszédablak.

A Prescription párbeszédablakban végzett módosításokat követően és a funkcióterületen
levő Refresh MU gombra való kattintás után nyomatékosan javasolt a számított
dóziseloszlások és dózis-térfogat hisztogramok áttekintése.

A Prescription párbeszédablak

88. ábra 

Mi módosítható?

Ez a párbeszédablak a Create Plan párbeszédablakhoz (lásd: lásd: 169. old.) hasonló
konfigurációs lehetőségeket tartalmaz, amelyek a szükséges előírás-paraméterek kezdeti
meghatározására szolgálnak.
Ugyanakkor már nem lehetséges az előírás típusának megváltoztatása (lásd: lásd: 171. old.).
Ugyancsak meg lehet határozni, hogy az Assigned groups listában felsorolt kezeléscsoportokat
ki kell-e zárni vagy nem a dózistervezésből (lásd: lásd: 184. old.).
MEGJEGYZÉS. A terv létrehozása alatt az Assigned groups módosítása nem érhető el, mivel a
PTV és az izocentrum közötti összefüggést csak a fő kezeléstervezési képernyőn lehet
meghatározni (lásd: lásd: 186. old.).
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Csoportok hozzárendelése MU-számításhoz

Meghatározhatja, hogy az Assigned groups listában felsorolt kezeléscsoportok figyelembe
lesznek-e véve vagy sem az MU kiszámítása során.

Lépések

1. Kattintson az Edit gombra a Prescription párbeszédablakban.

2.

A megjelenő Edit párbeszédablakban az alábbiakat tudja elvégezni:
Egy kezeléscsoport (pl. Tumor) dózistervezésbe való belefoglalásának vagy abból való
kihagyásának meghatározása.
Ha a kezelési terv több izocentrumot tartalmaz, egy megfelelő relatív súlyozási tényezőt
kell meghatározni.

Ezek az információk a későbbiekben ugyancsak szerkeszthetők a kezeléstervezés során a
funkcióterületen megjelenő Open Weighting Dialog ikon segítségével (lásd lásd: 197. old.).

Előírás meghatározása
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7.3.9 Normalizálási pontra való előírás

Általános információk

Normalizálási pontra való előíráskor fontos figyelembe venni a számítási eredmény algoritmiai és
numerikus jellegét.
A kiszámított besugárzási mező félárnyéka (a magas dózisú gradienssel rendelkező terület)
különösen érzékeny a dózisszámítási algoritmusok különbségeire.

A félárnyék jellemzői

A nyalábmodellezés különbségeit és a miattuk eltérő félárnyékjellemzőket a következők okozzák:
• A Ceruzanyaláb algoritmusnak az iPlan RT Dose verziói közötti algoritmiai és numerikus

fejlesztései.
• Eltérő dózisszámítási algoritmusok (például Ceruzanyaláb vagy Monte Carlo).
• Az algoritmus (Monte Carlo) statisztikai jellege a kiszámított pontdózisok statisztikai változásait

okozza.
Különösen az alacsonyabb PTV-dóziskorlátozás előírásakor figyelembe kell vennie, hogy néhány
a numerikus modellezés apró eltérései jelentős hatással lehetnek az előírt monitoregységekre.

89. ábra 
A 89. ábra bemutat két különböző algoritmussal számolt dózisprofilt. Bemutatja a különböző
algoritmusok különböző nyalábfélárnyékainak hatásait egy PTV-térfogaton.

Példa: X dózis előírása 100%-ra egy PTV-térfogaton

Ahogy a 89. ábra bemutatta, a nyalábfélárnyék átfedésben van a PTV területeivel. Ennek
következményeként a nyalábfélárnyék eltérő algoritmusok (pl. Ceruzanyaláb és a Monte Carlo)
használatából eredő bármilyen eltérése hatással van a dóziseloszlásra a PTV-n.
Ezért a PTV alacsony dózisú területeinek (azaz a mezőfélárnyék-területek) minden eltérése teljes
mértékben hatással van az előírt monitoregységekre, mert a monitoregységek úgy vannak
méretezve, hogy a monitoregységek újraméretezése után a legkisebb dózisú pont kapja az előírt
x dózist.
Különösen a Monte Carlo algoritmus esetén nem javasolt a dózis normalizálása 100%-os PTV-
térfogatnál. Az algoritmus statisztikai jellege miatt a dóziseloszlás a PTV-térfogatban szintén
tükrözi az ilyen statisztikai zajt. A 100%-os térfogatra előírt x dózis a statisztikai zaj miatt egy
enyhén alacsony dózisú pontelőíráshoz vezet. Az ilyen előírás jelentős változást eredményezhet
a monitoregységekben.
A PTV-térfogat 100%-ra alkalmazott előírás egy extrém példa, azonban hasonló eset állhat fenn a
kis PTV-knél, amikor a PTV egy frakciójára alkalmaz előírást. Ilyen esetben is meg kell fontolnia,
nem érdemesebb-e például a PTV-térfogat 90%-ára alkalmazni az előírást, ha a PTV térfogata
annyira kicsi, hogy a nyalábfélárnyék apró eltérései jelentős hatással vannak a 90%-os PTV-
térfogat dózisára.
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7.4 Kezeléscsoportok hozzáadása
7.4.1 Áttekintés

Általános információk

Amikor befejezte az előírás paramétereinek meghatározását (lásd: lásd: 169. old.), készen áll a
kezelési paraméterek meghatározására.

Mi az a kezeléscsoport?

A kezeléscsoport meghatározza egyetlen PTV egyedi kezelését, többek közt a következőket:
• Használandó készülék
• Izocentrum
• Modalitás

- IMRT
- Konformális nyaláb
- Konformális ív
- Körív
- HybridArc

• Kollimátorinformációk
• Nyalábok száma, eloszlása és szögei, ahol alkalmazható

Kezeléscsoport hozzáadása

Lépések

1.

Jelölje ki a funkcióterületen levő RTPlan objektumot.

2. Kattintson az Add Treatment Group gombra a funkcióterületen levő Functions lapon a
Group párbeszédablak megnyitásához.

Kezeléscsoportok hozzáadása
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A Group párbeszédablak

90. ábra 

Kezeléscsoport meghatározása

Lépések

1.
Írjon be nevet a kezeléscsoport számára a Group name mezőbe.
MEGJEGYZÉS. Minden csoportnév az alapértelmezett „Group” előtagot kapja.
 

2. A Select PTV legördülő listából válassza ki azt a PTV-t, amelyhez a kezeléscsoportot
hozzá akarja rendelni.

3.

Az Isocenter coordinate területen válassza az alábbiak egyikét:
• Use existing coordinate, hogy az új kezeléscsoport pozicionálását egy meglevő iPlan

RT Dose kezeléscsoport koordinátáira, a DICOM RT rendszeren át importált külső ko-
ordinátákra vagy például az iPlan Cranial segítségével generált címkével ellátott pon-
tora alapozza.

• New coordinate in selected PTV, hogy az új kezeléscsoportot a kijelölt PTV geometri-
ai központjába helyezze.

A Use existing coordinate legördülő lista magába foglal a DICOM RT rendszeren át im-
portált külső koordinátákat is. Egy külső koordináta kiválasztása esetén a későbbi újrapo-
zicionálás nem lehetséges.

4.
A Select profile szakaszban válassza ki a használni kívánt készülékprofilt.
Ha kipipálja a Hide older profiles jelölőnégyzetet, mindegyik profilnév esetében csak a
legfrissebb profil jelenik meg.
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Lépések

5.

Az Irradiation setup területen az alábbiak egyikével határozza meg a kezelési beállításo-
kat:
• Create new elements: válasszon ki egy kezelési típust a választott készülékprofil által

támogatott kezelési lehetőségektől függően. A választott kezelési típustól függően to-
vábbi kezelési paraméterek (lásd: lásd: 190. old.) is meghatározhatók.

• Use template: itt egy sor kezeléselemet választhat ki, amelyek az adott daganattípus-
ra, pl. AVM (lásd: lásd: 308. old.), a klinika által előre meghatározott sablonon alapul-
nak.

6. A szükséges beállítások konfigurálása után, kattintson az OK gombra azok megerősíté-
séhez.

Specifikus besugárzási beállítások

A Create new elements választása esetén különböző paramétereket kell meghatároznia a
Group párbeszédablak Irradiation setup területén. Ezek a kezelés modalitásától függően
változnak, és a következőkben található a leírásuk:
• Lásd: 188. old.
• Lásd: 188. old.
• Lásd: 189. old.
• Lásd: 189. old.
• Lásd: 190. old.

Egy kezelésmodalitás csak akkor választható ki, ha a kijelölt készülékprofil azt megengedi.

Konformális nyaláb kezeléscsoport létrehozása

Lépések

1. Aktiválja a Treatment Type alatt található Conformal beam választógombot.

2. Adja meg a kollimátorszöget a Coll. angle lehetőségben.

3. A Margin mezőben megadhat egy PTV-szegélyt a PTV alakjának kiszámításához.

4. A Distribution mezőben meghatározhat egy Cranial vagy Extracranial kezeléshez
szükséges nyalábeloszlást.

5.

Határozza meg a következőket:
• Elements: a kezeléselemek száma (nyalábok)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: meghatározza, milyen messze fordulnak el a nyalábok a centrált eloszlástól

IMRT-kezeléscsoport létrehozása

Lépések

1. Aktiválja a Treatment Type alatt található IMRT beam választógombot.

2. Adja meg a kollimátorszöget a Coll. angle lehetőségben.

3. A Margin mezőben megadhat egy PTV-szegélyt a PTV alakjának kiszámításához.

4. A Distribution mezőben meghatározhat egy Cranial vagy Extracranial kezeléshez
szükséges nyalábeloszlást.

Kezeléscsoportok hozzáadása
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Lépések

5.

Határozza meg a következőket:
• Elements: a kezeléselemek száma (nyalábok)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: meghatározza, milyen messze fordulnak el a nyalábok a centrált eloszlástól

MEGJEGYZÉS. Az IMRT-dózisszámítási paramétereket az RTPlan Properties
párbeszédablakban határozhatja meg. Lásd: lásd: 213. old.
 

Az IMRT-kezeléscsoport létrehozása után optimalizálhatja azt az lásd: 192. old. részben
leírtaknak megfelelően.

Konformális ív kezeléscsoport létrehozása (statikus vagy dinamikus)

Lépések

1. Aktiválja a Treatment Type alatti Conformal Arc (Static) vagy a Conformal Arc (Dyna-
mic) választógombot.

2. Adja meg a kollimátorszöget a Coll. angle lehetőségben.

3. A Margin mezőben megadhat egy PTV-szegélyt a PTV alakjának kiszámításához.

4. A Distribution mezőben meghatározhat egy Cranial vagy Extracranial kezeléshez
szükséges nyalábeloszlást.

5.

Határozza meg a következőket:
• Elements: a kezeléselemek száma (ívek)
• Table spread
• Arc length

A Konformális ív kezelések dózisszámításának 10 fokos lépésköze miatt előfordulhat, hogy
a kiszámított dózis pontatlan lesz. Erősen javasolt egy fantomellenőrzés végrehajtása
minden Konformális ív kezelési tervnél.

Körív kezeléscsoport létrehozása

Lépések

1. Aktiválja a Treatment Type alatt található Circular Arc választógombot.

2.
Adja meg a kollimátor átmérőjét a Diameter mezőben.
Az Automatic lehetőség aktiválása esetén az új kezelési csoport mindegyik körkúpjának
átmérője az átlagolt PTV alakjához van igazítva kezdetben.

3. A Margin mezőben megadhat egy PTV-szegélyt a PTV alakjának kiszámításához.

4.

Beállíthatja az Overlap értékét a Körívekhez:
• 100%-os értéknél a kapott átlagolt PTV-alakzat az összes gantry-vezérlőpont számára

kiszámított összes PTV-alakzat metszetéből származik.
• 0%-os értéknél, a kapott átlagolt PTV alakzat az összes gantry vezérlőpont számára ki-

számított összes PTV alakzat egyesítéséből származik.
Az ív létrehozása után az átfedés és a PTV-szegély nem módosítható. A kiosztott értékek
a Plan Content lapon, a megfelelő csoport kiválasztásával tekinthetők meg.

5. A Distribution mezőben meghatározhat egy Cranial vagy Extracranial kezeléshez
szükséges nyalábeloszlást.
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Lépések

6.

Határozza meg a következőket:
• Elements: a kezeléselemek száma (ívek)
• Table spread
• Arc length

MEGJEGYZÉS. A Körív nyalábtérköz-intervallumát az RTPlan Properties párbeszédablakban
konfigurálhatja. Lásd: lásd: 213. old.
 

HybridArc kezeléscsoport létrehozása

Lépések

1. Aktiválja a Treatment Type alatt található HybridArc választógombot.

2. Adja meg a kollimátorszöget a Coll. angle lehetőségben.

3. A Margin mezőben megadhat egy PTV-szegélyt a PTV alakjának kiszámításához.

4. Adja meg az egyes ívek nyalábjainak számát a Beams mezőben.

5. A Distribution mezőben meghatározhat egy Cranial vagy Extracranial kezeléshez
szükséges nyalábeloszlást.

6.

Határozza meg a következőket:
• Elements: a kezeléselemek száma (ívek)
• Table spread
• Arc length

MEGJEGYZÉS. Hozzáadhat HybridArc ívet is a funkcióterületen lévő Add HybridArc gombra
kattintva. Ez a gomb csak leegyszerűsíti a munkafolyamatot, a működés nem változik.
 

MEGJEGYZÉS. 3D megjelenítésnél az IMRT-nyalábok pozíciója ellenőrizhető hátsó nézetben.
Például a 0°-os asztalszögű HybridArc az IMRT-elemek jelenlétét a Caudal 3D nézetbeállítás
használatával emeli ki.
 

A HybridArc kezeléscsoport létrehozása után:

Lépések

1. Állítsa be az ív-IMRT súlyozást (lásd:lásd: 199. old.).

2. Hajtsa végre a HybridArc optimalizálását, vagy hajtson végre egy rekeszoptimalizálást,
majd egy IMRT-optimalizálást (lásd: lásd: 192. old.).

Ha egy ívvel egynél több izocentrumot akar kezelni (egy izocentrumban), akkor a
forgatásbeállítási hibák hatással lesznek a „különálló” izocentrumra. A kezelés előtt mindig
javítsa ki a beállítási hibákat, főleg a forgatási hibákat, ha egyetlen izocentrummal egynél
több léziót akar kezelni.

A gantry forgási iránya megtévesztő lehet a tervezési folyamat különböző fázisaiban:
Például az MLC-alakzatok tükrözve vannak a megfordított gantryforgás miatt, vagy a
nyomtatott verzió nem jelzi külön a kijelölt forgásirányt. A kezelés előtt ellenőrizze, hogy a
megfelelő gantryforgásirány van-e importálva az R&V rendszerbe, és megjelenik-e a
lineáris gyorsító konzolján.

Kezeléssablonok

A Use template választása esetén egy dedikált párbeszédablak érhető el a rendelkezésre álló
sablonok kezelésére (lásd: lásd: 302. old.).
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Biztonsági megjegyzések

A céltérfogatok geometriai helyzetétől és a kockázatnak kitett szervektől függően a
komplex dóziseloszlások kivitelezhetősége korlátokba ütközhet. Gondosan át kell
tekintenie a végleges tervet.

Alapvető fizikai elvek miatt a komplex dóziseloszlások, valamint a PTV- és
segédobjektumok ellentétes előírása korlátokba ütközhet.
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7.4.2 IMRT vagy HybridArc kezeléscsoport optimalizálása

Általános információk

Létrehozásuk után optimalizálhatja az IMRT-csoportot vagy HybridArc-kezeléscsoportot (lásd
még: lásd: 315. old.).
A HybridArc-rekeszt külön optimalizálhatja, mielőtt optimalizálná az IMRT-hez (lásd: lásd: 340.
old.).

IMRT-kezeléscsoport optimalizálása

A következő módokon optimalizálhatja az IMRT-csoportot:
• A Dose Optimization lépéssel (lásd: lásd: 315. old.)
• A Treatment Planning lépés funkcióinak következő módon történő használatával:

Lépések

1. Válassza ki az IMRT-kezeléscsoportot a listáról, a funkcióterületen.

2.

Válassza ki előre a fordított tervezési típust. Ehhez kattintson az egér jobb gombjával a
helyi menü megjelenítéséhez. Válassza a Select Inverse Planning Type listában ren-
delkezésre álló lehetőségek egyikét, amely meghatározza az OAR-súlyozást (lásd:
lásd: 327. old.).

3. Kattintson az Optimize IMRT lehetőségre.

MEGJEGYZÉS. Az IMRT-kezeléscsoport egy előző Dose Optimization lépésben beállított
paraméterekkel van optimalizálva. Ha ezt a lépést előzőleg nem hajtották végre, akkor végre kell
hajtania az IMRT optimalizálásához, vagy különben választania kell egy elemet a Select Inverse
Planning Type menüpontban.
 

Optimalizálás HybridArc ívvel

Optimalizálhatja a HybridArc-csoport rekeszét (lásd: lásd: 340. old.) és IMRT-jét:
• A Dose Optimization lépéssel (lásd: lásd: 315. old.)
• A Treatment Planning lépés funkcióinak következő módon történő használatával:
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Lépések

1. Válassza a HybridArc-kezeléscsoportot a listáról, a funkcióterületen.

2.

Válassza ki előre a fordított tervezési típust. Ehhez kattintson az egér jobb gombjával a
helyi menü megjelenítéséhez. Válassza a Select Inverse Planning Type listában ren-
delkezésre álló lehetőségek egyikét, amely meghatározza az OAR-súlyozást az IMRT
és a rekesz optimalizálásához (lásd: lásd: 327. old.).

3.

Kattintson a következők egyikére:
- Opt. Aperture csak a rekesz optimalizálásához
- Opt. HybridArc a rekesz és az IMRT optimalizálásához

Ha csak a rekesz optimalizálását választja, akkor később optimalizálhatja az IMRT-t az
Optimize IMRT lehetőségre kattintva. IMRT előtt mindig optimalizálja a rekeszt.
MEGJEGYZÉS. Ha nincsenek IMRT-paraméterek meghatározva, akkor a HybridArc az
alapértelmezett paraméterekkel van optimalizálva.
 

Az optimalizálás eltávolítása

Az optimalizálás eltávolítása:

Eltávolítás innen

Teljes terv Jelölje ki a tervet, és kattintson a Reset Inverse Optimization lehető-
ségre.

IMRT-kezeléscsoport Jelölje ki a kezeléscsoportot, és kattintson a Reset IMRT lehetőségre.
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Eltávolítás innen

HybridArc-kezeléscso-
port

Jelölje ki a kezeléscsoportot, és kattintson a következőre:
• Reset All az IMRT és a rekesz optimalizálásának eltávolításához.

Akkor használja ezt, ha a kezelési terv alapvető paramétereit módo-
sította (pl. objektumok, szögek, izocentrumpozíció).

• Reset IMRT az IMRT optimalizálásának eltávolításához. Ez a terv
finomhangolásához hasznos (az IMRT-nyalábok száma, valamint
az ív és az IMRT közti súlyozás beállítható).

• Reset Aperture a rekesz optimalizálásának eltávolításához (csak
akkor érhető el, ha nem volt optimalizálva az IMRT-hez).

MEGJEGYZÉS. A párbeszédablakok elkerülhetők ezek után a gom-
bok után a helyi menü használatával.
 

Csoport kijelölése optimalizáláshoz

Optimalizálhatja egyenként az IMRT- vagy HybridArc-csoportokat, hogy külön felmérhesse a
kezelésre gyakorolt hatásaikat. Zárolhatja az optimalizálás eredményeit a különböző
kezeléscsoportok számára, és végrehajthatja további kezeléscsoportok optimalizálását. Csoport
kijelölése optimalizáláshoz:

Lépések

1. Válassza ki a kezeléscsoportot.

2.

Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.

3. Kattintson a Selected for IMRT Optimization lehetőségre. Amikor optimalizálást végez,
csak a kijelölt csoport(ok) lesz(nek) optimalizálva.

Optimalizálásválasztási ikonon

Ikon Jelentés

Ez a kezeléscsoport ki van jelölve optimalizálásra.
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Ikon Jelentés

Ez a kezeléscsoport optimalizálva lett.

Ez a csoport nincs kijelölve optimalizálásra.
MEGJEGYZÉS. Ha nincs kezeléscsoport kijelölve optimalizálásra, akkor az ösz-
szes IMRT-kezeléscsoport egyszerre lesz optimalizálva a Dose Optimization lé-
pésben.
 

A Refresh MU használata

• A HybridArc-elemek esetén a Refresh MU visszaállítja az ív és IMRT-nyaláb közti súlyozást a
rekeszoptimalizálás után.

• Az IMRT- és HybridArc-elemek esetén a Refresh MU végrehajtja az előírt PTV-dózis
normalizálását az IMRT-optimalizálás után.

• Általában kerülni kell a Refresh MU IMRT-optimalizálás után történő használatát, mert az nem
veszi figyelembe az OAR-célokat, így a Refresh MU használata megsértheti az OAR-
korlátozásokat.
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7.4.3 Kezeléscsoportok szerkesztése

Általános információk

A kezelési terv létrehozását követően (lásd: lásd: 186. old.) a funkcióterületen levő lehetőségek
segítségével módosíthatja azt.

Kezeléscsoport szerkesztése

Egy kezeléscsoport szerkesztéséhez válassza ki a listáról, a funkcióterületen. A
szerkesztőgombok az alábbi területen jelennek meg.

91. ábra 

Az izocentrum mozgatása

A kijelölt kezeléscsoport izocentrumkoordinátáinak másik helyre való elmozdításához tegye az
alábbiakat:

Lépések

1. Kattintson a Position gombra.

2.

Egy szeletnézetben vigye az egérmutatót (fehér kereszt) az izocentrumra (zöld kereszt).

3. Az egérmutató segítségével áthúzhatja az izocentrumot a kívánt helyre.

4.

Egy Körív kezeléscsoport izocentrumkoordinátáinak pozicionálása során egy zöld kör je-
lenik meg a rekonstrukcióban.

5. Ez a kör az 50%-os izodózis vonal becsült értékét jelképezi.

6. A vonatkozó Superimp. field for isoc. átmérő megjelenik a sugárirányból látható nézet-
ben (lásd: lásd: 270. old.)
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Lépések

7. A végső dóziseloszlás nem biztos, hogy megfelel egy pontos gömbnek, ezért a mező ki-
terjesztésének ez a közelítése csak térbeli tájékozódási segédletként használandó.

A csoportközéppont megkeresése

A kezeléscsoportnak a kijelző közepére való helyezéséhez kattintson a Find gombra.

Csoporttulajdonságok megtekintése

A kijelölt kezeléscsoport tulajdonságai a Properties gombra való kattintással érhetők el.

Csoport törlése

A kezeléscsoport kezelési tervből való eltávolításához kattintson a Delete gombra.

Koordináták beállítása

92. ábra 
Módosíthatja a kezeléscsoport elhelyezési koordinátáit.

A csoportsúlyozás beállítása

93. ábra 

Lehetőségek

Kattintson a funkcióterületen levő Open Weighting Dialog ikonra a kezeléscsoportok
közötti relatív súlyozásra vonatkozó információkat tartalmazó párbeszédablak megnyi-
tásához.

A részleteket lásd: lásd: 184. old.

További elemek hozzáadásának módja

Kattintson az Add gombra további kezeléselemek (nyalábok vagy ívek) kijelölt kezeléscsoporthoz
való hozzáadásához.

Egy ív vagy nyaláb hozzáadása vagy eltávolítása megváltoztatja a kezelési tervet, és ennek
eredményeképpen az már nem felel meg a kezelési előírásnak. Ebben az esetben az Update
MU gomb megnyomásával frissítenie kell a dóziseloszlást a kezelési előírásnak
megfelelően.

Statikus ívek átfedésének meghatározása

A statikus Konformális ívek esetében meg lehet határozni egy engedélyezhető átfedést az egyes
mezők között, amely pedig befolyásolja az átlagolt MLC-mező alakját.
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94. ábra 
Statikus ív tervezése esetén a szoftver először egy dinamikus ívet hoz létre, amelyben az MLC 10
fokos intervallumokban adaptálódik a PTV-hez. Ezt követően a szoftver egyetlen MLC-mezőt hoz
létre a statikus ív számára, az átfedés értékének függvényében.
Példa: 40 fokos kiterjedésű ívet kíván létrehozni. Dinamikus ív tervezése esetén ez 5 MLC-
mezőnek felelne meg.
• Statikus ívek esetén meghatározhat például 0%-os átfedést is. Ez azt jelenti, hogy egyetlen

MLC-mező sem fedhet át más MLC-mezőket, és így a kapott átlagolt PTV alakja az összes
gantryvezérlőpont számára számított összes PTV-alakzat egyesítéséből származik.

• Meghatározhat például 25%-os átfedést is. Ez azt jelenti, hogy a mezők legalább 25%-ának
átfedésben kell lenniük.

• 100%-os értéknél a kapott átlagolt PTV-alakzat az összes gantry-vezérlőpont számára
kiszámított összes PTV-alakzat metszetéből származik.

Körív átmérőjének beállítása

A Körív elemeinél az alapértelmezett kúpátmérő meghatározása kezdetben a lásd: 189. old.
részben leírt módon történik. Ezt követően különböző átmérőbeállítási lehetőségek válnak
elérhetővé a funkcióterületen.

95. ábra 

Lehetőségek

Az átmérőt be lehet írni közvetlenül a megadott mezőbe. Ha a beírt átmérő nincs meghatározva
a használatban levő készülékprofilban (lásd: lásd: 187), a legközelebbi átmérő lesz kiválasztva.

Az átmérő beállítható az átmérőcsúszka balról (legkisebb átmérő) jobbra (legnagyobb átmérő)
való húzásával.

Az ikonra való kattintás meghatározza a kezeléscsoporthoz rendelt összes Körív optimális kú-
pátmérőjét, majd az összes ív számára kiválasztja ezeknek az optimalizált átmérőknek a mini-
mumát.

Ha a jobb egérgombbal egy kezeléscsoportra kattint, megjelenik egy helyi menü, amely további
átmérőlehetőségeket tartalmaz.

96. ábra 
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Lehetőségek

Az Optimize diameters individually lehetőség mindegyik Körív számára meghatároz egy
egyénileg optimalizált átmérőt.

Az Optimize to common diameter lehetőség ugyanúgy meghatároz egy közös ívátmérőt, mint
a következő ikonra való kattintás:

Az ív-nyaláb arány súlyozása

A HybridArc-elemeknél az ív és az IMRT-nyaláb alapértelmezett arányát kezdetben a
kezeléssablonok határozzák meg (lásd: lásd: 302. old.). Módosíthatja az ív és az IMRT-nyaláb
arányát a funkcióterületen lévő léptetőmezővel.

97. ábra 
Az ív-nyaláb arány külön meghatározza a HybridArc IMRT-nyalábjainak ívhez viszonyított relatív
súlyozását a kezeléscsoport egyes HybridArc íveinek számára.
Ez a súlyozás a rekeszoptimalizálás előtt és után is figyelembe van véve, és az előírt dózison
alapul. Ezért a Refresh MU megnyomása a módosított súlyozás alapján skálázza a
rendelkezésre álló ívdóziseloszlást a kívánt dózishoz. Amikor a HybridArc IMRT-nyalábjai
optimalizálva vannak, a fennmaradó dózis hozzá van adva a teljes célfunkció optimalizálásával,
nem csak az előírt dóziséval. Ezért a végső ív-nyaláb súlyozás enyhén eltérhet a megadott
értékektől.
MEGJEGYZÉS. Ha egy HybridArc nem használ IMRT-nyalábot, akkor az ív és az IMRT-nyaláb
100%-os kezdeti aránya lesz használatban, függetlenül a léptetőmezőben módosított értéktől.
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7.4.4 A kezeléscsoport tulajdonságainak módosítása

A kezeléscsoport tulajdonságainak szerkesztése

A kezeléscsoport alapvető tulajdonságainak szerkesztéséhez jelölje ki a csoportot a Functions
területen, majd kattintson a Properties lehetőségre.
MEGJEGYZÉS. Kezeléscsoport létrehozásakor az adott csoport számára automatikusan új
izocentrumkoordináta is létre lesz hozva. Ha a csoporthoz utólag rendel hozzá eltérő
izocentrumkoordinátát, az előző izocentrumkoordináta törlődik, ha egyéb kezeléscsoporthoz nincs
hozzárendelve.
 

Tulajdonságok lap

98. ábra 

Összetevő Funkció

Name A kezeléscsoport neve.

Coordinate A hozzárendelt izocentrumkoordináta neve.

Assigned targets A kiválasztott kezeléscsoporthoz hozzárendelt PTV (lásd: Lásd: 184. old.).

Machine A kezelésben használandó készülék (lineáris gyorsító) profilja (lásd: lásd:
201. old.).

Dose Rate A dózisteljesítmény (különösen fontos a lemezek szekvenálásánál).

Leaf adaption
Az MLC-kezeléseknél használandó lemezadaptálás típusa úgy, hogy a le-
mezek a PTV-alakzathoz illeszkedjenek (lásd: Program felhasználói kézi-
könyve, Physics Administration 4.5).

Conversion

A kiválasztott kezeléscsoport típusa függvényében, egyéb kezelési típusra
történő áttérés a következésképpen lehetséges:
• Konformális nyaláb -> IMRT nyaláb
• IMRT-nyaláb > Konformális nyaláb
• Statikus ív -> dinamikus ív
• Dinamikus ív -> statikus ív

Körív vagy HybridArc kezelés esetén nincs konverziós lehetőség.
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A Machine párbeszédablak

A kezelés beállításakor konfigurált készülékprofiltól eltérő profil használatához (lásd: lásd: 186.
old.) kattintson a megfelelő kezeléscsoport Properties lapján lévő Change ... gombra (lásd: lásd:
200. old.) ahhoz. Megjelenik a Machine párbeszédablak.

① ② ③

99. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Rendelkezésre álló lineáris gyorsítók

② Rendelkezésre MLC-k

③ A kijelölt lineáris gyorsítóhoz rendelkezésre álló energiabeállítások

Ha kipipálja a Hide older profiles jelölőnégyzetet, mindegyik profilnév esetében csak a
legfrissebb profil jelenik meg.

A Jaws lap

A Jaws lap teszi lehetővé a lineáris gyorsító elsődleges blendepofái helyzetének meghatározását
MLC használatakor. A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott készülék profiljától függnek
(lásd: lásd: 200. old.). A blendepofa-pozíciók kúpos kollimátorokkal való használatáról a
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következő részben talál bővebb információkat: Program felhasználói kézikönyve, Physics
Administration 4.5.

100. ábra 

Összetevő Funkció

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: a blendepofák automatikusan mozdulnak el, és egyenként
vannak optimalizálva minden egyes kezelési elemnél.

• Manual: a blendepofák pozícióját manuálisan lehet definiálni, a mező mé-
retének és alakjának figyelembevétele nélkül. Ezek a blendepofa-pozíciók
tervezés közben szükség szerint manuálisan is módosíthatók (lásd: Lásd:
272. old.).

MEGJEGYZÉS. Ezek a beállítások elvesznek, ha a csoport minden elemét
törli. Az üres csoporthoz hozzáadott új elemeke az alapértelmezett paramé-
tereket használják.
 

Jaw Setting for
group

Megjeleníti ezeknek a csak olvasható értékeknek valamelyikét (csak a
Physics Administration használatával módosítható):
• Symmetric: az X és Y blendepofapárok szimmetrikusan mozognak.
• Independent: egyazon blendepofapár blendepofái egymástól függetlenül

mozgathatók.
Same jaw value for all elements: ugyanazok a blendepofa-értékek vannak
alkalmazva a csoport valamennyi kezelési eleméhez.
MEGJEGYZÉS. Ezek a beállítások megmaradnak, ha a csoport minden
elemét törli.
 

Biztonsági megjegyzések

Ajánlatos az elsődleges blendepofákat Automatic módra állítani olyan ésszerű szegély
alkalmazása mellett, hogy a blendepofa-pozicionálás pontossága is figyelembe legyen
véve. A Brainlab javasolja a rendszer üzembe helyezésekor annak ellenőrzését, hogy
nincs-e sugárzási szivárgás a maximum elsődlegesblendepofa-mező és az MLC által zárolt
maximum terület között.

Ha a Konformális ív kezelések esetén a Manual érték van kiválasztva, akkor biztosítani kell,
hogy valamennyi ívmező a blendepofa-nyílás által definiált határokon belül legyen. Ha a
mezők ezen a határon kívülre terjednek ki, figyelmeztetés jelenik meg arra utalva, hogy a
nyílás nem elég nagy.

Körkúpok esetén a blendepofáknak le kell árnyékolniuk a kúpon kívüli sugárzást. A kezelés
során alkalmazott blendepofa-pozícióknak meg kell egyezniük a nyalábmérések során
alkalmazottakkal.
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Minden egyes kezelési mezőnél ellenőrizze a blendepofa-pozíciókat és a blendepofák által
definiált mező méretét közvetlenül a lineáris gyorsító konzoljánál.

A rendszert nem arra tervezték, hogy úgy hajtson végre kezelési tervet, hogy az elsődleges
blendepofák zárolják az MLC-rekeszt.

DRRs lap

DRR generáláskor hozzáadott információ definiálható itt (lásd: lásd: 367. old.). A nyaláb-beállítás,
a kiválasztott képmegjelenítő, gantry és kezelőasztal szögeinek definiálásán kívül DRR-átfedések
is aktiválhatók DICOM-exportáláshoz (lásd: lásd: 385. old.) az Imprint Overlays for DICOM
használatával.
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7.4.5 Kezelési elemek szerkesztése

Általános információk

A funkcióterületen levő opciók segítségével mindegyik kezelési elemet (nyaláb vagy ív)
módosítani lehet.

101. ábra 

Kezelési elemek pozicionálása

A kezelési elemek helyzetét a 3D nézetekkel lehet beállítani (lásd: lásd: 258. old.).

Properties

A kijelölt kezelési elem tulajdonságai a Properties gombra való kattintással érhetők el (lásd: lásd:
208. old.).

Delete

A kezelési elem kezelési tervből való eltávolításához kattintson a Delete gombra.

Szögek és szegélyek

102. ábra 
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Lehetőségek

A kezeléscsoportban levő összes kezelési nyaláb vagy ív szögeit (Table, Gantry, Coll.) beállít-
hatja a megfelelő léptetőmező segítségével. Az ívkezeléseknél meghatározhatja a gantry kezdő-
és végszögét.

A léptetőmezővel beállíthatja a kezeléscsoportban lévő PTV körüli Margin értékét.

Erre a gombra kattintva optimalizálhatja a kollimátor forgását az MLC-kezeléselemek-
nél.

A szegélyeknek elég nagynak kell lenniük ahhoz, hogy figyelembe vegyék a pozicionálási bi-
zonytalanságokat és az MLC-félárnyékot.

Kattintson az egyes léptetőmezők (szögek és szélek) mellett levő gombra a párbe-
szédablak megnyitásához, ahol a kezeléscsoportban levő összes elem értékeit egyéni-
leg lehet módosítani.

A léptetőmezőkkel módosíthatja a szög- és szegélymeghatározásokat.

Gantry forgási iránya

Lehetőségek

Ha módosítani akarja a gantry forgását egy ívkezelés-elem számára az óra járásával
megegyező és az óra járásával ellentétes irány között.

MEGJEGYZÉS. Amikor megfordítja a forgás irányát, a Gantry Start és a Gantry Stop szögek is
megfordulnak.
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MEGJEGYZÉS. Amikor a CW/CCW gomb felkiáltójellel van megjelölve, az azt jelenti, hogy az ív
egynél több részt tartalmaz.
 

A gantry forgási iránya összekeverhető a tervezési fázis különböző fázisaiban, például az
MLC-alakzatok tükrözve vannak a megfordított gantryforgás miatt, vagy a nyomtatott verzió
nem jelzi külön a kijelölt forgásirányt. A kezelés előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő
gantryforgásirány van-e importálva az R&V rendszerbe, és megjelenik-e a lineáris gyorsító
konzolján.

Kúpátmérő

A Körív elemeinél az alapértelmezett kúpátmérő meghatározása kezdetben a lásd: 190. old.
részben leírt módon történik. Ezt követően különböző átmérőbeállítási lehetőségek válnak
elérhetővé a funkcióterületen.

103. ábra 
• Az átmérőt be lehet írni közvetlenül a megadott mezőbe. Ha a beírt átmérő nincs

meghatározva a használatban levő készülékprofilban (lásd: lásd: 187), a legközelebbi átmérő
lesz kiválasztva.

• Az átmérő beállítható az átmérőcsúszka balról (legkisebb átmérő) jobbra (legnagyobb átmérő)
való húzásával.

Az ikonra való kattintással az ív elem átmérője a PTV alakjához optimalizálha-
tó. Ha a jobb egérgombbal egy kezelési elemre kattint, a megjelenő helyi me-
nüben levő Optimize diameter ugyanazon funkcióval rendelkezik mint ez az
ikon.

Kezelési elemek súlyozása

104. ábra 

A funkcióterületen levő Open Weighting Dialog ikonra való kattintással meg-
nyílik egy párbeszédablak, amely a kezelési elemek közötti relatív súlyozásra
vonatkozó információkat tartalmaz.
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A súlyozási tényezők beállítása

Mindegyik kezelési elem relatív súlyozási tényezője módosítható.

105. ábra 

Nyalábok a HybridArc ívekben

HybridArc-elemeknél az IMRT-nyalábok száma módosítható a Beam No. gombbal. Ez a gomb
akkor aktív, ha az IMRT-nyalábok nincsenek optimalizálva.

MU érték

A kezelési előírás optimalizálása (pl. a Refresh MU gomb megnyomásával) során a kezelési
elemek kiszámított MU értéke jelenik itt meg.

Egy ív vagy nyaláb hozzáadása vagy eltávolítása úgy változtatja meg a kezelési tervet,
hogy az már nem felel meg a kezelési előírásnak. Ebben az esetben a Refresh MU gombra
kell kattintania.

A Refresh MU gombra való kattintás nem garantálja a vonatkozó paraméterek
módosulását. A kapott kezelési terv információkat manuálisan kell áttekintenie.

KEZELÉSI TERV LÉTREHOZÁSA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 207



A kezeléselemek tulajdonságainak módosítása

106. ábra 

Lap Funkció

Properties Szerkesztheti a kezelési elemhez hozzárendelt nevet.

Jaws

Szerkesztheti a lineáris gyorsító pozicionálási információit az MLC-kezelések
esetén:
• Automatic: a blendepofák automatikusan mozdulnak el, és egyenként vannak

optimalizálva minden egyes kezelési elemnél.
• Manual: a blendepofák pozícióját manuálisan lehet definiálni, a mező méreté-

nek és alakjának figyelembevétele nélkül. Ezek a blendepofa-pozíciók terve-
zés közben szükség szerint manuálisan is módosíthatók (lásd: lásd: 272.
old.).
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7.4.6 Kezeléselemek és kollimátorok optimalizálása

Általános információk

Az iPlan RT Dose lehetővé teszi a kezeléselemek és kollimátorok automatikus rendezését és
optimalizálását, így a kezelés hatékonyabban hajtható végre.

Nyalábelemek optimalizálása

107. ábra 

Összetevő Funkció

Optimize Element
Delivery

Sorba rendezi a nyalábokat, hogy a lineáris gyorsító / asztal mozgásai a
leghatékonyabbak legyenek.

Distribute Elements
Equally

Elosztja az elemeket a lineáris gyorsító / asztal legnagyobb hatékonysá-
ga érdekében.

Weight Elements Pro-
portionally (csak Kon-

formális nyalábnál)

Beállítja az elemsúlyozást, hogy az összes nyaláb egyenletesen legyen
súlyozva.

Optimize All Collima-
tor Angles

Beállítja a kollimátorszöget az egyes nyalábok számára, hogy a legjob-
ban illeszkedjen a PTV-alakzathoz. Ennek végrehajtása egyetlen nyaláb-
hoz:
• Jelölje ki a nyalábot, és kattintson jobb gombbal a helyi menü megjele-

nítéséhez.
• Válassza az Optimize Collimator Angle lehetőséget.
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Ívelemek optimalizálása

108. ábra 

Összetevő Funkció/használat

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimalizálja a gantry forgását és az elemrende-
zést.

• Gantry Rotation: Optimalizálja a gantryforgásokat (CW/CCW) a leg-
nagyobb hatékonysághoz.

• Element Sorting: Sorba rendezi az íveket, hogy a lineáris gyorsító /
asztal mozgásai a leghatékonyabbak legyenek.

Weight Elements Pro-
portionally (kivéve a

HybridArc)

Beállítja az elemsúlyozást, hogy az összes nyaláb egyenletesen legyen
súlyozva.

Optimize All Collima-
tor Angles

Beállítja a kollimátorszöget az egyes nyalábok számára, hogy a legjob-
ban illeszkedjen a PTV-alakzathoz. Ennek végrehajtása egyetlen nyaláb-
hoz:
• Jelölje ki a nyalábot, és kattintson jobb gombbal a helyi menü megjele-

nítéséhez.
• Válassza az Optimize Collimator Angle lehetőséget.

Optimize Diameters
Individually (csak a

Circular Arc)

Az egyes ívelemek átmérőjét a PTV-alakzathoz optimalizálja. Lásd: lásd:
206. old.

Optimize to Common
Diameter (csak a Cir-

cular Arc)

Az összes ívelem átmérőjét a PTV-alakzathoz optimalizálja. Lásd: lásd:
206. old.
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7.4.7 Kezeléscsoportok és -elemek zárolása

Általános információk

A zárolási és rögzítési funkciók egy helyi menüben jelennek meg, amikor a jobb gombbal rákattint
egy kezeléscsoportra vagy egyéni kezeléselemre (nyaláb vagy ív).
Miután meggyőződött arról, hogy a kelezéscsoportok és -elemek tervezése és elhelyezése
megfelelő, a további módosítás megelőzése érdekében használhatja a zárolási és rögzítési
funkciókat.
Az IMRT-optimalizálást (lásd: lásd: 315. old.) követően a zárolási és rögzítési funkciók már nem
érhetők el. Ilyen esetekben a funkcióterületen levő Remove IMRT Optimization gomb lehetővé
teszi a terv feloldását a további módosítások elvégzéséhez.
Az IMRT-kezeléscsoportok vagy -elemek esetében a zárolási és rögzítési funkciók egyáltalán nem
érhetők el.
A zárolási és rögzítési funkciók hasznosak lehetnek ha egy kezeléscsoportot át kíván helyezni
úgy, hogy ennek hatását meg akarja tekinteni a dózis-térfogat hisztogramon. A fantom-
minőségellenőrzés alatt, ugyancsak szükségessé válhat a nyaláb szögének megváltoztatása a
sugárzási mező módosítása nélkül. Ha egy lehetséges gantryütközést észlel, valószínűleg
módosítani kívánja a gantrybeállításokat, a jelenleg meghatározott sugárzási mező megtartása
mellett.

Kezeléscsoportok zárolása

Kattintson a Lock all elements lehetőségre a kijelölt kezeléscsoporton belüli összes kezeléselem
zárolásához. Ezek egy lakatjellel jelennek meg a listában.

109. ábra 

Kezeléscsoportok feloldása

Kattintson az Unlock all elements lehetőségre a zárolás feloldásához, és így lehetővé teszi a
kijelölt kezeléscsoporthoz tartozó kezelési elemek módosítását.

110. ábra 
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Egyedi kezeléselemek zárolása

Kattintson a Lock lehetőségre a kijelölt kezeléselem zárolásához és a listában egy zárolási
szimbólummal való ellátásához.
A további módosításokhoz a kezelési elem zárolásának feloldása szükséges, amit a megjelenő
Unlock menüpont kiválasztásával lehet elérni.

111. ábra 

Egyedi kezeléselemek rögzítése

Kattintson a Freeze Shape(s) lehetőségre a kijelölt kezeléselem sugárzási mezőjének
rögzítéséhez. Ebben az esetben a listában egy fél lakatjel jelenik meg.

112. ábra 
Ha a Freeze Shape(s) aktív, az elsődleges blendepofák és a kollimátormező mérete és alakja
nem módosulnak az alábbiakon eszközölt változtatások esetén:
• Nyaláb/ív szögei
• A kezeléscsoport pozíciója
• PTV-szegély
• Objektumszerepek vagy -körvonalak

Például az MLC-kezelések esetében ez megelőzheti a levelek szándékolatlan elmozdulását.

Egyedi kezeléselemek rögzítésének feloldása

A vonatkozó sugárzási mező automatikus beállításának újraaktiválása:
• Válassza az Unfreeze Shape(s) menüpontot.
• A kijelző frissítéséhez nyomja meg a sugárirányból látható nézetben levő reset manual

changes to shape ikont (lásd: lásd: 275. old.).
Az automatikus beállítás automatikusan reaktiválódik ha:
• Egy új készülékprofilt (lásd: lásd: 187) választ az aktuális kezeléscsoport számára.
• Átalakítja a kezelési modalitást (lásd: lásd: 200. old.).

MEGJEGYZÉS. A dinamikus ív kezelések esetén az automatikus beállítás ugyancsak
automatikusan reaktiválódik, ha az ívek növelésre kerülnek, vagy az asztallap szögei módosulnak
az ütközési térképen (az ütközési térképen bekövetkezett változások legfeljebb 180°-kal
módosíthatják az asztallap szögét). Mindkét esetben további besugárzási mezők jönnek létre,
aminek eredményeképpen a kollimátorlemezek adaptálását meg kell ismételni.
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7.5 Dózisszámítás

Általános információk

Módosíthatja az iPlan RT Dose által a terv dózisának kiszámításához használt paramétereket.
Kiválaszthatja azt is, hogy a dózis a Monte Carlo vagy a Ceruzanyaláb algoritmussal legyen-e
kiszámolva.

Dózisszámítási paraméterek beállítása

Lépések

1.

Jelölje ki a funkcióterületen levő RTPlan objektumot.

2. Kattintson a Properties gombra a funkcióterületen levő Functions lapon a Properties
párbeszédablak megnyitásához.

Az RTPlan Properties párbeszédablak

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

113. ábra 
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Párbeszédablak-összetevők

Szá
m

Összetevő Funkció

① Dose Resolution

A dózisfelbontás a dózisszámítási rács meghatározásához használa-
tos (lásd: lásd: 86. old.). A következőhöz van felhasználva:
• Előíráshoz és 3D dózistérfogat-számításokhoz.
• Alapértelmezett értékként a DVH- és IMRT-számításokhoz.
• Dózismátrixok mentéséhez (lásd: lásd: 283. old.).

Ez a beállítás módosítható a DVH párbeszédablakban (lásd: lásd:
227. old.).

② Finer for Small
Objects

A nagyon kisméretű struktúrák esetében is pontos dózisszámítást le-
hetővé tevő automatikus rácsméret-szabályozás biztosítása érdekében
ez a lehetőség javasolt.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

A minimális és maximális dózispontok egy nagyon részletes rácsban a
minimális és maximális dózispontok megkeresésével vannak kiszámít-
va. Javasolt ennek a lehetőségnek a használata a minimális és maxi-
mális dózispontok magas dózisú gradienssel rendelkező területen való
pontos kiszámításához. Ha ez a lehetőség nincs bejelölve, akkor a
rácsfelbontás ugyanaz, mint a DVH-számításhoz használt felbontás.

④ Arc Calculation
Step

Ennek a legördülő listának a használatával a körkúp típusú algoritmus
alapján meghatározhatja (fokokban) a Körív kezelésekben használatos
nyalábtérköz-intervallumot.

⑤ Heterogeneity
Correction

Ha ez a lehetőség be van jelölve, akkor a szöveti denzitás változásai
figyelembe lesznek véve a dózisszámítás során, és a lefutási hossz
ennek megfelelően korrigálva lesz. Ha ez a lehetőség nincs bejelölve,
akkor a nyaláb útjába kerülő szövetek vízzel egyenértékűnek vannak
tekintve.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Ha a kezelési terv több PTV-t tartalmaz, normalizáláskor csak a kifeje-
zetten PTV-hez rendelt kezelési elemek lesznek figyelembe véve, a kí-
vánt dózissal megegyezően. Ez különösen hasznos versengő PTV-k
esetén. A dózismegjelenítés azonban mindig figyelembe veszi az ösz-
szes kezeléselem hatását. Ha a lehetőség be van jelölve, egy vonatko-
zó információs üzenet jelenik meg a Plan Status párbeszédablakban
(lásd: lásd: 291. old.).
A külön optimalizálás a PTV-k által kapott dózis alulbecsléséhez vezet-
het.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Ha a lehetőség be van jelölve, akkor a generált reprezentációs pontok
a valós előírásdózishoz lesznek rendelve (lásd: lásd: 173. old.). A DI-
COM-exportálás során ezek az értékek is exportálva lesznek (lásd:
lásd: 385. old.).

További beállítások

További beállítások állnak rendelkezésre a következőkhöz:
• A tervtulajdonságok. Lásd: lásd: 167. old.
• A Monte Carlo algoritmus. Lásd: lásd: 217. old.

Ha nem jelöli be a Heterogeneity Correction jelölőnégyzetet, az helytelen
mélységekvivalenciához vezethet.

Dózisszámítás
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Memória-erőforrások ellenőrzése

A szabad rendszermemória mennyiségének ellenőrzése:

Lépések

1. Jelölje ki a funkcióterületen levő RTPlan objektumot.

2.

Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza a Memory
Information menüpontot. A Memory párbeszédablak részletekkel szolgál az elérhető
memóriáról. A becsült memóriaértékek csak akkor érvényesek, ha kizárólag csak az iP-
lan RT Dose fut:
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7.5.1 A Monte Carlo és a Ceruzanyaláb algoritmusok

Általános információk

A dózisszámításhoz válthat a Monte Carlo és a Ceruzanyaláb algoritmusok között.
MEGJEGYZÉS. Ez a lehetőség nem érhető el a Körív kezelések esetében, mivel ezeknél a
kezeléseknél a dózis megtervezése a körkúp típusú dózisalgoritmus segítségével történik.
 

Algoritmusok összehasonlítása

Összetevő Funkció

Ceruzanyaláb

A Ceruzanyaláb egy gyors, megbízható dózisalgoritmus. Ennek ellenére az
alábbi korlátozások érintik:
• Az oldalsó másodlagos elektronegyensúly elvesztése nincs figyelembe véve.

Ez akkor fordul elő, ha a nyaláb heterogén szöveten halad át, vagy a szövet
felszínéhez közeli struktúrára irányul.

• A lefutás hosszának korrekciója biztosítja a pontos dózisszámítást a nyaláb
irányában, még akkor is, ha a nyaláb heterogén szöveti területeken halad át.

Monte Carlo

A Monte Carlo dózisszámítás statisztikai mintavételezésen alapul, és különösen
hasznos heterogén szöveti területeken (pl. tüdő kezelése).
Az átlagos statisztikai variancia az RTPlan Properties párbeszédablakban vá-
lasztható ki (lásd: lásd: 217. old.).
• Minél magasabb a kívánt pontosság, és alacsonyabb az átlagos statisztikai

variancia, annál hosszabb a számítási időtartam.
Ennek értelmében kompromisszumos megoldást kell találnia a pontosság és a
számítási időtartam között.

A dózisszámítás eredményét ellenőriznie kell (lásd lásd: 221. old. és lásd: 227. old.).

Váltás a Monte Carlo és a Ceruzanyaláb között

Lépés

Kattintson a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gombra a Monte Carlo és a Ceruzanyaláb al-
goritmusok közti váltáshoz.

Dózisszámítás
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7.5.2 Monte Carlo számítás

Monte Carlo megjelenítés

Lehetőségek

Ha a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gomb aktív (sárga), a dózisszámítás a
Brainlab Monte Carlo dózisalgoritmussal történik, ha a készülékprofil támogatja azt
(lásd: lásd: 186. old.).

114. ábra 

A rendszer kiszámítja a teljes kezelendő 3D térfogathoz szükséges dózist.
A nyalábbeállításoktól és a Dose Display párbeszédablakban kiválasztott beállításoktól (lásd:
lásd: 225. old.) függően a számítás időtartama változhat. A funkcióterületen egy vonatkozó
folyamatjelző sáv jelenik meg.

115. ábra 
A számítás befejeztével a megfelelő információk megjeleníthetők a képnézetekben.
A Dose Display párbeszédablakban a Monte Carlo algoritmus számára meghatározott
beállítások, mint a térbeli felbontás és átlagos variancia, a dózisskála fölött jelennek meg.
A 3D térfogathoz kiszámított jelenlegi paraméterek ugyancsak megjelennek.

A Monte Carlo beállításainak módosítása

Lépések

1. Nyissa meg az RTPlan Properties párbeszédablakot (lásd: lásd: 213. old.).
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Lépések

2.

Az RTPlan Properties lapjának Monte Carlo részében a következő beállításokat módo-
síthatja:
• Spatial Resolution: megadja a 3D térfogat számításhoz használandó térbeli felbontást

(a dózisrács mérete). A 3D térfogatszámítás pontossága a meghatározott térbeli fel-
bontás függvénye, és nem javítható például a nagyítás növelésével. Adaptív dózisszá-
mítás nincs elvégezve.

• Mean Variance: korlátozza a dózisérték voxelenkénti statisztikai varianciája a pontos
és egyenletes dóziseloszlás biztosítása érdekében.

Dose Result type:
• Dose to medium: ez az alapértelmezett beállítás kiszámítja a valós energiadózist a

szöveti abszorbeált dózis alapján.
• Dose to water: ez az opcionális beállítás kiszámít egy energiadózist a víz által abszor-

beált dózis alapján.
MLC Model: itt két MLC modell választható:
• Accuracy optimized: ha ez a lehetőség van kiválasztva, akkor az MLC az aktuális le-

mezalakzattal lesz modellezve (pl. tongue-and-groove vagy step design) a kiválasztott
készülékprofil alapján (lásd: lásd: 186. old.) és a sugáráteresztés figyelembe vételével.

• Speed optimized: ezzel a lehetőséggel egy „ideális” MLC lesz modellezve arra a felté-
telezésre alapozva, hogy nincs sugáráteresztés. Ez lerövidíti a számításhoz szükséges
időt.

Megjegyzések a Monte Carlo használatával kapcsolatban

A Monte Carlo dózisalgoritmus használata során (lásd: Lásd: 213. old.), a fenti beállításoknak
megfelelően mindig ki lesz számítva egy teljes 3D dózistérfogat, attól függetlenül, hogy a Dose
Display párbeszédablakban levő Calculate 3D Dose Volume beállítás aktív-e vagy sem (lásd:
lásd: 225. old.).
• A Calculate 3D Dose Volume beállítás Monte Carlo dózisszámítással való kombinálása

növelheti az interpolálás szükségességét, a két térfogat térbeli felbontásában jelentkező
különbségek miatt.

• A Brainlab Monte Carlo algoritmusával kapcsolatos további információk a következő
dokumentációban találhatók: Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei.

A Monte Carlo dózisalgoritmus szintén figyelembe veszi a környező szövetek által okozott
visszaszóródást. Mindig győződjön meg róla, hogy a beteg megfelelő területét vizsgálja
(külső körvonal X-Y irányban, illetve legalább 50 mm a PTV alatt és felett Z irányban).

Csontszövetben levő objektumok dóziseloszlásának áttekintésekor a Dose to water és a
Dose to medium beállítások közti különbséget figyelembe kell venni, és a megfelelő
beállítást kell kiválasztani.

Ha a Monte Carlo számára kapott MLC-modell nem elég részletes, akkor előfordulhat, hogy
a Speed optimized modell lesz alapértelmezetten használatban, annak ellenére, hogy Ön az
Accuracy optimized modellt választotta.

A dózisszámítás pontossága a felhasználó által meghatározott dózisrács-felbontástól függ.
A végső kezelési terv elfogadásához használt értéknek a lehető legalacsonyabbnak kell
lennie, és nem lehet több 5 mm-nél. A 30 mm-nél kisebb objektumok esetében a 3 mm vagy
annál kisebb értékek a javasoltak.

Dózisszámítás
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7.5.3 Ceruzanyaláb számítás

Ceruzanyaláb megjelenítés

Lehetőségek

Ha a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gomb inaktív, a dózisszámítás a Brainlab
Ceruzanyaláb dózisalgoritmussal történik.

116. ábra 

Ebben az esetben az alapértelmezett rendszerbeállítás csak a jelenleg kijelzett szelethez
szükséges dózist számítja ki. Ez a számítás relatív hamar elkészül.

Dózis kiszámítása 3D térfogathoz

Amikor 3D térfogathoz számolja ki a dózist, akkor a dózis először ki lesz számítva a teljes
térfogathoz, majd mindig megjelenik, amikor a szeletek közt lapoz.
A másik lehetőség a szeletenként történő kiszámítás. A dózis minden szelethez ki lesz számítva,
és meg kell várnia a frissítést, amikor lapoz.

Lépések

1.

Kattintson az eszköztárban levő Dose Display gombra a Dose Display párbeszédablak
megnyitásához.

2.
Ha ki akarja számítani a teljes kezelendő 3D térfogat dózisát, akkor engedélyezze a Set-
tings párbeszédablakban levő Calculate 3D Dose Volume lehetőséget. Ez a számítás
néhány másodpercig tarthat.

Dózisszámítás

A dózisszámítás alatt a funkcióterületen egy vonatkozó folyamatjelző sáv jelenik meg.
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117. ábra 
A számítás befejeztével a megfelelő információk megjeleníthetők a képnézetekben.
A Dose Display párbeszédablakban (lásd: lásd: 226. old.) a Ceruzanyaláb algoritmus számára
meghatározott térbeli felbontás megjelenik a dózisskála fölött, milliméterben kifejezve.
A Konformális ív kezelések esetében a Ceruzanyaláb dózisalgoritmus egy 10°-os alapértelmezett
nyaláb-térköz tartományt alkalmaz.

Dózisszámítás
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7.6 A dóziseloszlás megtekintése
7.6.1 A dóziseloszlás megjelenítése

Általános információk

Miután a dózis ki lett számítva a választott előírás alapján, megtekintheti a dózis eloszlását.

A dóziseloszlás megjelenítése

Lépés

Kattintson a Show Dose gombra.

MEGJEGYZÉS. A megjelenítés (dózismosás vagy izodózisvonalak) a Dose Display
párbeszédablakban megadott beállításoktól függenek (lásd: lásd: 225. old.).
 

2D izodózis megjelenítése

①

118. ábra 
A megjelenített dóziseloszlás (izodózisvonalak vagy dózismosás) a kezelési tervben létrehozott
nyaláb- vagy ívbeállításokon alapul.
A szeletnézetek jobb oldalán egy megfelelő dózisskála ① is megjelenik, a Dose Display
párbeszédablakban megadott beállítások alapján (lásd: lásd: 225. old.).

Lehetőségek

Kattintson duplán a dózisszámra az izodózis vastag vonalként történő megjelenítéséhez.

Kattintson duplán a dózismegjelenítő színre az izodózisvonal láthatatlanná tételéhez. Kattintson
duplán ismét a számra vagy színre az ismételt láthatóvá tételhez.
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Az algoritmus megjelenítése

A kiválasztott dózisalgoritmus a dózisskála fölött jelenik meg:
• Körív kezelés esetén (lásd: lásd: 186. old.) a körkúp típusú algoritmus használatos.
• Konformális ív, Konformális nyaláb vagy IMRT kezelés esetén, a készülékprofiltól függően

(lásd: lásd: 213. old.) választhat a Ceruzanyaláb és a Monte Carlo dózisalgoritmusok közül.
• Körív kezelés esetén a dózisskála fölött megjelenő nyalábtérköz-információk a Dose Display

párbeszédablakban megadott beállításokon alapulnak (lásd: lásd: 225. old.).

A célterület körüli dózist a mérési funkciók segítségével ellenőrizni kell.

A dózismegjelenítés pontossága

A dózismegjelenítés pontossága számos paramétertől függ. Ha a dózis rekonstrukciókban jelenik
meg (pl. az Overview lapon), akkor a dózis megjeleníthető a referenciakészlet szeletei közt.
Egyéb nézetekben, amelyek a referenciaszeleteket közvetlenül jelenítik meg, a dózis a szelet
síkján jelenik meg. Ez annak ellenére eltérő dózismegjelenítésekhez vezethet a
rekonstrukciókban és szeletekben, hogy ugyanaz a képállomány jelenik meg.

3D dózis megjelenítése

119. ábra 
A három dimenziós objektumok felszíni dóziseloszlásának megjelenítése:

Lépések

1. Nyissa meg a főképernyőn az Overview vagy az Irradiation Plan lapot.

2. A 3D objektum nézetben válassza a View Types gombot, majd válassza az Objects vagy
a 3D lehetőséget.

A dóziseloszlás megtekintése
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7.6.2 Az alapértelmezett dózisküszöb megjelenítése

Az alapértelmezett küszöbérték megjelenítése

Lépés

Kattintson a Threshold gombra a meghatározott alapértelmezett küszöbérték megjelenítéséhez
(pl. maximális PTV-lefedéshez) a Dose Display párbeszédablakban (lásd: lásd: 225. old.).

A szeletnézetek jobb oldalán egy megfelelő dózisskála is megjelenik, amely szintén a Dose
Display párbeszédablakban (lásd: lásd: 225. old.) megadott beállításokon alapul.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott dózisalgoritmus (lásd: lásd: 213. old.) a dózisskála fölött jelenik
meg.
 

Küszöbérték megjelenítése

①

120. ábra 
Minden, az alapértelmezett küszöbértéknél nagyobb dózist kapó struktúra rózsaszínben jelenik
meg, a kiválasztott színsémától függetlenül.
Ha ideiglenesen módosítani kívánja az alapértelmezett küszöbértéket vigye az egeret a
dózisskálára, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza az egérmutatót ① felfelé vagy lefelé a
skálán, amíg be nem állítja a kívánt értéket.
Az ennél az értéknél kisebb dózist kapó struktúrák a kiválasztott színsémának megfelelő, eredeti
színükben jelennek meg.
MEGJEGYZÉS. A három dimenziós megjelenítés megtekintése alatt való küszöbérték-módosítás
lehetővé teszi a felszíni dózis ellenőrzését és a dózis csökkenéselemzését.
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7.6.3 Átváltás az intenzitásmegjelenítésre

Általános információk

A dózisoptimalizálás befejezése után (lásd: lásd: 315. old.), megjelenik a Toggle fluence display
gomb az IMRT-kezelések számára (lásd: lásd: 269. old.) a Treatment Planning lépés
sugárirányból látható nézetterületén.

A jelmegjelenítés aktiválása

Lépés

Kattintson a Toggle fluence display gombra a sugárirányból látható nézet és az intenzitástér-
kép közötti váltáshoz.

Nézet váltása

① ②

121. ábra 

Szá
m

Összetevő

① A lemezek szekvenálásának megjelenítése

② Intenzitástérkép

Az intenzitástérkép hasonlít a Dose Optimization lépés funkcióterületén levő Select Result
legördülő listából kiválasztott optimalizálási eredményhez (lásd: lásd: 315. old.).
A különbség az, hogy a Treatment Planning lépésben az optimalizálási eredmény átkerül a
levelek sorba állításához, és így a tulajdonképpeni tűnyalábeloszlás és a dózisoptimalizálás
megjelenítése a sokleveles kollimátor általi leadás alakjában történik.

A dóziseloszlás megtekintése
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7.6.4 Dózismegjelenítési beállítások módosítása

Általános információk

A Dose Display párbeszédablakban különböző megjelenítési beállításokat módosíthat. Ezek
közé tartozik a színséma, a dózismegjelenítés (relatív vagy abszolút) és az abszolút egység (cGy
vagy Gy).
A Ceruzanyaláb és körkúp típusú dózisalgoritmusok számára további dózisszámítási lehetőségek
állnak rendelkezésre.
A vonatkozó dózisinformációk ugyancsak megjeleníthetők az Object Creation lépés során (lásd:
lásd: 115. old.).

A dóziseloszlás aktiválása

Lépés

Kattintson az eszköztárban levő Dose Display gombra a Dose Display párbeszédablak meg-
nyitásához.

Dose Display párbeszédablak

122. ábra 

Color Tables

A Color Tables területen válassza ki a tervezési nézetekben való dózis-megjelenítéshez preferált
színsémát.
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Isodoses terület

Összetevő Funkció

Visible
Az itt található mezőkben specifikus Gy-küszöbértékeket határozhat meg, és a
vonatkozó jelölőnégyzetek révén eldöntheti, hogy ezek a küszöbértékek meg-
jelenjenek-e vagy sem a tervezési nézetekben.

Preset Aktiválja ezt a lehetőséget egy előre beállított érték alkalmazásához.

Save current Mentheti a jelenlegi beállítást egy előre beállított értékként.

Priority A kijelölt küszöbértékekhez magasabb megjelenítési prioritást rendelhet hoz-
zá. Ezek vastagabb izodózisvonallal jelennek meg.

Default Thres-
hold

Meghatározhat egy küszöbértéket (pl. maximális PTV-lefedés érdekében),
amely később, a tervezés során a Threshold funkció segítségével kiemelhető
(lásd: lásd: 223. old.).

Settings terület

Összetevő Funkció

Absolute Dose Unit: Kiválaszthatja, hogy az izodózisinformációk cGy vagy Gy egységekben le-
gyenek-e megjelenítve.

Dose Scale: Kiválaszthatja, hogy relatív (százalékos) vagy abszolút (cGy vagy Gy érté-
kek) dózismegjelenítés legyen-e használva.

Prescr. Percentage: Meghatározhat egy abszolút dózisértéket (Relation for Display), amely-
nek egyenlőnek kell lennie a tervezett dózis egy adott Prescr. Percentage
részével.
Ez különösen fontos többszörös, különböző kezelési előírásokkal rendel-
kező PTV-k esetén. Ha a Dose Scale Absolute értékre van állítva, az elő-
írás-százalék nincs figyelembe véve.

Relation for Disp-
lay:

Display Mode:

Kiválaszthat további lehetőségeket a dózismegjelenítéshez.
• A rendelkezésre álló gombok (Dose Lines, Dose Wash és Dose Lines

and Wash) lehetővé teszik annak kiválasztását, hogy izodózisvonalak,
dózismosás vagy mindkettő kombinációja legyen-e használva.

• A megfelelő jelölőnégyzetek (Thin Dose Lines és Show Dose Wash
smoothed) lehetővé teszik az izodózisvonalak és dózismosás megjele-
nítési módjának meghatározását.

Dose Calculation:

Megadhat megjelenítéssel kapcsolatos dózisszámítási beállításokat:
• A Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) lehetővé teszi az izodózis-

megjelenítéshez tartozó 2D rács méretének automatikus beállítását a
pontos izodóziskontúrok megjelenítése érdekében, még nagyon kismé-
retű struktúrák esetén is. A Monte Carlo algoritmuson alapuló számítá-
sok esetén ez nem használatos.

• A Calculate 3D Dose Volume lehetővé teszi a terv teljes térfogatára vo-
natkozó 3D dózisinformációk azonnali kiszámítását. A kapott dóziselosz-
lás és a megfelelő izodózis vonalak megjeleníthetők további számítások
nélkül (lásd: lásd: 221. old.). Újraszámítás csak a terv módosítása ese-
tén történik. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva a szoftver csak a pilla-
natnyilag szükséges dózisinformációkat fogja kiszámítani, pl. az aktuális
szelet megjelenítéséhez. A dózisinformációk szükség szerint újra ki lesz-
nek számítva, pl. a következő szelet megjelenítésekor. Aktiválást követő-
en ez az opció a teljes kezeléstervezés alatt aktív marad. Ez a lehetőség
alapértelmezésben aktiválva van az Object Creation és Dose Optimi-
zation feladatok esetén.

A dóziseloszlás megtekintése
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7.7 A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata

Általános információk

A kezelési terv legfontosabb célkitűzése a tumortérfogat nagy százalékának adott dózissal való
kezelése, miközben a lehető legalacsonyabb szinten tartja az egészséges szövetek által kapott
dózist. Ez az arány az optimalizálás mértékének egy jó mutatója, és közvetlenül ki lehet számítani
a dózis-térfogat hisztogramból, leolvasva az egészséges szövet által kapott dózisszázalékot a
függőleges irányban, egy olyan területen, ahol a daganat elégségesen nagy részét borítja a
szükséges dózis.

A DVH megnyitása

Lépés

Kattintson az eszköztárban levő Open DVH Dialog gombra a dózis-térfogat hisztogramot tartal-
mazó párbeszédablak megnyitásához. 

DVH párbeszédablak

Ez az előre meghatározott különböző objektumok térfogata és dózisa közötti arányt jeleníti meg.

123. ábra 

A tengelytartomány beállítása

Lépések

1. Ha az egérmutatót az Y és X tengely végén levő nyilakra helyezi, a kiválasztott tengely
piros színre vált.
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Lépések

2.
Ekkor kattintson a nyílra és húzza addig, amíg meg nem jelenik a kívánt tartomány. Ha
duplán kattint az egyik nyílra, az adott tengely automatikusan megjelenít egy megfelelő
tartományt.

A rácsméret beállítása

Összetevő Funkció

Grid Size
A DVH-ban használt rácsméret beállítását elvégezheti egy érték Grid Size lép-
tetőmezőben való kiválasztásával vagy egy érvényes érték megfelelő mezőbe
való beírásával.

Finer for Small
Objects

A Finer for Small Objects funkcióval a nagyobb objektumok esetében a rács-
méret a léptetőmezőben meghatározott értékeken alapul. Kisebb objektumok
esetén a rácsméret kiszámításához legalább 10 voxel kerül felhasználásra
minden irányban, a PTV vagy OAR belsejében.

Recalc Ez lehetővé teszi, hogy a rács paramétereinek megváltoztatása után újraszá-
molja a DVH-t.

Dózismegjelenítés

124. ábra 
A grafikon jobb felső részén jelenik meg a kiválasztott struktúra által kapott maximális, minimális
és átlagos dózis.

125. ábra 
Ha az egérmutatót a grafikonra viszi, egy további szöveges mező jelenik meg a dózisinformáció
alatt. A kiválasztott struktúrától függően (lásd: lásd: 232. old.) az itt megjelenített információk
magukba foglalják a következőket: az egér helyzetének megfelelő dózis, a megjelenített dózist
kapó referenciastruktúra térfogata és a konformitási index információi, ha lehetséges (lásd: lásd:
236. old.).

Átlagos dózis

A dózis a dózisfelbontás által meghatározott rácson van kiszámítva. Az átlagos dózis a kijelölt
objektumon belüli rácspontok dózisának összege osztva a kijelölt objektumban lévő rácspontok
számával.

PTV-dózisarány

Ez az érték akkor jelenik meg, ha a DVH-ban lévő érték eltér a teljes terv értékéről.

Exportálás

Az Export to Clipboard gomb lehetővé teszi egy teljes hisztogramkészlet exportálását a
Windows operációs rendszer vágólapjára és ezeknek az értékeknek a másolását egy preferált
táblázatkezelő szoftverbe.

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata
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• Az adatok két- vagy háromoszlopos listába lesznek rendezve, attól függően, hogy a normál
szöveti grafikon meg volt-e jelenítve vagy sem.

• Az oszlopok tabulátorokkal vannak elválasztva, és a meghatározott mértékegységgel vannak
ellátva (lásd: lásd: 232).

Biztonsági megjegyzés

Mindig ellenőriznie kell a dózisszámítás eredményét, például a tervezési nézetekben levő
információk felhasználásával.
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7.7.1 Differenciális és normál DVH

Differenciális DVH megjelenítése

A Display Options területen levő Differential DVH jelölőnégyzet aktivál egy differenciális
hisztogramot, amelyen látható, hogy a térfogat mekkora hányada kap egy adott dózist.

126. ábra 
• Az előre meghatározott lépésméretű rácspontok dózisértékei kiszámítását követően ezek fel

lesznek osztva 1%-os dózistartományokra.
• A szoftver meghatározza egy adott dózistartományban levő pontok számát, és ezeket a

számokat ábrázolja a differenciális dózis-térfogat hisztogramon, az adott objektum körvonalain
belül elhelyezkedő rácspontok számához viszonyítva.

• A differenciális DVH kijelző esetében nincs megadva konformitásindex.

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata
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Normál DVH megjelenítése

Ha a Display Options területen levő Differential DVH jelölőnégyzet inaktivált állapotban van, egy
kumulatív hisztogram jelenik meg, amelyen látható, hogy a térfogat mekkora hányada kapja
legalább a kiválasztott dózist.

127. ábra 
• Ez a normál dózis-térfogat hisztogram a differenciális DVH számértékeinek összegzését jeleníti

meg. Az összegzés a legmagasabb dózisértéknél kezdődik, és annál a dózisértéknél ér véget,
ahol a pixel a grafikonon meg van jelenítve.

• A DVH megértésének egy módja lehet annak elképzelése, hogy egy adott dózisnak megfelelő
térfogat egyenlő az adott dózis izodózisfelszíne által körülvett térfogattal. Ha az izodózis-
térfogat túlterjed a kérdéses objektumon, csak az adott izodózisfelszín és a kiválasztott
objektum belsejében levő térfogatrész lesz megjelenítve.

• A normál DVH megjelenítése esetében a konformitásindex rendelkezésre áll (lásd: lásd: 236.
old.).
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7.7.2 További DVH-lehetőségek

Mértékegységek meghatározása

A térfogat és a dózis DVH-ban való megjelenítésére használatos mértékegységek az alábbiakban
látható ① és ② ikonokkal állíthatók be.

128. ábra 

① ②

129. ábra 

Objektumok kiválasztása

Minden előre meghatározott objektum megtalálható az Objects listában, így lehetővé válik az
összes objektum teljes térfogat-dózis arányának vagy egyedi objektumok különálló értékének
megjelenítése.

130. ábra 
A DVH megjelenítése a legördülő listában végzett kijelölés, valamint a listamezőben kiválasztott
objektumok függvényében változik.
Ha például a legördülő listából a Target Volumes lehetőséget választja, a DVH egy megfelelően
színkódolt grafikont jelenít meg mindegyik meghatározott PTV számára.

131. ábra 
Egyetlen PTV kiválasztása esetén a 100%-os normalizációs térfogat a DVH bal alsó részén
jelenik meg.

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata

232 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



132. ábra 
Az érték kiszámítása a kiválasztott objektum rácspontjainak összegzésével történik. Ez eltérhet a
Plan Content lapon megadott pontosabb, a körvonalakon alapuló térfogattól.

A DVH alatti jelmagyarázatban megjelenő normalizációs térfogat a számítási rácsméret
függvénye. Ez eltérhet a Plan Content lapon megadott, az eredeti voxelobjektum esetében
kiszámított térfogattól.

Normal Tissue Graph

①

133. ábra 
Ha a Display Options területen levő Normal Tissue Graph négyzet be van jelölve, a megadott
dózist kapó egészséges szövet térfogata kék vonalként ① jelenik meg.
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Interpolate Graph

① ②

134. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Interpolált megjelenítés

② Tényleges értékek megjelenítése

Az Interpolate Graph jelölőnégyzet kipipálása interpolálja a grafikon megjelenítést. Ha ez a
jelölőnégyzet nincs kipipálva, a tulajdonképpeni értékek lesznek használva.

Show Constraints

①

②

135. ábra 
A Show Constraints jelölőnégyzet segítségével meghatározott korlátozások aktiválhatók/
inaktiválhatók (pl. ① és ②).

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata
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136. ábra 
Ha az egérmutatót egy korlátozásra viszi a grafikonon, egy további szöveges mező jelenik meg,
amely jelzi a vonatkozó struktúrát, a korlátozási beállításokat és a százalékos dózist.
A korlátozásokra vonatkozó további információkért lásd: lásd: 179. old.
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7.7.3 DVH-konformitásindex

Általános információk

Ha kiválaszt egy struktúrát a DVH párbeszédablakban (lásd: lásd: 232. old.), és kiválaszt egy
normál DVH-megjelenítést (lásd: lásd: 230. old.), az egérmutató grafikonra való mozgatásával
megjelenik egy szöveges mező a konformitásindex információival.

① ②

137. ábra 
• A konformitásindex azt jeleníti meg, hogy a dóziseloszlás térfogata mennyire pontosan felel

meg a céltérfogat méretének és alakjának, miközben figyelembe veszi a normál szöveti
szempontokat.

• Egy RTOG-konformitásindex (CI) ① és egy Ian Paddick-konformitásindex (IPCI) ② áll
rendelkezésre.

MEGJEGYZÉS. A terv-összehasonlítás során csak IPCI-információk állnak rendelkezésre (lásd:
lásd: 246. old.).
 

MEGJEGYZÉS. Az RTOG-konformitásindex az RTOG-konformitásnak felel meg, ha a teljes PTV
megkapja legalább a jelzett dózist.
 

A konformitásindex kiszámítása

A DVH-ban megjelenített konformitásindex-értékek kiszámítása az alábbiak szerint történik:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) A legalább a D dózist megkapó PTV térfogata.

VTOTAL(D) A legalább a D dózist megkapó teljes szövet térfogata.

VNORMAL(D) A legalább a D dózist megkapó szövet térfogata a PTV nélkül.

VPTV A PTV térfogata.

• A CI értéktartománya: 1 - •. Az ideális érték 1.
• Az IPCI értéktartománya: 0 - 1. Az ideális érték 1. Az értékek százalékosan vannak megadva.

A konformitásindexekre vonatkozó további információk az alábbi kiadványban olvashatók:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Több PTV konformitásindexe

Ha a terv több PTV-t tartalmaz, a teljes normál szövet figyelembe lesz véve egy PTV
konformitásindexének kiszámításakor, még a megadott dózist kapó többi PTV környezetében lévő
normál szövet is.

A dózis-térfogat hisztogram (DVH) használata
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7.8 Kezeléstervezés az ExacTrac Veróval a kezelések
Dynamic Trackinghez

7.8.1 Áttekintés

Általános információk

A kezeléstervezés során a nyaláb elmozdulását figyelembe kell venni annak biztosítása
érdekében, hogy a kockázatnak kitett szervek ne kapjanak a 3D alapú tervezés által előírt
dózisnál jelentősen magasabb dózist. Ha rendelkezésre áll 4D-CT-adatkészlet a cél és/vagy a
kockázatnak kitett szerv mozgásának megbecsléséhez, akkor vegye figyelembe, hogy a cél eltérő
amplitúdóval és egy eltérő középpont körül mozoghat a kezelés része alatt. Általánosságban a
nyalábokat nagyobb távolságban kell tartani az OAR-októl, mint a „statikus” kezeléseknél.

A kezelési módszerek kompatibilitása a Dynamic Trackinggel

Jelenleg nem minden kezelési módszer kombinálható a Dynamic Trackinggel. Kérjük, olvassa el a
Klinikai felhasználói kézikönyv, ExacTrac Vero című dokumentumot, vagy forduljon a Brainlab-
ügyfélszolgálat szakemberéhez.

Elérhetőség

Csak akkor használhat olyan kezelési terveket, amelyeknél a Dynamic tracking jelző be van
kapcsolva, ha a tervet az iPlan RT Dose 4.5 szoftverben hozták létre. Amikor be van állítva ez a
jelző, a gyorsító nem fog a Dynamic Tracking módtól eltérő kezelést engedélyezni. Az olyan
kezeléseknél, ahol a Dynamic Tracking jelző nincs beállítva, nem érhető el a dinamikus követési
mód.

A Dynamic Tracking engedélyezése az iPlan RT Dose szoftverben

Lépés

Aktiválja a Treatment Group Properties lapján lévő készülékinformációk alatti Enable Dyna-
mic Tracking jelölőnégyzetet.
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Dőlési tartomány jelzője

A dőlési tartomány jelzője automatikusan megjelenik az iPlan RT Dose szoftver Beam’s Eye
View képernyőjén, ha a Dynamic Tracking jelzője engedélyezve van. A jelző egy szaggatott
négyszögként jelenik meg ①. A dőlési tartomány jelzőjének méretét a külső MLC-lemezek
határozzák meg.

①

138. ábra 

Kezeléstervezés az ExacTrac Veróval a kezelések Dynamic Trackinghez
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7.9 Adott MLC-k kezeléstervezésének korlátozásai

Általános információk

Az Ön kezelési rendszerétől függően az automatikusan adaptált lemezpozíciók nem mindig
felelnek meg pontosan a tervezési alakzatnak. Ha az MLC rendszere különböző
hardverkorlátozásokkal rendelkezik, mint pl. hiányzó interdigitáció, védőlemezek, korlátozott
menettúllépés vagy statikus lemezrések (pl. Siemens 3-D MLC-k, Elekta MLCi, MLCi2 vagy
Agility), a lemezek alakja eltérhet a kívánttól.
A dinamikus ívek lemezszekvenciáinak és az IMRT-nyaláboknak meg kell felelniük a
hardverkövetelményeknek, és néha előfordulhat, hogy nem a várt módon néznek ki. Ezek
hardverkorlátozások, és mint ilyenek, nem lehet megkerülni azokat, habár az automatikus
lemezadaptálás és a lemezszekvenálási algoritmusok speciális optimalizálásokat foglalnak
magukba az interdigitációval nem rendelkező MLC-k, védőlemezek és statikus lemezrések
számára (beleértve a zászlórúd-optimalizálást is).

MLC-szempontok

A következő szempontokat kell figyelembe vennie a MLC-kkel végzett kezeléstervezéskor:
• Az Elekta MLCi, MLCi2 vagy Agility esetén, a kézi MLC- és blendepofa-adaptálásnál

figyelembe kell vennie a hardverkorlátozásokat (például védőlemezeket).
• Az Elekta MLCi, MLCi2, Agility és Siemens beépített MLC-k esetén a blendepofáknak

követniük kell az MLC-t minden nyalábban vagy szegmensben. Ezért ezeknél az MLC-knél a
kézi blendepofa-adaptáció csak üzembe helyezési tesztek végrehajtásához használható, de
klinikai kezelési tervekhez nem.

• Bizonyos körülmények esetén a Dinamikus ív és IMRT-sorozatok részeként automatikusan
létrejöhetnek zárt MLC-mezők. A blendepofák ezután ezeknek a mezőknek a közepére lesznek
beállítva. Ha ez problémát okoz az Ön MLC-hardverével és -szoftverével a dózisleadás
közben:
- Dinamikus ív esetén elkerülheti ezt a helyzetet, ha módosítja a kezdő- és végszöget, vagy

felosztja az ívet a zárt MLC-mező elkerüléséhez.
- Dinamikus IMRT esetén elkerülheti ezt a helyzetet, ha a step-and-shoot típusú IMRT-t

választja, lemezsebesség-korlátozás nélkül.
• A maximálisan engedélyezett blendepofa-sebesség nincs figyelembe véve az Elekta Agilityvel

vagy MLCi2-vel használt Dinamikus ívvel és Dinamikus IMRT-kezeléseknél. A tesztek szerint a
lineárisgyorsító-vezérlő csökkenti a dózisteljesítményt az olyan esetekben, ahol túllépné a
blendepofa sebességét. Ez enyhén hosszabb kezelési időhöz vezethet.

• Ha step-and-shoot típusú IMRT-t tervez Elekta MLC-khez és beépített Siemens MLC-khez,
akkor nem javasolt a lemezsebesség-korlátozási lehetőség használata (ezt a Physics
Administration / Beam Profile Editor lehetőségben állíthatja be).

A maximálisan engedélyezett blendepofa-sebesség nincs figyelembe véve az Elekta
Agilityvel vagy MLCi2-vel használt Dinamikus ívvel és Dinamikus IMRT-kezeléseknél. Ritka
esetekben ez pontatlan dózisleadáshoz vezethet. Győződjön meg róla, hogy a rutin
minőség-ellenőrzési tesztek képesek észlelni ezeket a pontatlanságokat.

A nagy minimális lemezréssel rendelkező MLC-knél (pl. 5 mm rés az Elekta MLCi és MLCi2
esetén) nem lehet nagyon kicsi vagy keskeny célokat tervezni. A lemezpár olyan keskeny
rései, amelyek kisebbek az MLC által igényelt minimális lemezrésnél, zártként lesznek
kezelve az automatikus lemezadaptáció által.

Ha kézi MLC-lemez- és blendepofa-adaptációt hajt végre, akkor az Ön feladata úgy
beállítani a lemezeket és blendepofákat, hogy elkerülje a nem megfelelő célterület és/vagy
kritikus struktúrák véletlen besugárzását.
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Adott MLC-k kezeléstervezésének korlátozásai
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8 A KEZELÉSI TERVVEL
VÉGZETT MUNKA

8.1 Célpontok meghatározása

Általános információk

A célpontok ezekbe a kategóriákba oszthatók:

Összetevő Funkció

Normalizációs
pont

Ez a ponttípus meghatározható:
• Automatikusan, ha a kezelési előírás meghatározás során kiválasztja a

Point Prescription to Isocenter opciót (lásd: lásd: 169. old.)
• Manuálisan, egy egyedi normalizációs pont hozzáadásával (lásd: lásd:

242. old.)
• Automatikusan az Auto Generation funkció segítségével (lásd: lásd: 244.

old.)

Reprezentációs
pont

Ezek a pontok jelzik az előírt dózist is. Ezek a szoftver automatikusan létre-
hozza olyan PTV-k esetében, amelyek kezdetben nincsenek normalizációs
ponthoz társítva (vagyis ha a Dose Volume Prescription opció ki van vá-
lasztva a kezelési előírás meghatározása alatt).
Az IMRT kezelések esetén, ha ugyanazon kezelési csoporttal több PTV ke-
rül kezelésre, egyetlen PTV számára egyetlen reprezentációs pont lesz létre-
hozva.

Egyéb célpontok

Különböző célpontok (pl. minimum dózis pont vagy kezelési csoport koordi-
náta) meghatározása az alábbiak szerint lehetséges:
• Manuálisan, egy egyedi célpont hozzáadásával (lásd: lásd: 242. old.)
• Automatikusan az Auto Generation funkció segítségével (lásd: lásd: 244.

old.)
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Célpontok megtekintése

Ezek a Prescription lapon, a funkciós területen találhatók:

139. ábra 

Manuális pont megadása

Lépések

1. Egy pont manuális meghatározásához kattintson a funkciós terület Prescription lapján
levő Add gombra. A reprezentációs pontok nem hozhatók létre kézzel.

2. Ekkor egy manuális pont automatikusan hozzáadásra kerül a célpontok listájához és a
tervezési nézetekhez.

3.
A pont a vonatkozó ikonra való kattintással szerkeszthető.

Properties párbeszédablak

140. ábra 

Célpontok meghatározása
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A pont elnevezése mellett különféle módosítások lehetségesek, beleértve:

Összetevő Funkció

Custom position Megadhatja egy adott pozíció koordinátáit.

Retrieve position
from

A következő pontokat határozhatja meg:
• Coord. of Group: ezzel az opcióval a célpont beállítható egy adott kezelé-

si csoport helyzetének megfelelően.
Az alábbi pontok ugyancsak definiálhatók vagy egy adott szegmentált objek-
tum (pl. PTV) vagy a teljes terv számára:
• Focus Point of: ez az opció beállítja a célpontot egy kiválasztott objektum

helyzetének megfelelően.
• Min. dose point, Med. dose point vagy Max. dose point: ezek az opciók

a célpontot a kiválasztott objektum specifikus dózispontjához állítják be.

Update points au-
tomatically

Ha ez a jelölőnégyzet aktiválva van, a kiválasztott pont helyzete automatiku-
san frissül amikor a kezelési terv módosul.

Update Now A gombra való kattintással frissíthető a kiválasztott pont helyzete.

Function

• A pont tovább definiálható mint Point of Interest vagy mint Normalization
Point egy adott PTV számára.

• A Normalization Point kiválasztása esetén a kezelés során a pont keze-
lési előírás módszer kerül alkalmazásra a dózis-térfogat módszerrel szem-
ben (lásd: lásd: 171. old.).

A célpontok tulajdonságainak módosítása

A kiválasztott célpont tulajdonságainak megjelenítéséhez kattintson a megfelelő ikonra.

A célpont Properties párbeszédablakban rendelkezésre álló konfigurációs opciók a kiválasztott
célpontok típusától függnek.

Célpont Lehetőségek

Reprezentációs pontok

Csak a név szerkeszthető. A reprezentációs pontok az előírt dózist
mutatják, és a szoftver automatikusan állapítja meg azon PTV-k vonat-
kozásában, melyeknek nincs normalizációs pontjuk (azaz dózis-térfo-
gat előírás esetén).

Minden egyéb pont

Különféle módosítások lehetségesek, beleértve a felhasználó által defi-
niált pozíciót (Custom position), vagy akár a specifikus ponton alap-
uló pozíciót (a Retrieve position from használatával).
Egy pont Function tulajdonsága részletesebben is meghatározható a
következők egyikeként a PTV esetében (lásd: lásd: 242. old.):
• Point of Interest vagy
• Normalization Point

MEGJEGYZÉS. A Normalization Point kiválasztása esetén a kezelés
során a pont kezelési előírás módszer kerül alkalmazásra a dózis-tér-
fogat módszerrel szemben (lásd: lásd: 171. old.).
 

További információért a célpontok vonatkozásában lásd: lásd: 241. old.
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Pontok automatikus generálása

Kattintson az Auto Generation lehetőségre a Prescription lapon. Megjelenik a Generate
párbeszédablak.

141. ábra 

Összetevő Funkció

Select Points of In-
terest

Az alábbi jelölőnégyzetek közül válassza ki a létrehozandó ponttípusokat:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points vagy Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Ha ez a jelölőnégyzet ki van pipálva a kiválasztott pont helyzete automati-
kusan frissül amikor a kezelési terv módosul.

Generate Normali-
zation Points

• Itt normalizációs pontok generálhatók a célpont jelölőnégyzetek segítsé-
gével meghatározott ponttípusok számára.

• Normalizációs pontok generálása esetén a kezelés során a pont kezelé-
si előírás módszer kerül alkalmazásra a dózis-térfogat módszerrel szem-
ben (lásd: lásd: 171. old.).

Manuális pontok a képnézetben

① ②

142. ábra 

Célpontok meghatározása
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Szá
m

Összetevő

① Kézi pontmeghatározás: kezdőpont

② Kézi pontmeghatározás: kézi pontbeállítás minimális dózispontként

Egy adott objektum esetében automatikusan létrehozott célpontok (mint pl. minimális és
maximális dózispontok) pontos helyzete az adott objektumokhoz használt dózisszámítási rács
méretétől függ. Minden irányban a lehető legkevesebb rácspont használata érdekében a
rácsméret mindegyik objektumhoz egyénileg kerül illesztésre. Ez magyarázza, hogy a kisebb
szervek számára automatikusan generált pozíciók pontosabbak mint a nagyobb szervek
esetében.

A KEZELÉSI TERVVEL VÉGZETT MUNKA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 245



8.2 Különböző tervek összehasonlítása

Általános információk

A következőket hasonlíthatja össze:
• A Monte Carlo algoritmussal kapott dózisszámítás összehasonlítását a Ceruzanyaláb

algoritmussal kapott dózisszámítással az aktuális terv esetében.
• Két különböző kezelési terv.

Kezelési tervek összehasonlításának aktiválása

Lépések

1.

Kattintson a Plan Comparison gombra.

2.

• Két különböző terv összehasonlításához kattintson a Load Plan gombra.
• Két különböző, az aktuális tervben végzett dózisszámítás összehasonlítása érdekében

kattintson a Monte Carlo gombra.

Különböző tervek összehasonlítása
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8.2.1 A dózisszámítások összehasonlítása

Áttekintés

143. ábra 
Ha az aktuális tervben végzett Monte Carlo és Ceruzanyaláb dózisszámítást kíván
összehasonlítani (lásd: lásd: 246. old.) az összehasonlítási képernyő a fenti lapokra van felosztva.

Dual Reconst lap

144. ábra 
A lap baloldalán a Monte Carlo dózisszámítással, míg a jobboldalán a Ceruzanyaláb
dózisszámítással kapott axiális, koronális és szagittális nézetek láthatók.
A fő eszköztár funkciói (beleértve a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gombot, amellyel
aktiválni/inaktiválni lehet a baloldali nézetekben levő Monte Carlo számítást) a lap jobb oldalán
találhatók.

A Spy Glass lap

145. ábra 
A Spy Glass használatával közvetlenül összehasonlíthatja a Monte Carlo dózisszámítást (a
távcsőkereten kívül látható) a Ceruzanyaláb számítással.
A dózis skálainformációk (lásd még: lásd: 221. old.) a nézet jobb alsó sarkában láthatók. A Monte
Carlo és a Ceruzanyaláb vonatkozó értékei ugyancsak összehasonlíthatók a távcsővel.
A fő eszköztár funkciói (beleértve a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gombot, amellyel
aktiválni/inaktiválni lehet a baloldali nézetekben levő Monte Carlo számítást) a Spy Glass lap jobb
oldalán találhatók.
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DVH lap

146. ábra 
Itt lehetőség nyílik egy Monte Carlo algoritmussal kiszámított DVH és egy Ceruzanyaláb
algoritmussal kiszámított DVH összehasonlítására.
• A DVH-ra való kattintás lehetővé teszi a Monte Carlo és a Ceruzanyaláb megjelenítés közötti

váltást.
• Az aktív algoritmust a DVH alatt látható.
• Az aktív algoritmust egy tömör vonal jelzi a DVH-n. Az inaktív algoritmust egy pontozott vonal

jelzi.

Plan Content

A terv tartalma egy fastruktúrában jelenik meg, hogy ezen információk hozzáférhetők legyenek a
párbeszédablakból való kilépés nélkül.

Különböző tervek összehasonlítása
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8.2.2 Két különböző kezelési terv összehasonlítása

Áttekintés

Ha úgy döntött, hogy aktuális kezelési tervet összehasonlítja egy másik kezelési tervvel (lásd:
lásd: 246. old.), megjelenik egy párbeszédablak a tervek kiválasztására.

Plans párbeszédablak

147. ábra 
A Plans párbeszédablakban válassza ki azt a kezelési tervet amellyel a jelenlegi kezelési tervet
össze kívánja hasonlítani.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott tervtől függően különböző figyelmeztető üzenetek jelenhetnek meg,
amelyek jelzik a két terv közötti különbségeket. Mielőtt továbblépne gondosan olvassa el ezeket
az üzeneteket.
 

Összehasonlítási nézetek

148. ábra 
A kiválasztott kezelési terv betöltése után a megnyílik egy különálló összehasonlítási képernyő,
amely a fenti lapokat tartalmazza.
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Dual Reconst lap

149. ábra 
A lap baloldalán a jelenlegi terv, míg a jobboldalán a második terv axiális, koronális és szagittális
nézetei láthatók.
A fő eszköztár funkciói (beleértve a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gombot, amellyel
aktiválni lehet a Monte Carlo számítást) a lap jobb oldalán találhatók. 

A Spy Glass lap

150. ábra 
A Spy Glass használatával közvetlenül összehasonlíthatja az összehasonlításhoz kijelölt tervet (a
távcsőkereten belül látható) az aktuális kezelési terven belüli másik tervvel.
A fő eszköztár funkciói (beleértve a Toggle Monte Carlo / Pencil Beam gombot, amellyel
aktiválni lehet a Monte Carlo számítást) a Spy Glass lap jobb oldalán találhatók.

Különböző tervek összehasonlítása
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DVH lap

151. ábra 
Ezen a lapon összehasonlítható a jelenlegi terv számára kiszámított DVH és a második terv
számára kiszámított DVH.
• A DVH-ra való kattintás lehetővé teszi a jelenlegi terv és az összehasonlításra kiválasztott terv

megjelenítése közötti váltást.
• Az aktív terv azonosítása a DVH jobb felső részén jelenik meg.
• Az aktív tervet egy tömör vonal jelzi a DVH-n. Az inaktív tervet egy pontozott vonal jelzi.

Plan Content

152. ábra 
Az összehasonlítás érdekében, a tervek tartalma egy fastruktúrában jelenik meg.
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8.3 A tervezési nézet lehetőségei
8.3.1 A nézettípus váltása

Általános információk

A Toggle view mode gomb lehetővé teszi a megjeleníteni kívánt nézetorientációt és
objektumokat.

Nézetváltási lehetőségek Ütközési térkép

153. ábra 

Nézetváltási lehetőségek Sugárirányból látható nézetek

154. ábra 

Rendelkezésre álló lehetőségek

A Toggle view mode gomb az ütközési térkép és a sugárirányból látható nézetekben elérhető. Az
elérhető lehetőségek az alábbiak lehetnek:

A tervezési nézet lehetőségei
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Összetevő Funkció

Ütközési térkép

Front view (OARs only): egy anterior-posterior nézetet jelenít meg, amely
csak az OAR-okat tartalmazza.
Cranial view (OARs only): egy fej-láb irányú nézetet jelenít meg, amely
csak az OAR-okat tartalmazza.
Front view (All structures): egy anterior-posterior nézetet jelenít meg,
amely az összes szegmentált objektumot tartalmazza.
Cranial view (All structures): egy fej-láb irányú nézetet jelenít meg,
amely az összes szegmentált objektumot tartalmazza.
Machine View: megjeleníti a lineáris gyorsítót tartalmazó helyiséget.

Sugárirányból lát-
ható nézet

3D Objects: a kollimátor nézet rá van helyezve az elérhető szegmentált
objektumok 3D megjelenítésére.
DRRs: a kollimátor nézet rá van helyezve egy megfelelő DRR-re.
Object Contours: a kollimátor nézet rá van helyezve az elérhető szeg-
mentált objektumok kontúr megjelenítésére.
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8.3.2 Mélység nézet

Általános információk

A View Options gomb megjeleníti az elérhető orientációs lehetőségeket (lásd: lásd: 495. old.).
Ezzel a gombbal két további tervezési nézet érhető el a dózistervezési nézetekben: a Depth
nézet és a Field nézet.

A Mélység nézet aktiválása

A Depth nézet kiválasztása esetén a rekonstrukcióban megjelenik a jelenleg kiválasztott nyaláb
vagy ív szöveten átvezető útvonala (központi tengelye), amely a beteg bőrétől indul és a
kiválasztott kezelési csoport izocentrum koordinátáinál ér véget.

Nézetbeállítás: Mélység nézet

Mivel a nyaláb útvonala bármelyik irányból indulhat, a nézet orientációja nem mindig merőleges
az aktuális szelet nézetorientációjára. Ebben az esetben a nézet jobb felső részén megjelenő
nézetorientáció az Oblique.

① ②

155. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Mélységnézet: nyaláb

② Mélységnézet: ív

Általános információk

Mindegyik nézet felső részén az alábbi információk jelennek meg sárgával:
• A kezelési elem neve
• Az asztal szöge
• A kollimátor szöge (csak MLC kezelések esetén)
• Monitor egységek száma
• A gantry szöge (csak Konformális nyaláb és IMRT-nyaláb esetén)
• Átlagos bőrtávolság és átlagos egyenértékű távolság az összes ív esetében (csak ív kezelések

esetében)
A nézet azt is jelzi, hogy a heterogenitáskorrekció aktiválva van vagy sem (lásd: lásd: 108. old.).

A tervezési nézet lehetőségei
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Nyaláb információk megjelenítése

A mért távolságot (a nyaláb útvonala) egy sárga vonal jelzi, amely a bőrfelszínen egy fehér ponttal
kezdődik és egy zöld függőleges vonallal ér véget az izocentrumban.
• A zöld vonal a mező kiterjedését jelzi.
• A folytonos sárga vonal a nyaláb belépési útvonalát jelzi.
• A pontozott sárga vonal a nyaláb kilépési útvonalát jelzi.
• Az ív kezelések esetében, a teljes ívre érvényes távolságmérések egyenlően elosztott tíz fokos

szögekként jelennek meg. Minden nyaláb-útvonalat jelző vonal esetében, a nyalábnak a beteg
bőrével való kereszteződési pontját egy fehér pont mutatja.

Specifikus távolság információk

Az aktuális nyaláb vagy ív esetében, a bőrfelszín és az izocentrum abszolút távolsága és az
ennek megfelelő mélység a nyaláb útvonala mellet vannak feltüntetve (mm-ben).
A egyenértékű mélység érték figyelembe veszi a központi nyaláb mentén található szövet
sűrűségének változásait. Ezáltal ez az információ felhasználható a dózisalgoritmus mélység
számításának, vagy heterogenitás korrekciójának megerősítésére.

Ha nem jelöli be a Heterogeneity Correction jelölőnégyzetet, az helytelen
mélységekvivalenciához vezethet. Ennek okán ellenőriznie kell a mélységekvivalenciát és a
szöveti belépést az ív sík/mélységi projekciós nézetben, annak biztosítására, hogy a
bőrfelszín azonosítása helyes és a nyaláb/ív belépési pontok megfelelően bele vannak
foglalva a CT-vizsgálati tartományba.

Mindig gondosan ellenőriznie kell a mélységekvivalenciát és a szöveti belépést az ív sík/
mélységi projekciós nézetben minden nyaláb vagy ív esetében. Ez különösen fontos abban
az esetben, amikor a kezelési terv módosítása egy másik szoftverrel történik (pl. iPlan RT
Image) a nyalábok vagy ívek meghatározását követően. Ekkor, a megújított lokalizáció vagy
képfúzió miatt a szövetmodell (lásd: lásd: 75. old.) elmozdulhatott a referencia CT-
vizsgálathoz képest.

Ívszimulálás

Az ív kezelések esetében egy vezérlőpult (lásd:lásd: 276. old.) érhető el a mező nézet alsó
részén.
• Ez lehetővé teszi az egyes ívek nyaláb útvonalának tíz fokos lépésekben való megtekintését.
• A gantry aktuális dőlésszöge a vezérlőpult fölött jelenik meg sárgával.
• Az ütközési térkép jobb alsó részén levő asztal/gantry ikon ugyancsak jelzi a gantry és az

asztal helyzetét az elmozdulás alatt.
A sugárirányból látható nézetek alsó részén is megjelenik ugyanaz a vezérlőpult (lásd: lásd: 264.
old.).
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8.3.3 Mező nézet

Általános információk

A View Options gomb megjeleníti az elérhető orientációs lehetőségeket (lásd: lásd: 495. old.).
Ezzel a gombbal két további tervezési nézet érhető el a dózistervezési nézetekben: a Depth
nézet és a Field nézet.

A Mező nézet aktiválása

A Field nézet kiválasztása esetén a jelenlegi szeleten megjelenik egy sugárirányból látható nézet
a PTV-re vetítve.

Nézetbeállítás: Mező nézet

Mivel a nyaláb útvonala bármelyik irányból indulhat, a nézet orientációja nem mindig merőleges
az aktuális szelet nézetorientációjára. Ebben az esetben a nézet jobb felső részén megjelenő
nézetorientáció az Oblique.

① ②
156. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Mezőnézet: nyaláb

② Mezőnézet: ív

Mindegyik nézet felső részén az alábbi információk jelennek meg sárgával:
• A kezelési elem neve
• Monitor egységek száma
• A gantry szöge
• Az asztal szöge
• A kollimátor szöge (csak MLC kezelések esetén)
• A névleges kúpátmérő (Körív kezelések)

A nézet azt is jelzi, hogy a heterogenitáskorrekció aktiválva van vagy sem (lásd: lásd: 108. old.).

A tervezési nézet lehetőségei
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Mező megjelenítése

• Az aktuális nyaláb vagy ív esetében meghatározott besugárzási mező zölddel van
körvonalazva.

• Az elsődleges blendepofák kékkel vannak körvonalazva.
• A kiválasztott kezelési csoport izocentrumának koordinátáit egy zöld kereszt jelzi.
• A szegmentált objektumok kontúrokként jelennek meg.

Ívszimulálás

Az ív kezelések esetében egy vezérlőpult (lásd: lásd: 276. old.) érhető el a mélység nézet alsó
részén.
• Ez lehetővé teszi az egyes ívek nyaláb útvonalának tíz fokos lépésekben való megtekintését.
• A sugárirányból látható nézetek alsó részén is megjelenik ugyanaz a vezérlőpult (lásd: lásd:

264. old.).
• A gantry aktuális dőlésszöge a vezérlőpult fölött jelenik meg sárgával.
• Az ütközési térkép jobb alsó részén levő asztal/gantry ikon ugyancsak jelzi a gantry és az

asztal helyzetét az elmozdulás alatt.
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8.4 Kezelési elemek pozicionálása
8.4.1 Nyaláb/ív megjelenítés

Általános információk

Az Overview lap bal felső, és az Irradiation Plan lap bal alsó részében egy 3D áttekintés látható.
Ezekben a nézetekben, a nézet orientációjának (lásd: lásd: 495. old.) és az általában
megjelenítendő információk típusának meghatározása mellett (lásd: lásd: 496. old.) lehetősége
nyílik sajátos beállítások konfigurálására a nyalábok és ívek megjelenítésével kapcsolatosan.
A 3D nézetben megfigyelheti, hogy a nyaláb vagy ív útvonalán vannak-e olyan objektumok,
amelyeket el kell kerülni a kezelés alatt.
• A megjelenített nyalábok vagy ívek az Arc/Beam menüben történt választástól függnek. A

jelenleg kiválasztott kezelési elem zöld színben jelenik meg.
• Egy ív vagy nyaláb kiválasztásához rákattinthat a 3D nézetben vagy kiválaszthatja azt a

funkciós területen levő listából.
• Egy elemre vonatkozó szögértékek megjelenítéséhez helyezze az egérmutatót az adott elemre

a 3D nézetben.
• A kiválasztott elemre vonatkozó értékek (mint pl. az asztal- és a gantryszögek) ugyancsak

megjelennek a funkciós területen.

A nyaláb- és ívbeállítások aktiválása

Az Arc/Beam display gomb megnyit egy menüt, amely a nyaláb és ív megjelenítés elérhető
opcióit tartalmazza.

A nyaláb- és ívbeállítások meghatározása

157. ábra 
• All Beams/Arcs: a szoftver megjeleníti a jelen kezelési tervben meghatározott összes nyalábot

vagy ívet.
• Beams/Arcs of Group: a szoftver megjeleníti a jelen kezelési csoportban meghatározott

összes nyalábot vagy ívet.
• Selected Beam/Arc: a szoftver csak a funkciós területen kiválasztott aktuális nyalábot vagy

ívet jeleníti meg.
• No Beams/Arcs: a szoftver nem jelenít meg egyetlen nyalábot vagy ívet sem.

Van egy Thin eltérés az első három megjelenítés között.

Kezelési elemek pozicionálása
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Nyalábok és ívek pozicionálása

A kezelési csoportok pozicionálására a funkciós területen levő Position funkció (lásd: lásd: 196.
old.) használható. Egyéni nyalábok és ívek 3D áttekintő nézetben való áthelyezése az alábbiak
szerint végezhető.

①

②

③

①

158. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a vonatkozó nyalábot vagy ívet a funkciós területen levő listából.

2. Kicsinyítse a nézetet amíg a vonatkozó nyaláb vagy ív elem teljes egészében láthatóvá
válik.

3. Egy körnek kell megjelennie a kijelölt nyaláb végén ①. Az egérrel rákattintva húzza a kört
a kívánt helyzetbe az asztal és a gantry szögének beállításához.

4. Az ívek esetében, a kiválasztott ív kezdő- és végpontját egy-egy kör jelzi ②. Az asztal-
szöget egy négyzet jelzi ③.

5. Az egérrel rákattintva húzza a köröket és/vagy négyzetet a kívánt helyzetbe. A funkciós
területen levő megfelelő asztal és gantry értékek automatikusan frissülnek.
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8.4.2 Szeletnézetek

Általános információk

A dóziseloszlás megtekinthető szeletnézetekben (lásd: lásd: 486. old.).

Szeletnézet

159. ábra 

Dózismegjelenítés

A leírt funkciók segítségével a dóziseloszlás megjeleníthető a szelet nézetekben, a
következőkben leírtaknak megfelelően: lásd: 221. old.

Kezeléscsoport megjelenítése

Elem Leírás

Zöld kereszt A kiválasztott kezelési csoport izocentrumának koordinátái.

Kék kereszt A szelet nézetben levő más kezelési csoportok izocentrumának koor-
dinátái.

Szaggatott kör A pozíciómódban (a Position a funkciós területen választható ki) a
Körív kezelési csoportok előrejelzett félárnyéka.

Kezelési elemek pozicionálása
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8.4.3 Ütközési térkép

Általános információk

Az Irradiation Plan és Arc BEVs tervezési lapokon elérhető ütközési térkép a szegmentált
objektumok két dimenziós nézetét egy gömbfelszínre vetítve jeleníti meg. 
A Arc BEVs tervezési lap csak akkor elérhető ha a kezelési terv ív kezelési csoportokat tartalmaz.

Ütközési térképek: Ívkezelések

160. ábra 

Ütközési térképek: Nyalábkezelések

①
②

③④

⑤

⑥

161. ábra 
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Szá
m

Összetevő

① A jelenleg kiválasztott kezelési csoport izocentrumának koordinátái a gömb középpontjá-
ban helyezkednek el.

②
A jelenleg kiválasztott kezelési csoportban levő nyalábok vagy ívek ugyancsak a kezelési
csoport nézőpontjából vannak megjelenítve. A nyaláb központi tengelyének egy tervezett
objektumon való pontos áthaladási helye ugyancsak látható.

③ Az ütközési térkép jobb alsó részén levő asztal/gantry ikon jelzi a gantry és az asztal ak-
tuális helyzetét a jelenlegi kezelési mező esetében.

④ Az ütközési térkép bal alsó részén levő beteg ikon jelzi a beteg orientációját.

⑤

A tervezett objektumok az izocentrum nézőpontjából vannak a gömbfelszín belső felszí-
nére vetítve. A kiválasztott kezelési csoport koordinátáival megegyező koordinátákkal
rendelkező kezelési csoportba tartozó kezelési elemek szürke színnel vannak megjelenít-
ve.

⑥

Minden létfontosságú szerv kétszer kerül kivetítésre, egyszer a belépési szög esetében
(a nyaláb vagy ív eltalálja a szervet az izocentrumon való áthaladás előtt), és még egy-
szer a kilépési szög esetében (a nyaláb vagy ív eltalálja a szervet miután áthaladt az izo-
centrumon).

Két különböző projekciós technika kombinációja miatt, az ütközési térképen megjelenített
MLC alakzatok nem pontosak a létfontosságú struktúrák szempontból. Egy nyaláb vagy ív
beállítása után ellenőrizni kell a létfontosságú struktúrákhoz való viszonyulást a Field
nézetben (lásd: lásd: 256. old.).

Gantry és asztal szögek: Nyalábok

162. ábra 
Az egérmutató segítségével a kiválasztott nyaláb elem és nyaláb kezelési csoport helyzete
szabadon módosítható.

Gantry és asztal szögek: ívek

②

①

③

163. ábra 
Az egérmutató segítségével a kiválasztott ív elem és ív kezelési csoport helyzete ugyancsak
módosítható.
• Az íven levő piros pont ① mozgatásával módosíthatja az ív végpontját (gantry leállási helyzet)

Kezelési elemek pozicionálása
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• Az ív központi pontjának ② a vízszintes tengely mentén való mozgatása módosítja az asztal
szögét

• Az íven levő bekarikázott zöld pont ③ mozgatása lehetővé teszi az ív kezdőpontjának
módosítását (gantry kezdési helyzet)

Ha az egérmutatót a pontra helyezi, megjelenik a kiválasztott pont neve és a vonatkozó szög
információk.

Biztonsági megjegyzések

Az ütközési térképen levő ív reprezentáció nem mutatja az ív mezők méretét, hanem a
mezők központjának méretét. Ennek okán az ütközési térkép nem használható annak
ellenőrzésére, hogy létfontosságú struktúrák a nyaláb útvonalában vannak-e vagy sem.

Az ütközési térkép nem hívja fel a figyelmet a lineárisgyorsító-gantry és a kezelőasztal
közötti lehetséges ütközésekre! Kezelés előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelő módon
ellenőrizze a kezelőszobában, hogy a kiválasztott gantry és asztal szögek használhatók-e a
kezelés elvégzésére, a betegek sérülése vagy a berendezések, mint a kezelő berendezés,
károsodása nélkül.
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8.5 Sugárirányból látható nézetek

Általános információk

Az Irradiation Plan és Arc BEVs tervezési lapok megjelenítik a PTV számára tervezett
besugárzási mezőt.
• A besugárzási mező számára jelenleg tervezett alakzat zölddel van körberajzolva.
• Mindegyik szegmentált objektum, beleértve a PTV-t 3D-ben jelenik meg.
• Az izocentrum jelenlegi pozíciója a nézet közepére van helyezve és a kék fonalkereszt

metszéspontja jelzi.
A sugárirányból látható nézetekben megjelenő információk a kiválasztott lap és a kezelési csoport
típusának függvényében változnak:
• Lásd: 266. old.
• Lásd: 268. old.
• Lásd: 269. old.
• Lásd: 270. old.

Sugárirányból látható nézet: Irradiation Plan lap

① ②
164. ábra 

Szá
m

Összetevő

① MLC-nyaláb

② Körív

Az Irradiation Plan tervezési lapon megjelenített sugárirányból látható nézet a jelenlegi
besugárzási mezőt egyetlen gantryszögre vonatkoztatva mutatja.

Sugárirányból látható nézetek
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Sugárirányból látható nézet: Arc BEVs lap

① ②
165. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Standard ellenőrzési BEV

② Funkcionális BEV

Az Arc BEVs tervezési lap csak ív kezelések esetén elérhető el.
A lapon elérhető nyolc sugárirányból látható nézet mindegyike az ív egy tíz fokos darabját jeleníti
meg. Ennélfogva ezek a sugárirányból látható nézetek 70°-os ívtartományban teszik lehetővé a
besugárzási mező (zölddel körberajzolva) alakjának ellenőrzését.
Az elsődleges blendepofák kékkel vannak körvonalazva.
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8.5.1 Konformális ívek

Általános információk

Mind statikus, mind dinamikus Konformális ívvel végezhető kezelés.
Mindkét esetben a besugárzási mező a PTV alakjához lesz illesztve egy soklemezes kollimátor
segítségével. Ezáltal maximalizálható a daganatszövetbe leadott dózis, miközben biztosítható a
környező szövetek megfelelő védelme.

Statikus Konformális ívek

166. ábra 
A statikus Konformális ív kezelések esetén a besugárzási mező egyetlen ív síkban van a PTV
alakjához optimalizálva, vagyis egy átlagolt PTV alakzatot vesznek alapul minden nyaláb
szögértékhez.
MEGJEGYZÉS. A statikus konformális ívek esetében meghatározható egy engedélyezett átfedés
az egyes mezők között, ami befolyásolja az átlagolt MLC mező alakját (lásd: lásd: 196. old.)
 

Dinamikus Konformális ívek

167. ábra 

Sugárirányból látható nézetek
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A dinamikus konformális ív kezelések esetén a besugárzási mező illesztése a PTV
tulajdonképpeni alakjához 10°-os lépésekben történik a gantry elfordulása alatt.
Ez biztosítja a PTV maximális lefedettségét, miközben minimalizálja a környező szövetek és
meghatározott kockázatnak kitett szervek által kapott dózist.
A technika kivitelezéséhez egy összeköttetés szükséges a soklemezes kollimátor és a lineáris
gyorsító vezérlőegységei között. Ennek okán, ezen technika kivitelezése csak sajátos lineáris
gyorsító konfigurációkkal lehetséges, mint amilyen a Brainlab Novalis rendszer.

A KEZELÉSI TERVVEL VÉGZETT MUNKA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 267



8.5.2 Konformális nyalábok

Általános információk

A konformális nyaláb kezelések során több statikus nyalábot használnak, amelyek egy
soklemezes kollimátor segítségével a PTV alakjához vannak illesztve.

Konformális nyaláb

168. ábra 
Ezáltal a daganatba leadott dózis maximalizálható, miközben biztosítható a meghatározott
kockázatnak kitett szervek megfelelő védelme.

Sugárirányból látható nézetek
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8.5.3 IMRT-nyalábok

Általános információk

A standard, soklemezes kollimátorral kivitelezett IMRT kezelések esetén a sugárirányból látható
nézet hasonlít a konformális nyalábok esetében kapott sugárirányból látható nézethez.
Azonban, ha a kiválasztott lineáris gyorsító nem támogat egy megfelelő nagyságú sugárzási
tartományt, az IMRT mező fel lehet osztva akár öt részre is.

IMRT-nyaláb

① ②

169. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① IMRT-mező az opti-
malizálás előtt

Gombok a besugárzási mező módosításához (lásd: lásd: 271.
old.).

② IMRT-mező az opti-
malizálás után

A Toggle Fluence Display mindig megjelenik (lásd: lásd: 224.
old.).
A nézet alsó részén levő vezérlőpult a kiválasztott IMRT optimali-
zálási eredménynek megfelelő kollimátorlemez-szekvencia szimu-
lálására használható (lásd: lásd: 277. old.).
A vezérlőpult mellett levő számok az osztott mezők közötti váltás-
ra használhatók, ha ezek az IMRT optimalizálás során voltak ge-
nerálva.
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8.5.4 Körívek

Általános információk

A körív kezelések esetén a besugárzási mezőt egy specifikus radiológiai kúpátmérővel
rendelkező zöld kör jelzi. A radiológiai kúp mérete a Physics Administration (lásd: Program
felhasználói kézikönyve, Physics Administration 4.5) szerint van meghatározva.

Körív

170. ábra 
A Superimp. field for isoc. a radiológiai kúpátmérők MU súlyozott átlaga. Ez az érték a kezelési
csoport pozicionálása során használatos (lásd: lásd: 196. old.).

Minden kezelési mező esetében ellenőrizze, hogy a megfelelő, tervezett kúpos kollimátor
valóban fel van szerelve a lineáris gyorsítóra.

Sugárirányból látható nézetek
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8.5.5 A besugárzási mező beállítása

Fontos

Egy MLC kezelés tervezésekor jusson eszébe, hogy eltérések lehetnek az X és Y irányban a
tulajdonképpeni lemezpozíciók és a szoftver által mutatott besugárzási mező között. Ez a
használt sokleveles kollimátor kiképezésétől (levelek alakja, nyelv és gödör mérete) függ. Az
eltolódás kompenzálása érdekében a következőben meghatározhat egy lemezeltolást, illetve a
nyelv és gödör méretet: Physics Administration (lásd: Program felhasználói kézikönyv,
Physics Administration 4.5).

Tervezési alakzat megrajzolása

Kiterjesztheti a soklemezes kollimátor besugárzási mezőjét, pl. ha a lemezek nem fedik
megfelelően a PTV-t.

Lépések

1.

Kattintson a show/draw planning shape gombra. Az egérmutató kör alakot vesz fel.

2.

A nézet jobb felső részén levő kék csúszka segítségével állítsa be a kör átmérőjét.

3.

Az egérmutató segítségével határoljon körül egy területet a nézetben, amely köré a le-
mezek automatikusan pozicionálásra kerülnek.

4. A levelek automatikusan beállítódnak, hogy illeszkedjenek a kirajzolt területhez.

5. Ha a Show Dose funkció aktív (lásd: lásd: 221. old.), egy tervezési alakzat megrajzolása
esetén a dóziseloszlás automatikusan frissül.

6.
A körív kezelések esetén a besugárzási mező manuális módosítása nem lehetséges.
Ilyen esetben a show/draw planning shape gomb csak a tervezési alakzat megjeleníté-
sére használható.

Mesterséges objektum használata

A funkciós területen levő Prescriptions lapon különleges ecset funkciók érhetők el, amelyek
lehetővé teszik bizonyos struktúrák ideiglenes kiemelését. Ezen jelölések vizuális segédként

A KEZELÉSI TERVVEL VÉGZETT MUNKA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 271



használhatók a levelek pozícióinak beállításakor. Ez a funkció hasznos pl. a forró pontok
korrekciója során.

Lépések

1.

A funkció aktiválásához kattintson a Draw Obj. gombra.

2. Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.

3.

Egy megfelelő szeletnézetben hozza létre a kívánt mesterséges objektumot a vonatkozó
terület egérmutatóval való megjelölésével (kék körként jelenik meg).

4.

A funkciós területen levő Prescription lapon kattintson a megjelenő Show Obj. gombra.

5.

A sugárirányból látható nézetben megjelenik a mesterséges objektum a megfelelő he-
lyen, és itt a lemezek pozícióinak manuális beállításában segédletként használható.

Lemez- és blendepofa-pozíciók beállítása kézzel

Lépés

Kattintson a show/change leaves and jaw positions gombra a lemezek pozícióinak manuális
beállításához.

Ha a jelenlegi kezelési elem tulajdonságaiban ki volt jelölve a Manual opció (lásd: lásd: 208. old.),
a blendepofák helyzete ugyancsak manuálisan beállítható a besugárzási mezőhöz, a sugárzási
szivárgás csökkentése érdekében.

Sugárirányból látható nézetek
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171. ábra 
Ez egyes levelek zöld csíkként jelennek meg.

Lépés

Egy lemez pozíciójának beállításához húzza annak külső szélét az egérmutatóval.

Amikor az egérmutató egy lemezre van helyezve megjelenik a vonatkozó lemezsor, lemezszám
és a lemeznek a kollimátor központi tengelyétől mért távolsága.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott MLC függvényében az egyes levelek vastagsága változhat.
 

MEGJEGYZÉS. A dinamikus konformális ívek esetében a lemezek pozíciója nem módosítható,
mivel a lemezmozgás korlátozásainak megtartása érdekében el kell végezni a lemezek
szekvenálását.
 

172. ábra 
Ez egyes blendepofák szürke területként jelennek meg.

Lépés

Egy blendepofa pozíciójának beállításához húzza annak külső szélét az egérmutatóval.

Amikor az egérmutató a blendepofa szélére van helyezve megjelenik a megfelelő blendepofa
neve (Y1, Y2, X1 vagy X2), és a blendepofának a kollimátor központi tengelyétől mért távolsága.

Biztonsági megjegyzés

Annak biztosítására, hogy egyetlen blendepofa sem fedi a PTV-t, és a kockázatnak kitett
szervek megfelelően árnyékolva vannak, ellenőrizze a blendepofa-beállításokat a
sugárirányból látható nézetben.

Az átfedésben lévő blendepofák általában nem kielégítő PTV-lefedettséget okoznak. Ezért a
blendepofa-beállításokat ellenőrizni kell az IMRS eljárás alatt.
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Lemezértékek megadása

Lépés

Kattintson az enter leaf positions numerically gombra az egyes lemezek értékeinek közvetlen,
egy Adjust párbeszédablakban történő megadásához.

.

173. ábra 
Az Adjust párbeszédablakban mindegyik lemezsornak egy oszlop felel meg.
A vonatkozó lemezsor mindegyik lemeze esetében rendelkezésre áll egy beviteli mező, amely a
kollimátor központi tengelyétől mért távolságot (mm-ben) tartalmazza.

Lépések

1. Módosíthatja a lemez értékét egy értéknek a mezőbe való közvetlen beírásával, vagy az
egérmutatóval húzva a lemez külső szélét a mező nézetben.

2.

Az egyik mezőről a következő mezőre való ugráshoz használhatja a billentyűzeten levő
Tab billentyűt. A Ctrl + Tab gyorsparancs átmásolja a jelenlegi mező értékét a következő
mezőbe. A Ctrl + bal egérgomb kattintás kombináció átmásolja a jelenlegi szöveges
mezőt abba a mezőbe amelybe az egérrel kattint.

3.

A jelenleg nem látható lemezek értékeinek megjelenítéséhez görgessen a megadott nyíl-
gombok segítségével.

4. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez.

Sugárirányból látható nézetek
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8.5.6 A besugárzási mező visszaállítása

Automatikus visszaállítás

A lemezpozíciókon és a besugárzási mezőn végzett manuális módosítások automatikus
visszaállításra kerülnek az alábbi esetekben:
• egy statikus konformális nyaláb vagy egy statikus konformális ív asztal, gantry (egy

meghatározott ív kezdő- és végszöge) vagy kollimátor szögének módosítása esetén;
• egy dinamikus konformális ív asztal vagy kollimátor szögének módosítása esetén.

Az alakzat és a lemezek automatikus visszaállításának megelőzése érdekében használja a
zárolás és fagyasztás funkciókat (lásd: lásd: 211. old.).

Tervezési alakzat alaphelyzetbe állítása kézzel

Lépés

Kattintson a reset manual changes to shape gombra a kézi lemezbeállítások visszavonásá-
hoz. A lemezek visszaállnak a szoftver által meghatározott automatikusan adaptált helyzetbe.

A besugárzási mező vagy a levelek manuális adaptálását követően, egy PTV-től eltérő
objektum kiválasztása esetén a reset manual changes to shape gombra kell kattintania,
hogy a leveleket visszaállítsa az automatikusan felvett helyzetükbe.
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8.5.7 Ívszimulálás

Általános információk

Az ív kezelések mélységi nézetében (lásd: lásd: 254. old.), mező nézetében (lásd: lásd: 256. old.)
és sugárirányból látható nézetében (lásd: lásd: 264. old.) egy vezérlőpult áll rendelkezésre, amely
lehetővé teszi az ív mozgásának tíz fokos lépésekben való szimulálását a gantry kezdőpontjától
annak végpontjáig.
Az IMRT kezelések optimalizálásához a vezérlőpult elérhető a sugárirányból látható nézetben is.
Ebben az esetben lehetővé teszi a lemezszekvencia szimulálását a kiválasztott IMRT-
optimalizálás eredményének megfelelően.
MEGJEGYZÉS. Ha a kezelési beállítás nagyon komplex, a lépések megjelenítéséhez
elégségesen gyors nézetfrissítés nem mindig lehetséges.
 

Vezérlőpult

174. ábra 
A gantry aktuális dőlésszöge a vezérlőpult fölött jelenik meg sárgával.
Az ütközési térkép jobb alsó részén levő asztal/gantry ikon ugyancsak jelzi a gantry és az asztal
helyzetét az elmozdulás alatt.

Arc BEVs lap

A lapon elérhető nyolc sugárirányból látható nézet mindegyike az ív egy tíz fokos darabját jeleníti
meg. Ennélfogva ezek a sugárirányból látható nézetek 70°-os ívtartományban teszik lehetővé a
besugárzási mező (zölddel körberajzolva) alakjának ellenőrzését.

175. ábra 
Ha az ív nagyobb mint 70°, a nézetek automatikusan megjelenítik a következő lépést amíg az ív
utolsó tíz fokos lépése is megjelenítésre kerül.

Sugárirányból látható nézetek
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Ívszimulálás elvégzése

A vezérlőpult segítségével ellenőrizze a különböző besugárzási mezőket és gantry pozíciókat az
alábbiak szerint:

Lépések

1. A gantry első vagy utolsó pozíciójához való ugrás érdekében kattintson a szélső baloldali
vagy jobboldali gombra.

2. Az ívben való tíz fokos lépésekben történő előre- és hátra-navigálás érdekében kattintson
a lejátszás gomb jobb- vagy baloldalán levő gombra.

3. A teljes íven végighaladó mozgássorozat elindítása érdekében kattintson a lejátszás
gombra.

4. A mozgássorozat leállítása érdekében kattintson a leállítás gombra.

5. Az ív egy adott pozíciójára való ugrás érdekében használja a csúszkát.

IMRT-nyalábszimuláció elvégzése

Ha kezelési tervben IMRT nyaláb elemeket határozott meg és elvégezte az IMRT optimalizálást
(lásd: lásd: 315. old.), a sugárirányból látható nézetben (lásd: lásd: 264. old.) ugyancsak
megjelenik a vezérlőpult amikor a funkciós területen kijelöl egy IMRT nyalábot.
Ebben az esetben a vezérlőpult segítségével szimulálhatja a levelek sorba állítását a kiválasztott
IMRT optimalizálási eredménynek megfelelően.

176. ábra 
A vezérlőpult segítségével tekintse át a levelek sorba állítását az alábbiak szerint:

Lépések

1. A lemezsorozat kezdő- vagy végpontjához való ugrás érdekében kattintson a szélső ba-
loldali vagy jobboldali gombra.

2. A lemezsorozatban lépésenként való előre- és hátra-navigálás érdekében kattintson a le-
játszás gomb jobb- vagy baloldalán levő gombra.

3. A lemezsorozat szimulálásának elindítása érdekében kattintson a lejátszás gombra.

4. A szimuláció leállításához kattintson a leállítás gombra.
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Lépések

5. A lemezsorozat egy adott lépésére való ugrás érdekében használja a csúszkát.

A lemezek szekvenálásának szimulálása során az egyes lemezpozíciók által leadott dózisfrakció
és az MU-k a vezérlőpult fölött sárga színnel lesznek megjelenítve. Ugyancsak megjelenik a
lemezpozíciók teljes száma.

Kiegészítő ellenőrzés

Ugyancsak hasznos lehet a besugárzási mezők és gantry pozíciók vagy a lemezek
szekvenciájának a sugárirányból látható nézet maximalizálásával (a Full Screen funkcióval
jeleníthető meg) történő áttekintése, amit az ívek vagy lemezek szekvenciáján való átgörgetés
követ (vagy az eszköztár funkciók vagy az egér görgetőgombja segítségével).

Sugárirányból látható nézetek
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8.6 Dózisobjektum létrehozása

Általános információk

Miután megtervezte a dóziseloszlást, létrehozhat egy dózisobjektumot. 
Ez egy izodózisvonalakból létrehozott objektum. Használható például térfogatelemzésre vagy a
dózis 3D megjelenítéséhez.

Dózisobjektum létrehozása

Lépések

1.

A dózisobjektumokat a következő módszerekkel tudja létrehozni:
• A Treatment Planning lépésben válassza ki tervet a Functions területen, és kattintson

a jobb egérgombbal. Kattintson a Create Dose Object menüpontra a helyi menüben.
• Az Object Creation lépésben kattintson a Create Dose Object... lehetőségre a Func-

tions területen. Először meg kell terveznie a dóziseloszlást.
• A Physician’s Review lépésben kattintson a Create Dose Object... lehetőségre a

Functions területen.

2.

Megjelenik a Dose Thresholding párbeszédablak:

①

3.

Tegye a következők egyikét:
• Állítsa be az objektumhoz minimálisan hozzáadni kívánt dózisszázalékot a Use Dose

Threshold lehetőségben, vagy
• a Use Dose Values between mezőkben állítson be egy hozzáadni kívánt dózistarto-

mányt.
Az értékek beállításához mozgassa az egérmutatót a dózisskála fölé ①. Megjelenik egy
fehér határolókeret:
• A dózistartomány beállításánál kattintson bal gombbal a mező felső szélére a felfelé

vagy lefelé történő mozgatásához, amivel beállíthatja a dózistartomány felső határérté-
két.

• A dózistartomány vagy a dózisküszöbérték beállításánál kattintson bal gombbal a mező
alsó szélére a felfelé vagy lefelé történő mozgatásához, amivel beállíthatja a dózistarto-
mány küszöbértékét vagy az alsó határértékét.
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Lépések

4.

Ha adott területekre akar összpontosítani, akkor a következőkben állíthatja be a dózisob-
jektumot a dózis alapján:
• A határolókeretben, amelyet módosíthat a megjelenített szeletekben.
• Egy fizikai struktúrában, a Use Dose in Bounding Box including the Dose in this

object alatti listából kiválasztva.

5.
Ha ki akarja zárni a figyelembe vételből a dózist adott területeken, akkor a Use Dose in
Bounding Box excluding the Dose in this object alatti listából választva beállíthatja a
dózisobjektumot, hogy kizárja a dózist egy fizikai struktúrában.

6. Adjon nevet a dózisobjektumnak.

7. Kattintson az OK gombra. Létrejön egy új dózis, és megjelenik a funkcióterület objektum-
listájában.

Dózisobjektum létrehozása
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8.7 Már leadott dózis megtekintése

Általános információk

Az iPlan RT Dose olyan funkciókat biztosít, amelyekkel importálhatja betegek már leadott dózist,
hogy lássa, az hatással van-e a jelenlegi tervezésre.
MEGJEGYZÉS. Csak az iPlan RT szoftverrel létrehozott dózismátrixot importálhatja. Nem
importálhat dózismátrixot másik tervezőrendszerből (pl. Dicom RT-ből).
 

Dózisimportálási forgatókönyvek

A dózisimportálás a következő helyzetekre érhető el:
• Egy meglévő terv már leadott dózisa dózisösszegzésének megtekintése.
• Egy meglévő terv már leadott dózisának importálása az iPlan RT Adaptive szoftverrel való

átnézés utáni módosításhoz.
• A már leadott dózis importálása egy olyan beteg számára, akinek ismétlődő kezelésre van

szüksége.

Aktív vagy inaktív dózismátrixok

Az iPlan RT szoftverbe importált dózismátrixok a következő két állapot egyikével
rendelkezhetnek:

Aktív
Az aktív dózismátrixok a dózisszámításkor vannak figyelembe véve (azaz a
DVH-diagramoknál a Refresh MU alapjaként, az IMRT-optimalizálásnál alap-
dózisként stb.). Ezek hatással vannak a tervezési folyamatra.

Inaktív

Az inaktív dózismátrixok soha nincsenek figyelembe véve a dózisszámítás so-
rán. Ezek nincsenek hatással a tervezési folyamatra. Ideiglenesen „aktiválhat-
ja” az inaktív dózismátrixokat az általános dóziseloszlás vagy dózisértékek
vizsgálatához, majd inaktiválhatja őket ismét.

A tervezés során bármikor módosíthatja egy importált dózismátrix aktív/inaktív állapotát.

A DVH értelmezése

Ha az előzőleg alkalmazott dózismátrixok importálva vannak és hozzá vannak adva az aktuális
kezelési tervhez, akkor előfordulhat, hogy a DVH egy mesterséges dózismátrix-összegzést jelenít
meg. A ténylegesen leadott dózismátrix eltérő lehet az anatómiai struktúrától és a tényleges
kezelési pozíciótól függően. A kezelés ideje alatt bekövetkező térfogatváltozásokat szintén
figyelembe kell venni a DVH értelmezésekor.

Biztonsági megjegyzések

Győződjön meg róla, hogy a kívánt munkafolyamatnak megfelelően választja ki az
importálási munkafolyamatot: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT
vagy Import dose for recurring plan. Ez biztosítja, hogy az iPlan RT elvégzi az
ellenőrzéseket, és megjeleníti a kiválasztott forgatókönyvvel kapcsolatos információs és
figyelmeztetőüzeneteket.

Ha egy már exportált kezelés módosult a kezdeti exportálás után, akkor győződjön meg
róla, hogy minden érintett kezelési eszköz megkapja a vonatkozó kezelési terv
paramétereinek frissített verzióját. Ez többek közt, de nem kizárólagosan a következőket
foglalja magában: az R&V rendszer, betegpozicionáló-rendszerek, célterület-pozicionáló
filmek stb. Ezenfelül minden érintett személyt (fizikus, orvos, terapeuta stb.) értesíteni kell!
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Importált dózismátrixot (aktív vagy nem aktív a dózisszámításban) tartalmazó kezelési terv
jóváhagyása előtt egy képzett és tapasztalt fizikusnak vagy orvosnak alaposan ellenőriznie
kell a tervet, beleértve a képfúziót is.

A dózismátrixok menthetők az egyes kezeléscsoportokhoz és a teljes tervhez is.
Importálhatja az egyes dózismátrixokat egyedi kezeléscsoporthoz egyetlen alkalommal,
hogy azok véletlenül se legyenek többször figyelembe véve. Azonban importálható a
dózismátrix egy teljes tervhez és a dózismátrixok egy tervben lévő önálló
kezeléscsoportokhoz. Az iPlan RT felhasználójának kell biztosítania, hogy vagy csak teljes
tervhez exportált dózismátrixot importáljon, vagy egyes kezeléscsoportokhoz exportált
dózismátrixokat importáljon.

A mentés során a dózismátrix koordinátái az eredeti kezelési terv igazításkészletéhez
fognak kapcsolódni. A dózismátrix csak akkor importálható, ha ez az igazításkészlet egy új
tervnek is része. Az importált dózismátrix megfelelő helyen való integrálásának
biztosításához a különböző képállományokat megfelelően egyesíteni kell egymással.

Győződjön meg róla, hogy a dózismátrix importálása során, hogy az importált dózis a
ténylegesen leadott dózisnak felel meg! Ellenőrizze, hogy az importált dózismátrix a kívánt
dózismátrix. A dózismátrix importálása során ellenőrizze a „Dose Scaling Factor” vagy a
„Number of Fractions” értékét.

Az importált dózismátrixok különböző rácsméretei és a ténylegesen kiszámított
dózismátrixok a kezelési terven belül izodózisinterpolációt eredményeznek. Ezek az
interpolációk az eredeti tervtől enyhén eltérő dózismegjelenítéshez vezethetnek.

A dózismátrix mentése

Ezeknek a funkcióknak a használatához a dózist előzőleg menteni kell dózismátrixként a tervben.
A dózismátrix mentése:

Lépések

1.
A funkcióterületen vagy a Plan Content lapon válassza a következők egyikét:
• az (RTPlan) kezelési terv (a teljes dózis mentéséhez) vagy
• egy kezeléscsoport (a csoport által leadott dózis mentéséhez)

2.

Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez:
• Egyetlen kezeléscsoport által leadott dózis mentéséhez válassza a Save Dose Matrix

for Group lehetőséget.
• A teljes terv alapján leadott dózis mentéséhez válassza a Save Dose Matrix for

RTPlan lehetőséget.

3. A tervezett dózis dózismátrixfájlként lesz mentve.

MEGJEGYZÉS. A dózis az importálása után nem importálható ismét.
 

MEGJEGYZÉS. A kezelési terv elfogadásakor (lásd: lásd: 359. old.) az alkalmazás képes
menteni a dózismátrixokat az összes kezeléscsoporthoz. A „jóváhagyott” dózismátrixokat
használhatja később a hozzáadáshoz.
 

MEGJEGYZÉS. A „Dose for Adaptive RT”-ként hozzáadni kívánt dózismátrixok exportálása során
ügyeljen rá, hogy a „Treatment Group” csoporthoz tartozó dózismátrixokat exportálja. A teljes
tervhez exportált dózismátrixok kizárólag a következőkhöz használhatók: „Dose for Summation”,
illetve „Dose for a Recurring Plan”.
 

Mentett dózismátrixfájlok törlése

Lépések

1. Válassza ki az kezelési tervet a funkcióterületen található listából.
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Lépések

2. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza a Delete Do-
se Matrix Files menüpontot. Megjelenik a Delete Dose Files párbeszédablak.

3. Jelölje ki a törölni kívánt mentett fájlokat, és kattintson az OK gombra.

A dózismátrix felbontásának módosítása

Dózismátrix mentése előtt előfordulhat, hogy módosítania kell a mentett dózismátrix felbontását.
Egy dózismátrix felbontását az RTPlan Properties párbeszédablak (lásd:lásd: 214. old.) Dose
Resolution mezőjében adhatja meg.
A dózismegjelenítés és a kiszámított DVH-k pontossága attól a dózisfelbontástól függenek,
amellyel a dózismátrix exportálva volt. A dózismátrix importálása után az összes lekérdezett
dózispont ki lesz számítva az előre kiszámított és a tárolt dózismátrixpontok közti lineáris
interpolációval. A lineáris interpoláció pontossága függ attól, hogy mennyire finomra van állítva a
dózis felbontása, valamint magától a dóziseloszlás homogenitásától (lásd: 177. ábra).

177. ábra 
Ez az ábra bemutatja a csökkenő dózispontosság hatását, amikor durvább felbontású
dózismátrixok vannak a DVH-számításhoz felhasználva. Ugyanazon a DVH-rácson alapuló három
DVH-számítás van összehasonlítva:
• Eredeti terv: a dózis minden rácsponthoz ki van számítva interpoláció nélkül.
• 2 mm-es felbontás: a dózis a DVH-rácspontokhoz egy 2 mm-es felbontású dózismátrix

importált dózisértékeinek interpolálásával vannak kiszámítva.
• 4 mm-es felbontás: a dózis a DVH-rácspontokhoz egy 4 mm-es felbontású dózismátrix

importált dózisértékeinek interpolálásával vannak kiszámítva.
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8.7.1 Dózis hozzáadása az összegzéshez

Általános információk

Ha a kezelés közben azt észleli, hogy a tervet frissíteni kell, akkor ezzel a funkcióval összegezheti
és megjelenítheti a már leadott dózist.
Az iPlan RT azt feltételezi, hogy az eredeti terv referenciakészlete van használatban, és az nem
változott a tervfrissítés során. Az importált dózismátrix aktívra van állítva alapértelmezésben.
Ezért az ilyen típusú dózismátrix hatással van a tervezési folyamatra. Az importált dózismátrixról
feltételezi a rendszer, hogy részben hozzájárul a teljes tervelőíráshoz.

A hozzáadott dózismátrixok alapértelmezésben figyelembe vannak véve a
dózisszámításokban (például előírásban és IMRT-optimalizálásban), de a DICOM-
exportálásban nem. Kizárólag összegzési célból az importált dózismátrix
referenciakészletének (CT) és az aktuális tervnek azonosnak kell lennie. Az előzőleg
létrehozott kezelési terveket le kell adni az importált dózismátrixok szerint.

A megjelenített dóziseloszlás csak akkor helyes, ha a referenciakészlet azonos marad, és
az importált dózismátrix aktív.

Dózis hozzáadása az összegzéshez

Lépések

1. A Treatment Planning lépésben válassza ki a kezelési tervet a funkcióterületen található
listában.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza az Add Dose
Matrix for Summation menüpontot.

3. Jelölje ki az importálni kívánt dózismátrixot.

4. Megjelenik a Dose Import párbeszédablak. Szükség szerint módosítsa a dózisimportálá-
si tulajdonságokat (lásd: lásd: 285. old.), és kattintson az OK gombra.

5.

Az importált dózismátrix megjelenik a funkcióterületen található listában. Ha kijelöli, mó-
dosíthatja a tulajdonságait, vagy aktívvá teheti a jelenlegi terv részeként.

• Ha az Active Dose Matrix lehetőségre kattint, az importált dózismátrix aktív része lesz
a tervnek, és figyelembe lesz véve, amikor a Refresh MU lehetőségre kattint.

• Ha a Properties lehetőségre kattint, akkor megjelenik a Dose Import tulajdonságpanel
(lásd: lásd: 285. old.).
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Dózisimportálási tulajdonságok

Amikor dózismátrixot importál összegzéshez, vagy kijelöli a tulajdonságait importáláshoz, ez a
párbeszédpanel jelenik meg:

①
②

③
④

178. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Dose Matrix Name Szerkesztheti a dózismátrix nevét.

② Dose Scaling Factor

Az importált dózisnak mekkora része legyen figyelembe véve az
összegzéshez:
• 1.00: az előző dózis 100%-a lesz figyelembe véve
• 0.25: az előző dózis 25%-a lesz figyelembe véve

MEGJEGYZÉS. Ezt az értéket csak importáláskor módosíthatja.
Ezután az iPlan RT csak a konfigurált értéket jeleníti meg itt.
 

③ Assigned PTV Kattintson az Edit gombra a PTV-hozzárendelés és csoportsú-
lyozás módosításához.

④ Active Dose Matrix Lásd: lásd: 281. old.
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8.7.2 Dózis importálása adaptív RT-hez

Általános információk

Megtekintheti az aktív, frakcionált tervekben már leadott dózisokat, és ennek megfelelően
frissítheti a hátralévő frakciók számát. Ez több frakció kezelése után, a már leadott dózisok
importálásával lehetséges.
A hátralévő frakciókhoz mindenképpen javasolt frissítési vizsgálatot végezni. Az importált
dózismátrixok alapértelmezett állapota inaktív. A már alkalmazott dózis a kezelt frakciók
számának megadásával automatikusan kivonható az eredeti kezelési előírásokból.
A megjelenített dózisösszegzés nem feltétlenül felel meg az aktuális betegkezelésnek a
különböző kezelési beállítások, a beteg anatómiai változásai, illetve a szervek méretbeli
változásai miatt.

Biztonsági megjegyzések

A dózismátrixnak ilyen esetekben inaktívnak kell lennie, hogy ne keletkezzen zavar az
előző és az aktuális terv között. Az iPlan RT így nem tekinti úgy, hogy az IMRT
optimalizálása, a kiszámított MU-k és a fennmaradó frakciók kezelési előírása során
figyelembe kell veszik az importált dózist.

Az iPlan RT lehetővé teszi az Adaptive RT-forgatókönyvhöz tartozó dózismátrixként
importált dóziseloszlások megjelenítését. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a megjelenített
dózisösszegzés nem feltétlenül felel meg az aktuális betegkezelésnek a különböző
lehetséges kezelési beállítások, a beteg anatómiai változásai, illetve a szervek méretbeli
változásai miatt. A végleges tervhez inaktiválni kell az importált dózismátrixot. A
fennmaradó frakciók számát az importált dózismátrixoktól függetlenül tervezze meg.

Importált dózismátrixok használata az Adaptive RT-hez

Lépések

1.

Mentse az eredeti tervnek megfelelően leadott dózismátrixot. Ezt például elvégezheti a ti-
zedik frakció után.
MEGJEGYZÉS. A „Dose for Adaptive RT”-ként hozzáadni kívánt dózismátrixok exportálá-
sa során ügyeljen rá, hogy a „Treatment Group” csoporthoz tartozó dózismátrixokat ex-
portálja (lásd: lásd: 282. old.). A teljes tervhez exportált dózismátrixok kizárólag a követ-
kezőkhöz használhatók: „Dose for Summation”, illetve „Dose for a Recurring Plan”.
 

MEGJEGYZÉS. Az eredeti terv jóváhagyása során minden kezeléscsoporthoz menthető
dózismátrix. A mentett mátrixok később importálhatók az Adaptive RT-forgatókönyvbe.
 

2.

Az Adaptive RT segítségével megtekinthetők a beteg fiziológiai változásai, illetve a fris-
sebb CT-vizsgálathoz igazíthatók a kezelési objektumok. Ha megfelelőnek találja a terve-
zési objektumok elhelyezkedését az új CT-vizsgálatban, végezzen újratervezést.
Az új CT-terv és az átalakított objektumok szolgálnak majd az új terv alapjául az iPlan
RT-ben.

3.

Az izocentrum ekkor még mindig az eredeti tervben megadott pozícióban van, mivel stati-
kus fúzióból származik. Ha azonban a beteg fiziológiája megváltozott, ez a továbbiakban
nem optimális pozíció. A dózisvonalak és a DVH nem teljesíti a kezelési előírást.
Új pozícióba állíthatja az izocentrumot a PTV változásának megfelelően (lásd: lásd: 196.
old.).

Már leadott dózis megtekintése

286 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Lépések

4.

Az eddig leadott dózis megjelenítése:
• A Treatment Planning lépésben válassza ki a kezelési tervet a funkcióterületen talál-

ható listában.
• Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza az Import

Dose for Adaptive RT menüpontot.
Megjelenik a Dose Import párbeszédablak (lásd: lásd: 288. old.).
Az adaptív újratervezéshez használni kívánt importált dózismátrixot csatlakoztatni kell az
eredeti tervhez tartozó PTV-objektumnak megfelelő „új” PTV-objektumhoz.
A PTV-hez való hozzárendelést (a megfelelő PTV-hez több PTV esetén) arra használja
az iPlan RT, hogy automatikusan kivonja a már besugárzott frakciókat az előírásból, ha
ez a beállítás be van jelölve. Az iPlan RT által megjelenített néhány konzisztencia-ellen-
őrzés és azok figyelmeztetőüzenetei a PTV megfelelő hozzárendelésén alapulnak.

5.

Módosíthatja a dózisimportálást, hogy megjelenítse a beteg aktuális állapotát ezekkel a
lehetőségekkel:
• Korlátozhatja az importálást csak a azokra a frakciókra, amelyek már le vannak adva.
• Csökkentheti az előírásból leadott dózis mennyiségét az előző frakciók előírásból való

kivonásával.

6.

Amikor már importálva van a dózismátrix az első frakciókhoz, létrehozhat egy tervet a
hátralévő frakciókhoz:
• Dózismátrix beállítása inaktívként
• Kattintson a Refresh MU lehetőségre

7.

A többi tervfrakció kezelése után pedig megismételheti az adaptív forgatókönyvet. Ehhez:
• Mentsen dózismátrixokat a frissített terv minden kezeléscsoportjához (vagy együttesen,

a terv jóváhagyásával).
• Miután további frakciókat alkalmazott a frissített terv alapján, kezdje meg a további ter-

vadaptálást (azaz kezdje a 2. lépéssel), a frissített terv mentett dózismátrixainak segít-
ségével.

A dózismátrixokkal tárolt frakcionális információk

Az iPlan RT információt tárol az azokhoz a kezeléscsoportokhoz tartozó mentett dózismátrixokkal
együtt, amelyek dózisszámítási adatokat tartalmaznak az eredeti terv frakcióihoz.
Az eredeti tervhez („A” terv) exportált dózismátrixok által tartalmazott dózis például
• „fractions 1...20 of 20” („A” mátrix exportált formában)

Importálás után megadhatja a már alkalmazott frakciók számát, és a következőre módosíthatja
például az importált dózismátrix értékét:
• „fractions 1...5 of 20” („A” mátrix importálás után)

A terv frissítése („B” terv), illetve a frissített tervhez tartozó dózismátrixok mentése után a
következő információ tárolódik a mentett dózismátrix mellett:
• „fractions 6...20 of 20” („B” mátrix exportálás után)

Importálás után ismét megadhatja a frissített tervben („B” terv) alkalmazott frakciók számát, és a
következőre módosíthatja például az importált dózismátrix értékét:
• „fractions 6...13 of 20” („B” mátrix importálás után)

Ekkorra elkészül a „C” terv (amelyben megjelenik az eredeti 20 frakcióból a 14 - 20. frakcióhoz
készült frissített terv, amely két dózismátrixot tartalmaz az előző tervekhez és a nekik megfelelően
alkalmazott dózisfrakciókhoz):
• „fractions 1...5 of 20” (azaz „A” mátrix importálás után, benne az „A” tervben alkalmazott

frakciókkal)
• „fractions 6...13 of 20” (azaz „B” mátrix importálás után, benne a „B” tervben alkalmazott

frakciókkal)
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Dózisimportálási tulajdonságok

Dózismátrix importálásakor, illetve a tulajdonságok importálás utáni kiválasztásakor a következő
párbeszédpanel jelenik meg:

①
②

③

⑤

④

179. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Dose Matrix Na-
me Szerkesztheti a dózismátrix nevét.

② Number of Irra-
diated Fractions

Az alkalmazott frakciók száma annak a kezeléscsoportnak a haszná-
latával, amelyikhez exportálva volt a dózismátrix.

③ Assigned PTV Kattintson az Edit gombra a PTV-hozzárendelés és csoportsúlyozás
módosításához.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Presc-
ription

Amikor aktiválva van, a terv előírásában meghatározott dózis csök-
kentve van a már leadott dózis kivonásával.

⑤ Active Dose Mat-
rix

Ha aktívvá teszi a dózismátrixot, az importált dózismátrix aktív része
lesz a tervnek, és figyelembe lesz véve, amikor a Refresh MU lehető-
ségre kattint.

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT az adaptív RT dózisimportálását csak egyetlen PTV-hez rendelt
kezeléscsoportoknál támogatja (azaz több PTV egyetlen kezeléscsoporttal való megcélzása nem
támogatott az adaptív RT dózisimportálásához).
 

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT az adaptív RT dózisimportálását csak olyan PTV-knél támogatja,
amelyekhez egyetlen kezeléscsoport van meghatározva (azaz az ugyanazt a PTV-t célzó több
kezeléscsoport nem támogatott az adaptív RT dózisimportálásához).
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8.7.3 Dózis importálása ismétlődő tervhez

Általános információk

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy áttekintse egy előző terv által leadott dózist. Ez akkor hasznos,
ha a beteget ismét kezelni kell, például a daganat kiújulása után.
A leadott dózis nincs figyelembe véve az előíráshoz, és a terv IMRT-optimalizálásához. Ezért a
dózismátrix alapértelmezett állapota inaktív. Az alkalmazott dózis importálható egy adott faktorral
a kezdeti kezelési dózis súlyozott kiértékeléséhez. A kumulatív dózis áttekintéséhez állítsa aktívra
az importált dózismátrix állapotát. Győződjön meg róla, hogy „inaktiválja” a dózismátrixot
bármilyen IMRT-számítás, MU-frissítés vagy -exportálás előtt.
A referenciakészletek ebben az esetben eltérők, azonban annak a tervnek az illesztési
készletének, amelyhez a dózismátrix mentve volt, szerepelnie kell az új tervben, és egyesíteni kell
az új referenciakészlettel.

A dózismátrixnak ilyen esetekben inaktívnak kell lennie, hogy ne keletkezzen zavar az
előző és az aktuális terv között. Az iPlan RT így nem tekinti úgy, hogy az IMRT
optimalizálása, a kiszámított MU-k és a z új terv kezelési előírása során figyelembe veszik
az importált dózist.

Az ismétlődő terveknél a referenciakészletek eltérők lehetnek, azonban a
koordinátarendszereknek azonosnak kell lenniük. Ne felejtse el, hogy az importált dózis
általában nem vehető figyelembe a tényleges előíráshoz és dózisoptimalizálásokhoz. A
normál munkafolyamat az előző tervből származó adott dózis áttekintése az új tervben,
például ismétlődés esetén. Ezért a dózismátrix alapértelmezett állapota inaktív. Az
alkalmazott dózis importálható egy adott méretezési faktorral, hogy a javítási idő
figyelembe legyen véve a kezdeti kezelés és az ismétlődés között.

Dózis importálása ismétlődő tervhez

Lépések

1. Nyissa meg az eredeti tervet az iPlan RT Dose szoftverben, és mentse a dózismátrixot.

2.

Mentse az eredeti tervet az iPlan RT Dose szoftverben a következő végrehajtása után:
• A Treatment Planning lépésben törölje a régi kezelési csoportokat.
• A Prescription ablakban módosítsa a régi struktúratípusokat Other típusra.
• Törölje a régi struktúrákat, vagy nevezze át őket, illetve tegye láthatatlanná (felhaszná-

lói beállítás).

3.

Nyissa meg ezt a tervet az iPlan RT Image szoftverben.
• Adja hozzá az új CT-készletet az Add data... párbeszédablakkal a Viewing feladatban.
• Ha a lokalizálóeszközt használt az új CT-vizsgálathoz, akkor lokalizálja ezt a CT-készle-

tet az előzőleg lokalizált CT-készleteken felül.
• Fuzionálja a régi illesztési készletet az új CT-készlettel, így az új CT-készlet lesz az il-

lesztési készlet (azaz beállítja az új CT-készletet Image Set 1-ként és az előző illesztési
készletet Image Set 2-ként az iPlan RT Image szoftverben). További információkért
lásd: lásd: 95. old.

• Hajtson végre automatikus szegmentálást az új struktúrákhoz, ha szükséges, de ügyel-
jen rá, hogy ne módosítsa vagy törölje a terv egyik PTV-jét vagy OAR-jét, mert azzal
elrontaná a tervet.

• Mentse a tervet.

4.
Nyissa meg ismét a tervet az iPlan RT Dose szoftverben.
• A referenciakészlet módosítása az új CT-készletre.
• Folytassa a tervezést az új CT-készlet alapján.

5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, és válassza az Import
Dose for a Recurring Plan menüpontot. Importálja a mentett dózismátrixot.
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Lépések

6.

Megjelenik a Dose Import párbeszédablak. Szükség szerint módosítsa a dózisimportálá-
si tulajdonságokat (lásd: lásd: 285. old.), és kattintson az OK gombra.
Például csökkentheti az előző dózist a Relative Irradiated Fraction mezőben megadott
százalékkal.

7. Az előző dózismátrix most már megtekinthető az aktuális tervben.
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8.8 Tervek érvényesítése
8.8.1 Kezelési terv állapotjelző ikonok

Általános információk

A Treatment Planning, Dose Optimization, Physician’s Review, és Physicist’s Verification
tervezési lépések Navigator területén egy jelzőlámpaikon jelzi, hogy további információk állnak
rendelkezésre a jelenlegi terv állapotával kapcsolatosan.

180. ábra 

Állapotjelző ikonok

Állapotjelző
ikon

Funkció Lásd

Az aktuális kezelési terv érvényes.

Információs üzenetek (kék i) jöttek létre az aktuális kezelési terv-
hez.
Ez azt jelzi, hogy a terv néhány nem szokatlan vagy kibővített kije-
lölést tartalmaz.

Lásd: 292.
old.

Figyelmeztető üzenetek (sárga !) jöttek létre az aktuális kezelési
tervhez.
Ez azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell döntenie, hogy tolerálja
vagy tisztázza a tervben észlelt ellentmondásokat.

Lásd: 294.
old.

Hibaüzenetek (piros x) jöttek létre az aktuális kezelési tervhez.
Ez azt jelzi, hogy a terv helytelen, és nem érvényes a kezeléshez.

Lásd: 298.
old.

A jelzőlámpa figyelmeztetése a lineárisgyorsító-gantry és a kezelőasztal közötti lehetséges
ütközésekre hívja fel a figyelmet. A kezelési beállítások és/vagy a beteg anatómiai
sajátosságai függvényében ütközések akkor is előfordulhatnak ha a szoftver nem jelzi
azokat.

Kezelés előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelő módon ellenőrizze a kezelőszobában, hogy
a kiválasztott gantry és asztal szögek használhatók-e a kezelés elvégzésére, a betegek
sérülése vagy a berendezések, mint a kezelő berendezés, károsodása nélkül.
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Plan Status párbeszédablak

A kiküldött üzenetek megtekintéséhez kattintson az állapotjelző ikonra.

181. ábra 

Lépések

1. Figyelmesen tekintse át a megadott információkat és szükség esetén módosítsa a tervet.

2. A Plan Status információt tartalmazza a fizikus nyomtatványa (lásd: lásd: 415. old.) és
alá kell írni azt.

Információs üzenetek

Alább a lehetséges információs üzenetekre olvashatók példák:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (A jelenlegi tervet az
iPlan RT Dose (4.1.0) egy másik verziójával mentették le.)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (A jelenlegi tervet egy
másik alkalmazással mentették le (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the “Refresh
MU” button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (A kezelési paraméte-
rek (mint nyalábszögértékek vagy súlyozások) megváltoztak. Ha szükséges, nyomja meg a
„Refresh MU” gombot a kezelési tervben alkalmazott dózis frissítéséhez.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (A referenciakészlet
nincs lokalizálva, habár az illesztési készlet lokalizált.)

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. (Mind
az illesztési készlet, mind pedig a referenciakészlet lokalizálása a „Brainlab CT lokalizálóeszköz”
segítségével történt. A beteg koordinátarendszerét az illesztési készlet határozza meg, nem pe-
dig a referenciakészlet.)

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 app-
roach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Ügyeljen rá, hogy a
beteg feje a CT és a röntgen/angio közti rögzítőeszközhöz képest relatív pozíciójának lehetsé-
ges eltéréseit is figyelembe kell venni a kezeléstervezési folyamatban. Regisztrációs pontatlan-
ságok is felléphetnek, ha a beteg keret nélküli berendezés pozicionálja (például az ExacTrac X-
Ray vagy egyéb keret nélküli pozicionálási megoldások).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (A heterogenitás korrekció ki van kapcsolva. Az észlelt beteg-
kontúron belüli terület ennek értelmében víz-egyenértékűnek van tekintve.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (A dózisszámítás speciális készleten alapul:
CB CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (A durvább felbontású rács a minimá-
lis/maximális dózis kiszámításához van felhasználva.)

Tervek érvényesítése
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Prescription uses separate normalization for each target. (A kezelési előírás külön normalizálást
használ mindegyik cél esetében)

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.
(A „PTV” objektum esetében mind normalizációs pont mind pedig reprezentációs pont létezik.
Alapértelmezés szerint exportra a reprezentációs pont használatos. A reprezentációs pont törlé-
se érdekében nyomja meg a „Refresh MU” gombot.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Az elemsorrend és
a gantry forgási iránya javítható a kezeléshez)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(A mezőalakzat(ok) rögzítve van(nak). A tervezési alakzat(ok) és a levelek nem lesznek automa-
tikusan adaptálva.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (A mező alakzat le van
fagyasztva. A kúp átmérője nem módosítható.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Az ív lega-
lább egy mezője esetén: Az ív zárolva van. A monitor egységek nem lesznek frissítve.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Az ív zárolva van. A monitor egységek nem
lesznek frissítve.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (A me-
ző alakzatok le vannak fagyasztva. A tervezési alakzatok és a levelek nem lesznek automatiku-
san adaptálva.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (A nyaláb zárolva van. A monitor egysé-
gek nem lesznek frissítve.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (A terv zárt mezőket tar-
talmaz (MLC). Kezelés előtt távolítsa el ezeket.)

The isocenter is blocked (MLC). (Az izocentrum blokkolva van (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (A terv zárt mezőket tar-
talmaz (pofák). Kezelés előtt távolítsa el ezeket.)

The isocenter is blocked (jaws). (Az izocentrum blokkolva van (pofák).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Nem támogatott dózisteljesítmény. Kérjük, ellenőrizze.)

The IMRT beam “IMRT Beam 1” has been split into 2 subfields. (Az „IMRT Beam 1” nevű IMRT
nyaláb 2 almezőre oszlott.)

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). (Az elem egy szegmense 2 részre van osztva, mivel
az MU érték (10321 MU) nagyobb, mint a maximális engedélyezett 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). (Az elem 2 részre van osztva, mivel az MU érték (10321 MU) na-
gyobb, mint a maximális engedélyezett 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). (Az elem egy almezője 2 részre van osztva, mivel az MU
érték (10321 MU) nagyobb, mint a maximális engedélyezett 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. (Ez egy adaptív dózismátrix-
összetevő, amely inaktívra van állítva, és nem lesz figyelembe véve az előírásokhoz és a végre-
hajtott dózisszámításokhoz.)

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. (Ez egy ismétlődő dózismát-
rix-összetevő, amely inaktívra van állítva, és nem lesz figyelembe véve az előírásokhoz és a
végrehajtott dózisszámításokhoz.)

"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. (Ez egy összegző dózismátrix-ösz-
szetevő, amely aktívra van állítva, és figyelembe lesz véve az előírásokhoz és a végrehajtott dó-
zisszámításokhoz.)
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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!" (Felhívjuk továbbá arra is
a figyelmét, hogy az exportált kezelési terv nem veszi figyelembe a dózismátrix-összetevőket,
azaz a megjelenítettől eltérő dózist is leadhat!)

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'. (Külső dóziseloszlás lett hozzáadva az aktuális tervhez a „Vegleges verzio” tervből,
beteg: „Kovacs Bela”, azonosító: „01237456”, jóváhagyva: „01-01-2011 12:00:00 (óó:pp:mm)
UTC-5:00”, felhasználó: „bagi.csaba”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (A dózisszámítások nem kezdődtek el. Aktiválja a dóziselosztást a dóziseloszlás-
sal kapcsolatos terv állapotellenőrzések engedélyezéséhez.)

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! (Legalább
egy zárt lemezpár esetében a tervezett rés a blendepofa szélének 2 mm-es tartományán belül
van, és lehet, hogy a blendepofák nem fedik le a bejuttatás alatt. Kérjük, gondosan ellenőrizze a
tervét!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Az IMRT-so-
rozat zárt MLC-mezőket tartalmaz. Kérjük, gondosan ellenőrizze tervét.)

Figyelmeztető üzenetek

Alább a lehetséges figyelmeztető üzenetekre olvashatók példák:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (A terv az alábbi üres objektum(ok)at PTV-ként vagy
OAR-ként tünteti fel: Agytörzs. Ezeket az objetumokat helyesen kell szegmentálni, ha szüksé-
ges.)

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. (Az illesztési készletként használt adatkészlet „Prone” helyzetben volt felvéve, miköz-
ben a kezelési orientáció „Supine” helyzetre van konfigurálva. Részletes magyarázatokért lásd
az iPlan RT Dose felhasználói kézikönyvét.)

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. (A referenciakészletként használt adatkészlet „Prone” helyzetben volt felvéve, mi-
közben a kezelési orientáció „Supine” helyzetre van konfigurálva. Részletes magyarázatokért
lásd az iPlan RT Dose felhasználói kézikönyvét.)

The Point “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Normalization Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Az “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” pont normalizációs pontként van meghatározva, de a
társított objektum („PTV”) nem tartalmaz kezelési elemeket (nyalábok, ívek). Az említett pont ál-
tal meghatározott dózis figyelmen kívül lesz hagyva.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Az izocentrum-koordináta a lo-
kalizált területen kívül van helyezve.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (A „Point#1” izocentrum-ko-
ordinátához nincs hozzárendelve a „Coord” előtag.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (A „MyGroup” kezeléscsoport-
hoz nincs hozzárendelve a „Group” előtag.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (A „Group 1” nevű kezelési csoport azonosítója az 1-es. Ezt ugyancsak használja
egy nem kapcsolódó izocentrum koordináta.)

Tervek érvényesítése
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The treatment group ’Group 1’ and its isocenter coordinate ’Coord 2’ are identified by a different
number. The same number should be used where possible. If several treatment groups are as-
signed to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. (A
„Group 1” kezelési csoport és annak „Coord 2” izocentrum koordinátája eltérő számmal vannak
jelölve. Ha lehetséges ugyanazt a számot kell használni. Ha ugyanahhoz az izocentrum koordi-
nátához több kezelési csoport van társítva, egyedi alfanumerikus azonosítókat kell használni.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (A heterogenitás korrekció ki van kapcsolva. A szövetmodellhez
hozzáadott asztallap ezért víz-egyenértékűnek van tekintve.)

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. (A dózisszámítások cone beam típusú referenciakészleten alapulnak, és jelentősen pontat-
lanok lehetnek. Erősen javasolt egy referenciakészletként használható frissítési CT-felvétel ké-
szítése.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (A jelenlegi terv dózisfelbon-
tása túllépi a10 mm-es korlátot.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Kérjük, előbb állítsa be ismét az értéket a Surface Segmentation feladat Set Parameters
párbeszédablakában, majd ellenőrizze és végül állítsa be megfelelően az RTPlan tulajdonságai-
ban lévő felbontásértékeket.)

The active machine profile is not approved. (Az aktív készülékprofil nincs jóváhagyva.)

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. (Az iPlan RT Dose 3.0.x-ből származó készülékprofilt
használ. A teljes funkcionalitás elérése érdekében kérjük válasszon az iPlan RT Dose 4.x-ből
származó készülékprofilt.)

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. (A jelen-
legi tervből betöltött aktív készülékprofil nincs a telepített készülékprofilok listájában. A profil túl-
haladott lehet, vagy egy külső forrásból származhat; kérjük ellenőrizze.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Az aktív készülékprofil csak átvételhez használható, betegek kezeléséhez nem.)

The jaws are overlapping the MLC field. (A blendepofák az MLC mezővel átfedésben vannak.)

Risk of table collision. Please verify. (Az asztal ütközésének kockázata áll fenn. Kérjük, ellenőriz-
ze.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Az elem több
mint 10 részre van felosztva. Kérjük, ellenőrizze.)

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. (Ez a „GroupIMRT” IMRT kezeléscsoport az iPlan RT
Dose előző verziójával készült tervvel volt betöltve. Újra kell optimalizálni annak érdekében,
hogy a fordított tervezésoptimalizálási paraméterek ismét megjeleníthetők és nyomtathatók le-
gyenek.)

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. (A
maximális lehetséges lemezsebesség túllépve. A lemezsebesség korlátozásának bekapcsolása
vagy a dózisteljesítmény csökkentése javasolt. A lemezsebességet korlátozó algoritmus problé-
mát talált. A dózisteljesítménynek, a szegmensek számának vagy a tűsugarak méretének csök-
kentése javasolt.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Háromnál
kevesebb ív vezérlőpont van meghatározva. A kezelés a vezérlő meghibásodását eredményez-
heti.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (A kezdő- és végszögek alapján meghatározott ív nem egyértelmű. Ellenőrizze, hogy a
kívánt szektort kezeli-e.)

A KEZELÉSI TERVVEL VÉGZETT MUNKA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 295



The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (A HybridArc ellenőrzési pontjainak száma túl kevés a nyalábexportáláshoz. Növelje az
ívhosszt.)

The HybridArc’s IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (A HybridArc IMRT-nyalábjai túl nagy sűrűséggel van-
nak beállítva: a szomszédos IMRT-nyalábok közötti gantryszög-eltérés nem éri el az 5 fokot.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Ez egy adaptív dózismátrix-összetevő, amely aktívra van állítva, ami nem az alkalma-
zásnak megfelelő beállítás!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a dózismátrix-összetevő figyelembe
lesz véve a kezelési előírásokhoz és az elvégzett dózisszámításokhoz.)
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! (Felhívjuk továbbá arra is
a figyelmét, hogy az exportált kezelési terv nem veszi figyelembe a dózismátrix-összetevőket,
azaz a megjelenítettől eltérő dózist is leadhat!)

There are issues with the adaptive plan. (Problémák merültek fel az adaptív tervvel kapcsolat-
ban.)
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. (Nem kapcsolódó dózismátrix-összetevők: Mátrix:
Végső terv az alábbi objektumokhoz, meghatározott kezeléscsoport nélkül: PTV1 Az alábbi ob-
jektumokhoz, több meghatározott kezeléscsoport meglétében: PTV2 Frakciónként nem egyértel-
mű dózissal rendelkező objektumok: PTV3 Nem egyértelmű frakció-összszámmal rendelkező
objektumok: PTV4 Szakaszos frakcionálási modellel rendelkező objektumok: PTV5 Több objek-
tumhoz is kapcsolódó dózismátrixokkal rendelkező objektumok: PTV6 Több objektumhoz is kap-
csolódó kezeléscsoporttal rendelkező objektumok: PTV7 Lehetséges, hogy ezek a problémák az
adaptív terv ellentmondásait, illetve a szoftver által nem támogatott lehetséges kezelési forgató-
könyvet jelzik.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Ez egy ismétlődő dózismátrix-összetevő, amely aktívra van állítva, ami nem az alkalma-
zásnak megfelelő beállítás!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a dózismátrix-összetevő figyelembe
lesz véve a kezelési előírásokhoz és az elvégzett dózisszámításokhoz.)
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! (Felhívjuk továbbá arra is
a figyelmét, hogy az exportált kezelési terv nem veszi figyelembe a dózismátrix-összetevőket,
azaz a megjelenítettől eltérő dózist is leadhat!)

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. (A „Matrix: Final Plan #1” összegző dózismátrix-össze-
tevő értéke az aktuális tervben alkalmazottól eltérő szövetadatok alapján lett kiszámítva. Emiatt
előfordulhat, hogy a dózisszámítások eredménye pontatlan lesz.)

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. (Ez egy összegző dózismátrix-összetevő, amely
inaktívra van állítva, ami nem az alkalmazásnak megfelelő beállítás! Felhívjuk a figyelmét, hogy
a dózismátrix-összetevő nem lesz figyelembe véve a kezelési előírásokhoz és az elvégzett dó-
zisszámításokhoz.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved
plan ’First HybridArc’ of patient ’John Doe’ ID ’01237456’ (Az aktuális tervhez külső dóziselosz-
lás lett hozzáadva a nem jóváhagyott „First HybridArc” tervből (beteg neve: „John Doe”, azonosí-
tó: „01237456”).).

Tervek érvényesítése
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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. (Ez a dózismátrix-összetevő az éppen használttól eltérő szoftverrel vagy szoftverver-
zióval készült, és lehetséges, hogy a dózisalgoritmusok szükségszerű módosításai miatt már el-
avult.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Az aktuális terv egész tervekhez és egyéni kezelési összete-
vőkhöz egyaránt mentett dózismátrixokat tartalmaz.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan.” (Ellenőrizze, hogy az összetevőkhöz tartozó dózismátrixok nem véletlenül ke-
rültek-e bele egy tervhez tartozó dózismátrixba.”)

The plan intent is set to ’RESEARCH’. (A tervcél állapota „RESEARCH”-re lesz állítva.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Az egyenértékű mezőmé-
ret túllépi a mért mezőméret tartományát:)
with (at least one of) (az alábbiak közül legalább az egyik eset fennáll)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Kisebb mint a mélységdózis mezőméret-tartománya (kisebb mint a legkisebb
mért mélységdózis-mezőméret))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Nagyobb, mint a mélységdózis mezőméret-tartománya (nagyobb, mint a legna-
gyobb mért mélységdózis-mezőméret))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Kisebb mint a szórási blendepofa-mezőméret tartománya (kisebb mint a legki-
sebb mért blendepofa-mezőméret))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Nagyobb, mint a szórási blendepofa-mezőméret tartománya (nagyobb, mint a leg-
nagyobb mért szórási blendepofa-mezőméret))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Kisebb mint a szórási MLC-mezőméret tartománya (kisebb mint a legkisebb
mért szórási MLC-mezőméret))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Nagyobb, mint a szórási MLC-mezőméret tartománya (nagyobb, mint a legna-
gyobb mért szórási MLC-mezőméret))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Az ív jelentékeny számú mezője esetében az egyenértékű mezőméret túl-
lépi a mért mezőméretek tartományát:)
with (at least one of) (az alábbiak közül legalább az egyik eset fennáll)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Kisebb mint a mélységdózis mezőméret-tartománya (kisebb mint a legkisebb
mért mélységdózis-mezőméret))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Nagyobb, mint a mélységdózis mezőméret-tartománya (nagyobb, mint a legna-
gyobb mért mélységdózis-mezőméret))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Kisebb mint a szórási blendepofa-mezőméret tartománya (kisebb, mint a legki-
sebb mért szórási blendepofa-mezőméret))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Nagyobb, mint a szórási blendepofa-mezőméret tartománya (nagyobb, mint a leg-
nagyobb mért szórási blendepofa-mezőméret))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Kisebb mint a szórási MLC-mezőméret tartománya (kisebb, mint a legkisebb
mért szórási MLC-mezőméret))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Nagyobb, mint a szórási MLC-mezőméret tartománya (nagyobb, mint a legna-
gyobb mért szórási MLC-mezőméret))
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The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (A minimális mező kiterjedés kisebb mint a <GridRes> négyszerese. A
dózisszámítások pontossága korlátozott lehet.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (ahol
a <GridRes> „Pencil Beam Kernel felbontás” vagy „Monte Carlo térbeli felbontás”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (A maximális nyaláb méret kisebb mint a <GridRes>. A dózisszámítások pontossága
korlátozott lehet.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (ahol
a <GridRes> „Pencil Beam Kernel felbontás” vagy „Monte Carlo térbeli felbontás”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (A minimális mező kiterjedés kisebb, mint az RTPlan dózis
felbontás négyszerese. A dózisszámítások pontossága korlátozott lehet.)

For a considerable number of fields of the arc: (Az ív jelentős számú mezője esetén:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (A minimális mező kiterjedés kisebb mint a <GridRes> négyszerese. A
dózisszámítások pontossága korlátozott lehet.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (ahol
a <GridRes> „Pencil Beam Kernel felbontás” vagy „Monte Carlo térbeli felbontás”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Az ív jelentős számú mezője esetén:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (A maximális nyaláb méret kisebb mint a <GridRes>. A dózisszámítások pontossága
korlátozott lehet.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (ahol
a <GridRes> „Pencil Beam Kernel felbontás” vagy „Monte Carlo térbeli felbontás”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Az ív jelentős számú mezője esetén:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (A minimális mező kiterjedés kisebb, mint az RTPlan dózis
felbontás négyszerese. A dózisszámítások pontossága korlátozott lehet.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (A radiológiai átmérő kisebb mint az RTPlan dózis felbontás
négyszerese. A dózisszámítások pontossága korlátozott lehet.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Legalább egy zárt lemezpárnál a blendepofák nem fedik le a rést. Kérjük, gondosan
ellenőrizze a tervét!)

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! (Néhány lemezrekesz túl kicsi a jelenlegi MLC-hardverrel (Elekta Agility)
való a radiológiailag helyes megjelenítéshez. Kérjük, gondosan ellenőrizze a tervet és a lemez-
pozíciók esetleges kézi módosításait!)

Hibaüzenetek

Alább a lehetséges hibaüzenetekre olvashatók példák. Ha más hibaüzenetek jelennek meg,
lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálattal.

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. (Az illesztési készlet a „Brainlab CT lokalizálóeszközt” használja, míg a referencia-
készlet a „Brainlab on Leksell Headring” lokalizálóeszközt használja. Ez a konfliktus nem oldható
fel, kérjük, cserélje ki a referenciakészletet.)

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. (Az illesztési kész-
let nincs lokalizálva, de a referenciakészlet lokalizálása a „Brainlab CT lokalizálóeszköz” segítsé-
gével történt. Ez a konfliktus nem oldható fel, kérjük, használjon lokalizált illesztési készletet.)

Tervek érvényesítése
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The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Az izocentrum koordináta nincs a be-
teg szövetei területén.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (A „Coord” nevű izocent-
rumkoordináta vagy nem egyedi, vagy túl hosszú.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (3 nyaláb vagy ív neve nem egyedi. Ezek a nyaláb- vagy ívnevek a követke-
zők: Beam1, beam1 és BEAM1. Kérjük, módosítsa a neveket ennek megfelelően. (Megjegyzés:
a nevek összehasonlításánál a kis- és nagybetűk nem különböznek.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (A „Group” nevű kezeléscso-
port vagy nem egyedi, vagy túl hosszú.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (A nyaláb vagy ív neve érvénytelen karaktereket tartalmaz. Kérjük,
győződjön meg róla, hogy csak normál ASCII-karaktereket használ.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character (A nyaláb vagy ív neve üres. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a név lega-
lább egy nem szóközkaraktert tartalmaz.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (A nyaláb vagy ív neve tartalmazza vagy a „(” vagy
a „)” karaktert tartalmazza. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a név nem tartalmazza a „(” és a
„)” karaktert.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (A nyaláb vagy ív neve több mint 64 karaktert tartal-
maz. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a név nem tartalmaz többet 64 karakternél.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (A készülékprofil nem volt ér-
vényesítve. Kezelés nem lehetséges.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Az aktív készülékprofil csak átvételhez használható, betegek kezeléséhez nem.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (A gyűrű elfordulási szöge nem
érvényes. Kezelés nem lehetséges.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Az asztal szöge nem érvényes. Kezelés
nem lehetséges.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (A kollimátor szöge nem érvényes.
Kezelés nem lehetséges.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (A gantry szöge nem érvényes. Kezelés
nem lehetséges.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (A gantry elfordulási tartománya
nem érvényes. Kezelés nem lehetséges.)

Danger of table collision. Please verify. (Az asztal ütközésének veszélye áll fenn. Kérjük, ellen-
őrizze.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (A blendepofa-pozíciók felfedik az MLC hordo-
zódobozt.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Az MU per fok érték a
készülék követelményei alatt van. Kérjük, ellenőrizze.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Az MU per fok érték a
készülék követelményei fölött van. Kérjük, ellenőrizze.)

The time to deliver the desired dose (628.75s) exceeds the machine limit (300s). Please verify.
(A kívánt dózis bejuttatásához szükséges idő (628,75 s) meghaladja a készülék határértékét
(300 s). Kérjük, ellenőrizze.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Az MU érték a készülék követel-
ményei fölött van. Kérjük, ellenőrizze.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Túllépte a maximális lemezpozí-
ciót az „1”-es almezőben, a „7”-es szegmensben.)
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Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Túllépte a maximális lemezszéttar-
tást az „1”-es almezőben, a „7”-es szegmensben.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Túllépte a maximális lemezszéttartást az „1”-es
almezőben.)

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) (Az MU (10321 MU) nagyobb, mint a
maximálisan engedélyezett MU (9999). (Megjegyzés: a több darabra való felosztást nem támo-
gatja az alkalmazás ehhez a kezeléshez.))

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) (A nyaláb MU-ja (10321
MU) nagyobb, mint a maximálisan engedélyezett MU (9999). (Megjegyzés: a több darabra való
felosztást nem támogatja az alkalmazás ehhez a kezeléshez.))

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) (A nyaláb
egy almezőjének MU-ja (10321 MU) nagyobb, mint a maximálisan engedélyezett MU (9999).
(Megjegyzés: a több darabra való felosztást nem támogatja az alkalmazás ehhez a kezelés-
hez.))

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) (A nyaláb
egy szegmensének MU-ja (10321 MU) nagyobb, mint a maximálisan engedélyezett MU (9999).
(Megjegyzés: a több darabra való felosztást nem támogatja az alkalmazás ehhez a kezelés-
hez.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams ins-
tead. (Kettőnél kevesebb ívvezérlőpont van meghatározva. Kezelés nem lehetséges. Használjon
konformális nyalábokat helyette.)

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. (Ez a terv nem exportálható sikeresen DICOM-ba. A terv a Brainlab m3 MLC (Siemens tel-
jes integrációs) készüléket és egy másik típusú készüléket is használ. Az iPlan RT Dose 4.5.x
ezt nem támogatja.)

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. (Ez a terv nem exportálható
sikeresen DICOM-ba. (A „Group 1” nevű kezelési csoport nem rendelkezik érvényes kezelési
előírási adatokkal. A kezelési előírás frissítése érdekében nyomja meg a „Refresh MU” gom-
bot.))

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. (Ez a terv nem exportálható sikeresen DICOM-ba. (Az „Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)” kezelés nincs hozzárendelve kezelési csoporthoz. Ellenőrizze, hogy a célobjektum ese-
tében történt-e kezelési csoport meghatározás.))

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.) (Ez a
terv nem exportálható sikeresen DICOM-ba. (Több frakcionálási modell van meghatározva a
„Group 1” csoporthoz. További információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab-ügyfélszolgálat-
tal.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Ez a terv nem exportálható sikeresen DICOM-ba. (Az „IMRT 1” IMRT-nyaláb 0 monitoregység-
gel rendelkezik.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Ez a terv nem exportálható sikeresen DICOM-ba. (Az „IMRT 1” IMRT-nyaláb 0
szegmenst tartalmazó sorozattal rendelkezik.))

Tervek érvényesítése
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8.8.2 Kilépés a kezeléstervezési lépésből

Általános információk

Amikor befejezte a Treatment Planning lépésben végzett módosításokat, továbbléphet a
következő lépésre.

Ugrás a következő lépésre

Kattintson a Go to ... vagy a Next gombra a Navigator területen.

A monitor egység számítás frissítése

182. ábra 
A következő kezeléstervezési lépésre való továbbhaladás előtt kattintania kell a Refresh MU
gombra a monitoregységek frissítése érdekében. Ha mégis megfeledkezne, a fenti emlékeztető
megjelenítésével a szoftver emlékezteti erre.
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8.9 Sablonok alkalmazása

Általános információk

Az iPlan RT Dose lehetővé teszi kezelési terv konfigurációk sablonként való mentését. Ez
lehetővé teszi ugyanazon konfigurációk más kezelésekben való alkalmazását.

Alkalmazási forgatókönyvek

Hasonló patológiával diagnosztizált betegeket kezel: Ennek a léziónak a kezelésére már
kialakított egy protokollt vagy egy „legjobb eljárást” (pl. adott irányból besugárzott öt Konformális
nyaláb vagy egy adott Konformális ív beállítás). Ezután felgyorsíthatja a kezelési tervek
meghatározását ha sablon alakjában megtartja ezt a tervezési beállítást.
IMRT kezelések alkalmazása esetén, valószínűleg korlátozásokat vagy célokat határozott meg
bizonyos OAR-objektumok esetében, ami pedig egy sajátos görbét eredményez a DVH-ban.
Ezeket a későbbiekben korlátozási sablonokként felhasználhatja. Az adott objektumokra való
könnyű alkalmazásuk érdekében a sablonok a Prescription párbeszédablakban lesznek
elérhetők.

Sablonok alkalmazása
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8.9.1 Kezelésiterv-sablonok mentése

Kezelési terv sablon mentése

Egy kezelési terv befejezése után (beleértve a kezelési előírást és a nyaláb- vagy ívbeállításokat)
sablonként mentheti ezt a kezelési tervet későbbi kezelések során való felhasználásra.
A kapott sablon elérhető lesz a kezelési tervek létrehozása során (lásd: lásd: 164. old.).

A sablonfunkció aktiválása

Lépések

1.

A sablonfunkció aktiválásához kattintson a jobb egérgombbal a funkcióterületén.

2.

A Save párbeszédablak megnyitásához válassza a helyi menüből a Save as plan temp-
late... gombot.

3. Írjon be egy új nevet a megadott mezőbe.

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: ezen opció kiválasztása esetén
a jelenlegi kezelési tervben meghatározott nyaláb és ív beállítások egy egyéni sablonba
lesznek mentve, hogy a kezelési csoportok létrehozása során kiválaszthatók legyenek
(lásd: lásd: 186. old.).
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Lépések

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately: ezen lehetőség kiválasztása
esetén a jelenlegi kezelési tervben meghatározott korlátozások egy egyéni sablonba lesz-
nek mentve, hogy a kezelési előírás meghatározása során kiválaszthatók legyenek (lásd:
lásd: 169. old.).

6. Az kiválasztott sablonok létrehozásához kattintson a Save gombra.

A sablonban tárolt információk

Összetevő Funkció

Kezeléscsoport

• Készülék-beállítások, mint a lineáris gyorsító gyártója és típusa, a
kollimátor típusa és energia.

• A kiválasztott kezelési csoport izocentrumának koordinátáinak
megfelelő PTV objektum.

• A kezelési csoporthoz társított PTV objektumok (lásd: lásd: 184.
old.).

• Egy besugárzási beállítások sablon szerint meghatározott nyaláb
vagy ív beállítások (lásd: lásd: 308. old.).

Előírási információk
(pl. PTV vagy OAR)

• Az objektumokhoz társított objektumtípusok (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• A DVH-korlátozások (lásd: lásd: 306. old.).
• Az abszolút dózis per frakció és az előírt frakciók száma mindegyik

PTV vagy segédobjektum esetében.
Ha a terv létrehozása során a Load prescription only jelölőnégyzet
ki van pipálva, csak ezek a tételek lesznek betöltve a sablonból
(lásd: lásd: 166. old.).

Kezelési terv sablon használata

Ha egy tervsablont alkalmaz a kezelési tervre, a szoftver megkeresi a kezelési tervben
tartalmazott azon objektumokat (ha vannak), amelyekre a sablon vonatkozik.
• Az iPlan RT először az objektum nevére keres rá.
• Ha ez sikertelen, az iPlan RT az objektum típusára keres rá.

Ha az aktuális kezelési tervben található objektumok neve vagy típusa nem felel meg a
tervsablonban levőkkel, egy üzenet jelenik meg, amely rákérdez, hogy mindenképpen kívánja-e
alkalmazni a sablont.
A hiányzó objektum esetében a sablon megpróbálja információ létrehozással áthidalni a helyzetet.
Ezen létrehozott információ függvényében a sablon alkalmazásának végrehajtása helytelen lehet
(pl. a sablon a PTV-ben akar elhelyezni egy kezelési csoportot, de a PTV nem található).

Sablonok alkalmazása
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8.9.2 Kezelésiterv-sablonok kezelése

Általános információk

A kezelési terv sablonok létrehozását követően (lásd: lásd: 303. old.) azok kezelését egy különálló
párbeszédablakban lehet végezni.

A Manage párbeszédablak elérése

A Manage párbeszédablak megjelenítése kezelésiterv-sablonokhoz:

Lehetőségek

Kattintson a Manage ... lehetőségre a Create Plan párbeszédablakban (lásd: lásd: 164. old.)

Jelölje ki a kezelésiterv-objektumot (RTPlan) a Functions lapon, és kattintson a Manage gomb-
ra a Plan Templates alatt.

Manage párbeszédablak

183. ábra 

Kezelési tervek kezelése

Lépések

1. Jelölje ki a Template listában az eltávolítani vagy szerkeszteni kívánt sablont.

2. A kijelölt sablon listából való törléséhez kattintson a Remove gombra.

3. A sablon nevének megváltoztatásához kattintson az Apply gombra.

4. A sablonlista frissítése érdekében kattintson a Refresh Index gombra. Erre fájlok manuá-
lis másolását vagy törlését követően van szükség.

5. A Manage párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a Close gombra.

MEGJEGYZÉS. Érvénytelen fájlok (pl. helytelen verzió vagy formátum) észlelése esetén ezek a
fájlok nem lesznek hozzáadva a listához, és vonatkozó hibaüzenetek jelennek meg.
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8.9.3 Korlátozássablonok

Általános információk

A Prescription párbeszédablakban sablonként mentheti a jelenlegi korlátozás-beállításait
későbbi felhasználás céljából (lásd: lásd: 182. old.).
Különálló korlátozási sablonok mentése ugyancsak lehetséges egy kezelési terv sablon mentése
esetén (lásd: lásd: 303. old.).
Ezek a korlátozási sablonok kiválaszthatók a kezelési előírás meghatározása során (lásd: lásd:
182. old.).

Korlátozási sablonok PTV és segédobjektumok számára

Ezek a sablonok a három DVH korlátozási pont relatív dózisát és relatív térfogatát jelzik.
Ugyancsak jelzik, hogy az egyes pontok korlátozásként vagy célként vannak meghatározva.

184. ábra 
Az objektum számára előírt abszolút dózistól, illetve az új PTV térfogatától függetlenül, a sablon
alkalmazásakor a korlátozási pontok a sablonban tárolt arányoknak megfelelően lesznek
beállítva.
A PTV-k esetében a relatív dózis, míg az OAR-ok esetén az abszolút dózis lesz mentve.

Sablonok alkalmazása

306 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Korlátozási sablonok más objektumok számára

185. ábra 
Ez a sablon magába foglalja a védelmi értéket és egy korlátozási pontokat tartalmazó listát az
alábbiak szerint:
• A térfogatarány és az abszolút dózis minden pont esetében mentésre kerül.
• Az is tárolva lesz, hogy a pont prioritizált korlátozás vagy cél.
• Az objektum térfogatától függetlenül, a sablon alkalmazásakor a korlátozási pontok a

sablonban tárolt arányoknak megfelelően lesznek beállítva.
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8.9.4 Besugárzási beállítási sablonok mentése

Általános információk

A kezelési csoport felállítása során nyaláb vagy ív sablonok alkalmazhatók (lásd: lásd: 186. old.).

A sablonfunkció aktiválása

Lépések

1.

A sablonfunkció aktiválásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt kezelési csoportra
a funkcióterületen.

2.

A Save párbeszédablak megnyitása érdekében válassza a helyi menüből a Save as
treatment template... gombot.

3. Töltse ki a Site, a Name, és a Comment vonatkozó mezőket.

4. A kiválasztott kezelési csoport nyaláb- vagy ívbeállítási információit magába foglaló sab-
lon létrehozásához kattintson a Save gombra.

MEGJEGYZÉS. Különálló nyaláb vagy ív beállítási sablonok mentése ugyancsak lehetséges a
kezelési terv sablon mentése esetén (lásd: lásd: 303. old.).
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A sablonban tárolt információk

Mindegyik elem (nyaláb vagy ív) esetében a sablon az alábbi információkat foglalja magába:
• A nyaláb vagy ív elnevezése
• Az asztal szöge
• Súlyozás (csak a nem IMRT nyalábok esetében)
• Szegély
• Kollimátorátmérő (Körívek)
• A kollimátor szöge
• A gantry szöge (a gantry kezdő- és végszöge ívek számára)
• Átfedés (Körkörös és Konformális ívek)

MEGJEGYZÉS. A szögek tárolása az IEC 61217 előírás szerint történik. Ha ez a sablon a
létrehozására használt szög-konvenciótól elérő konvenciót használó készülék esetében kerül
alkalmazásra, a megjelenített értékek eltéréseket mutathatnak. Ennek ellenére, a sugárforrás
helyiségbeli pozíciója azonos.
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8.9.5 Besugárzási beállítási sablonok kezelése

Általános információk

A besugárzási beállítási terv sablonok létrehozását követően (lásd: lásd: 308. old.) azok kezelését
egy különálló párbeszédablakban lehet végezni.

A Manage párbeszédablak elérése

A Manage párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson jobb gombbal egy kezeléscsoportra a
Functions területen lévő listában (lásd: lásd: 196. old.), és válassza a Manage treatment
templates ... lehetőséget.

Manage párbeszédablak

186. ábra 

Besugárzási beállítási sablonok kezelése

Lépések

1. Jelölje ki a Template listában az eltávolítani vagy szerkeszteni kívánt sablont.

2. A kijelölt sablon listából való törléséhez kattintson a Remove gombra.

3. A sablon nevének megváltoztatásához kattintson az Apply gombra.

4. A sablonlista frissítése érdekében kattintson a Refresh Index gombra. Erre fájlok manuá-
lis másolását vagy törlését követően van szükség.

5. A Manage párbeszédablakból való kilépéshez kattintson a Close gombra.

MEGJEGYZÉS. Érvénytelen fájlok (pl. helytelen verzió vagy formátum) észlelése esetén ezek a
fájlok nem lesznek hozzáadva a listához, és vonatkozó hibaüzenetek jelennek meg.
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8.10 A kezelési terv tartalmának megtekintése

Általános információk

Egyes tervezési lépéseknél az aktuális kezelési terv tartalma egy külön Plan Content lapon
jelenik meg.

A Plan Content lap

187. ábra 

Elrendezés

A Plan Content lap a bal oldali adatfára és a jobb oldali Properties részre oszlik.

Navigálás az adatfa segítségével

Lehetőségek

Az adatfa egy részének kibontásához a páciensadatok megtekintése céljából kattintson a meg-
felelő ikonra.

Az adatfa egy részének bezárásához kattintson a megfelelő ikonra.

Adatfa elemének kiválasztásához kattintson az elemre.
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Lehetőségek

Az aktuálisan megjelentetett elemek számának függvényében az adatfa jobb oldalán egy görge-
tősáv jelenhet meg.

Az adatfa tartalma

Összetevő Funkció

2D képállományok Az importált betegadatok által tartalmazott röntgenfelvételek

Képállomány CT és MR és egyéb 3D képadat (például PET)

Objektumok Tárgyak, mint például a szegmentált anatómiai struktúrák és a 3D
rostobjektumok

Célpontok A kezelési tervhez meghatározott célpontok

RTPlan A kezelési terv által tartalmazott kezeléscsoportok és kezelési ele-
mek (lásd) listája az RTPlan alatt jelenik meg

Objektumállapot

A megjelenítési státusz jelzésére az alábbi ikonokat használjuk:

Status

Ha egy elem aktivált állapotban van, akkor egy nyitott szem szimbólum jelenik mellette
az adatfánál.

Ha egy elem inaktivált állapotban van, akkor egy zárt szem szimbólum jelenik mellette
az adatfánál.

Ha az adatfa aktivált és inaktivált elemeket tartalmaz, egy félig csukott szem ikon jele-
nik meg az adatfa tetején.

• A lista bármely elemének inaktiválásához (hogy az ne jelenjen meg a tervezési nézetekben),
kattintson a megfelelő nyitott szem ikonra az adatfában.

• Az ismételt aktiváláshoz kattintson a megfelelő zárt szem ikonra.

Tulajdonságok megtekintése

A Properties területen további információk jelennek meg az adatfa aktuálisan kiválasztott
elemével kapcsolatban:
• Ha elérhető, akkor a kiválasztott elem képnézete további megjelenítési funkciókkal látható
• Részletes információk, amelyek a kiválasztott elem függvényében változnak

Az aktuálisan kiválasztott elem tulajdonságai az adatfán lévő elem melletti ikonra kattintva
jeleníthetők meg.

Tulajdonságok módosítása

A tervtartalom egy eleme tulajdonságainak megváltoztatásához kattintson a mellette lévő ikonra
az adatfában:

A kezelési terv tartalmának megtekintése
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Tulajdonságok Lásd

Képállomány Lásd: 494.
old.

Objektum Lásd: 121.
old.

Célpont Lásd: 243.
old.

Terv (RTPlan) Lásd: 167.
old.

Kezeléscsoport Lásd: 200.
old.

Kezeléselemek Lásd: 204.
old.
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A kezelési terv tartalmának megtekintése
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9 IMRT-OPTIMALIZÁLÁS
9.1 Mi az IMRT?

Általános információk

Az intenzitásmodulált sugárkezelés (IMRT) több szakágat egyesít egyetlen komplex kezelésben.
A cél intenzitásmodulált (vagy heterogén) mezők bejuttatása a céltérfogatba. Az
intenzitásmódosítás célja a megadott céloknak megfelelő összegzett dóziseloszlás létrehozása.
Az intenzitásmodulált nyalábok több alnyalábból épülnek fel, amelyeket egy többleveles kollimátor
(MLC) hoz létre.

Kezeléstervezés

A konvencionális kezeléstervezés egy előremutató folyamat, ahol a szükséges nyalábokat és
dózist a tervező állapítja meg. Ezt követően a kezeléstervező szoftver kiszámítja a dóziseloszlást.
Az IMRT esetében fordított tervezés is lehetséges, vagyis célok felállítása a PTV és a
kockázatnak kitett szervek dózisára vonatkozóan. Ezt követően a szoftver kiszámít egy
optimalizált tervet, amely megfelel ezeknek a céloknak. A kockázatnak kitette szervek esetében
az iPlan RT Dose négy, különböző súlyozású alternatív tervet hoz létre (nincs, alacsony,
közepes, magas).

A kezelés bejuttatása

A dózis bejuttatható dinamikus módon, vagy lépés - besugárzás módszerrel.
• A dinamikus bejuttatás esetén a kezelés alatt a kollimátor levelei automatikusan beállításra

kerülnek, a csúszó ablak technika használatával.
• A lépés-besugárzás módszer esetén a szükséges dózis bejuttatása több almező

alkalmazásával történik.
Mivel a dózis a PTV alakjára szabható, ezáltal minimalizálva a környező szövetek és a
kockázatnak kitett szervek besugárzását, az IMRT különösen alkalmas olyan célpontok esetén,
amelyek létfontosságú szervek mellett vagy körül helyezkednek el.

Célok használata

Az IMRT csak a PTV, a Boost vagy az Organ at Risk (OAR) állapotjelzővel rendelkező
objektumok dózistérfogat-korlátozásait veszi figyelembe. A segédobjektum a PTV része, de a
környező PTV szöveteknél nagyobb dózist kap.
Az összes MLC alakzat kialakítása a nyaláb-beállítások meghatározása alatt történik. Az összes
mező alakzat optimalizálása a meghatározott szélek felhasználásával, a PTV (CIAO) szerint
történik.

Biztonsági megjegyzések

Fordított tervezés esetén nem lehet garantálni a megadott célok és korlátozások betartását.
Ennek következtében el kell végezni egy végső ellenőrzést, amely magába foglalja az
összes standard ellenőrzést.
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Az intenzitásmodulált sugárterápia sajátosságai miatt feltétlenül szükséges a kiegészítő
minőségbiztosítás elvégzése, ami a következőket foglalja magába: az optimalizálás és a
levelek sorba állítása eredményeinek ellenőrzése, a betegre vonatkozó intézkedések és
dózisellenőrzések.

Az IMRT optimalizálást követő módosítások

Végezhet optimalizálásokat az egyes IMRT- vagy HybridArc-kezeléscsoportokon, majd
visszatérhet a Treatment Planning lépéshez új csoportok hozzáadásához.

Javasolt előkészületek az IMRT-optimalizálások előtt

• Ellenőrizze, hogy az MLC-mező alakja teljesen lefedi a PTV-t. Ha szükséges, az MLC-t el kell
úgy forgatni, hogy a teljes PTV-t megfelelően az MLC.

• Válasszon megfelelő PTV-szegélyt. Az IMRT algoritmus a lehető legpontosabban megpróbálja
teljesíteni a különböző célokat, de nem optimalizál a PTV elérhető legjobb konformitási indexe
érdekében.
- Ha a PTV-szegély túl nagy, akkor a CIAO mező túl nagy, és túl nagy térfogat lehet

besugározva magas dózissal, ami magas konformitási indexhez vezet. Az IMRT algoritmus
optimalizálja a nyitott CIAO mezőjének nyalábintenzitását, amely a megjelenített alak az
IRMT-nyaláb optimalizálása előtt.

- Ha a PTV-szegély túl kis értékre van állítva, akkor a CIAO mező nyalábjának félárnyéka
átfedésben lesz a PTV területeivel. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az IMRT algoritmusnak
forró tűnyalábok mezőhatárokon való használatával kompenzálnia kell a nem elegendő
mezőméret miatt, ami szintén szükségtelen magas dózishoz és magas konformitási
indexhez vezet.

MEGJEGYZÉS. Ha a használt PTV-szegély kívül esik a javasolt tartományon, egy információs
üzenet jelenik meg az IMRT Parameters párbeszédablak információs részében.
 

Az IMRT munkafolyamat

Lépések

1.

Válassza ki az optimalizálni kívánt kezeléscsoportot. Ehhez jelölje ki a funkcióterületen,
és kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához. Aktiválja a Selected for
IMRT Optimization lehetőséget.
• A már optimalizált kezeléscsoportok pipával vannak jelölve ①.
• Az optimalizálandó kezelési csoportot egy pipa jelzi ②.

①

②

2.
Kattintson a Next gombra a Dose Optimization lépéssel való folytatáshoz. Megjelenik
egy párbeszédablak, amelyben látható, melyik csoportok állnak rendelkezésre optimalizá-
láshoz.

3. Állítsa be a következő részben megadott paramétereket: lásd: 318. old.

4. Hajtsa végre a kijelölt eszközök optimalizálását a következő részben leírt módon: lásd:
326. old.

Mi az IMRT?
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Lépések

5.

Térjen vissza a Treatment Planning lépéshez, ahol:
• Hozzáadhat új csoportot
• Újranormalizálhat
• Újraoptimalizálhat módosított célokkal
• Egyéb lehetőségeket használhat
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9.2 AZ IMRT-paraméterek megadása
9.2.1 IMRT Parameters párbeszédablak - Fő beállítások

Általános információk

A Dose Optimization tervezési lépés elkezdésekor egy sor párbeszédablak jelenik meg,
amelyekben elvégezheti a kezelési tervben meghatározott IMRT kezelési csoportok
dóziseloszlásának optimalizálását.
Többprocesszoros számítógépeken a dózisoptimalizálás alatt futó összes algoritmus szimultán
futtatható. Ez lehetővé teszi a bemeneti paraméterek rugalmas módosítását, különösen a fordított
tervezési optimalizálások során.

IMRT Parameters párbeszédablak

188. ábra 

Calculation Grid

Fontos egy finom Calculation Grid beállítás megadása, hogy a javallatnak megfelelő pontosságú
dóziseloszlást lehessen biztosítani.

Összetevő Funkció

PTV Dose Grid Size
Beállíthatja az optimalizációban lévő PTV-k rácsméretét. A PTV
rácsméretének kisebbnek kell lennie a tűnyaláb méretével, vagy meg
kell egyeznie azzal.

OAR Dose Grid Size
Beállítja az optimalizálásban lévő OAR-ok rácsméretét. Az OAR
rácsméretének nagyobbnak kell lennie a PTV rácsméretével, vagy
meg kell egyeznie azzal.

AZ IMRT-paraméterek megadása
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Összetevő Funkció

Finer for Small Objects 

Aktiválja ezt a beállítást, hogy a normál rácsméret a kijelölt objektum
térfogata alapján legyen adaptálva. Ez különösen hasznos kisméretű
objektumok esetén.
A kiválasztott objektumok a Finer for Small Objects jelölőnégyzet
alatti listában láthatók, és mindegyik esetében meg van adva az ak-
tuálisan használt rácsméret.

Ha egy kisméretű PTV esetében pontos számításokat és az OAR-ok esetében közelítő
számításokat szeretne kapni cranialis alkalmazásokban, hasznos lehet a PTV Dose Grid Size 2,0
mm-re és az OAR Dose Grid Size 2,0 mm-re való állítása. Az alapértelmezett rácsméret az
RTPlan tulajdonságokban meghatározott rácsméretre van állítva.

Speciális beállítások

A további számítási beállítások egy különálló párbeszédablakban szerkeszthetők (lásd: lásd: 322.
old.).
A beállítások eléréséhez kattintson az Advanced Settings gombra.

Tűnyalábok száma

189. ábra 
A Dose Optimization tervezési lépés elindításakor a rendszer kiszámítja az összes objektum
rácsinformációját. Amíg ez a számítás nincs befejezve, az Information területen n/a (nem
alkalmazható) jelenik meg. A tűnyalábok száma és további információk (mint osztott mezők,
kombinált levelek használata és az optimális szintet el nem érő PTV-szegély), ha szükséges.
A rendkívül finom rácsok használatát korlátozza a rendelkezésre álló memória és a használt
számítógép sebessége. Emellett algoritmus korlátozások is vannak, mivel a kiválasztott MLC
minimális lemezvastagságának kétszeresénél nagyobb PTV rácsméret meghatározása nem
lehetséges.
Ha a PTV rácsmérete nagyobb, mint a lemezvastagság, akkor két lemez egyesítve lesz. Ez az
információs területen látható.

Biztonsági megjegyzés

A számítási rács méretének szélsőséges értékekre való állítása nagy mennyiségű
memóriát igényel, és a rendszer instabilitását okozhatja.

A lineáris gyorsítóra vonatkozó beállítások

A Linac Specific Settings terület tartalmazza a rendelkezésre álló gyorsítóprofilok listáját. Ha
csak egyetlen eszköz áll rendelkezésre, az alapértelmezetten ki lesz választva.
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190. ábra 

Összetevő Funkció

Dose Rate Válassza ki a kívánt dózisteljesítményt az aktuális kezeléscsoport le-
mezeinek szekvenálásához.

Beamlet Size max.

Adja meg a hasznát tűnyalábok X méretét. A rendszer garantálja,
hogy a megadott értéknél kisebb vagy azzal egyenlő tűnyalábok
lesznek használva. Az összes X méret a konformális alakzathoz való
legjobb illeszkedésre van adaptálva. A tűnyalábok Y mérete automa-
tikusan a lemezvastagságra lesz állítva. Lásd: 191. ábra
A Brainlab javasolja, hogy a maximális tűnyaláb méretet olyan érték-
re állítsa, amely nem túl kicsi a számítási rács méreteihez képest- A
méret kisebb értékekre való csökkentése nem vezet szükségszerűen
a terv további minőségi javulásához.
Nagyon alacsony értékek ronthatják az eredményt, mivel az egyedi
tűnyalábok nem járulnak hozzá dózissal egyetlen számítási rács-
ponthoz sem, és ennélfogva esetükben hasznos optimalizálás nem
lehetséges.

Align Beamlets

Amikor ez a jelölőnégyzet aktiválva van, minden tűnyalábméret meg-
felel a Beamlet Size max. beállításban megadott értékeknek. Ezek
X mérete azonos és úgy vannak beállítva, hogy egy tűnyaláb széle
garantáltan az izocentrum (zéró) pozícióban van. Ez a funkció fontos
menet-túllépés vagy interdigitáció szempontjából korlátozott MLC-k
esetén.
Lásd: lásd: 338. old.

No. of Overlap Beamlets Átfedéses tűnyalábok csak az osztott mezők esetén szükségesek.

Dynamic/Step-and-Shoot
Választhat a dinamikus vagy a statikus (step-and-shoot) módszer kö-
zött. (A leírást lásd: lásd: 315. old.). Az IMRT, különösen a dinamikus
IMRT elérhetősége az adott hardverkonfigurációtól függ.

Segments
Adja meg a dinamikus vagy a step-and-shoot módszer szegmensei-
nek számát. Az IMRT, különösen a dinamikus IMRT elérhetősége az
adott hardverkonfigurációtól függ.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Aktiválja a jelölőnégyzetet, ha megfelelő lemezszinkronizálást sze-
retne biztosítani a szegmensméret szomszédos lemezpárok megnyi-
tásával történő optimalizálásához.
A Brainlab azt javasolja, hogy aktiválja ezt a lehetőséget, mert jelen-
tős különbség tapasztalható az optimalizálással és a nélkül végrehaj-
tott besugárzások között.
Lásd: lásd: 337. old.
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A tűnyalábok méretei

191. ábra 

Biztonsági megjegyzések

A Tongue-and-groove optimalizálás optimalizálás szükségessége az ellenőrzés során kerül
meghatározásra, a PTV aluldozírozásának elkerülése érdekében.

Műszakilag nem mindig lehetséges a zárt lemezpároknak a blendepofák mögé történő
áthelyezése. A felhasználónak gondosan ellenőriznie kell, hogy a zárt lemezpárok
elhelyezésre kerültek-e a blendepofák mögé. Ellenkező esetben a felhasználónak magának
kell eldöntenie, hogy a keletkező dózisszivárgás elfogadható-e.
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9.2.2 IMRT Parameters párbeszédablak - Speciális beállítások

A speciális beállítások megadása

Kattintson az Advanced Settings lehetőségre az IMRT Parameters párbeszédablakban ennek a
párbeszédablaknak a megjelenítéséhez:

192. ábra 

Egészséges szövet korlátozás

A Use Normal Tissue Restriction jelölőnégyzet kipipálása esetén lehetősége nyílik két szél
szerkesztésére, és ezáltal létrehozhat egy virtuális objektumot a PTV-k körül.

①

②

193. ábra 

Összetevő Funkció

Normal Tissue Dose Grid
Size

Adja meg a számításokhoz használt rácsméretet. Az alapértelmezett
érték kétszer akkora mint a PTV rácsméret. Legalább egyenlőnek
kell lennie az OAR Dose Grid Size értékével.

Margin around PTV w/o
restriction

Megadhat egy területet (milliméterben) az egyes PTV-k körül, amely
nincs korlátozva (①). Ez a terület nagyobb dózist kaphat, hogy egy
dóziscsökkenést tegyen lehetővé a PTV széle mellett.
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Összetevő Funkció

Margin around PTV with
Restriction

Megadhat egy területet a PTV körül, amely kockázatnak kitett szerv-
ként lesz kezelve (②).
A Margin around PTV with restriction lehetőségben meghatározott
terület figyelmen kívül hagyása érdekében aktiválja a Use Outer
Contour jelölőnégyzetet. Ebben az esetben a meghatározott külső
kontúrvonalon belül levő összes szövet felhasználásra kerül.

Sharp Edge Smoothing

Használja a Sharp Edge Smoothing terület Filter Parameter csúszkáját az intenzitás varianciája
értékének megadásához.
A Filter Parameter egy nagyon fontos bemeneti információt képvisel az optimalizálás során.
Minél nagyobb az érték annál simább az intenzitás varianciája az egyetlen lemezpár által
létrehozott tűnyalábok mentén. A választható értékek tartománya 1 és 5% között mozog. Gondos
alkalmazás esetén a teljes tartomány hasznos. Egyes esetekben azonban egy nagy érték
nemkívánatos eredményt adhat. A paraméterrel kapcsolatos részletesebb magyarázatért lásd:
lásd: 335. old.

194. ábra 

Forró tűnyaláb korlátozás

A Hot Beamlet Restriction területen megadhatja a forró tűnyaláb korlátozás maximális
százalékos arányát.
Ha eredményként több forró nyaláb is megjelenik (például ha a bemeneti régió dózisa különösen
magas), az optimalizálás során korlátozhatja ezt. A folyamat kezdetén a rendszer kiszámítja egy
hasonló konformális mező kezeléshez szükséges MU mennyiséget. Az itt beállítandó paraméter
meghatározza az IMRT számításból származtatott MU eredmény maximális százalékos arányát,
amellyel az túllépheti a normál Konformális nyaláb kezelés MU eredményét. A rendkívül alacsony
értékek betartása nehézkes lehet és nemkívánatos eredményhez vezethet.

195. ábra 
A forró tűnyaláb korlátozás maximális százalékos arányát a Hot Beamlet Restriction területen
levő IMRT MU Result above Conformal Beam MU w/o IMRT léptetőmező segítségével emelheti
vagy csökkentheti.
• A vonatkozó tűnyaláb információk a terv optimalizálása alatt a Dual Mix lapon láthatók (lásd:

lásd: 326. old.).
• A tűnyaláb maximális súlyának csökkentése érdekében használja a Hot Beamlet Restriction

paramétert az egészséges szövet korlátozása helyett. A forró tűnyalábok csökkentése ezzel a
korlátozással érhető el leginkább. Ez inkább javasolt, és kevesebb számítási időt vesz igénybe
mint a PTV kiterjesztése egy korlátozó széllel.
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9.2.3 Az IMRT Prescription párbeszédablak

Általános információk

Az IMRT Parameters párbeszédablakban végzett beállítások befejezése és a Next gombra való
kattintás után megjelenik az IMRT Prescription párbeszédablak.
Az IMRT Prescription párbeszédablakban ellenőrizheti a kezelési előírás paramétereket és
szükség esetén módosíthatja azokat. Például dózis térfogatcélokat határozhat meg az IMRT-
dózisoptimalizálásba befoglalandó mindegyik szegmentált PTV-, OAR- vagy Boost-objektum
számára.

PTV kezelési előírás

196. ábra 
Ennek a párbeszédablaknak a beállításait a következő részben tekintheti meg: lásd: 169. old..
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OAR kezelési előírás

197. ábra 
Ha a PTV átfedésben van egy OAR-ral, az OAR-célok mellett egy további Overlap Guardian
hozzárendelésére is lehetősége nyílik.
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9.3 Az optimalizálás elvégzése

Általános információk

A Dose Optimization képernyő tervezési területén érhetők el a Dual Reconst, Dual Mix, Dose
Overlay és Plan Content lapok.

Biztonsági megjegyzések

Ha a terv IMRT optimalizálását követően módosítja a kezelési tervet (pl. voxel
objektumokat), ez megváltoztathatja az IMRT eredmény eredeti minőségét. Ennek
értelmében javasolt az optimalizálás megismétlése.

Annak biztosítására, hogy egyetlen blendepofa sem fedi a PTV-t, az IMRT optimalizálás
elvégzése előtt ellenőrizze a blendepofa-beállításokat a sugárirányból látható nézetben.

Az optimalizálás elvégzése

326 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



9.3.1 Dual Mix lap

Tervek optimalizálása

A Brainlab IMRT koncepciója eltér az átlagostól annyiban, hogy a legjobb terv kiválasztása előtt
lehetővé teszi különböző tervek összehasonlítását. Négy alternatív terv van létrehozva, amelyeket
összehasonlíthat a tervezési nézetekben:

Plan Súlyozás a kockázatnak kitett szervekhez

OAR High Magas

OAR Medium Közepes

OAR Low Alacsony

PTV Only Nincs

Dual Mix lap - Főképernyő

①

②

③

198. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Képszeletek

② Intenzitástérképek

③ Dózis-térfogat hisztogramok

Tervek összehasonlítása

Használja a Comparison és a Selection csúszkát a tervek összehasonlításához:

Csúszka Magyarázat

Comparison A képernyő bal oldalán megjelenik a kijelölt terv intenzitástérképe, szelete és
DVH-i.
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Csúszka Magyarázat

Selection A képernyő jobb oldalán megjelenik a kijelölt terv intenzitástérképe, szelete és
DVH-i.

Dóziseloszlás

A kijelölt terv dóziseloszlásának szeletnézetben való megtekintéséhez kattintson a Show Dose
gombra. Lásd: lásd: 221. old.
A szeletnézet nagyítási tényezőjének módosításához használja a Zoom In/Out funkciókat. Nincs
középre igazítva.

Az egyes nyalábok intenzitástérképének megtekintése

A Functions terület Status Display csúszkájával a segítségével válthatja az állapotkijelzőt, hogy
az összes nyaláb intenzitástérképeinek megjelenítéséhez.

Intenzitástérképek

Megjelennek a kijelölt tervek intenzitástérképei.
Az optimalizálás során a térképek folyamatosan frissülnek, és az aktuális intenzitáseloszlást
mutatják. Ugyancsak megjelenik az ismétlések száma és a mezőnként számított MU-k száma.
Az intenzitástérképeken a sötét területek kapják a legnagyobb nyaláb-intenzitást. A kisebb
nyaláb-intenzitású területek világosabb színnel vannak jelölve. Az MLC transzmisszió miatt még a
környező terület sem teljesen fehér.
A rekonstrukciós kijelzők nagyítási tényezőjének módosításához használja a Zoom In/Out
funkciókat. A keresztnek a nézetekben való szimultán elhelyezésével együtt (kattintson a bal
egérgombbal a kereszt mellé és húzza a kívánt helyre) a létfontosságú régiók pontosabb
megjelenítése válik lehetővé.

DVH

Megtekintheti a DVH-t az egyes OAR-, PTV- és Boost-objektumokhoz a kijelölt tervekben:

Lépés

Egy objektum DVH-jának megtekintéséhez jelölje ki a Status Display alatti listában.

Az előreszámítás befejezése után a Dual Mix lap alsó részén levő két dózis-térfogat
hisztogramon pontos DVH értékek jelennek meg. Ezek nem a megtekintéséhez vigye az
egérmutatót a megfelelő grafikus DVH-ra.
Működésük hasonló az eszköztáron levő Open DVH Dialog gomb segítségével megnyitott dózis-
térfogat hisztogram működéséhez. További információkért lásd: lásd: 227. old.
A DVH megjelenítések rendszeresen frissülnek a jelenlegi eredménynek megfelelően. A terv
véglegesítése után megjelenik a kapott dóziseloszlás.

Az optimalizálás kezdeti eredménye nem használható a végleges terv összehasonlításához
és döntéshozatalhoz. Ehelyett az előreszámítás eredményét kell használni.

Eredmény kijelölése

Jelöljön ki egy eredményt (OAR High, OAR Medium, OAR low és PTV only) a Select Result
terület legördülő listájából az optimalizálás befejezése után.
Ellenőrizze, hogy az MLC-mező alakja teljesen lefedi a PTV-t. Ugyancsak ellenőrizze, hogy a
kiválasztott MLC megfelelő a PTV számára, vagyis az MLC-mező alakzat mérete elég nagy a
PTV befoglalásához, és a levelek nagysága illeszkedik a PTV alakjához. Ellenőrizze a kollimátor
elfordulását, és osztások alkalmazása esetén azt, hogy a szomszédos osztott mezők teljesen
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lefedik a PTV-t. Ha a körvonalazott PTV nem fér el az MLC-rekeszen belül, a szoftver
megpróbálja teljesíteni az előírást értelmetlenül magas monitoregységek kiszámításával.
A Show Dose gombra való kattintással megjeleníthetők az izodózis beállítások ellenőrzés
céljából. Az IMRT-izodózis megjelenítés azonos a standard kezelési nézetekben használttal (lásd:
lásd: 221. old.).

Jelenlegi számítás

A Current Calculation területen:

Lehetősé-
gek

Magyarázat

Accept Megerősítheti és mentheti az optimalizálást a számítás során, majd továbbléphet
a következő optimalizálásra. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a számítás fut.

Pause
Visszautasíthatja az optimalizálást a számítás során, törölheti azt, majd továb-
bléphet a következő optimalizálásra. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a számí-
tás fut.

Finish
Kielégítő eredmény esetén rákattinthat a gombra, hogy befejezze az optimalizá-
lást a számítás alatt, a következő optimalizálásra való továbblépés nélkül. Ez a
gomb csak akkor érhető el, ha a számítás fut.

Remove Az optimalizálás befejezését követően megjelenik a gomb, amely lehetővé teszi a
szükségtelen eredmények törlését.

Nem teljes optimalizálással rendelkező IMRT tervek nem használhatók kezelésre.

Az Accept és a Pause funkciók nem alkalmazhatók a csak PTV optimalizálás esetén, mivel a
többi optimalizálás forrásként csak teljes eredmény szolgálhat.

Prescription terület

Összetevő Funkció

Change Objectives

Megnyithatja az IMRT Prescription párbeszédablakot (lásd: lásd: 324.
old.), és módosíthatja az IMRT-dózisoptimalizáláshoz használt a célokat.
Az OK gombra való kattintás csak a vonatkozó eredményeket optimali-
zálja. Az átugrott vagy eltávolított eredmények nem lesznek módosítva.

Restart Újraindíthatja a teljes optimalizálási számítást, beleértve a rácsméretek
módosítását stb.

Előreszámítás

Az optimalizálás összehasonlítás során, valósághű eredmények biztosítása érdekében, először a
fordított tervezési optimalizálás kerül elvégzésre, amit az előreszámítás követ.
A fordított tervezés befejezése után elindul a sorba állítási folyamat, és létrehozza a tűnyalábok
súlyozásának rendkívül pontos intenzitástérképeit. Az intenzitástérképek segítségével lesz
kiszámítva a dóziseloszlás, a Ceruzanyaláb dózisalgoritmus segítségével. Ez jó közelítéssel jelzi
a valószínű eredményt, és ezért használata javasolt a tervek összehasonlítása során és a
kezeléstervezésben.
A előreszámítás állapota a dóziseloszlások megtekintésével ítélhető meg. A dózis megjelenítése
hasonlít a közönséges dózis megjelenítéshez. Az előretervezés befejeztével a Dual Reconst, a
Dual Mix, és a Dose Overlay lapok segítségével összehasonlíthatja a különböző eredményeket.
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9.3.2 Dose Overlay

Dose Overlay lap

199. ábra 
A Dose Overlay lap három nézetet tartalmaz, amelyek megjelenítik az aktuális szeletkészletet, a
térfogat dózistérfogat-hisztogramját és a kijelölt eredmények/objektumok dózisszázalékát.
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9.3.3 Kettős rekonstrukció

Dual Reconst lap

A Dual Reconst lap mindegyik kiválasztott tájolás és kiválasztott eredmény esetében
szeletnézetet jelenít meg.

200. ábra 

Tervek összehasonlítása

Használja a Comparison és a Selection csúszkát a tervek összehasonlításához:

Csúszka Magyarázat

Comparison A képernyő bal oldalán megjelenik a kijelölt terv három szeletnézete.

Selection A képernyő jobb oldalán megjelenik a kijelölt terv három szeletnézete.

Nézetbeállítások

Az egyes képek tetején elérhető gombok:
• a Full Screen a szelet teljes képernyőn való megjelenítéséhez,
• a Open DVH Dialog az objektumok DVH-jának megjelenítéséhez. A főablakban megjelenített

objektumok listájával ellentétben a DVH párbeszédablak megjeleníti az összes objektumot, így
ellenőrizheti azon objektumok DVH-ját, amelyek nem közvetlen részei az IMRT-folyamatnak.

A dóziseloszlás összehasonlítása

Lépések

1. A egyes szeletek dóziseloszlásának megtekintése érdekében kattintson bármelyik dózis
megjelenítés gombra.

2. A változó eredmények dóziseloszlásában bekövetkező változások megtekintése érdeké-
ben válasszon ki egy eredményt a Comparison és a Selection csúszkákon.

3. Egy terv legördülő listából való kiválasztása után további lépésekhez lehet használni azt.

IMRT-OPTIMALIZÁLÁS
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Lépések

4. Miután teljesen elégedett a dózisoptimalizálással, lépjen a Treatment Planning lépésre,
hogy elvégezze az MU beállításokat, ha szükséges (lásd: lásd: 157. old.).

Mivel minden tervezési információ mentésre kerül a kezelési tervben, annak befejezése
után az összes ideiglenes IMRT gyorsítótár fájlt manuálisan törölheti, Windows Explorer
(Windows Intéző) segítségével, a temp mappából. Ezek a gyorsítótár fájlok törölhetők mivel
egyetlen céljuk az optimalizálási folyamat gyorsítása. A használaton kívüli gyorsítótár
fájlokat a szoftver automatikusan törli egy alapértelmezett két hetes időszak után.

A tervezési rendszer, rögzítési és ellenőrzési rendszer, valamint a lineáris gyorsító
integrációja függvényében egy beállító fénymező exportálható, minden egyes IMRT-
lemezszekvencia első szegmenseként. Ez lehetővé teszi az MLC-lemezszekvencia, a
nyalábszögek és a MU-beállítások korrelációjának ellenőrzését. A sugárzás ellenőrző
rendszer korlátai miatt ez a beállító fénymező a vártnál nagyobb dózist eredményezhet.

Az optimalizálás elvégzése
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9.4 IMRT algoritmus

Általános információk

A Konformális nyaláb kezeléssel ellentétben az intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT) nem
egyenletes intenzitáseloszlású nyalábokat használ. Az intenzitáseloszlásokat egy fordított
tervezési algoritmus számítja ki, és optimalizálásuk úgy történik, hogy a lehető legpontosabban
teljesítse a céltérfogatra és a kockázatnak kitett szervekre vonatkozó optimalizálási célokat. A
nyalábok modulálását egy többlemezes kollimátor mozgó lemezei sorozatának kiszámításával éri
el a rendszer.

Algoritmus információk

Az iPlan RT Dose IMRT megoldásához használt algoritmusok több alcsoportra oszthatók:
• Előszámítások (objektum és tűnyaláb számítások, lásd: lásd: 334. old.)
• Fordított tervezési optimalizálás (több eredménnyel, lásd: lásd: 335. old.)
• Lemezek szekvenálása (az optimalizálás alatt és azt követően használatos, lásd: lásd: 337.

old.)
• Előreszámítás (lásd: lásd: 339. old.)

A soklemezles kollimátor által leadott intenzitásmodulált nyalábok végső dózisának
kiszámításához a Ceruzanyaláb algoritmus használatos. Mindegyik nyaláb esetében a 2
dimenziós intenzitásprofil vagy intenzitástérkép a kis szegmensekből összegződik, és szükség
esetén ez a folyamat figyelembe veszi a lemezszivárgást és a levelek dinamikáját.
Az IMRT algoritmus egy másik kezeléscsoport már rendelkezésre álló dóziseloszlásait vagy az
importált dózistérfogatokat veszi figyelembe, és optimalizálja az IMRT-nyalábokat, hogy a
különböző objektumok korlátozásai a lehető legpontosabban teljesüljenek.
Ezt követően mindegyik nyaláb-intenzitástérkép φ0 értéke össze lesz vonva a Ceruzanyalábok
magjával, és ki lesznek számolva az IDD-k. Az összes nyaláb által leadott teljes dózis kiszámítása
hasonló a Konformális nyaláb kezelésben alkalmazott számításhoz, ahol a módosított nem
homogén intenzitástérképek használatosak. 

Példa az intenzitástérképre

Ez a példa PTV-kontúrvonalakat és lemezpozíciókat használ:

201. ábra 
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9.4.1 Előszámítások

Voxel összefüggések

①

②
③

④

202. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Normál szövet

② OAR

③ PTV

④ Boost

A külső kontúrvonalon belül levő összes voxel összefüggései:
• A segédterületen levő összes voxel segédvoxelnek felel meg
• A segédvoxelek kivételével a PTV-ben levő összes voxel PTV voxelnek felel meg
• Az OAR-ban levő összes voxel OAR voxelnek felel meg
• A PTV és OAR átfedésben levő összes voxel kezelése az OAR átfedési védelmi beállítások

függvényében történik (lásd: lásd: 325. old.)
• Az egészséges szöveti területeken levő összes voxel egészséges szöveti voxelnek felel meg

További információkért lásd Wu 2000, G + H rész.

Tűnyaláb előszámítás

A tűnyalábok kiszámítási eljárása a következő:
• Számítsa ki az egyes mezők megfelelő alakját a vonatkozó PTV körül, a megadott szél

használatával. OAR információk nem lesznek felhasználva.
• A tűnyaláb rácsméret segítségével ossza fel kis tűnyalábokra az alakzatot. A kerekítés miatt az

alakzat kiterjedhet (plafon használatos).
• Mindegyik objektumvoxel központja és mindegyik fordított CIAO esetében kiszámításra kerül

egy kezdeti dózis hatás, amely a transzmisszió korrekció során lesz alkalmazva.
• Mindegyik objektumvoxel központja és mindegyik nyaláb esetében kiszámításra kerül egy

kezdeti dózis hatás. Ha ez a dózishatás egy adott küszöbérték alatt van, akkor nem lesz
közvetlenül figyelembe véve a fordított optimalizáláshoz.

Az egyes tűnyalábok dózisszámítása a CIAO ekvivalens négyzetes mezőjének Ceruzanyaláb
mérési eredményét alkalmazza. A fordított és előreszámítás közötti megfelelés biztosításának ez
a legjobb módja.

IMRT algoritmus
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9.4.2 Fordított tervezés optimalizálása

Általános információk

A fordított tervezési motor a MLE és egy dinamikusan változó büntetés kombinációját alkalmazza,
ami a Dynamically Penalized Likelihood algoritmust (DPL algoritmus; Llacer 1997) eredményezi.
A célfüggvényre egy Bayes simító korlátozás is alkalmazásra kerül.

Algoritmus

A DPL algoritmus célfüggvénye (log-valószínűség alakban) az alábbiakban látható:
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Az optimalizálási eljárás célja a tűnyaláb intenzitások vektorának azonosítása:

a aj( )=

a célfüggvény maximalizálása érdekében. Ezek az intenzitások szorozva aj a Fij j nyaláb i voxelre
kifejtett hatásával és az összes tűnyalábra összegezve adja az intenzitások dózistartományra való
levetítését ΣjFijaj. Az optimalizálási korlátozások meghatározzák a kívánt dózisértékeket di és si a
PTV (D), illetve az érzékeny szövet (S; OAR) mindegyik voxele esetében.
A maximalizálás ismétlődő módon kerül elvégzésre, lásd Llacer 1997. Ennek érdekében, a
penalizációs paraméter βi, az OAR régióban meghatározva, minden ismétlés alatt frissül. Az iPlan
RT által biztosított négy optimalizálási eredmény közötti különbséget ez a βi penalizációs
paraméter w súlyozása hordozza. A wi súlyozás önmaga is a három másik súlyozás szorzata:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Az OAR-ok prioritásától függően az optimalizálási szakaszban (p = 0: „OAR Low”, p = 1: „OAR
Med” és p = 2: „OAR High”) a súlyozás a következőkkel van módosítva:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

a wi az adott OAR-objektum kijelölt OAR-védőjétől is függ, ahol a wguardian_i a 0 és 1 közötti
tartományban van. Egy 66%-os OAR-védelem 0,66-os védelmi súlyozásnak felel meg. A wi
penalizáció meg lesz növelve, ha az OAR célja prioritizáltként van figyelembe véve: ha prioritizált,
akkor a wpriority_i értéke 100. Eltérő esetben 1.
Az egyenlet utolsó része egyfajta Bayes szerinti penalizációs függvény, amely a szűrést szolgálja
(Llacer 1998). A tűnyaláb j intenzitásának eltérése a környező tűnyalábok intenzitásától Nj adja
ezt a penalizációs feltételt. A környező tűnyalábok befolyásának súlyozása a λk paraméterrel
történik. Az optimalizálási eredmény globális egyenletessége módosítható a Filter Parameter
funkcióval a Sharp Edge Smoothing területen (lásd: Inverse Planning Wizard), amelyet a α jelöl a
fenti képletben.

Következtetés

Amint a fentiekből látható, az eredmények rugalmassága leginkább egy nagyon specifikus
dóziskorlátozási beállítás használatán alapul. Tulajdonképpen mindegyik optimalizálási lépés előtt
minden egyes voxel korlátozása dinamikusan módosítva van. Ez a módszer lehetővé teszi
bármilyen korlátozás-meghatározó függvény használatát. Az iPlan RT esetén, a korlátozás
beállítása egy bizonyos számú minta dózis-térfogat kombinációnak egy DVH-ban való
meghatározására korlátozódik (optimalizálási célokat).
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Az optimalizálási módszer egy nagyon fontos előnye a leírt Bayes szerinti szűrés alkalmazása az
optimalizálás során (Llacer 1998). A simítás csak a levelek elmozdulási irányában lesz elvégezve,
a tűnyalábok szomszédsági összefüggéseinek felhasználásával.
A forró tűnyalábok (nagyon magas intenzitású nyalábok) optimalizálás során való megjelenési
lehetőségének csökkentéséhez a folyamat egy forró tűnyaláb korlátozást használ (felső
határérték), ami korlátozza az algoritmust az intenzitásértékek kiosztásában. Ez a forró tűnyaláb
korlátozás összefüggésben van a megfelelő konformális mezővel, és ennek következtében
figyelembe veszi mindegyik nyaláb szöveti mélységét.

IMRT algoritmus
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9.4.3 Lemezek szekvenálása

Általános információk

A lemezek szekvenálása ezekre a részekre osztható:
• Lemezelmozdulás az intenzitás leadása érdekében
• Tongue-and-groove optimalizálás
• A transzmisszió kiszámítása
• Az interdigitáció elkerülése, ha szükséges

Lemezelmozdulás

A Tongue-and-groove optimalizálás szinkronizálja a lemezpárok elmozdulásának kezdetét. A
leadás előtt és után a lemezpár azonnal az elsődleges blendepofák mögé húzódik vissza.
• A TAG optimalizálás nélküli standard eljárás az összes lemezpár esetében egyszerre indul.
• Ezzel ellentétben, a TAG optimalizálás kiszámítja a tökéletes kezdőpontot úgy, hogy a

maximális folytonos mezőméret per szegmens nyitva legyen.

A Tongue-and-groove optimalizálás

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

203. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Lemezpárok

② Lemezmozgás iránya

③ Egyszerű intenzitástérkép
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Szá
m

Összetevő

④ Leadás Tongue-and-groove nélkül

⑤ Leadás Tongue-and-groove-val

⑥ Szegmensek (az MLC-lemezek időzítése)

A TAG optimalizálás megértése

A TAG optimalizálás eredménye mindegyik mező globális leadásának kiszámításában kerül
felhasználásra. Ez a leadás különleges összefüggésben van az egyes mezők maximális
intenzitása által jelképezett kezdeti leadással. A helyes transzmisszió kiszámítása érdekében az
összefüggés bele van foglalva a fordított tervezési folyamatba és az előretervezés pontosságának
növelésére használatos.

Korlátozások

Az Ön kezelés bejuttatási rendszerének képességeitől függően, a lemezsorozatok nem mindig
adják vissza pontosan az optimalizált intenzitáseloszlást. Ha az MLC rendszere különböző
hardver korlátozásokkal rendelkezik, mint pl. hiányzó interdigitáció, korlátozott menet-túllépés
vagy statikus rések (pl. Siemens 3-D MLC-k és Elekta MLCi), az egyedi szegmensek alakja
eltérhet a kívánatostól. Ezek hardver korlátozások, és mint ilyenek, nem lehet megkerülni azokat,
habár a lemez sorba állító speciális optimalizálásokat foglal magába az interdigitációval nem
rendelkező MLC-k és statikus rések számára (zászlórúd optimalizálás).

IMRT algoritmus
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9.4.4 Előreszámítás

Alapszintű áttekintés

Az előreszámítás a lemezek szekvenálásán alapul, habár a Ceruzanyaláb algoritmus egy
intenzitástérképet használ erre a célra. A végső intenzitástérkép létrehozása olyan módszerrel
történik, amely szimulálja a valós lemezelmozdulást, még a dinamikus lemezsorozatok esetében
is.
A lépés - besugárzás módszer egymásra halmozza a különböző szegmenseket. E helyett a
dinamikus módszer szimulálja a levelek lineáris elmozdulását, és pontosan beállítja a helyes
nyitási távolságot.
Ezen eljárások mindegyike egy nagyon finom rácson van kivitelezve és végül a Ceruzanyaláb
rácsába vannak átalakítva (magméret).
A végső ellenőrzési számításhoz a Monte Carlo algoritmus is használható.
A Ceruzanyaláb dózisszámítási és a Monte Carlo algoritmussal kapcsolatos további információk a
következő dokumentációban találhatók: Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai
alapelvei.
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9.5 Rekeszoptimalizálás
9.5.1 Áttekintés

Általános információk

A HybridArc kezelésekhez végrehajthat rekeszoptimalizálást is. Ez szorosan kapcsolódik az
intenzitásmodulált sugárkezeléshez (IMRT). Ahogy az IMRT kezelésnél, itt is az a cél, hogy a
nyaláb a nyalábalak időbeli változásával legyen leadva, amely megfelel a PTV és a kockázatnak
kitett szerv megadott fordított tervezési céljainak.
Az IMRT-től eltérően a nyalábintenzitás nem a rögzített gantrypozíció alatt módosul, hanem az
ívmozgás alatt. A rekeszoptimalizálási algoritmus kiszámolja az optimalizált tervezési alakzatot a
dinamikus Konformális ívhez a megadott célok teljesítéséhez.

Technika

A dinamikus Konformális ív kezelés lemezadaptációkat hajt végre az ívmozgás alatt. Minden ilyen
ív 10°-os gantryszórású lépésmérettel rendelkező vezérlőpontokat használ, amelyek
meghatározzák az erre a nyalábirányra jellemző tervezési alakzatot. Az MLC-lemezek adaptálva
vannak a különböző tervezési alakzatokhoz, figyelembe véve az MLC-lemezmozgások
készülékspecifikus korlátait.
A rekeszoptimalizálási technika ekkor meghatározza az ilyen tervezési alakzatokat, amelyek
teljesítik az előre meghatározott IMRT-célokat.
A rekeszoptimalizálás hasonló, mintha számos koplanáris IMRT-nyaláb lenne optimalizálva: az
első nyalábintenzitások optimalizálva vannak, majd ezek az intenzitások lemezmintázattá lesznek
alakítva. Rekeszoptimalizálás alatt:
1. Az egyes vezérlőpontok nyalábalakzata fel van osztva ívspecifikus intenzitás-tűnyalábokra.
2. Az optimalizálási algoritmus az összes többi vezérlőpont figyelembe vételével meghatározza

az optimális intenzitási mintázatot az egyes vezérlőpontokhoz a kívánt célok teljesítése
érdekében. Az IMRT-intenzitásmintázatoktól eltérően a rekeszoptimalizálási intenzitás csak két
intenzitástűnyaláb-szintet használ: teljesen besugárzott és egyáltalán nem besugárzott. Ez a
diagram bemutatja egy vezérlőpont rekeszoptimalizálási intenzitásának mintázatát.

204. ábra 
3. Az eredményként kapott vezérlőpont-intenzitásmintázat van felhasználva a specifikus tervezési

alakzatának létrehozásához.
4. Az MLC-lemezek adaptálva vannak az optimalizált tervezési alakzatokhoz, figyelembe véve az

MLC-lemezmozgások készülékspecifikus korlátait.

Rekeszoptimalizálási paraméterek módosítása

Az optimalizálási eredmény (OAR-ok által, alacsony, közepes és magas prioritással védett)
kiválasztható a kezeléscsoport helyi menüjében.
Az ív tűnyalábfelbontása a legkisebb elérhető PTV-térfogattól és a módosított dózisszámítási
rácsmérettől függ (lásd: lásd: 225. old.).
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A PTV és az OAR fordított optimalizálásszámítási rácsmérete az RTPlan tulajdonságokban
beállított rácsméretre van állítva (lásd: lásd: 213. old.).

Fordított tervezés esetén nem lehet garantálni a megadott célok és korlátozások betartását.
Ennek következtében el kell végezni egy végső ellenőrzést, amely magába foglalja az
összes standard ellenőrzést.

Az optimalizált tervezési alakzatok módosítása

A HybridArc rekesz- vagy IMRT-optimalizálása után továbbra is módosítható annak tervezési
alakzata az eredményként kapott dóziseloszlás finomhangolása érdekében.
MEGJEGYZÉS. A tervezési alakzat kezdeti, nem optimalizált alakzattá való visszaalakításához
alaphelyzetbe kell állítania a rekeszoptimalizálási eredményt. Rekeszoptimalizált HybridArc
esetén nem lehetséges a tervezési alakzat kezdeti, nem optimalizált alakzattá visszaállítása a
kézi módosítások után.
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10 ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK
10.1 A terv jóváhagyása

Általános információk

A kezeléstervezés befejezése után a kezelési tervvel a következőket kell elvégezni:
• Felülvizsgálat orvos által (lásd: lásd: 360. old.)
• Ellenőrzés fizikus által (lásd: lásd: 364. old.)

Ez biztosítja, hogy a páciens kezeléséhez csak befejezett és gondosan áttekintett terveket
használjunk. Egy jóváhagyott terv betöltése esetén egy kapcsolódó üzenet jelenik meg.
A jóváhagyási folyamat egy felfelé mutató hüvelykujjal jelöli meg a jóváhagyott terveket. Ezek a
tervek csak olvashatóként vannak tárolva, és nem módosíthatók. Ez biztosítja, hogy a terv abban
az állapotban van, ahogy jóváhagyták. Ha a betegeket csak jóváhagyott tervekkel kezeli, akkor
nyomon követhető, milyen tervvel volt a beteg kezelve, és hogy a terv készen áll-e a kezeléshez.
A jóváhagyási folyamat használata erősen javasolt.

A kezelési tervek megfelelő minőségének biztosítása érdekében a bemeneti paraméterek
minősége életbevágó fontosságú. Kezelés előtt az összes bemeneti paramétert (mint
például dózismérések, betegfelvételek, a kezelési térfogatok, kockázatnak kitett szervek és
a kezelési terv beállításainak meghatározása) ellenőrizni kell. A kezelési terv minőségét az
alkalmazott bemeneti paraméterek minősége határozza meg.

A jóváhagyási jogosultságok kiosztása

A különböző felhasználói szerepkörök kezelési tervekkel kapcsolatos jóváhagyási
jogosultságának meghatározására az iPlan RT Dose a Microsoft Authorization Manager
(Engedélyezéskezelő)-t alkalmazza. A különböző felhasználói jogosultságokat a rendszer
telepítése során lehet konfigurálni, a különböző szerepköröknek megfelelően. Ha módosítani
kívánja a szerepkör struktúrát vagy új felhasználói szerepköröket kíván beiktatni lépjen
kapcsolatba a Brainlab-ügyfélszolgálat szakemberével. Az Authorization Manager
(Engedélyezéskezelő)-rel kapcsolatos további információk a vonatkozó Microsoft műszaki
dokumentációban olvashatók.

Biztonsági megjegyzések

A végleges tervet mindig exportálás előtt hagyja jóvá, hogy elkerülje a véletlen módosítást.
A tervet mindig közvetlenül jóváhagyás után exportálja a kiválasztott rendszerre (harmadik
fél vagy ExacTrac).

Ha az adott beteg esetében egy második tervet is jóvá kíván hagyni, a létező tervek
jóváhagyását vissza kell vonni (lásd: lásd: 372. old.), vagy a meglevő terveket más néven
menteni kell, mivel a jóváhagyott tervek írásvédettek. Különleges gondossággal járjon el
ha az előző terv már exportálásra került, pl. egy R&V rendszerre vagy egy MLC vezérlőre.
Előzőleg exportált tervek törlése ugyancsak lehetséges, ha már nincs rájuk szükség. Ezzel
megelőzhető a betegnek egy korábbi, már nem aktuális tervvel való kezelése.
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10.2 Orvosi felülvizsgálat

Általános információk

A Physician’s Review lépés lehetővé teszi, hogy az orvos felülvizsgálja a tervben lévő
objektumokat, valamint a dózistérfogatot az egyes objektumok esetén.

iPlan RT Review

A Physician’s Review az iPlan RT elindítása nélkül is végrehajtható,
Elindíthatja az önálló iPlan RT Review szoftvert az asztalról, és a használatával betöltheti,
felülvizsgálhatja és jóváhagyhatja a tervet az ebben a részben leírt módon.

Főképernyő

205. ábra 

A POI lap

A kezelési tervben meghatározott célpontok (lásd: lásd: 241. old.) a POI lapon jelennek meg.

A Functions lap

Az összes tervezett szegmentált objektum (lásd: lásd: 115. old.) a Functions lapon jelenik meg.

Objektum típusa Szín

PTV Zöld

OAR-objektumok, amelyek számára korlátozások vannak meghatározva Kék

Egyéb Fekete

Orvosi felülvizsgálat
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Dózisobjektum létrehozása

Dózisobjektumot a Create Dose Object... gombra kattintva hozhat létre. Lásd: lásd: 279. old.

Az objektumok és dózis-térfogat arány áttekintése

Lépések

1. Válassza a DVH/Reconstructions lapot.

2.
Válassza ki az ellenőrizni kívánt objektumot a Functions lapon lévő listából.
A tervezési nézetek és a képernyő bal felső részén lévő DVH diagram frissítve lesz, így
áttekintheti az objektumot és annak dózis-térfogat arányát.

3. A felülvizsgálatot követően a kezelési tervet jóvá kell hagyni a funkcióterületen elérhető
Plan Approval gomb segítségével (lásd: lásd: 362. old.).
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10.2.1 Orvosi jóváhagyás

A jóváhagyás aktiválása

Kattintson a funkcióterületen levő Plan Approval gombra.

A terv állapotának áttekintése

Ha a kezelési terv belső ellentmondásokat tartalmaz megjelenik a Plan Status párbeszédablak
(lásd: lásd: 292. old.).

Lépések

1. Tekintse át az esetleges hibákat és figyelmeztetéseket, majd javítsa ki a kezelési tervet a
folytatás előtt, ahol szükséges.

2.

• Ha nem szeretné módosítani a kezelési tervet, akkor nyomja meg az OK gombot a
Plan Status párbeszédablakban az Approval párbeszédablak megnyitásához.

• A kezelési terv módosítása érdekében nyomja meg a Cancel gombot, hogy bezárja a
Plan Status párbeszédablakot. Miután elvégezte a szükséges módosításokat a kezelé-
si terven, kattintson ismét a funkcióterületen levő Plan Approval gombra az Approval
párbeszédablak megnyitásához.

Az Approval párbeszédablak

206. ábra 

A terv jóváhagyása

Lépések

1.

Az Approval párbeszédablakban a kijelölt felhasználóknak (pl. konzultáló orvosok) jóvá
kell hagyniuk a tervet. Az iPlan RT Dose konfigurálásától függően egy vagy két jóváha-
gyó lehet.
• Az Authorized by mezőbe be kell írni a tervezési munkaállomásra való bejelentkezés-

hez használt felhasználói nevet, majd egy második érvényes felhasználói nevet a má-
sik mezőbe (lásd: lásd: 359. old.).

• Mindegyik felhasználó esetében be kell írni a megfelelő jelszót.

2. A jóváhagyás megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

3. A szoftver figyelmezteti, hogy mentse a jóváhagyott kezelési tervet (lásd: lásd: 52. old.).

Orvosi felülvizsgálat

362 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Lépések

4. A kezelési terv mentését és jóváhagyását követően megjelenik egy vonatkozó üzenet.

A terv jóváhagyásának visszavonása

Szükség esetén a kezelés jóváhagyása bármikor visszavonható az Approval párbeszédablakban
levő Revoke Approval gomb segítségével (lásd: lásd: 372. old.).
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10.3 Fizikus által végzett ellenőrzés

Általános információk

A Physicist’s Verification lépés lehetővé teszi, hogy egy fizikus ellenőrizze a kezelésterv
kezelési csoportjait és elemeit.

Főképernyő

207. ábra 

A tervezési nézetek tartalma

A normál lapokon kívül - Overview, Slices, X-ray Images és Plan Content (lásd: lásd: 44. old.) -
a következő további lapok érhetők el:
• Field Reconstruction (lásd: lásd: 365. old.).
• Setup DRRs (lásd: lásd: 367. old.).

Functions lap

Az összes tervezett kezeléscsoport (lásd: lásd: 196. old.) és kezeléselem (lásd: lásd: 204. old.) a
Functions lapon jelenik meg.
Mindegyik kezelési elem kipipálva jelenik meg, ami jelzi, hogy már nem szerkeszthetők.

Fizikus által végzett ellenőrzés
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①
②

208. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Kezeléscsoport

② Kezeléselemek

A kezelési terv áttekintése

Lépések

1.

Jelölje ki az ellenőrizni kívánt elemet a Functions lap listájából. A funkcióterületen látható
tulajdonság információk ennek megfelelően frissülnek.
Tekintse át a Field Reconstructions lapon megjelenő információkat (lásd: lásd: 365.
old.).
Tekintse át a Setup DRRs lapot (lásd: lásd: 367. old.).

2. A felülvizsgálatot követően a kezelési tervet jóvá kell hagyni a funkcióterületen elérhető
Plan Approval gomb segítségével (lásd: lásd: 370. old.).

3. Ugyancsak elérhetők különféle exportálási funkciók (lásd: lásd: 377. old.).

A Field Reconstruction lap

Ez a lap információkat kínál a Functions lapon kijelölt elemről.

ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK
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①

②

③

④

209. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Mező nézet A CT-szeletre vetített mezőnézet. Lásd: lásd: 256. old.

② Sugárirányból látható né-
zet Lásd: lásd: 264. old.

③ Mélység nézet Lásd: lásd: 254. old.

④ DRR nézet A DDR a mezőnézetben levő CT-felvétellel azonos orientáció-
jú.

Fizikus által végzett ellenőrzés
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10.3.1 DRR-ek megtekintése

Általános információk

A kezeléstervezés során kiválasztott DDR-beállítások függvényében a beállított DRR-ek be
lesznek foglalva a kezelési nyomtatványba (lásd: lásd: 413. old.) és a DICOM rendszeren át
exportált kezelési adatokba (lásd: lásd: 385. old.).

①

②③

210. ábra 

Szá
m

Összetevő

① A PTV objektumok kontúrokként jelennek meg a DRR-ekben.

② A csúszka egyszerre módosítja az összes DRR-nél a kontrasztot a csont és a szövet kö-
zött.

③ Ez az ablakozási gomb csak a DRR ablakozását módosítja (lásd: lásd: 515. old.).

ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK
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A DRR-tartalmak módosítása

Válassza ki a DRR-felvételekben megjeleníteni kívánt információkat.

Lépések

1.

Jelölje ki a kezelési tervet a Functions területen, és kattintson a Properties lehetőségre.
Megjelenik a RTPlan Properties párbeszédablak.

2.

Válassza a DRR Overlays lapot. Aktiválja a DRR-ben megtekinteni kívánt tartalmat. Ez
magában foglalja, hogy megjelenjen-e fonalkereszt és a méretezési információ:

A fonalkereszt reális skálája lehet az izocentrumszintnél vagy a képalkotószintnél, az iPlan
RT Dose és a Physics Administration konfigurációjától függően. Ha a fonalkeresztet
pozicionálásra használja, gondosan ellenőriznie kell, hogy a skála a pozicionálási
eljárásnak megfelelően van-e beállítva.
Kiválaszthatja, hogy a DRR-információk is megjelenjenek a kinyomtatott dokumentumokban (lásd:
lásd: 413. old.) és a DICOM-on keresztül exportált kezelési adatokban (lásd: lásd: 385. old.).

Fizikus által végzett ellenőrzés
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A DRR-címkék és -szögek módosítása

Lépések

1.

Jelölje ki a kezeléscsoportot a Functions területen, majd kattintson a Properties lehető-
ségre. Megjelenik a Properties párbeszédablak.

2.

Válassza a DRRs lapot. Kiválaszthat nyalábot, megadhat egy nevet, valamint gantry- és
asztalszögeket.

A képalkotó a Physics Administration eszközzel határozható meg.
A DRR-felvételek tartalmával kapcsolatban lásd lásd: 368. old.
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10.3.2 Fizikus által végzett jóváhagyás

A jóváhagyás aktiválása

Kattintson a funkcióterületen levő Plan Approval gombra.

A terv állapotának áttekintése

Lépések

1.
Ha a kezelési terv belső ellentmondásokat tartalmaz megjelenik a Plan Status párbe-
szédablak (lásd: lásd: 292. old.). Mielőtt folytatná, tekintse át különösen a hibaüzeneteket
és figyelmeztetéseket, és szükség esetén korrigálja a kezelési tervet.

2.

• Ha nem szeretné módosítani a kezelési tervet, akkor nyomja meg az OK gombot a
Plan Status párbeszédablakban az Approval párbeszédablak megnyitásához.

• A kezelési terv módosítása érdekében nyomja meg a Cancel gombot, hogy bezárja a
Plan Status párbeszédablakot. Miután elvégezte a szükséges módosításokat a kezelé-
si terven, kattintson ismét a funkcióterületen levő Plan Approval gombra az Approval
párbeszédablak megnyitásához.

Az Approval párbeszédablak

211. ábra 

A terv jóváhagyása

Lépések

1.

Az Approval párbeszédablakban a kijelölt felhasználóknak jóvá kell hagyniuk a tervet. Az
iPlan RT Dose konfigurálásától függően egy vagy két jóváhagyó lehet.
• Az Authorized by mezőbe be kell írni a tervezési munkaállomásra való bejelentkezés-

hez használt felhasználói nevet, majd egy második érvényes felhasználói nevet a má-
sik mezőbe (lásd: lásd: 359. old.).

• Mindegyik felhasználó esetében be kell írni a megfelelő jelszót.

2. A jóváhagyás megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

3. A szoftver figyelmezteti, hogy mentse a jóváhagyott kezelési tervet (lásd: lásd: 52. old.).

4. A kezelési terv mentését és jóváhagyását követően megjelenik egy vonatkozó üzenet.

Fizikus által végzett ellenőrzés
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A terv jóváhagyásának visszavonása

Szükség esetén a kezelés jóváhagyása bármikor visszavonható az Approval párbeszédablakban
levő Revoke Approval gomb segítségével (lásd: lásd: 372. old.).
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10.4 A kezelési terv jóváhagyásának visszavonása
10.4.1 A terv jóváhagyásának visszavonása

Általános információk

Egy kezelési terv jóváhagyását követően a jóváhagyást vissza lehet vonni, ha például további
módosításokat kíván végezni a terven.
A kezelési tervek jóváhagyására felhatalmazott bármelyik felhasználó visszavonhat egy meglévő
jóváhagyást.

Az Approval párbeszédablak

212. ábra 

A terv jóváhagyásának visszavonása

Lépések

1. Kattintson a funkcióterületen levő Plan Approval gombra.

2.
A megjelenő Approval párbeszédablakban a jóváhagyási mezők szürke színűek.
A jóváhagyás visszavonásához kattintson a Revoke Approval gombra.

A kezelési terv jóváhagyásának visszavonása
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Lépések

3.

Írja be a tervezési munkaállomásra való belépéshez használatos felhasználói nevét és
jelszavát az Authorization párbeszédablakba.
Egy jóváhagyott terv jóváhagyásának visszavonása érdekében megfelelő hozzáférési
jogokkal kell rendelkeznie.

4. A kezelési terv jóváhagyásának visszavonása érdekében kattintson az OK gombra.

ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK
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A kezelési terv jóváhagyásának visszavonása
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11 ARCHÍVUMOK
LÉTREHOZÁSA

11.1 Új archívum létrehozása

Az archívum-létrehozás aktiválása

Kattintson a New Archive elemre a lehetőségek területén, a szoftver indítása után megjelenő
Load Archives varázslóoldal jobb oldalán (lásd: lásd: 65. old.).

New Archive varázslóoldal

213. ábra 

Az archívumtípus kiválasztása

Lépések

1. A New Archive varázslóoldalon a megfelelő névre vagy ikonra kattintva válassza ki a kí-
vánt archívumtípust.

2. A szükséges beállítások meghatározásához kattintson a Next gombra.

MEGJEGYZÉS. Csak az engedélyezett (licencelt) adatformátum-típusok vannak megjelenítve a
New Archive oldalon, mint például a Brainlab formátum.
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11.1.1 Az Új archívum funkció beállításai: Brainlab formátum

Általános információk

Ez az archívum az újabb Brainlab formátumú adatokhoz használatos. Az ennél a lépésnél
megadott beállításokat utólag bármikor módosíthatja a Load Archives varázslóoldal Settings
gombja segítségével.

Brainlab format varázslóoldal

214. ábra 

Alapvető Brainlab-beállítások megadása

Lépések

1. Adjon meg egy megfelelő nevet az archívum számára az Archive Name mezőben.

2.
• A Data path mezőben adja meg kézzel a betegadatok fájl-elérésiútját.
• Dönthet úgy is, hogy a megfelelő hálózati vagy helyi elérési útvonalra navigál a Browse

gombbal.

3. Az elérési út érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

4. Kattintson az OK gombra a Load Archives varázslóoldalra való visszatéréshez, ahol be-
töltheti a szükséges archívumot a következő helyen leírtaknak megfelelően: lásd: 65. old.

Új archívum létrehozása
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12 EXPORTÁLÁS
12.1 Az exportálás áttekintése

Rendelkezésre álló exportálási opciók

Az iPlan RT Dose a következő exportálási lehetőségeket biztosítja:
• Dózisexportálás (lásd: lásd: 378. old.)
• Exportálás DICOM és egyéb formátumokba (lásd: lásd: 385. old.)

Biztonsági megjegyzések

Az exportálási opciók lehetővé teszik a beteg nevének és/vagy azonosítójának a
módosítását. Azonban ezt a funkciót fokozott óvatossággal kell alkalmazni, mivel
különböző betegek kezelési terveinek összetévesztését eredményezheti.

EXPORTÁLÁS
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12.2 Dózisexportálás
12.2.1 A dózisinformációk exportálása

Általános információk

Ezzel a funkcióval fájlba exportálhatók a térfogat-, sík- és lineáris dóziseloszlási információk.

A dózisexportálás aktiválása

Kattintson a Dose lehetőségre a Physicist’s Verification lépés Export részében. Megjelenik egy
párbeszédablak, amely axiális, koronális és szagittális képnézeteket tartalmaz, valamint egy
vonatkozó dózis megjelenítést.

A Dose Export párbeszédablak

215. ábra 

Az exportálandó adatok meghatározása

Összetevő Funkció

Region selection

Kijelölhet egy területet, amelynek a dózisinformációit exportálni sze-
retné. Ez a következők egyike lehet:
• Volume
• Scan plane (axiális, koronális vagy szagittális)
• Linear direction (bal-jobb LR, elöl-hátul AP, fej-láb FH)

Dózisexportálás
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Összetevő Funkció

Dose Range

Megadhatja a következőket:
• Koordináták, amelyek meghatározzák az exportálandó dózisada-

tok tartományát: (L és R), (A és P), (F és H).
• Mindegyik koordinátapár esetében egy vonatkozó Step mérete

(mm-ben).

Image frame

Az exportálandó dózisadatok tartományának meghatározása az
egérmutatónak az egyik nézetben levő kék keretre való helyezésével
és a keret módosításával ugyancsak lehetséges.

• A dózistartomány meghatározása során referenciaként használ-
hatja a jelenlegi izocentrumot (kezelési csoportot).

• Ugyanakkor, a megfelelő célterület azonosítása érdekében, az
egérrel átgörgetheti az elérhető szeleteket.

Export filename
Megadhat egy fájlnevet, pl. Dose_Export.txt.
Az alapértelmezett útvonal: C:\Brainlab\Export\Dose\. Ez a Brow-
se ... funkcióval módosítható.

Single Beam Export Lásd az alábbiakban.

Egyetlen vagy több fájl

Lehetőségek

Ha mindegyik tervezett nyaláb vagy ív esetében különálló fájlt kíván exportálni, pipálja ki a Sing-
le Beam Export jelölőnégyzetet.
• Az egyes exportált fájlok jelzik a vonatkozó nyaláb vagy ív által hozzáadott teljes dózist az

összes frakció esetében.
• Az egyes exportált fájlok neve az Export filename mezőben megadott fájlnév hozzáadva ke-

zeléscsoport nevéhez és az adott kezelési elemhez.

A teljes terv összdózis-információinak egyetlen fájlba való exportálása érdekében inaktiválja a
Single Beam Export jelölőnégyzetet.
• Az exportált fájl a teljes terv összdózis-eloszlását tartalmazza az összes frakció esetében, va-

lamint az összes aktív dózismátrix-összetevőt.
• Az egyes exportált fájlok neve az Export filename mezőben megadott fájlnév.
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Az exportált fájlok

Mindegyik exportált fájl azonos fejléc információval rendelkezik, amely tartalmazza a szoftver
verzióját, a beteget, a kezelés típusát, a nyaláb adatokat stb. leíró információkat.
Bele van foglalva a síkok, sorok és oszlopok száma, valamint a táblázatban megjelenő tételek
mértékegységeire vonatkozó információk.

Az exportálás végrehajtása

Kattintson az OK gombra az exportálás végrehajtásához.

Dózisexportálás
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12.2.2 Az intenzitásdózis exportálása

Általános információk

Ezzel a funkcióval exportálhatja a kezelési tervben levő egyéni nyalábok (konformális és IMRT)
dóziseloszlását.
Egy homogén kocka alakú fantom használatával és az egyes mezők filmre való sugárzásával
mindegyik nyaláb dóziseloszlása összehasonlítható a mért értékekkel, például egyéni nyaláb
IMRT minőségellenőrzés elvégzése érdekében.
Az összehasonlítás érdekében a kérdéses nyalábok a fantom felszínére merőlegesen vannak
beállítva.

Az exportált dózis egyetlen frakció MU értékén alapul és a Ceruzanyaláb algoritmus
segítségével kerül kiszámításra. Ebben az esetben a Monte Carlo algoritmus nem
használatos.

A Fluence Dose exportálás aktiválása

Kattintson a Fluence Dose lehetőségre a Physicist’s Verification lépés Export részében.

Ív kezelések esetében ez a funkció nem elérhető. Ennek eredményeképpen íveket és
nyalábokat is tartalmazó összetett tervek esetében csak a nyalábinformációk
exportálhatók.

A Fluence Dose párbeszédablak

216. ábra 
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Az exportálandó adatok meghatározása

Összetevő Funkció

Phantom Properties

Ezeket az információkat a szoftver egy szövetmodell létrehozására hasz-
nálja a vízfantom számára, amely a dózisszámítás során kerül felhaszná-
lásra.
Adja meg a fantom Electron Density értékét és a fantom méreteit (AP,
LR és FH).

Isocentric Setup

A Depth mezőbe írja be a film síkjának a fantom felszínétől számított
geometriai mélységét (A-P irányban). Ez a sík ugyanakkor meghatározza
az izocentrum síkot.
• Az LR és FH irányok esetében az izocentrum a fantom középpontjában

helyezkedik el.
• A mélység értéke nem lehet nagyobb mint a fantom tulajdonságaihoz

beírt AP érték.
Az SSD mező (felszín-felszín távolság) jelzi a forrás izocentrum távolsá-
gát (a készülékprofilban megadva) a geometriai mélység nélkül.

Used Element MU

Ha a Use Element Single Fraction MU jelölőnégyzet ki van pipálva a
síkban levő, egyetlen frakcióra vonatkozó egyéni nyalábok MU értékei
lesznek a dóziseloszlás kiszámítására felhasználva.
Ha ez a jelölőnégyzet nincs kipipálva, akkor adjon meg az Element MU
mezőben egy felhasználó által meghatározott értéket (> 0), amely az ösz-
szes nyalábra alkalmazva lesz.

Export Parameters
Adja meg az intenzitásdózis exportálásra alkalmazott Grid Size értékét.
Határozza meg a Number of Pixels értékét izocentrumpontból az x és az
y irányban. Ez meghatározza az exportálásra szánt adat-tartományt.

A szükséges adatok exportálása

Lépések

1.
Az intenzitásadatok exportálási mappája a Filename területen látható.
Ezt a Browse ... funkcióval módosíthatja. Az alapértelmezett útvonal: C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Adjon meg egy fájlnevet, pl. Fluence_Export.txt.
Az exportált fájl fejléc információval kezdődik, amely tartalmazza a szoftver verzióját, a
beteget, a kezelés típusát, a nyaláb adatokat stb. leíró információkat.
Bele van foglalva a síkok száma (amely egyenlő az elemek számával), a sorok és az osz-
lopok száma, valamint a táblázatban megjelenő tételek mértékegységeire vonatkozó in-
formációk.

3. Kattintson az OK gombra az exportálás elindításához.
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12.3 Exportálás DICOM és egyéb formátumokba

Általános információk

Az Export Wizard használatával exportálhatja a jóváhagyott tervet:
• DICOM-archívumba
• Az ExacTrac betegpozicionáló-rendszerbe

Ha az iPlan RT szoftverből származó tervezési információk - például kezelési pozíciók -
közvetlenül vannak exportálva és felhasználva egy betegpozicionálási rendszerben (az
Export to ExacTrac vagy a DICOM-exportálás funkciók egyikével), akkor iPlan RT
szoftverből származó társított kezelési tervet kell használni a kezeléshez.

A Save Archives párbeszédablak

Amikor Physicist’s Verification lépés Export részében lévő Export Wizard lehetőségre kattint,
ez a párbeszédablak jelenik meg.

217. ábra 

Archívum típusa

Válassza ki a szükséges archívumtípust:

Összetevő Funkció

Válassza ezt az ikont a pozicionálási adatok ExacTrac formátumba való ex-
portálásához.

Válassza ezt az ikont (alapértelmezett név: DICOM Export) a helyi merevle-
mezre való exportáláshoz.

Válassza ezt az ikont (alapértelmezett név: DICOM Network Push) lehetővé
teszi egy távoli PACS vagy rögzítési és ellenőrzési rendszerre való export-
álást.
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MEGJEGYZÉS. További exportálási archívumok létrehozásához (pl. további PACS rendszerek
számára) lásd: lásd: 403. old.
 

Új archívumok létrehozása

Új archívum létrehozásához használja a párbeszédablak jobboldalán elérhető funkciókat.

Összetevő Funkció

New Archive Lehetővé teszi az új archívum típusának és beállításainak megadását.

Settings
Lehetővé teszi a kiválasztott archívum specifikus beállításainak megadását.
• DICOM-archívumbeállítások esetén lásd: lásd: 403. old.
• ExacTrac-archívumbeállítások esetén lásd: lásd: 400. old.

Delete Végérvényesen törli a kiválasztott fájlokat. A rendszer a fájlok törlése előtt
mindig rákérdez a törlésre (lásd: Lásd: 60. old.).

Logfile ... Az eddig végrehajtott lépésekre vonatkozó kiegészítő információkat tartalma-
zó naplófájlt jelenít meg (lásd: Lásd: 72. old.).

Az exportálás végrehajtása

Kattintson a Next gombra az adatexportálás folytatásához.

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba
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12.3.1 Exportálás DICOM-on keresztül

DICOM megfelelőség

Az iPlan RT Dose a DICOM 3.0 Merge library használja átviteli protokollként a harmadik féltől
származó rendszerekre való átvitelkor. A DICOM elősegíti a különböző gyártóktól származó
rendszerek általános együttműködési képességét. Az iPlan RT Dose szoftverben használt
DICOM RT (Radiotherapy) a DICOM objektumok legutóbbi alcsoportja, amely specifikus digitális
képadatok, grafikai és nem grafikai adatok két vagy több rendszer közötti átvitelének
lebonyolítására használatos.
Részletes információkért lásd a legújabb DICOM megfelelőségi nyilatkozatot a www.brainlab.com/
dicom internetes oldalon.
A Brainlab által elvégzett DICOM-konfiguráció egyáltalán nem garantálja, hogy az együttműködés
mindig helyes lesz. A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy a berendezésük működőképes és
pontos eredményeket hoz létre.
Gondosan tekintse át a más gyártók tervezőrendszerei által importált vagy exportált
struktúraalakzatokat. A DICOM szabvány természete miatt néhány struktúra megváltozhat az
átvitel alatt, vagy véletlenül módosulhat a különböző TPS-gyártók eltérő DICOM-szabvány-
értelmezései miatt.

Biztonsági megjegyzések

Önmagában a DICOM nem garantálja az együttműködés megvalósítását. Ennek ellenére, a
Megfelelőségi Nyilatkozat elősegíti az azonos DICOM funkcionalitást támogató különböző
alkalmazások együttműködésének alapszintű ellenőrzését. A Megfelelőségi Nyilatkozatot a
DICOM standarddal együtt kell elolvasni és megérteni.

Az IEC 62274-es számú, „A sugárterápiás rögzítési és ellenőrzési rendszerek
biztonságossága” című rendelet 6.6. részének („Adatok elfogadása”) megfelelően, a
kezeléshez szükséges készülék-beállítási adatok és egyéb, a beteg kezeléséhez szükséges
adatok csak azt követően kell elérhetők legyenek kezelés céljából miután a kezelő
meggyőződött arról, hogy az adatok helyesség és teljesség szempontjából való ellenőrzése
megtörtént.

Az exportálást ellenőrizni kell az iPlan RT Dose szoftverrel generált kezelési paraméterek
(pl. a nyomtatványon megjelenők) és a terápia kezelő rendszeren és kezelési konzolon levő
paraméterek összehasonlításával.

A berendezés ellenőrzése

Az IEC 62266-os számú, „Útmutató a DICOM sugárterápiában való implementálásához”
című rendelet 11 fejezetének („Figyelmeztetések a felhasználók számára”) megfelelően, a
sugárterápiás onkológiai berendezések megvásárlóinak ellenőriznie kell, hogy a
berendezésük megfelelően kommunikál-e más berendezésekkel, és sikeresen átviszi-e az
információkat a DICOM protokollok és definíciók segítségével.

Az adatok felülvizsgálata és jóváhagyása

Ennek megkönnyítésére egy jóváhagyási mechanizmus érhető el, annak biztosítására, hogy a
beteg kezelésének elkezdése előtt a kezelési adatok felülvizsgálatra kerülnek helyesség és
teljesség szempontjából (lásd: lásd: 359. old.).

Az IEC 62083-as számú rendeletnek megfelelően, harmadik fél által gyártott rendszerre való
exportálás előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a terv összes paramétere jóvá volt-
e hagyva.
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12.3.2 DICOM-exportálás: Aktiválás

Mielőtt elkezdené

A DICOM útján történő exportálás csak a kezelési elemek (nyalábok vagy ívek) meghatározása
után lehetséges. Az IMRT-nyalábok és HybridArcs esetén el kell végezni az optimalizálást (lásd:
lásd: 315. old.).
Ugyanakkor, a DICOM útján való exportálás előtt a kezelési tervet el kell menteni (lásd: lásd: 52.
old.).
Annak ellenére, hogy a DICOM-exportálás technikailag lehetséges jóváhagyott és nem
jóváhagyott tervek esetében is, az exportálás megszakad ha az exportálási platform fájl egy m3
teljes integrálásra van konfigurálva és a terv nincs jóváhagyva. Ebben az esetben a szoftver a
terv jóváhagyását kéri.

Biztonsági megjegyzések

Mivel a DICOM-exportálás konfigurálható úgy, hogy ne ürítse automatikusan az exportálási
mappát minden egyes exportálás alkalmával, különösen oda kell figyelnie, hogy elkerülje a
DICOM exportálási mappában már mentett DICOM RT kezelési tervekkel való
összetévesztést.

Ha az iPlan RT Dose szoftver konfigurációja szerint automatikusan üríti az exportálási
mappát minden egyes exportálás alkalmával, ne változtassa meg ez előre meghatározott
exportálási mappát anélkül, hogy megbizonyosodna a mappában levő fájlok háttértáron
való mentéséről.

A DICOM-exportálás aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Export Wizard lehetőségre a Physicist’s Verification lépés Export részé-
ben.

2.

Válassza a következők egyikét:
• A DICOM Export lehetővé teszi a helyi merevlemezre való exportálást.
• A DICOM Network Push lehetővé teszi egy távoli PACS vagy rögzítési és ellenőrzési

rendszerre való exportálást.

3. Kattintson a Next gombra.
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12.3.3 DICOM-exportálás: A terv állapota

Általános információk

Ha a kezelési terv nem volt jóváhagyva, megjelenik a Plan Status párbeszédablak (lásd: lásd:
292. old.). Mielőtt folytatná, tekintse át különösen a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket, és
szükség esetén korrigálja a kezelési tervet.

A terv állapota

218. ábra 

A terv módosításának kiválasztása

Lehetőségek

Ha nem szeretné módosítani a kezelési tervet, akkor nyomja meg az OK gombot a Plan Status
párbeszédablakban az Object Selection lépéssel való folytatáshoz (lásd: 388. old.).

A kezelési terv módosítása érdekében nyomja meg a Cancel gombot, hogy bezárja a Plan Sta-
tus párbeszédablakot. Miután elvégezte a szükséges módosításokat a kezelési terven, kattint-
son ismét a funkcióterületen levő Export Wizard gombra a módosított terv DICOM-exportálásá-
nak végrehajtásához.

EXPORTÁLÁS

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 387



12.3.4 DICOM-exportálás: Objektumok kiválasztása

Általános információk

Az exportálási archívum kiválasztását és a Plan Status párbeszédablak tartalmának áttekintését
(ahol szükséges) követően továbbléphet az Object Selection párbeszédablakra.

Az exportálás elvégzése

A képernyő felső részén levő Plan Details részben a kezelési tervre vonatkozó különféle
információk láthatók, beleértve a beteg nevét és a kezelési tervnek kiosztott nevet. Szükség
esetén ezek szerkeszthetők.
• A Logfile... gomb segítségével megnyitható a jelenlegi DICOM exportálással kapcsolatos

információkat tartalmazó naplófájl (lásd: lásd: 72. old.).
• A párbeszédablak jobb oldalán levő lehetőségterületen elérhető egyéb funkciók némiképp

változhatnak a jelenlegi archívum esetében kiválasztott exportálási platform fájl függvényében
(lásd: lásd: 403. old.).

A szükséges beállítások megadása után kattintson az Export lehetőségre az exportálás
végrehajtásához. (lásd: lásd: 398. old.).

A beteg nevét és azonosítóját érintő változtatásokat elővigyázatosan kell végezni. A
különleges karakterek használata például, a betegre vonatkozó fájlok véletlen
kettőződéséhez vezethet.

Az exportálásra szánt adatok nem megfelelő kiválasztása megakadályozhatja vagy
késleltetheti a beteg kezelését, és a kikapcsolt objektumok kiválasztása automatikusan
megszűnik.

Klinikai vizsgálati platform beállítások

Az adatkészletek DICOM-on keresztül klinikai vizsgálatokhoz történő exportálásakor
alapértelmezésben a megjelenített DICOM-objektumok lesznek exportálva, a kijelölésük nem
törölhető.
Az RTOG szabványnak megfelelően az anonimizálás automatikusan történik az exportálás során.

Képadatok ismételt mintavételezése

Egy lokalizált adatkészlet exportálása során, ortogonális képek visszanyerése érdekében, a
pixeladatok át lesznek alakítva a lokalizálási információk szerint. Ez ugyancsak érvényes azokra a
kezelési tervekre, amelyekben a referenciakészlet eltér az illesztési készlettől. Ebben az esetben
a referenciakészlet lesz átalakítva az illesztési készlet koordináta-rendszerében.
Ezek az adatok eltérnek az eredetileg importált CT-képadatoktól. Alapos megfontolás után el kell
döntenie, hogyan legyenek feldolgozva ezek az adatok a továbbiakban (például
betegpozicionáláshoz).

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba
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Az Object Selection párbeszédablak

219. ábra 

Összetevő Funkció

Auto Anonymize Anonimizálja a beteg nevét és a Patient ID értékét.

Reset Visszaállítja a beteg nevének és a Patient ID eredeti értékét. Ez azonban
csak az exportálás befejezése előtt lehetséges.

Plan State Megjeleníti a Plan Status párbeszédablakot (lásd: lásd: 292. old.).

Select All Kijelöli az összes objektumot.

Deselect All Törli az összes objektum kijelölését.
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12.3.5 DICOM-exportálás: Export Parameters

Az Export Parameters párbeszédablak

220. ábra 

A párbeszédablak tartalma

Összetevő Funkció

Create subdirectories Amikor aktiválva van, az exportált DICOM RT-objektumok alkönyvtá-
rakban vannak tárolva egyetlen mappa helyett.

Course ID Az útvonal-azonosítót csak akkor kell megadni, ha Lantis/IMPAC Ex-
port Platform van kiválasztva az exportáláshoz.

Structures
Ha az Include Isocenters as Points aktiválva van, akkor az izocent-
rumok a DICOM RT Struct objektumában struktúrákként vannak ex-
portálva.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Az iPlan RT Dose által kiszámított izocentrumpont van ex-

portálva.
• Manual: A felhasználó megadhat egy üres nyalábdózist Gy-ben.

Ez az érték lesz írva az exportált DICOM-fájlba.
• Altered: A nyalábdózis a következő részben leírtaknak megfelelő-

en lesz kiszámítva: lásd: 409. old. Bizonyos körülmények közt elő-
fordulhatnak ellentmondások az egyszeres nyaláb dózis és a 3D
dózis-térfogatmátrix között.

Dose Rate:
• Defined: a Treatment Groupban kiválasztott dózisteljesítmény lesz

exportálva.
• Null: 0 dózisteljesítmény lesz exportálva.
• None: egyáltalán nem lesz érték exportálva.

DRRs

Kiválaszthatja, hogy a Treatment Beam Views és a Setup Views
exportálva legyen. Hozzáadhatja a lemezek/blendepofák pozícióját a
DRR-fájlokhoz.
Ez akkor hasznos, ha más gyártó rendszere képes megtekinteni a
lemez-/blendepofa-információkat.

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba

390 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Az Export Parameters oldalon, ha az Actual, Manual vagy Altered értékek vannak kijelölve a
nyaláb dózisértékeként, akkor az exportált érték eltér a megadott pont dózisértékétől az
iPlan RT Dose alkalmazással vagy a nyomtatással összehasonlítva.
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12.3.6 DICOM-exportálás: Reduce Objects

Általános információk

Ha a kontúrobjektumok száma túllépi a Brainlab által megadott korlátot, akkor csökkenteni kell az
exportálandó objektumok számát. Ez a párbeszédablak csak akkor jelenik meg, hogy ha az a
korlátot túllépi.

A Reduce Objects párbeszédablak

221. ábra 

Az objektumok számának csökkentése

Lépések

1. Minden exportálandó objektumot egy pipa jelöl. Törölje a pipát azoknál az objektumoknál,
amelyeket nem szeretne eltávolítani az exportálásból.

2. Amikor az objektumok számát elfogadható mennyiségűre csökkentette, a Next gomb ak-
tiválódik.

3. Kattintson a Next gombra az exportálás folytatásához.
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12.3.7 DICOM-exportálás: Kontúrok jóváhagyása

Általános információk

Ha az exportáláshoz csökkenteni kell a kontúrpontok számát objektumonként, akkor ez a
párbeszédpanel megjelenik. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, a kontúrinformációk továbbra is
elegendően pontosak-e.
Ez a párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a DICOM RT Struct funkció meg van vásárolva.

Az RT struktúrakészletekben levő kontúrvonalakat különböző rendszerek
különbözőképpen értelmezhetik. Ezért előfordulhat a kontúrvonalaknak a képekhez
viszonyított nem kívánt orientációja vagy illeszkedése, átfordulása vagy tükröződése. A
kontúrvonalakat kirajzoló különböző algoritmusok miatt rendszerről rendszerre még a
struktúrák alakja és térfogata is eltérhet enyhén egymástól. Ennek okán egy harmadik fél
által gyártott rendszerbe való importálás után a struktúrákat gondosan ellenőrizni kell.

A Contour Approval párbeszédablak

222. ábra 

Lépések

1. Válasszon ki egy célterületet (kontúrozott objektumot) a listáról.

2.
A maximális ROI láthatóság elérése érdekében módosítsa a megtekintési beállításokat
(kontraszt, nagyítási tényező, megjelenített szelet stb.) a párbeszédablak jobb oldalán le-
vő eszköztár funkciók segítségével.

3. A kontúrvonal-információk most már áttekinthetők a képnézetben, a következő részben
leírt funkciókkal: lásd: 394. old.

4. A következő, csökkentett kontúrvonalat tartalmazó szeletre való ugrás érdekében nyomja
meg a Next Reduced Contour gombot.

MEGJEGYZÉS. A képnézet bal felső részében megjelenő üzenet jelzi, hogy az aktuális képszelet
csökkentett kontúrokat tartalmaz.
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Kontúrvonal-áttekintési funkciók

Összetevő Funkció

Show Spy Glass

Ez a funkció lehetővé teszi az eredeti és a csökkentett kontúrok ösz-
szehasonlítását.

Show Original and Redu-
ced Az eredeti és a csökkentett kontúrok átfedésben vannak.

Show Original Csak az eredeti kontúrok jelennek meg.

Show Reduced Csak a csökkentett kontúrok jelennek meg.

A kontúrvonalak (illetve a kontúrpontok számának) csökkentésével a kisméretű kontúrok
nagyobb skálán jobban deformálódhatnak, mint a nagyobb objektumok, vagy éppenséggel
teljesen eltűnhetnek. Ezért a harmadik féltől származó rendszerbe való importálást
követően gondosan ellenőriznie kell a kontúrvonalak helyességét.

A Brainlab nagy pontossággal tárolja a kontúrvonalakat. A DICOM rendszerben levő
korlátozás miatt a kontúrpontok száma csökkenhet mielőtt azok a DICOM RT struktúra-
készletbe íródnának. Ezért a harmadik féltől származó rendszerbe való importálást
követően gondosan ellenőriznie kell a kontúrvonalak helyességét.

Az exportált kontúrpontok mérete meghaladhatja a harmadik féltől származó rendszer által
elfogadott kontúrpontok számát. Ez a kontúrvonalak nemkívánatos torzulását okozhatja.
Ezért a harmadik féltől származó rendszerbe való importálást követően gondosan
ellenőriznie kell a kontúrvonalak helyességét.
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12.3.8 DICOM-exportálás: Dózis/ DVH beállítások

Általános információk

Ez a párbeszédablak csak akkor jelenik meg, ha teljes exportálást hajt végre. Lehetővé teszi
annak megadását, hogy melyik dóziseloszlás és DVH-információ legyen exportálva a DICOM-ba.
Lásd: lásd: 409. old.

A Dose Export párbeszédablak

223. ábra 

Párbeszédablak-összetevők

Összetevő Funkció

Dose Region

A területen válassza ki az exportálni kívánt dózisinformációkat:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (a kezelési terv teljes tartalma)

Dose Summation
Type

Meghatározhatja, hogy az adatok kiszámítása és exportálása történjen a:
• A teljes kezelési tervre (Entire Plan)
• Előírásonkénti (Prescription) dózisra
• Kezelési nyalábonkénti (Beam) dózisra

Ha a Beam lehetőséget választja, akkor előfordulhat, hogy a szoftverben
elfogy a memória nagy dózistérfogatokkal meghatározott nagyszámú nya-
láb esetén.

Export DVHs

Aktiválja a jelölőnégyzetet a következők exportáláshoz való kijelöléséhez:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Összetevő Funkció

Select Range
Határozza meg a bal-jobb (L és R), anterior-posterior (A és P) és láb-fej (F
és H) koordinátákat az exportálandó dózisadatok tartományának megálla-
pításának érdekében.

Image Frame

Az exportálandó dózisadatok tartományának meghatározása az egérmuta-
tónak az egyik nézetben levő kék keretre való helyezésével és a keret mó-
dosításával ugyancsak lehetséges.

• A dózistartomány meghatározása során referenciaként használhatja a
jelenlegi izocentrumot (kezelési csoportot).

• Ugyanakkor, a megfelelő célterület azonosítása érdekében, az egérrel
átgörgetheti az elérhető szeleteket.

• A keret méretét meghatározó szél ugyancsak módosítható a Margin lép-
tetéses lista segítségével.

Exportálási információk

Ha a dózisexportáláshoz szükséges memória túllépi a rendelkezésre álló memória méretét, akkor
az memóriaproblémákhoz vezethet. Figyelmeztető üzenet jelenik meg, amellyel megszakíthatja
vagy folytathatja a műveletet:

224. ábra 

Ha a célrendszer kezelési tervenként csak egyetlen frakció leolvasására képes, a terv
felosztásra kerül és a szoftver konfigurálható, hogy mindegyik izocentrum esetében
hozzon létre egy DICOM RT kezelési tervet. Bizonyosodjon meg, hogy a célrendszerre való
átvitelt követően az összes terv importálásra került. Ha egyes tervek importálása nem
történt meg helyesen, a leadott dózis az előírt dózisnál kisebb lehet. Mindegyik terv neve
egy egymást követő számot és a tervek teljes számát tartalmazza. Továbbá a DICOM fájl
egy referenciaterv-listát tartalmaz. Ha szükséges tájékoztassa a gyártót a célrendszeréről,
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hogy ellenőrizze a Brainlab Megfelelőségi nyilatkozatot ezen DICOM funkció
implementálásával kapcsolatosan.
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12.3.9 DICOM-exportálás: az exportálás befejezése

Az exportálás végrehajtása

A kívánt beállítások Object Selection párbeszédablakban való elvégzése után hajtsa végre az
exportálást az Export gombra való kattintással.

Exportálás összegzése

225. ábra 
Az exportálás befejeztével az Object Selection párbeszédablak tartalma szürkével jelenik meg
ebben a párbeszédablakban. Ez igazolja az exportálás sikerét.

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba

398 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



12.3.10 Exportálás az ExacTracba

Általános információk

A jóváhagyott kezelési tervet exportálhatja a Brainlab ExacTrac betegpozicionáló-rendszerrel való
használathoz. Csak a jóváhagyott tervek exportálhatók.
MEGJEGYZÉS. A szoftver automatikusan figyelmezteti, hogy végezze el az ExacTrac exportálást
a DICOM exportálást követően (lásd: lásd: 385. old.)
 

Az Exportálás az ExacTracba funkció aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Export Wizard lehetőségre a Physicist’s Verification lépés Export részé-
ben.

2. Válassza az Export to ExacTrac lehetőséget a Save Archives párbeszédablakban,
majd kattintson a Next gombra.

Summary párbeszédablak

226. ábra 

Lépések

1. Válassza ki az exportálni kívánt képállományt és objektumokat a fa nézetben.

2. Ha szeretné automatikusan anonimizálni a beteg nevét és a betegazonosítót, akkor kat-
tintson az Auto Anonymize lehetőségre.

3. Ha naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig meg-
tett lépésekről (lásd: lásd: 72. old.), kattintson a Logfile... gombra.

4. Az exportálás végrehajtásához kattintson az Export gombra.
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Exportálási korlátozások

Csak legtöbb 1000 mm-es vizsgálati területet felölelő, és kevesebb mint 400 szeletet tartalmazó
adatkészletek exportálhatók.

Biztonsági megjegyzések

Az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy a készülék konfigurációk (tartalmazva a
blendepofa-beállításokat de azokra nem korlátozódva) mindig szinkronizálva legyenek a
különböző konfigurációs helyeken (pl. kezeléstervező rendszerek, rögzítési és ellenőrzési
rendszer és kezelés bejuttatási rendszer). A kezelés megtervezésére, illetve annak
alkalmazására használt gépkonfiguráció hibás párosítása nem kívánt kezelés
alkalmazásához vagy a klinikai munkafolyamat megzavarásához vezethet.

Az exportált képállományokban levő színek eltérhetnek az eredeti színektől. Két eltérő
színű objektum azonos színben kerülhet exportálásra.

Helytelen kezelési terv kezelésre való felhasználásának megelőzése érdekében mindig
ellenőrizze, hogy a kérdéses beteg számára létrehozott végleges tervet exportálta az
ExacTrac-ba, a beteg nevének, azonosítójának, az izocentrum nevének és az exportálás
időpontjának ellenőrzésével. Ugyanakkor, a vonatkozó tervet exportálás előtt mindig jóvá
kell hagyni.

Mindig hagyja jóvá a végső tervet annak érdekében, hogy véletlenül ne legyen módosítva.
Rögtön a jóváhagyás után exportálja a végső tervet harmadik fél rendszerébe vagy az
ExacTrac-ba.

Az ExacTrac-archívum beállításai

Az ExacTrac-archívum beállításainak megjelenítéséhez válassza az Export to ExacTrac
lehetőséget, és kattintson a Settings lehetőségre az Export Wizard ablakban:

227. ábra 
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Összetevő Funkció

Archive Name Módosíthatja az archívum nevét.

Data path Az archívumfájlok neve.

Close application after
successful export Amikor aktiválva van, az iPlan RT Dose bezárul az exportálás után.

Platform Megjeleníti az exportálandó platformot. Jelenleg ez csak az ExacT-
rac elemet jeleníti meg.
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12.3.11 DICOM-exportálás: Klinikai vizsgálat

Általános információk

Szerkeszthet bizonyos, a klinikai vizsgálatra vonatkozó információkat.
Az egyes legördülő listákból kiválasztható információk a vonatkozó klinikai vizsgálati platformba
bevitt információkon alapulnak (lásd: lásd: 407. old.).
A fennmaradó mezőket ki lehet tölteni manuálisan a megfelelő információkkal.

A DICOM-exportálás klinikai vizsgálatokhoz funkció exportálása

Lépések

1. Kattintson az Export Wizard lehetőségre a Physicist’s Verification lépésben.

2. Válassza ki DICOM-exportálási archívumot egy ATC-exportálási platform használatával.

A Clinical Trial párbeszédablak

228. ábra 

Összetevő Funkció

Name A klinikai vizsgálat szponzorának neve.

Protocol ID A jelenlegi klinikai vizsgálat vonatkozó protokollazonosítója.

Protocol Name
További információk a kiválasztott protokollal kapcsolatosan, amint
azok a kiválasztott klinikai vizsgálati platformban meg voltak határoz-
va (lásd: lásd: 407. old.).

Site ID A vizsgálatot lebonyolító klinika vizsgálóhely-azonosítója.

Site Name A vizsgálatot lebonyolító klinika vizsgálóhelyneve.

Case Number A jelenlegi klinikai vizsgálat esetszáma.

Submission type Az adatok állapota (Initial, Correction vagy Final).

Coordinating Center A klinikai vizsgálatot koordináló szervezet.
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12.3.12 A DICOM-archívum meghatározása

Általános információk

Az iPlan RT Dose támogatja a DICOM exportálást a helyi merevlemezre és a DICOM Pushon
keresztül egy távoli archívumba, mint pl. egy PACS vagy egy rögzítési és ellenőrzési rendszerbe.

Az archívummeghatározás aktiválása

Lépések

1. Kattintson az Export Wizard lehetőségre a Physicist’s Verification lépés Export részé-
ben.

2. Kattintson a New Archive lehetőségre a párbeszédablakban.

3.

A megjelenő New Archive párbeszédablakban válassza a következők valamelyikét:
• DICOM export to file system: archívum létrehozása a merevlemezre történő export-

áláshoz.
• DICOM export to PACS via Network: archívum létrehozása egy PACS vagy rögzítési

és ellenőrzési rendszerbe történő exportáláshoz.

DICOM: merevlemezre való exportálási oldal

229. ábra 
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A DICOM beállítása: merevlemezre való exportálási beállítások

Lépések

1. Adjon meg egy megfelelő nevet az archívum számára az Archive Name mezőben. Az
alapértelmezett név DICOM Export.

2.
• A Data path mezőben adja meg kézzel a betegadatok fájl-elérésiútját.
• Másik lehetőségként elérheti a vonatkozó helyi útvonalat Browse gomb segítségével.

3. Az AET mezőbe írja be a klinika által az iPlan RT Dose számára meghatározott alkalma-
zás címet. További információkat a Brainlab-ügyfélszolgálat szakemberétől kaphat.

4.

Válassza ki a megfelelő exportálási platformfájlt a Platform legördülő listából.
A kiválasztott exportálási platformfájl függvényében a DICOM exportálás során elérhető
opciók kismértékben változnak (lásd: lásd: 406. old.).
MEGJEGYZÉS. A klinikai vizsgálat exportálásához az előre konfigurált ATC-exportálási
platformot kell kiválasztani a Clinical Trial párbeszédablak megjelenítéséhez. Lásd: lásd:
407. old.
 

5. Az Archive for follow up export legördülő listából válassza ki a vonatkozó m3 telepítést
az m3 teljes integrálás esetére.

6. Az elérési út érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

7. Kattintson az OK gombra a Save Archives varázsló oldalra való visszatéréshez, ahol el-
végezheti az exportálást a megfelelő archívumba (lásd: lásd: 386. old.).

DICOM: PACS-exportálási oldal

230. ábra 

A DICOM beállítása: PACS-exportálási beállítások

Lépések

1. Adjon meg egy megfelelő nevet az archívum számára az Archive Name mezőben. Az
alapértelmezett név DICOM Network Push.

2. Írja be a megfelelő információkat a Server name or IP address és a Server port num-
ber mezőkbe.

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba

404 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Lépések

3.
A Server AET mezőbe írja be a PACS szerver számára meghatározott alkalmazás címet.
• Az alkalmazás címe különbséget tesz a nagy- és kisbetűk között.
• További információkat a Brainlab-ügyfélszolgálat szakemberétől kaphat.

4. Írja be a helyi alkalmazás lekérdezési címét a Local AET for Query mezőbe.

5.
Válassza ki a megfelelő exportálási platformfájlt a Platform legördülő listából.
A kiválasztott exportálási platformfájl függvényében a DICOM exportálás során elérhető
opciók kismértékben változnak (lásd: lásd: 406. old.).

6. Az Archive for follow up export legördülő listából válassza ki a vonatkozó m3 telepítést
az m3 teljes integrálás esetére.

7. Az elérési út érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra. A
Timeout(s) mezőben adja meg a hálózatra vonatkozó időtúllépést másodpercben.

8. Kattintson az OK gombra a Save Archives varázsló oldalra való visszatéréshez, ahol el-
végezheti az exportálást a megfelelő archívumba (lásd: lásd: 386. old.).
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12.3.13 DICOM platformfájlok

Általános információk

Az exportált DICOM-adatoknak a klinikán való további felhasználásától függően, a Brainlab-
ügyfélszolgálat szakembere különféle exportálási platformfájlokat határoz meg előre, az Ön
szükségleteinek megfelelően.
• A jelenlegi archívum számára kiválasztott exportálási platformfájl függvényében az exportálás

során elérhető opciók kismértékben változnak (lásd: lásd: 403. old.).
• Biztonsági okokból a kezelési tervek exportálási platformfájljait csak a Brainlab-ügyfélszolgálat

szerkesztheti.
• Az alapértelmezett exportálási platform használata helytelen kezelést eredményezhet.
• Azonban a klinikai vizsgálatok platformfájljait a felelős fizikus szerkesztheti az alábbiak szerint.
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12.3.14 Klinikai vizsgálati platform beállítások

Általános információk

A klinikai vizsgálat mintaplatformok *.xml kiterjesztéssel rendelkeznek, és az alábbi helyen
találhatók: C:\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Hozzon létre különálló platformfájlt a klinikai vizsgálat szponzorának. Ez lehetővé teszi

standard beállítások meghatározását (lásd az alábbi táblázatot) az azonos típusú klinikai
vizsgálatok számára.

• Az egyes klinikai vizsgálatok egyéni beállításai elvégezhetők a Clinical Trial
párbeszédablakban a DICOM exportálás során (lásd: lásd: 402. old.).

MEGJEGYZÉS. Ugyan a DICOM Export Platform-fájlok érvénytelenné válnak, ha nem arra
jogosultak szerkesztik őket, a klinikai vizsgálati platformok nincsenek védve a felhasználók által
történő szerkesztéstől.
 

Címke neve Érték típusa Magyarázat

SponsorName karaktersor A klinikai vizsgálat szponzora, pl. RTOG, NSABP, JCOG
stb.

CoordCenter karaktersor A klinikai vizsgálat felmérését koordináló központ.

SiteID természetes
szám A vizsgálóhely azonosítót a koordináló központ biztosítja.

SiteName karaktersor A vizsgálóhely neve a Clinical Trial párbeszédablakba
írható be, a DICOM exportálás során.

SubmissionType „Correction”,
„Initial”, „Final” Kiküldés típusa.

ProtocolList
entries

természetes
szám A protokoll listához hozzáadott tételek teljes száma.

Protocol number természetes
szám

A protokoll lista egyetlen tételéhez hozzárendelt szám,
amely meghatározza a Clinical Trial párbeszédablakban
levő legördülő listában való megjelenés sorrendjét.

Protocol/ID karaktersor A vonatkozó klinikai vizsgálati protokoll rövid azonosítója,
pl. RTOG0415.

Protocol/Name karaktersor A klinikai vizsgálat hosszú leírása.
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12.3.15 Az exportálás eredményének ellenőrzése (DRR)

Általános információk

Mindegyik izocentrum esetében két beállítási kép kerül exportálásra a 0° és a 90° irányban. A
Physics Administration programban beállított konfiguráció függvényében ugyancsak
exportálásra kerül egy sugárirányból látható nézeti (BEV) kép, MLC és objektum
kontúrvonalakkal.
• Az IMRT kezelések esetében a BEV képek mutatják az indulási pozíciót, és az MLC alakzat

illeszkedik a PTV-t körülvevő kontúrvonalhoz.
• A dinamikus ívek esetében a BEV kép a kezdeti MLC-mezőt mutatja.

Az exportált DDR-ekben megjelenő információk (pl. a radiológiai MLC alakja vagy a fizikai
objektum alakja jelenik-e meg) beállíthatók az RTPlan tulajdonságaiban (lásd: lásd: 167. old.).

A szegmentált objektumok DICOM RT képekbe való helyes exportálása csak akkor
lehetséges ha a pixel szélesség és magasság ugyanazon értékekre vannak állítva.

Exportált DRR

231. ábra 

A DRR exportálás meghatározása

Az, hogy a DDR-ek exportálva legyenek-e vagy sem, illetve milyen információkat tartalmazzanak,
beállítható a kezelési terv tulajdonságaiban (lásd: lásd: 368. old.) és a kezelési csoport
tulajdonságaiban (lásd: lásd: 369. old.).
MEGJEGYZÉS. Vegye figyelembe, hogy további információk exportálása a DRR-ekben,
befolyásolhatja a mintázatillesztést a további kezelési beállítások során.
 

Lásd: Program felhasználói kézikönyv, Physics Administration 4.5.

Az objektumok szegmentálása az eredeti képsorozatnál kisebb felbontáson alapul. Ennek
következtében az objektum kontúrvonalai pontatlanabbak lehetnek a megjelenített
szövetnél. A struktúrák, különösen az izocentrumok, csak orientációs célból vannak
befoglalva. A beteg pozicionálására ne használjon kontúrvonalakat vagy MLC alakzatokat.

Exportálás DICOM és egyéb formátumokba
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12.4 Exportálási háttérinformációk: Kezelési dózis a
DICOM RT-tervben

Általános információk

A dóziselőírás befejezését követően el lehet végezni a dózis exportálását. Egy exportált kezelési
terv magába foglalja a kezelési terv információkat, mint pl. a lineáris gyorsító, a gantry, a
kollimátor pozíciója, MLC-alakzatok, MU-k stb. A kezelési előírásban szereplő dózis esetében
exportált értékek az alábbiaktól függenek:
• A dózis mindössze egyetlen PTV-nek van előírva - ebben az esetben a felírt érték egyenlő a

valós értékkel.
• A kezelés több PTV számára felírt több kezelési előírást tartalmaz. Ezek a kezelési előírások

kölcsönösen befolyásolják egymást.

Két PTV kezelésének példája

Az alábbi példában a PTV 1 egyik nyalábja áthalad a PTV 2-n és jelentős dózist ad hozzá a PTV
2 kezelési előírásához.

232. ábra 
Ez az alábbiak szerint érinti az ex dózisértékeket:
• Amint fent látható, a PTV 2 egyetlen nyalábból származó dózisai nem felelnek meg az előírt

75 Gy-s izocentrumdózisnak. A 15 Gy különbséget a PTV 2-n áthaladó PTV 1 nyaláb adja
hozzá.

• A tervnek egy R&V rendszerre való exportálásakor, az egyetlen nyaláb által szolgáltatott dózis
megszorozva a frakciók számával 60 Gy értéket ad a PTV 2 esetében.

Az eredeti kezelési előíráshoz viszonyított eltérés kiküszöbölése érdekében az exportálás során
az iPlan RT Dose kiszámít egy tényezőt az egyetlen nyaláb által szolgáltatott dózis, és ezáltal az
R&V rendszer esetében a teljes előírt dózis korrigálására. Az MU értékeket ez nem érinti.
A PTV 2-t besugárzó négy nyalábot tükröző példaértékek, a PTV 1 10 Gy energiájú nyalábja által
befolyásolva:

Nyalábok Frakciók Előírt dózis / Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50
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Nyalábok Frakciók Előírt dózis / Gy MU

4 10 1 50

Az R&V rendszerre való exportálást követően kapott értékek:

Nyalábok Frakciók Előírt dózis / Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Exportálás harmadik féltől származó rendszerekre

Mivel egyes harmadik féltől származó alkalmazások egyetlen tervben csak egyetlen frakciót
várnak, az iPlan RT Dose fel tudja osztani a terv tartalmát exportálás céljából. Az iPlan RT Dose
előző verzióival ellentétben, az alapértelmezett terv-felosztás többé nem kezelési csoportonként/
izocentrumonként történik, hanem kezelési előírás szerint. Mindegyik exportált kezelési terv egy
frakciót tartalmaz és az azzal kapcsolatos összes nyalábot (attól függetlenül, hogy melyik kezelési
csoporthoz/izocentrumhoz tartoznak). A visszamenőleges kompatibilitás érdekében még mindig
lehetséges a terv felosztását kezelési csoportonként elvégezni az exportálási platform
segítségével. További információkért forduljon a Brainlab-ügyfélszolgálatához.

Exportálási háttérinformációk: Kezelési dózis a DICOM RT-tervben
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12.5 Varian MLC exportálás

Általános információk

Ha az MLC-adatok nem küldhetők a DICOM rendszeren át a rögzítési és ellenőrzési rendszerbe,
a kezeléstervezési lépésben lévő Create Varian MLC file(s) funkció lehetővé teszi az MLC
adatoknak a munkaállomás merevlemezén levő előre meghatározott mappába való írását.
Ezt követően manuálisan mentheti az adott fájlokat egy adathordozóra és elérhetővé teheti azokat
a Novalis/MLC munkaállomáson.

Amikor Varian MLC-fájlokat használ MU által felosztott nyalábokkal/ívekkel, akkor csak egy
MLC-fájl van írva. Ezt a fájlt kell használni a nyaláb összes részében! Az osztott mezős
IMRT-nél külön fájlok vannak írva az összes IMRT-almező egyes részeihez.

Varian MLC-fájlok használatakor győződjön meg róla, hogy a megfelelő MLC-fájlt használja
az adott nyalábhoz/ívhez. Győződjön meg róla, hogy a nyaláb- és ívnevek egyediek, és
könnyen azonosíthatók. Győződjön meg róla, hogy a nyaláb- és ívnevek nem tartalmaznak
többet 20 karakternél. A hosszabb nevek nem lesznek Varian MLC-fájlokba írva, és le kell
vágni őket az MLC-fájl exportálása alatt. A különböző nyalábok vagy ívek
összekeverésének elkerüléséhez ne módosítsa a Varian MLC-fájlokat kézzel.

A Brainlab azt javasolja, hogy a kórház a betegspecifikus minőségbiztosításának részeként
készítsen elő és kezeljen egy ellenőrzőlistát, amely biztosítja a következőket:
• A helyes Varian MLC-fájl használata.
• A helyes nyalábok és ívek alkalmazása.
• A végleges, jóváhagyott kezelési tervhez illeszkedő MLC-fájl használata.

Mindig győződjön meg róla, hogy a DICOM-tervhez tartozó Varian MLC-fájlok vannak
exportálva.

Varian MLC-fájl(ok) létrehozása

Lépések

1. Válassza az RTPlan lehetőséget a Treatment Planning lépés funkcióterületén lévő listá-
ban.

2. Az adott fájlok exportálása érdekében kattintson a Create Varian MLC file(s) lehetőség-
re.

3.

Az exportált fájlok sikeres létrehozása esetén megjelenik a vonatkozó üzenet.

4. Az üzenet jóváhagyásához kattintson az OK gombra.
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Varian MLC exportálás
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13 KEZELÉSI ADATOK
NYOMTATÁSA

13.1 Nyomtatási dokumentumok generálása

Általános információk

A kezelési terv befejezését követően, az eszköztárban levő Print gomb segítségével
kinyomtathatja azt.
• Kiválaszthatja a listából, melyik dokumentumok legyenek kinyomtatva.
• Megtekintheti a dokumentumok előnézetét, és mentheti őket PDF formátumban.
• Konfigurálhatja a dokumentumok tartalmát.
• Ugyancsak megadhat egy célpozicionálót átfedések generálása céljából a cranialis kezelések

számára.

A nyomtatási funkció használata

Lépés

Kattintson a Print gombra a nyomtatási párbeszédablak megnyitásához.

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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A Print párbeszédablak

233. ábra 

A Print párbeszédablak tartalma

Szá
m

Összetevő

① Nyomtatási előnézet

② Célpozicionáló kiválasztása

③ Dokumentumkiválasztási lista

④ Tartalomgenerálási funkciók

⑤ Nyomtatókezelő funkció

Biztonsági megjegyzések

Minden kezelési terv jelentést egy illetékes személynek jóvá kell hagynia mielőtt a bennük
található információkat sugárterápia céljára használnák.

Minden kinyomtatott koordináta csak kompatibilis pozicionáló rendszerekkel érvényes
(lásd: lásd: 20. old.).

Nyomtatási dokumentumok generálása
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13.1.1 Dokumentumok előnézete

Dokumentumok előnézetének megtekintése

Lépések

1.

A rendelkezésre álló dokumentumok neve megjelenik a Select Documents listában.

2.

Egy dokumentum nyomtatási előnézetben való megtekintéséhez kattintson annak a nev-
ére a listában.

Elérhető dokumentumok

234. ábra 

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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A TaPo-lapokfeltételei

A TaPo Overlays dokumentum nem hozható létre, ha:
• Nem áll rendelkezésre egy kalibrált nyomtató
• A kezelési terv nem tartalmaz egy lokalizált cranialis adatkészletet
• A kezelési terv nem volt jóváhagyva

Célpozicionáló kiválasztása

Annak érdekében, hogy megfelelő átfedéseket hozzon létre a lokalizált cranialis kezelések
számára válassza ki a kívánt célpozicionálót.

235. ábra 
• A listában elérhető célpozicionálók a rendszer konfigurációja és a klinikán használatos

célpozicionáló típus függvényében változnak.
• A kapott célpozicionáló átfedés tartalma az itt választott opció függvényében változik.

Ellenőrizze a Machine Profile beállítását az összes célpozicionáló nyomtatvány további
fénymező-ellenőrzésével.

Ha a célpozícionáló lapokat használ a beteg pozicionálásához, akkor a kezeléshez a
hozzárendelt kezelési tervet kell használni az iPlan RT programból, és a kezelési terv nem
módosítható másik kezeléstervezési rendszerrel.

Nyomtatási dokumentumok generálása
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13.1.2 Kezelési dokumentumok nyomtatása

Általános információk

Ha mindegyik dokumentációkonfiguráció kielégítő (lásd: lásd: 419. old.), a kezelési
dokumentumok kinyomtathatók.
MEGJEGYZÉS. A TaPo-lapok addig nem nyomtathatók ki, amíg a következő részben leírt
feltételek nem teljesülnek: lásd: 416. old.
 

Nyomtató kiválasztása

Mindegyik dokumentum esetében külön nyomtató határozható meg, például egy tintasugaras
nyomtató a célpozicionáló lapok számára, vagy egy lézernyomtató a kezelési adatok számára.
Nyomtató meghatározásához kattintson a nyomtatónévre az objektum mellett, majd válassza ki a
nyomtatót.

Dokumentumok nyomtatása

Lépések

1. Aktiválja a nyomtatni kívánt dokumentumokhoz tartozó jelölőnégyzetet. Többszörös vá-
lasztás lehetséges.

2. Kattintson a Print Selection lehetőségre.

Gondosan ellenőrizze, hogy a kinyomtatott átfedés rácsa megfelel a célpozicionáló vagy a
hordozólemezek rácsainak.

Metrikus mértékegységek

Az iPlan-ban megjelenő összes szám metrikus rendszerben van kifejezve. Ha mértékegység
nincs feltüntetve, az adott érték milliméterben van kifejezve.

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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13.1.3 Kezelési dokumentumok exportálása

Általános információk

Exportálhatja a dokumentumokat közvetlenül egy megadott elérési útra, amelyet az Export To
párbeszédablakban ellenőrizhet. Módosíthatja a kijelölt dokumentumok fájlnevét is.

236. ábra 
Néhány R&V rendszer képes ezeket a kezelési dokumentumokat automatikusan importálni. A
részletekért, kérjük, lépjen kapcsolatba az R&V gyártójával.

Nyomtatási dokumentumok generálása
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13.2 Dokumentumok konfigurálása

Dokumentumok konfigurálása a nyomtatáshoz

Lépés

A dokumentumok nyomtatáshoz való konfigurálásához kattintson a Configure Documents le-
hetőségre a Print képernyő funkcióterületén.

A Configure Documents párbeszédablak

237. ábra 

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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13.2.1 TaPo-lapok konfigurálása

TaPo-lapok konfigurálása

Válassza a TaPo Overlays lapot a Configure Documents párbeszédablakban.

A TaPo Overlays lap

238. ábra 

Összetevő Funkció

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Ha a kezelési terv több izocentrumot tartalmaz, ezek együtt lesznek
kinyomtatva ugyanarra az átfedési lapra.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

A kezelési tervben levő mindegyik izocentrum egy különálló átfedési
lapra lesz kinyomtatva.

Paper Size Az alapértelmezett opció az A4. Ha más papírméretre van szüksége,
a Brainlab-ügyfélszolgálat szakembere beállítja ezt Önnek.

Dokumentumok konfigurálása
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13.2.2 DVH-diagramok PDF-jeinek konfigurálása

DVH-diagramok PDF-jeinek konfigurálása

Válassza a DVH Graphs lapot a Configure Documents párbeszédablakban.
Létrehozhat egy PDF-et, amely tartalmazza a kezelési objektumok (például PTV-k és OAR-ok)
dózistérfogat-hisztogramjait.

A DVH Graphs lap

239. ábra 

Összetevő Funkció

One Image per Page Mindegyik DVH külön lapra lesz nyomtatva.

Four Images per Page Mindegyik lapra négy DVH lesz nyomtatva.

Separate chart per object Mindegyik objektum esetében egy különálló DVH kerül gene-
rálásra.

A chart with all objects Az összes objektum számára egyetlen DVH kerül generálás-
ra.

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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13.2.3 Dóziseloszlási PDF-ek konfigurálása

Dóziseloszlási PDF-ek konfigurálása

Válassza a Dose Distribution lapot a Configure Documents párbeszédablakban.
Létrehozhat egy PDF-et, amely tartalmazni fogja például az izodózisvonalakat, küszöbérték-
információkat és szeletnézeteket a kezelési objektumokhoz.

A Dose Distribution lap

240. ábra 

A párbeszédablak tartalma

Összetevő Funkció

Orientation Selection Kiválaszthatja a nyomtatni kívánt szelet tájolását.

Slices Selection

Kiválasztás:
• All Slices
• Every other slice
• PTV, plusz egy meghatározott szegély
• Megadott szeletek nyomtatásra való kijelölése érdekében használja a

Manual selection gombot
• A szeletek közti váltáshoz vigye az egérmutatót a szeletelőnézet fölé,

és a bal egérgomb lenyomva tartása mellett mozgassa az egérmuta-
tót balra vagy jobbra

Zoom
A dóziseloszlási információk nagyítási tényezője:
• Whole Slice: egy teljes szelet
• PTVs + Margin: nagyítási szegély a PTV közül

Page Layout
A dóziselosztási adatokat a következőkkel nyomtathatja ki:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Dokumentumok konfigurálása
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Összetevő Funkció

Other Options

• Show Isodose Legend: a jelmagyarázat aktiválása az izodózisinfor-
mációk számára

• Hide tissue information: a kezelési terület megjelenítése szövetin-
formációk nélküli körvonalként

• Show the Overview only: csak az áttekintés megjelenítése a PDF-
ben

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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13.2.4 Sugárirányból látható nézetek PDF-jeinek konfigurálása

Sugárirányból látható nézetek PDF-jeinek konfigurálása

Válassza a BEV lapot a Configure Documents párbeszédablakban.
Létrehozhat egy PDF-et, amely bemutatja az aktuális sugárirányból látható nézetet a
megtervezett kezelési elemekhez. Az IMRT kezelések esetén a nyomtatványba az
intenzitástérképek is bele vannak foglalva.

A BEV lap

241. ábra 

Összetevő Funkció

Page Layout

A sugárirányból látható nézet adatokat a következőkkel nyomtathatja
ki:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
Megadhatja a vonatkozó forrás-kép távolságot milliméterben kifejez-
ve. Ez a BEV-képekre és az intenzitástérképekkel rendelkező képek-
re vonatkozik.

Dokumentumok konfigurálása
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13.2.5 DRR PDF-ek konfigurálása

DRR PDF-ek konfigurálása

Válassza a DRRs lapot a Configure Documents párbeszédablakban.
Létrehozhat egy PDF-et, amely egy DRR-t tartalmaz a megtervezett kezelési elemekhez. A DRR-
eket használó kórházspecifikus pozicionálási eljárást ellenőrizni kell a klinikai használat előtt.
A DRR-ek tartalmát RTPlan Properties párbeszédablakban konfigurálhatja. Lásd: lásd: 368. old.

DRRs lap

242. ábra 

Összetevő Funkció

Paper Size Az alapértelmezett opció az A4. Ha más papírméretre van szüksége,
a Brainlab-ügyfélszolgálat szakembere beállítja ezt Önnek.

Page Layout
A DRR-eket a következőkkel nyomtathatja ki:
• One Image per Page vagy
• Four Images per Page

Reconstructions
• Meghatározhatja a nyomtatandó DRR-ek tájolását: Beam Shots

vagy
• Setup Shots

A DRR nyomtatványokban használatos méretezés nem felel meg egy valódi
röntgenfelvételben használt méretezésnek. Valósághű méretezés érdekében a DRR
exportálást a DICOM RT révén végezze.

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA
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13.2.6 A betegpozíció konfigurálása

A betegpozíció konfigurálása

Válassza a Patient Positioning lapot a Configure Documents párbeszédablakban.
Létrehozhat egy PDF-et, amely bemutatja a beteg pozícióját az asztalhoz és gantryhez képest. Az
ívvel végzett kezelésnél a betegmodell nyomtata megjeleníti a beteg kezdő és befejező pozícióját
az ív gantryjéhez képest.
A Brainlab azt javasolja, hogy erősítse meg a beteg tényleges pozícióját a beteg tervezett
pozíciójához képest, például a kinyomtatott lap aláírásával.

A Patient Positioning lap

243. ábra 

Összetevő Funkció

Page Layout
A beteg pozícióját a következőkkel nyomtathatja ki:
• One Image per Page vagy
• Four Images per Page

Dokumentumok konfigurálása
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13.3 Kezelési dokumentumok mentése

Általános információk

Használja a Save Selection funkciót a Print képernyőn az aktivált (egy pipa a megfelelő
négyzetben) dokumentumok mentéséhez.
Az alapértelmezett mentési hely a kezelési terv jelenlegi mappája a tervezési munkaállomáson.
Ennek ellenére, ha szükséges, a kezelési dokumentumokat más mappába is lehet menteni.
Azok a dokumentumok, amelyek nem voltak elmentve a Save funkcióval, a szoftver bezárásakor
automatikusan törlődnek.
Biztonsági okokból (hogy a nyomtatás kalibrált nyomtatón legyen végrehajtva) a TaPo-lapok nem
menthetők.

Dokumentumok mentése

Lépések

1. Aktiválja a menteni kívánt dokumentumokhoz tartozó jelölőnégyzetet.

2.

Kattintson a Save Selection gombra. Megjelenik a Save Files párbeszédablak:

3. Módosíthatja a kimeneti PDF-fájlok alapértelmezett fájlnevét, ha szükséges.
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Lépések

4.

Ha módosítani szeretné a kimeneti könyvtárat, kattintson a Browse gombra. Válassza ki
az új helyet a megjelenített fájlkönyvtárból:

5. A kijelölt PDF dokumentumoknak a kívánt helyre való mentése érdekében kattintson az
OK gombra.

Kezelési dokumentumok mentése
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13.4 Nyomtatók kezelése

Általános információk

A Print képernyő Manage Printers funkciója lehetővé teszi az elérhető nyomtatók megjelenítését
és kalibrálását.

244. ábra 

Elérhető nyomtatók

A párbeszédablak közepén megjelenik a tervezési munkaállomáson elérhető összes nyomtató.

245. ábra 

Lehetőségek

Ha egy nyomtatót le szeretne tiltani, válassza ki a vonatkozó tételt és kattintson a Disable
gombra.

A letiltott nyomtató ismételt engedélyezéséhez jelölje ki a listában, és kattintson az Enable lehe-
tőségre.

Margók beállítása

Lépések

1.
Ha az alapértelmezett nyomtatószélek nem hozzák létre a kívánt nyomtatási eredményt,
a Margins [mm] területen levő mezők segítségével beállíthatja a megfelelő nyomtatási
lapszéleket milliméterben megadva.

2. A Save gomb lenyomásával mentheti a lapszél beállításokat.
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A nyomtatókalibráció aktiválása

A célpozicionáló átfedések helyes nyomtatása érdekében a kiválasztott nyomtató megfelelően
kalibrálva kell legyen. A többi dokumentum (lásd: lásd: 415. old.) nem kalibrált nyomtatóval is
nyomtatható.
A nyomtatókalibrálás aktiválásához válassza ki a kívánt nyomtatót a listából és kattintson a
Calibrate gombra.

A Calibration párbeszédablak

246. ábra 

Nyomtató kalibrálása

Lépések

1.
A kalibrálási párbeszédablakban kattintson a Print Grid gombra.
A kijelölt nyomtató kinyomtatja az x és az y skálát.

2.

Egy vonalzó segítségével mérje meg a nyomtatványon a teljes x és y skála valós hosz-
szát.
A valós hosszúság mindegyik esetben eltérhet a nyomtatványon jelzett hosszúságtól. A
nyomtatókalibrálás célja ennek az eltérésnek a korrigálása.

3.
Írja be a megfelelő mezőbe az x és az y skála mért értékét.
Mindegyik bevitt értéket meg kell szorozni 10-zel, vagyis 179,5 mm-t 1795-ként kell beír-
ni.

4. Egy frissített x és y skálának a kijelölt nyomtatóval való kinyomtatása érdekében kattint-
son a Verify gombra.

5.

Egy vonalzó segítségével ismét mérje meg a nyomtatványon a teljes x és y skála hosz-
szát.
Most már a valós mért érték és a nyomtatványon jelzett hosszúság meg kell feleljen egy-
másnak.

6.

• Ha a valós mért érték és a nyomtatványon jelzett hosszúság megfelelnek egymásnak,
kattintson az Accept gombra, hogy befejezze a nyomtató kalibrálását.

• Ellenkező esetben kattintson a Print Grid gombra és ismételje az eljárást, amíg az ér-
tékek megfelelnek egymásnak.

Nyomtatók kezelése
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A kalibrálás eredménye

247. ábra 
A kalibrálás sikeres befejezése után a nyomtató kalibrált nyomtatóként jelenik meg a
nyomtatólistában.
A kezelési dokumentumok kinyomtatására több nyomtató is kalibrálható.

KEZELÉSI ADATOK NYOMTATÁSA

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 431



Nyomtatók kezelése

432 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Mi az adaptív sugárterápia?

Általános információk

Az adaptív sugárterápia olyan kezelési mód, amellyel javítható a kezelési terv a beteg állapotának
és szerveinek időbeli változásainak követésével a terápia során. Ezek a változások a következők
lehetnek: az objektumok méretének vagy helyének változása a betegbeállítás következtében;
súlygyarapodás vagy fogyás; a kezelésre adott reakció. 

iPlan RT Adaptive

Az iPlan RT Adaptive az iPlan RT szoftverhez mellékelt döntéshozó eszköz. Az eszköz csak az
iPlan RT szoftverrel és az iPlan RT Image szoftverrel használható. Ez az eszköz nem
újratervezési célokra szolgál.
Az iPlan RT Adaptive segítségével eldöntheti, hogy szükség van-e a terv módosítására a beteg
kezelésének javítása érdekében, vagy továbbra is megfelelő-e. A döntést további cone beam CT-
vizsgálatok vagy további tervező CT-vizsgálatok alapján lehet meghozni. Ez lehetővé teszi, hogy
a tervet úgy készítse elő, hogy könnyen és gyorsan elvégezhesse az újratervezést az iPlan RT
Dose alkalmazásban.
A kiindulópont a beteg kezelésére jelenleg is használt eredeti kezelési terv. Minden frakció végén
(illetve ha új vizsgálat – cone beam CT vagy CT – áll rendelkezésre) új adatkészlet adódik hozzá
az eredeti tervhez. Az adatkészletek egyesítve vannak (statikusan és rugalmasan), az objektumok
pedig automatikusan továbbítódnak az új adatkészletbe.
Az orvos/fizikus ezután el tudja végezni az ellenőrzést az új kontúrok és az eredeti dóziseloszlás
dózisátfedése alapján (amelyet az eredeti tervből számítanak ki), majd eldönti, hogy a terv
továbbra is megfelelő-e.

Közös szoftverfelület

Az iPlan RT Adaptive ugyanazt a felhasználói felületet és gyakran használt GUI-funkciókat
biztosítja, mint az iPlan RT és az iPlan RT Image.
A közös funkciók közt megtalálhatók többek közt a következők:
• Betegbejegyzések és -adatok betöltése
• Normál képkezelési funkciók

Az iPlan RT Adaptive-munkafolyamat

A normál iPlan RT Adaptive-munkafolyamat során új vagy további adatkészletet ad hozzá,
amikor lehetséges vagy szükséges:

Lépések

1. Töltsön be egy kezelési tervet.

2. Importáljon további adatkészleteket (cone beam vagy további tervező CT-vizsgálatok).

3. Hajtsa végre a képfúziót, hogy az adatkészleteket ugyanabba a referenciakeretbe hozza.
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Lépések

4.

Hajtsa végre az objektumátalakítást. Az iPlan RT Adaptive megkeresi a legújabb képál-
lományokat a másik egyesítési készletben meghatározott tervezési objektumokhoz. Me-
gadhat objektumpárokat, és az objektumok a vizsgálat dátumától függetlenül átvihetők az
egyik készletből egy másikba. Ez egy elasztikus deformáció.

5. Hajtsa végre a módosítást, ha szükséges. Ez a normál objektumkezelési eszközökkel le-
hetővé teszi az átalakított képek adaptációját.

6. Tekintse át az objektum idővel bekövetkezett fizikai változásait, és döntse el, hogy az ere-
deti dóziseloszlás kielégítő-e.

7. Válassza ki, hogy megtartja-e az eredeti kezelési tervet, vagy előkészíti az adatokat az
iPlan RT Dose szoftverrel való újratervezéshez.

Az iPlan RT Adaptive szoftverrel mentett tervek nem tölthetők be az iPlan RT Dose
szoftverrel amíg folyamatban van az újratervezésük.

Mi az adaptív sugárterápia?
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14.2 Adatok megtekintése és importálása

Általános információk

A View and Import lépésben megtekintheti a kezelési tervet, és importálhatja a legújabb
adatállományokat.

Főképernyő

248. ábra 
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14.2.1 További képállományok hozzáadása

Általános információk

Importálhatja a legújabb betegképállományokat a kezelési tervbe. Csak CT-adatok adhatók
hozzá.
Új képképállomány meglévő kezelési tervhez történő hozzáadása előtt győződjön meg róla, hogy
a betöltött kezelési terv ugyanaz a betegé, mint az új képállomány, valamint hogy a megfelelő terv
van betöltve.

Biztonsági megjegyzések

A cone beam CT minősége jelentősen változhat. Győződjön meg róla, hogy minden fontos
információ megfelelően megjelenik, és abban az esetben, ha a képminőség (a beolvasott
tartomány vagy a kontraszt) nem kielégítő, hajtsa végre újra a beteg vizsgálatot, és ne
használja ezt a vizsgálatot a terv újbóli ellenőrzéséhez.

Az iPlan RT Hounsfield-egység-információt csak pixelenként jeleníthet meg, ahogy azt a
készülék kiszámítja és exportálja. Kérjük, gondosan járjon el az információk értékelésekor,
és győződjön meg róla, hogy az információk helyesek, például a cone beam CT-adatok
vagy rotációs angio-adatok nem tartalmaznak HU-értékeket. Ha a megfelelő almodalitás/
modalitás nem volt megadva az importálás közben, a szoftver nem tudja megkülönböztetni
a helyes HU-értékeket a szürkeértékektől.

Új képállományok meglévő kezelési tervhez történő hozzáadása előtt győződjön meg róla,
hogy a betöltött kezelési terv ugyanaz a betegé, mint az új képállomány, valamint hogy a
megfelelő terv van betöltve.

Mindig győződjön meg róla, hogy a kezeléstervezéshez használt adatok megfelelőek,
vagyis minden fontos információ látható, és az adatkészletek nem torzultak.

Gondosan tekintse át a más gyártók tervezőrendszerei által importált vagy exportált
struktúraalakzatokat. A DICOM szabvány természete miatt néhány struktúra megváltozhat az
átvitel alatt, vagy véletlenül módosulhat a különböző TPS-gyártók eltérő DICOM-szabvány-
értelmezései miatt.

Adatkészletek importálása

Lépések

1.

Kattintson az Add Data ... gombra.

2. A Set Selection párbeszédablak Orientation lehetőségének (lásd: 438. old.) megnyo-
másával adja meg a megfelelő modalitást, almodalitást és tájolást.

Adatok megtekintése és importálása

436 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Lépések

3.

A kijelölt archívum betöltése után meg kell adnia, hogy hozzá szeretné-e adni az új adato-
kat a jelenlegi betegadatokhoz.

• Kattintson az Yes gombra az új adatok közvetlenül a jelenlegi betegadatokhoz való
hozzáadásához.

• Kattintson a Cancel gombra az új adatok importálásának megszakításához.

MEGJEGYZÉS. A DICOM-archívumokkal és importálási beállításokkal kapcsolatban, kérjük,
tekintse meg a Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Image című dokumentumot.
 

A DICOM-adatok importálása alatt ellenőrizze, hogy minden általános DICOM-információt
(például modalitás, beteg neve, születési dátum) megfelelően értelmezett az iPlan RT
Adaptive szoftver, és hogy készülékből küldött információk helyesek voltak.

Győződjön meg róla, hogy megadta az almodalitást az egyes vizsgálatokhoz.
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14.2.2 A képtájolás módosítása importálás közben

Az Orientation párbeszédablak megjelenítése

Kattintson az Orientation ... gombra a Set Selection párbeszédablakban az Orientation
párbeszédablak megjelenítéséhez.

Az Orientation párbeszédablak

249. ábra 

A képtájolás módosítása

Az adatok (pl. Hounsfield-egységek) megfelelő megjelenítéséhez ellenőrizze azt is, hogy a
megfelelő képalkotó modalitás vagy almodalitás legyen kijelölve.

A modalitás vagy almodalitás megadása

Megadhatja a Modality és a Submodality értékét ebben a párbeszédablakban vagy az iPlan RT
Dose szoftverben, a kezelési terv attribútumaiban.
Győződjön meg róla, hogy megadta az almodalitás-CB-t a cone beam CT-képekhez.

Biztonsági megjegyzések

Ellenőrizze, hogy a szkenneren megadott pácienstájolás helyes-e.

Minden tájolásmódosítás rögzítve van a sorozathoz tartozó megjegyzésekben és a
naplófájlban.

Ellenőrizze, hogy a helyes modalitás és almodalitás van kijelölve.

Adatok megtekintése és importálása
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cone beam CT-k nem tartalmaznak valós HU-értékeket, és
a dózisszámítás helytelen lehet.

Rendelkezésre álló tájolás funkciók

Ha a beteg CT vizsgálata lezajlott, de az operátor helytelen tájolást használt, vagy rossz
modalitást adott meg, akkor ezek a funkciók lehetővé teszik a képtájolás vagy modalitás
helyesbítését. Ne feledje, hogy egyes készülékek és orvosi adatformátumok nem tartalmazzák a
kép tájolására vonatkozó adatokat a kép fejlécében.

Összetevő Funkció

Képek bön-
gészése

A képrekonstrukciós nézetekben megjelenő képeket növekvő vagy csökkenő
sorrendben böngészheti, hogy megtalálja a megfelelő képet. Az alábbiakat te-
heti:
• Használja az egér görgetőgombját a rendelkezésre álló képadatok szeleten-

ként történő görgetéséhez.
• Ha az egér görgetőgombjának használata közben lenyomja a billentyűzet

Shift billentyűjét, a rendelkezésre álló képadatokat csoportonként görgetheti.
• Használja a fel és le nyilakat az egy szelettel előre vagy visszafelé való gör-

getéshez.
• Használja a billentyűzet Pg Up és Pg Dn billentyűit a rendelkezésre álló ké-

padatok csoportonként való előre vagy visszafelé görgetéshez.

Flip A-P A kijelölt kép megfordítása a következő irányokban:
• A-P (elöl-hátul)
• H-F (fej-láb)
• L-R (bal-jobb)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P A kijelölt kép elforgatása a következő irányokban:
• A-P (elöl-hátul)
• H-F (fej-láb)
• L-R (bal-jobb)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Visszavonja a legutóbbi módosítást.

Reset Visszaállítja az elvégzett módosításokat.

Modality Itt választható ki a vizsgálati adatkészlet modalitása, ha nincs előre meghatá-
rozva a készüléken.

Submodality

A kiválasztott modalitáshoz egy megfelelő almodalitás választható, ha az a ké-
szüléken korábban nem lett meghatározva:
• Angio
• Contrast
• CB = cone beam

Patient Orienta-
tion

• A pácienstájoláshoz a Prone, Supine, Decubitus Left vagy Decubitus
Right lehetőségek közül választhat, ha az tájolás a készülékben korábban
nem lett meghatározva.

• Ha automatikusan az Unknown érték lett kiválasztva, a folytatás előtt ellen-
őrizze, hogy a képadatoknál a megfelelő lehetőség van kiválasztva.

Scan direction

• A vizsgálati irányt a Head first és a Feet first lehetőségek közül választhat-
ja ki.

• Ha automatikusan az Unknown érték lett kiválasztva, a folytatás előtt ellen-
őrizze, hogy a képadatoknál a megfelelő lehetőség van kiválasztva.

Image Type

• A képtípus irányához az Axial, Coronal, Sagittal vagy Unknown lehetősé-
gek közül választhat.

• Ha automatikusan az Unknown érték lett kiválasztva, a folytatás előtt ellen-
őrizze, hogy a képadatoknál a megfelelő lehetőség van kiválasztva.
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Összetevő Funkció

Series com-
ment A készülék kezelője által begépelt megjegyzések megtekintése.

Biztonsági megjegyzések

Alaposan ellenőrizze a kép címkézését (bal-jobb, elöl-hátul vagy fej-láb). Csak akkor
használja a forgatás gombokat, ha biztos benne, hogy a pácienstájolást javítani kell.
Kattintson az OK gombra a megadott tájolás helyességének megerősítéséhez.

Adatok megtekintése és importálása
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14.3 Képegyesítés

Általános információk

Az Image Fusion funkció lehetővé teszi a kezelési tervek képállományainak legutóbbi importált
adatokkal való egyesítését. Ez az adatkészleteket ugyanabba a referenciakeretbe hozza az
objektum-összehasonlításhoz és a dózisátfedéshez.
Rendkívül fontos, hogy ugyanazt az egyesítést hajtsa végre, mint a kezelési pozícióhoz tartozó
IGRT-megoldás során.
Javasoljuk, hogy minden további adatkészletet (CT vagy cone beam CT) egyesítsen az eredeti
terv referenciakészletével.
Az egyesítési algoritmus első lépése a kiindulási helyzet észlelése. Ez a képegyensúly-pontok
egyesítésével történik. A következő lépés a durvább felbontású rács egyesítése. Ha elkészült a
kézi egyesítés, az egyesítési algoritmus kihagyja az egyesítés első lépését.

A megjelenített dózis pozíciója a statikus képegyesítéstől függ. Ahhoz, hogy a
dózismegjelenítés hasznos legyen, ügyeljen rá, hogy a statikus képegyesítés megfeleljen a
kezeléshez tartozó betegpozicionáláshoz elvégzett egyesítésnek.

Főképernyő elrendezése

②

①
③

④

⑤
⑥

250. ábra 

Tervezési terület

A tervezési nézetekben és az eszköztáron rendelkezésre álló funkciókon felül (lásd: lásd: 49. old.)
a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a tervezési területen.

Szá
m

Összetevő Funkció

① Távcső A távcső lehetővé teszi a pontos ellenőrzést a képegyesítés
befejezése után.
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Szá
m

Összetevő Funkció

② Kék/sárga

Annak érdekében, hogy az egyesítendő képállományok közti
különbségek könnyen megkülönböztethetők legyenek, a sze-
letnézetek az egyik készletet kéken, a másikat sárgán jelenítik
meg.

③ Fúziós párok listája

A funkcióterület tetején megjelenik a párosított képállományok
listája.
• A New ... gombbal új képegyesítési párok határozhatók

meg, vagy a meglévők módosíthatók (lásd: lásd: 443. old.).
• A Reset gombbal visszaállíthat egy befejezett képegyesí-

tést.

④ Blue/Amber
Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy módosítsa a kék/sárga
beállításokat a képmegjelenítés javításához (lásd: lásd: 445.
old.).

⑤ Manual Fusion A kézi egyesítési funkciók a nagy (Coarse) és kis módosítá-
sokhoz (Fine) használhatók, lásd: lásd: 448. old.

⑥ Automatic Fusion
Az itt található funkciókkal megadhat egy adott tartományt,
amely alkalmazható az automatikus fúzió alatt (lásd: lásd:
452. old.).

Terminológia

Kifejezés Leírás

Összefüggő kész-
let A fúziópár második képállománya. Az illesztési készlettel egyesítve van.

Illesztési készlet

Az illesztési készlet az első készlet az fúzióhoz választható készletek közül.
Ez az a képállomány, amellyel minden képállomány közvetlenül vagy közvet-
ve egyesítve van:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Minden további képállományt az eredeti terv referenciakészletével kell egye-
síteni.
A fenti példában a CT1 az igazítási készlet és az eredeti terv referenciakész-
lete.
Az igazítási készlet a betegnek a későbbiekben a kezelőasztalon való beállí-
tásához használt képállomány.

Képegyesítés
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14.3.1 Fúziópárok meghatározása

Általános információk

Képfúzió végrehajtása előtt meg kell határoznia a megfelelő képpárokat.
A Brainlab azt javasolja, hogy egyesítse az összes további adatkészletet a jelenlegi kezelés
tervező CT-jével.
A képfúzió alatt a második adatkészlet át lesz fordítva és el lesz forgatva az első képállománynak
megfelelően. Mivel előfordulhat, hogy más gyártók alkalmazásai nem támogatják az elforgatott
adatkészleteket, ezért az exportálni kívánt adatkészletnek a fúziópár első képállományának kell
lennie.

A képpár létrehozásának aktiválása

Lépések

1. A megfelelő képpárok meghatározásához kattintson a New ... gombra a funkcióterületen.

2. Megjelenik egy fúzió-létrehozási párbeszédablak.

A Fusion Creation párbeszédablak

251. ábra 

Fúziópárok kiválasztása

További adatkészletek egyesítése az eredeti tervező CT-vizsgálattal:

Lépések

1. Az Image Set 1 alatt válassza ki az eredeti tervező CT-vizsgálatot.

2. Az Image Set 2 alatt válassza ki a további CT-vizsgálatot.

3. Kattintson az OK gombra.
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Fúziólista

252. ábra 
A párosított képállományok az fúziólistában, a funkcióterületen láthatók.

Újratervezés

Az újratervezéshez azt javasoljuk, hogy az új tervező CT-t (új referenciakészletet) Image Set 1, a
régi referenciakészletet pedig Image Set 2 néven jelölje ki.

253. ábra 

Azonos referenciakeret

Az azonos referenciakeretben található képállományok neve előtt szürke színű, kipipált
jelölőnégyzet látható a képállomány-párosítási listában, a menüsávon. Ez a referenciakeret-
információ abból a DICOM-fájlból származik, amelyet a képállományok tervezési szoftverbe
történő importálására használtak; ebben a szoftverben található az Image Fusion feladat.

Pszeudo-referenciakeret-készletek

Az azonos volumetriás adatokat (pl. azonos szeletszámot, azonos szeletpozíciókat, azonos
szelettájolásokat vagy azonos vizsgálati dátumokat) tartalmazó képállományok referenciakeret-
szerű fúzióval egyesíthetőnek tekinthetők. A még nem egyesített képállományok neve előtt szürke
színű, kipipált jelölőnégyzet látható a képállomány-párosítási listában, a menüsávon.

Képegyesítés
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14.3.2 A fúzió megjelenítésének javítása

Általános információk

A két megjelenített képállomány könnyebb megkülönböztetéséhez a fúziópár igazítási készlete
(lásd: lásd: 443. old.) kéken jelenik meg.
Az igazítási készletnek a képfúzió során megfeleltetni kívánt igazítandó képállomány sárgán
jelenik meg.
A tájékozódás segítéséhez a sárga és a kék képállomány a képnézetek jobb felső részén van
azonosítva.

Fúzió nézet

① ②

254. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Normál megjelenítés

② A sárga képállomány szélei aktiválva

Blue / Amber csúszka

255. ábra 

A fúzió megjelenítése beállítása

Lehetőségek

Egy adott képállomány könnyebben áttekinthető megjelenítéséhez mozgassa a csúszkát a meg-
felelő irányba (Blue vagy Amber).

Ha egy bizonyos képállománynak csak a külső körvonalait akarja megjeleníteni, jelölje be a
megfelelő Edges jelölőnégyzetet.
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14.3.3 Kép ablakozásának javítása

Általános információk

Ha képfúziót hajt végre, speciális ablakozási beállítások határozhatók meg az egyes
képállományokhoz.
Ezen beállítások módosítása lehetővé teszi a képállományok sokkal könnyebb
megkülönböztetését.

A speciális ablakozás aktiválása

Lépés

Kattintson az Advanced Windowing gombra a Windowing párbeszédablak megnyitásához.

A Windowing párbeszédablak

256. ábra 

Kép ablakozásának beállítása

Két külön lap (Windowing Blue és Windowing Amber) van megadva, amelyek lehetővé teszik
egyéni ablakozási beállítások megadását mindegyik képállományra.
A speciális ablakozás részleteiről a következő részben talál további részleteket: lásd: 517. old.

Képegyesítés

446 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



A képfúzió visszaállítása

Lépés

Az elkészült képegyesítés a funkcióterületen található Reset gombra kattintva bármikor vissza-
vonható.
Az egyesítési párosítási listában a képpártól balra lévő jelölőnégyzet ekkor szürke színnel lesz
kipipálva (amennyiben az eredeti egyesítés során a referenciaegyesítési keretet használták).
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14.3.4 Manuális fúzió végrehajtása

Általános információk

A kézi egyesítés lehetővé teszi, hogy manuálisan megfeleltesse a sárga képállományt a Fusion
Creation párbeszédablakban (lásd: lásd: 443. old.) meghatározott kék igazítási készletnek.
Funkciók állnak rendelkezésre a nagy (Coarse) és kis módosításokhoz (Fine).
A módosításai az összes képnézetben megjelennek.

Egyesítési funkciók

257. ábra 

Durva egyesítési nézet

①

②

258. ábra 

Durva egyesítés végrehajtása

Lépések

1. Kattintson a funkcióterületen levő Coarse gombra.

2.
A kép egyenes vonalban való mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet közép-
pontjába, és addig húzza a kéz jellel ①, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a sárga
képet.

3. A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szélére, és addig húzza a nyíllal
ellátott kéz jellel ②, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a sárga képet.

Képegyesítés
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A fúzió finomításának nézete

① ②

259. ábra 

A fúzió finomításának végrehajtása

Lépések

1. Kattintson a funkcióterületen levő Fine gombra.

2.
A kép egyenes vonalban való mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szélére
(felső, alsó, bal vagy jobb), és kattintson a nyíl jellel ①, amíg a sárga képet megfelelően
el nem helyezte.

3. A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet sarkára, és kattintson a görbe
nyíl jellel ②, amíg a sárga képet megfelelően el nem helyezte.

MEGJEGYZÉS. Az egérkattintásonkénti eltolás a finom kézi egyesítés alatt a kijelölt nagyítási
tényezőtől függ.
 

A képfúzió visszaállítása

Lépés

Az elkészült képegyesítés a funkcióterületen található Reset gombra kattintva bármikor vissza-
vonható.
Az egyesítési párosítási listában a képpártól balra lévő jelölőnégyzet ekkor szürke színnel lesz
kipipálva (amennyiben az eredeti egyesítés során a referenciaegyesítési keretet használták).

iPLAN RT ADAPTIVE

Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5 449



14.3.5 Az egyesítési tartomány meghatározása

Általános információk

Ha meghatároz egy egyesítési tartományt az illesztési készletben, lehetősége lesz arra, hogy
információt zárjon ki az olyan, ezután következő automatikus egyesítésekből, amelyek nem
egységesek mindkét képállományban, azaz pontatlan egyesítést okozhatnak. Ilyen információk
például a mobil céltérfogatok vagy a lokalizálóeszközök.
A legjobb eredmények érdekében úgy állítsa be a képegyesítésre szolgáló területet, hogy a lehető
legtöbb hasonló információt tartalmazza, és csak az eltérő területeket zárja ki.
Ez különösen akkor fontos, ha különböző betegbeállítással készült adatkészleteket készül
egyesíteni, pl. ha a beteg másképp hajtotta le a fejét, vagy ha a felvételek a kezelési ciklus során
készültek, miközben a beteg súlya csökkent vagy nőtt.

Egyesítési funkciók

260. ábra 

Az egyesítési tartomány funkcióinak elérése

Lépések

1. Egyesítési tartomány meghatározásához kattintson a Modify Range ... gombra a funkció-
területen.

2. Az alapértelmezett egyesítési tartomány most módosítható a Modify Range párbeszé-
dablakban.

MEGJEGYZÉS. Mivel a beteg anatómiája általában eltérő (a cone beam CT az eredeti CT-vel
összehasonlítva), ezért fontos a kezelési területen vagy rögzített struktúrákon, például csontokon
alapuló tartományok meghatározása.
 

MEGJEGYZÉS. Az automatikus fúzió alapértelmezett célterülete 70%-a az Image Set 1
méretének (a New... párbeszédablakban megadottaknak megfelelően).
 

Képegyesítés
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A Modify Range párbeszédablak

261. ábra 

Az egyesítési tartomány módosítása

Lépések

1.

Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán levő Adjust Fusion Region gombra.

2. Képnézetben helyezze az egérmutatót a kék színű keretre.

3. A keret ekkor sárga színűre vált, és módosítható úgy, hogy az egyesítési referenciaként
használni kívánt területet vegye körbe.

4. Az egyesítési tartomány jóváhagyásához kattintson az OK gombra.

A meghatározott egyesítési tartományt megfelelően kell pozicionálni, és elég nagynak kell lennie
ahhoz, hogy minél több, a tervezett kezelés szempontjából releváns struktúrát tartalmazzon.

Ha a módosítások mentése nélkül lép ki a képegyesítésből, minden, az egyesítési
tartományhoz meghatározott információ elvész. Ilyen esetekben az egyesítési tartományt
ismét meg kell határozni az automatikus egyesítés előtt (lásd: lásd: 452. old.).
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14.3.6 Automatikus fúzió végrehajtása

Általános információk

Az automatikus egyesítés funkció közös információs algoritmus segítségével egyesíti egymással
a képeket a két képállomány közös anatómiai struktúrái alapján.
A folyamat nem veszi figyelembe az egyes képszeletek közötti fényerősségbeli eltéréseket.

Automatikus egyesítés előtt mindenképpen ajánlott a megfelelő egyesítési tartomány
beállítása (lásd: lásd: 450. old.), hogy az automatikus fúzió pontos legyen. Ha az
automatikus egyesítés eredménye nem megfelelő, módosítania kell az egyesítési
tartományt, hogy jobb fúziós eredményt kapjon.

Egyesítési funkciók

262. ábra 

Automatikus fúzió végrehajtása

Lépések

1. Kattintson az AutoFUSE gombra az automatikus képegyesítés aktiválásához. 

2.
Az automatikus egyesítési algoritmus meghatározza a kezdőpozíciót a képegyensúly-
pontok egyesítésével és a durvább felbontású rács egyesítésének végrehajtásával. Ha a
kézi egyesítés már végre van hajtva (lásd: lásd: 448. old.), akkor ez a lépés kihagyható.

3. A sárga képállomány el lesz tolva és forgatva, amíg a Fusion Creation párbeszédablak-
ban (lásd: lásd: 443. old.) meghatározott kék igazítási készlettel meg nem egyezik.

Az egyesítés befejeződött

263. ábra 

Képegyesítés
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Utólagos korrekciók

Ha az automatikus egyesítés nem kielégítő, akkor a következőket teheti:
• Hajtson végre kézi fúziót (lásd: lásd: 448. old.).
• Finomítsa az egyesítési tartományt (lásd: lásd: 450. old.), és ismételje meg az automatikus

egyesítést.

A képfúzió visszaállítása

Lépés

Az elkészült képfúzió a funkcióterületen található Reset gombra kattintva bármikor visszavonha-
tó.
A fúziólistában a képpártól balra lévő jelölőnégyzet ekkor szürke színnel lesz kipipálva (ameny-
nyiben az eredeti fúzió során a referenciafúzió keretet használták).
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14.3.7 A fúzió pontosságának ellenőrzése

Általános információk

Miután megtörtént a két képállomány fúziója, távcsőnézetben (ami a tervezési képernyő bal felső
sarkából érhető el) szemrevételezéssel ellenőrizheti a képfúzió pontosságát.
• A távcső kék színű keretként jelenik meg a képfúzió során beállított borostyánszínű

képállomány felett.
• Az illesztési készlet a kék színű keret belsejében látható.

Az egyesített adatkészletekben a referenciakészletbe nem tartozó körülrajzolt objektumokat
alaposan meg kell vizsgálni a referenciakészleten, hogy az objektumok helye és kontúrja
megfelelő legyen.

Távcső nézet

264. ábra 

A fúzió pontosságának ellenőrzése

Lépések

1. Helyezze az egérmutatót a távcsőterületre. A távcső ekkor sárga színű keretként jelenik
meg.

2. Húzza végig a távcsőterületet a fontos anatómiai pontokon, hogy ellenőrizni tudja, hogy a
képállományok egyesítése pontosan történt-e.

MEGJEGYZÉS. Ha szükséges, az egérmutatóval át is méretezheti a távcsövet, ha rákattint a
keret szélére, majd húzni kezdi.
 

A képfúzió végén szemrevételezéssel kell ellenőriznie az fúzió eredményét, azaz hogy a
képek korrelálása megfelelő volt-e.

A fúziónak meg kell felelnie az IGRT rendszerben a betegbeállítás során használtnak.

Képegyesítés
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14.4 Objektumátalakítás

Általános információk

Az iPlan RT Adaptive a forráskészletben meghatározott objektumokat további vizsgálatokhoz
tudja rendelni. Leképezi az objektumok másolatát a célképekre, és az aktuális méretük és alakjuk
szerint adaptálja őket. Az adaptáció folyamatát nevezzük objektumátalakításnak.
Az átalakítás kiindulópontja a készletek statikus fúziója. Kiválaszthatja a forrásadatkészletet; a
forrásadatkészletben található összes objektum át lesz alakítva a két adatkészlet rugalmas fúzió
alapján.
Az „outer contour” struktúratípussal rendelkező objektumokat a rendszer nem alakítja át.
Átalakítás kizárólag CT- vagy cone beam CT-adatkészleteken végezhető. Az objektumok más
adatkészletekbe is áthelyezhetők, amennyiben nem átalakított objektumok, vagy ha nem
használták őket modellként egy átalakításhoz.

Főképernyő

265. ábra 

Noha az objektumátalakítás megnövelheti a kontúrozási munkafolyamat hatékonyságát,
nem váltja ki az orvos klinikai véleményét. A deformált kontúrok javítása NEM automatikus,
vagyis minden szeletnél szükség van az orvos ellenőrzésére, módosítására és
jóváhagyására, mielőtt tervértékeléshez vagy kezeléstervezéshez használnák fel őket.

MR-vizsgálati objektumok

Ha egy MR-adatkészletben vannak meghatározott objektumok, objektumátalakítás előtt helyezze
át őket a CT-referenciakészletbe. Ezt az Object Morphing lépés során lehet elvégezni:

Lépések

1. Jelölje ki az objektumokat tartalmazó adatkészleteket.

2.
Az objektumok listájában válassza az objektumrészletek gombját.
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Lépések

3. Az Image Set lapon jelölje ki a cél-CT-készletet, és aktiválja a Move all objects jelölő-
négyzetet.

4. Nyomja meg az OK gombot.

Objektumátalakítás végrehajtása

Lépések

1.

Válasszon ki egy készletet a funkcióterületen található Source Image Set listából. A
Source Image Set képállománynak CT-vizsgálatnak kell lennie, és kizárólag az ebbe az
adatkészletbe tartozó objektumokat tartalmazhat. Kizárólag statikusan egyesített készle-
tek érhetők el.

2. Válasszon ki egy célképállományt. A objektumok ebbe a készletbe lesznek átalakítva.

3.

Kattintson az AutoMORPH parancsra. A szoftver ekkor megkezdi a forráskészlet rugal-
mas deformálását, valamint az objektumtovábbítást, másolatokat készítve az objektumok-
ról. Az új objektumok a célképállományba tartoznak. A külső kontúr átalakítására nem ke-
rül sor. Az átalakított objektumokat szaggatott körvonal veszi körbe.
A deformációs rács a Grid lapon látható. Itt megtekintheti a deformálást, illetve azokat a
területeket, amelyeken az adatkészlet többé-kevésbé deformálódott.
Ha a rugalmas fúzió eredménye nem a vártnak megfelelő, módosítsa a tartományt.
A külső kontúr átformálása csak akkor történik meg, ha a helyes objektumtípusokat vá-
lasztotta ki.

4. Alaposan ellenőrizzen minden objektumot, hogy a helyük és kontúrjuk megfelelő legyen.

Amennyiben a forrás- és a céladatkészletek eltérő vizsgálati tartománnyal rendelkeznek, a
rendszer levághatja az objektumokat, a készlettartományon kívül eső objektumok pedig
nem továbbítódnak.

Mielőtt tervezéshez használna fel objektumokat, ellenőrizze, illetve ha szükséges,
módosítsa őket.

Az átalakított objektumok megtekintése

Az ebben a lépésben létrehozott objektumok ezennel bekerülnek a kezelési tervbe, és a Plan
Contents lapon, annál az adatkészletnél csoportosítva láthatók, amelyikhez tartoznak:

Objektumátalakítás
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266. ábra 

Mielőtt kézzel módosítaná valamelyik objektum vagy adatkészlet nevét, felhívjuk rá a
figyelmet, hogy ezzel megnehezítheti az objektumverzió felismerését (pl. ha a célkészlet
neve eltér az objektum nevében beállított célkészlet nevétől).

Átalakított objektumok eltávolítása

Lépés

Az átalakítás visszaállításához kattintson a Reset gombra.

A Reset törli az átalakítási lépés során létrehozott összes objektumot.

Ha az átalakítást megismétli, a már létező objektumok le lesznek cserélve újakra.

Az átalakítási tartomány módosítása

Az objektumátalakítás alapértelmezett fúzió tartománya a forrásadatkészlet külső kontúrja, ha van
ilyen. Ha nincs külső kontúr, a célkészlet a teljes szeletkészlet. Ha a fúzió tartományát kézzel
módosították, a rendszer a külső kontúr és a vizsgált terület metszéspontját használja.
Ha csökkenteni szeretné az átalakítási algoritmus által figyelembe vett vizsgált terület méretét:
.
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Lépések

1.

Kattintson a Modify Range... lehetőségre.
Megjelenik a Modify Range párbeszédablak:

2.

Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán levő Adjust Outer Contour Region gombra.

3. Az Axial, Coronal vagy Sagittal nézetek bármelyikében helyezze az egérmutatót a kék
keret fölé, és állítsa be a keretet úgy, hogy az eltávolítandó terület kimaradjon.

4. Kattintson az OK gombra a kiválasztás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS. Az iPlan RT Adaptive két eltérő átalakítási algoritmust használ. Ha a
forráskészletben a struktúrák típusa prosztata, hólyag vagy végbél, akkor a levegőt tartalmazó
lyukak ki lesznek töltve a rugalmas átalakítás előtt.
 

Objektumátalakítás
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14.4.1 Rácsnézet

Általános információk

Az objektumátalakítás eredménye megjelenik rácsként is, amely megjeleníti a deformációs
mátrixot.

Rácsnézet

267. ábra 

Méretkorlátozás

A rácsmátrix lehetséges pontjainak száma korlátozott, ha exportálni szeretné. A rács
exportálásának maximális mérete legfeljebb 10 MB lehet a célterület méretétől függően. Ezért
megnövelheti a mátrix részletességét, ha a Modify Range... lehetőséggel csökkenti a célterületet.

A rács exportálása

A rács numerikus adatokként való exportálásához kattintson jobb egérgombbal egy rácsablakra,
és válassza az Export Deformation Field to Clipboard menüpontot. Ezután beillesztheti ezt az
adatot egy másik alkalmazásba.
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14.5 Objektummódosítás

Általános információk

Ebben a lépésben az iPlan RT rajzeszközeivel megtekintheti és módosíthatja az átalakított
objektumokat, ha szükséges.

Főképernyő

①

②

③

268. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Slice and Image Set Se-
lection gomb Jelölje ki a megtekinteni kívánt képállományt.

② Image sets

③ Objects Jelölje ki a megtekinteni és módosítani kívánt objektumokat
(csak a kijelölt objektumok módosíthatók).

Nézetek

Lap Nézetek

Overview

Megtekinthet egyszerre különböző képállományokból objektumokat, ha lenyom-
ja a billentyűzet Control billentyűjét, és több képállományra kattint az Image
Sets listában.
A Slice and Image Set Selection gombbal válassza ki a háttérként használni
kívánt képállományt.
Ezen a lapon nem módosíthatók az objektumok.

Slices Egyszerre csak egy képállomány objektumai tekinthetők meg.

Objektummódosítás
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Kattintson duplán egy objektumra a középre történő igazításához. A kijelölt objektum vastagabb
körvonallal jelenik meg, Az átalakított objektumok pontozott körvonallal jelennek meg.
Az eredeti objektumok nem módosíthatók.

Objektumok módosítása

Az eredeti tervben lévő objektumok nem módosíthatók. Azonban módosíthatja az átalakított
objektumokat a Slices lapon. Ez a lépés többek közt a következő iPlan-funkciókat kínálja az
objektumok kezeléséhez:
• Brush és Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Ezeknek a funkcióknak a részletes leírását a következőben találja: lásd: 137. old.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő objektumot jelölte ki a módosításhoz.

Továbblépés előtt győződjön meg róla, hogy minden objektum megfelelő.
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14.6 A kezelési terv áttekintése

Általános információk

A Review lépésben áttekintheti a tervezési objektumok módosításait, összehasonlítva a jelenlegi
állapotukat az eredeti kezelési tervvel. Áttekintheti az eredeti terv dóziseloszlását, és eldöntheti,
hogy az továbbra is megfelel-e a beteg számára az aktuális körülmények fennállásakor.
A Review lépés csak akkor érhető el, ha az eredeti terv tartalmaz dózistervet.

Biztonsági megjegyzések

Az elmozdulások és térfogatok kiszámítása a szegmentált objektumok alapján történik. Ha
egy objektumot nem sikerült teljesen szegmentálni (pl. mert a forrás- és a céladatkészlet
vizsgálati tartománya eltér), az elmozdulások és térfogatok nem felelnek meg a valóságnak.
Ezt mindenképpen vegye figyelembe a döntéshozásnál.

Ha az új adatkészlet szerint változás történt a beteg anatómiájában, a klinikai szakember
dönti el, hogy szükség van-e a terv frissítésére. A kórház feladata, hogy a kezelési folyamat
során eljárásokat határozzon meg a kezelési terv átalakításához.

Ellenőrizze, hogy minden releváns információ megjelenjen az új adatkészletben, megfelelő
minőségben (azaz a vizsgálati tartomány elég nagy, a képminőség pedig elég jó legyen)
annak eldöntéséhez, hogy szükség van-e a terv frissítésére, vagy nem.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő objektumverziót és adatkészletet használja-e a terv
ellenőrzéséhez.

Az ellenőrzés megkezdése előtt ellenőrizze minden objektum helyességét.

Mielőtt eldöntenék, hogy egy adott terv megfelelő vagy nem, a tervet, a megjelenített
struktúrákat, a fúzió eredményeket és minden látható statisztikai értéket alaposan át kell
nézetni egy képzett, tapasztalt orvossal. A szoftver által megjelenített értékek segítik a
döntéshozást. A számokat józan ésszel kell mérlegelni, döntést pedig nem szabad
kizárólag rájuk alapozni a helyzet teljes körű kiértékelése nélkül.

A különböző objektumverziók egymáshoz való korrelálása a statikus képfúzión alapul.
Ahhoz, hogy az elmozdulásadatok hasznosak legyenek, ügyeljen rá, hogy a statikus
képfúzió megfeleljen a kezeléshez tartozó betegpozicionáláshoz elvégzett fúziónak.

A kezelési terv áttekintése
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Főképernyő

269. ábra 
Ebben a lépésben kizárólag a kezelési tervben felhasznált objektumok érhetők el.

A dóziseloszlás áttekintése

Ön ebben a lépésben több lapon, minden szeletnézetben megtekintheti az eredeti kezelési
tervhez kiszámított dóziseloszlást, azaz megtekintheti az eredeti objektumokhoz, illetve az
átalakított objektumokhoz tartozó dóziseloszlást, hogy megállapíthassa, továbbra is megfelelő-e a
tervezett eloszlás. A dózisátfedés alapja a statikus képfúzió.
A dóziseloszlási funkciók leírását a következő részben találja: lásd: 221. old.

A dóziseloszlás nem számítódik újra. A számítás a kezdeti, nem deformált
referenciakészleten alapul. Lehetséges, hogy átalakított objektumok vagy módosult
beteganatómia esetén a dózis nem lesz pontos.

Áttekintési készlet

①
②

③
270. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Szürke címke Egyesített, de át nem alakított objektumok
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Szá
m

Összetevő Funkció

② Szürke dőlt címke Nem egyesített

③ Fekete címke Egyesített és átalakított objektumok vagy eredeti objektumok

Objektumok egyidejű áttekintése

Az Overview lapon megtekinthet egyszerre különböző képállományokból objektumokat, ha
lenyomja a billentyűzet Control billentyűjét, és több képállományra kattint az Image Sets listában.
A Slice and Image Set Selection gombbal válassza ki a háttérként használni kívánt
képállományt.

Az objektum idővel bekövetkező módosításainak áttekintése

Az Object History lapon áttekintheti a tervezési objektumok idővel bekövetkező módosításait. A
főablak időrendbe rendezett grafikai és numerikus adatokat is szolgáltat az elérhető adatkészletek
minden egyes objektumához.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
271. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Összehasonlítás

Kattintson a szempontok kiválasztásához az objektumok időbeli
összehasonlításához:
• Százalékos relatív térfogatkülönbség
• Abszolút térfogat
• Az objektum középpontjának eltolása, ahol az eltolás a statikus

képfúzió alapján van kiszámítva

② Objektumtrend Mindegyik vonal a hozzá tartozó objektum színében jelenik meg.

③ Képállomány A készletek a vizsgálat dátumának vagy az importálás sorrendjében
jelennek meg.

④ Adatkészlet Aktiválja a jelölőnégyzetet az adatkészlet grafikonhoz és export-
áláshoz történő hozzáadásához.

⑤ Objektumok Az olyan objektumokat, amelyeknél előfordulhat, hogy le lettek vág-
va az átalakítás alatt, egy csillag (*) jelöli.

A kezelési terv áttekintése
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Szá
m

Összetevő Funkció

⑥ Értéktáblázat Numerikus értékek, amelyeken a grafikon alapul.

⑦ Copy
A kiválasztott adatok másolatai, amelyek más alkalmazásokba is
beilleszthetők. Kizárólag az aktív jelölőnégyzettel rendelkező oszlo-
pok másolása történik meg.

MEGJEGYZÉS. A dózisátfedés ebben a nézetben nem érhető el, az Overview lapon azonban
megtekinthető.
 

Mielőtt összehasonlítaná a különböző objektumverziók objektumelőzményei alatt látható
értékeket, ellenőrizze, hogy minden objektum teljes mértékben látható-e a különböző
adatkészleteken, illetve hogy különböző objektumszegmensek (pl. a gerincvelő)
összehasonlítására kerül-e sor.

A képállományok párhuzamos áttekintése

A Side by Side lapon közvetlenül egymás mellett tekintheti át két adatkészlet képadatait és
objektumait.

Lehetőségek

Ha ki szeretné választani, hogy melyik készlet jelenjen meg a főképernyő jobb oldalán, kattint-
son az éppen kiválasztott jobb oldali képállományra a funkcióterületen lévő listában, majd kat-
tintson az új képállományra.

Ha ki szeretné választani, hogy melyik készlet jelenjen meg a főképernyő bal oldalán, kattintson
az éppen kiválasztott bal oldali képállományra a funkcióterületen lévő listában, majd kattintson
az új képállományra.

.

272. ábra 

A DVH áttekintése

A DVH/Reconstructions lapon megtekintheti az eredeti tervből származó objektumok, illetve az
átalakított objektumok dózis-térfogat hisztogram (DVH) képét.
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A megjelenített dózis az eredeti kezelési tervből lett kiszámítva, a DVH-számítás azonban az
új objektum térfogatát alkalmazza.

Mielőtt összehasonlítaná a különböző objektumverziók DVH hisztogramjait, ellenőrizze,
hogy az objektumok teljes mértékben láthatók-e a különböző adatkészleteken, illetve hogy
különböző objektumszegmensek (pl. a tüdő) összehasonlítására kerül-e sor.

A dóziseloszlás nem számítódik újra. A számítás a kezdeti, nem deformált
referenciakészleten alapul. Lehetséges, hogy átalakított objektumok vagy módosult
beteganatómia esetén a dózis nem lesz pontos.

①

②

273. ábra 

Szá
m

Összetevő Funkció

① Képállományok listája
Jelölje ki a megtekinteni kívánt objektumot tartalmazó képállo-
mányt. Egynél több képállomány is kijelölhető az objektum
több verziója DVH-jának összehasonlításához.

② Objektumok
Jelöljön ki egy objektumot a DVH-jának megjelenítéséhez.
Csak a kezelési tervben használt objektumok állnak rendelke-
zésre.

Több készlet összehasonlítása

Összehasonlíthat egyszerre több képállományokat a Multiple Sets lapon:

Lépések

1. Válassza ki a főképállományt az eszköztár Slice and Image Set Selection gombjával. Ez
a kép megjelenik a jobb felső nézetben.

2.
Válasszon ki másik képképállományt a három másik nézet mindegyikében a nézetek Sli-
ce and Image Set Selection gombjaival. A főkészlethez tartozó objektumok (jobb felső
ablak) megjelennek az összes többi adatkészletben.

A kezelési terv áttekintése
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14.7 Újratervezés

Általános információk

Amikor áttekintette a beteg változásait, eldöntheti, hogy létrehoz-e újat.
A Brainlab erősen javasolja, hogy hozzon létre új CT-vizsgálatot a beteg számára.

Mielőtt a „Prepare for Re-Planning” lépést végrehajtaná, javasolt a tervek tényleges
állapotának mentése. Az előkészítés során az eredeti terv szövetmodellje törölve lesz, és az
összes objektum át lesz helyezve az új referenciakészletbe („szerepkör ismételt
hozzárendelése”). A szövetmodell nélküli tervek nem indíthatók el ismét az iPlan RT 4.5
Adaptive szoftverrel.

Frissített kezelési terv előkészítése

Frissített kezelési terv létrehozása:

Lépések

1. Hozzon létre új CT-vizsgálatot a beteg számára.

2.

Hajtsa végre az iPlan RT Adaptive munkafolyamatot az új vizsgálattal (lásd: lásd: 433.
old.).
Ebben az esetben hajtson végre fúziót az új készlettel „Image Set 1” néven, lásd: lásd:
444. old.

3. Válassza a Navigator Proceed with Re-Planning lehetőségét.

4.

A rendszer felszólítja a terv mentésére.
• Jelölje ki az új, referenciakészletként használni kívánt tervező CT-t.
• A külső kontúrvonal el lesz távolítva. A szövetmodell nélküli tervek nem tölthetők be is-

mét az iPlan RT Adaptive szoftverrel.
• Az új referenciakészletben lévő objektumok lesznek a tervezési objektumok (szerepkör

ismételt hozzárendelése).

5.
Az iPlan RT Dose automatikusan elindul a Felszínszegmentálás lépéssel, és létrehozhat
új kezelési tervet. A régi tervben beállított paraméterek továbbra is elérhetők (nyalábok,
izocentrumok stb.).

Ha az új tervező CT-t lokalizálni kell, akkor a lokalizálás csak az iPlan RT Image szoftveren
belül hajtható végre. A lokalizálás után ismét statikus képfúziót kell végrehajtania. Kérjük,
utána gondosan ellenőrizze, hogy az összes objektum továbbra is megfelelően van-e
elhelyezve és körvonalazva.
MEGJEGYZÉS. Ne zárolja a kezelési csoportot, ha a kezelési alakzatnak alkalmazkodnia kell a
változásokhoz.
 

Biztonsági megjegyzések

Frissítse az izocentrum pozícióját és a kezelési MLC formáját, majd, ha szükséges,
optimalizálja újra az IMRT-tervet az új körülményeknek megfelelően.

Ha mégis úgy döntenek, hogy átalakítják az aktuális kezelési tervet, a beteget ismét meg
kell vizsgálni, az új CT-vizsgálat eredményét pedig importálni kell, illetve referencia CT-
készletként kell alkalmazni.

Új referenciakészlet kiválasztásakor legyen körültekintő! Kizárólag a CT-vizsgálatokon
alapuló számítások alkalmazását ajánljuk. Ha egy korábbi CT-vizsgálatot használnak fel, a
dózis nem feltétlenül tükrözi az aktuális eloszlást.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Az izocentrum és a kollimátorlevelek beigazítása nem történik meg automatikusan az új
tervhez, hanem az eredeti tervben beállított pozíciókban maradnak.

Újratervezés
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Az iPlan RT Phantom QA ismertetése

Általános információk

Az iPlan RT Dose rendszerrel szállított iPlan RT Phantom QA alkalmazás lehetővé teszi annak
ellenőrzését, hogy a kezelési terv megfelel-e az Ön által felállított követelményeknek. 

A fantomleképzés végrehajtása

Lépések

1. Indítsa el az iPlan RT Phantom QA szoftvert.

2.
Töltse be a kezelésfantom egyik CT-vizsgálatát az iPlan RT Phantom QA szoftverbe.
A fantom-CT-vizsgálatot a következő helyen ismertetett módon töltheti be: lásd: 57. old.

3.

Hajtsa végre a Surface Segmentation és az Object Creation műveletet a fantom-CT-
vizsgálathoz.
Ezeket a feladatokat ugyanúgy végezheti el, ahogyan az le van írva az iPlan RT-nál.
• Lásd: lásd: 75. old.
• Lásd: lásd: 115. old.

4.

Ezt követően a Phantom Mapping lépésben betöltheti az ellenőrizni kívánt betegkezelési
tervet (lásd: lásd: 470. old.).
Most megtekintheti az eloszlást és a célpontokat a kezelési tervben, a fantomra leképez-
ve.

A dóziseloszlás ellenőrzése a fantom besugárzásával

A kívánt szintű besugárzás ellenőrzésére egy filmet helyezhet a fantomba, illetve más
dózismeghatározási módszereket is használhat.
A besugárzott filmet egy dózismérővel megvizsgálhatja, amiből megtudhatja, hogy a dóziseloszlás
ténylegesen megfelel-e a kezelési tervnek.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Kezelési terv betöltése

Általános információk

A kezelési tervet a Phantom Mapping lépésben töltheti be. Ez lehetővé teszi, hogy megvizsgálja
a dóziseloszlást, amikor egy fantom CT-vizsgálatára van leképezve.

A kezelési terv betöltése

Lépések

1.

A kívánt kezelési terv betöltéséhez a Phantom Mapping lépés funkcióterületén kattintson
a Load Treatment Plan ... gombra.
A kezelési tervet az iPlan RT Dose alkalmazásnál ismertetett módon töltheti be. Lásd:
lásd: 57. old.

2.

A kezelési terv betöltése után ez az üzenet jelenik meg:

Eltérő kezelési terv betöltése

Ha nem szeretné menteni a kezelési terv változtatásait, hanem inkább egy másik kezelési terv
fantom térképezését szeretné elvégezni:

Lépések

1. A funkcióterületen válassza a kezelési tervnek megfelelő RTPlan objektumot.

2. Kattintson a Delete gombra. A kezelési terv el van távolítva.

3. Kattintson a Load Treatment Plan lehetőségre (lásd:lásd: 470. old.) eltérő kezelési terv
betöltéséhez.

Előírás

Phantom Mapping módban a DICOM RT-terv előírási modulja egy látszólagos előírást tartalmaz,
amelynek cél-előírásdózisa 1,0 Gy.

Kezelési terv betöltése
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15.2.1 Kezelési csoportok (izocentrumok) pozicionálása

Általános információk

Az axiális rekonstrukciókban egyértelműen azonosítható a film függőleges helyzetét jelző vékony
vonal. A kis kör a dozimetriás berendezés behelyezési nyílását jelképezi. Az izocentrum (kezelési
csoport) jelenlegi helyzetét egy kis zöld fonalkereszt jelzi.

Az izocentrum pozicionálása

Kezdetben az izocentrum a felszíni szegmentálás során meghatározott referenciapontban
helyezkedik el (lásd: lásd: 75. old.).
Kövesse ezeket a lépéseket a betegadatkészlet izocentrumának a filmhez vagy a dozimetriás
berendezés behelyezési nyílásához való pozicionálásához.

Lépések

1.

Jelölje ki a kezelési csoportot a Phantom Mapping lépés Functions területén.

2. Kattintson a Position gombra.

3.

Az egér segítségével helyezze a kis zöld fonalkeresztet a kívánt pozícióra.

Az izocentrum mozgatásának hatásai

Ha egyik izocentrum elmozdul, a többi izocentrumhoz való viszonyulása megmarad. Az MLC-
pozíciók eredeti értékei nem változnak.
Az izocentrumnak nem kell a film síkjában elhelyezkednie. Ez lehetővé teszi több film-betéttel
rendelkező fantomok használatát 3D ellenőrzéshez. Az iPlan RT Dose-exportálás tetszőleges
szeleteket és térfogatokat foglalhat magába.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2.2 A normalizációs tényezők beállítása

Általános információk

A beteg adatkészlet izocentrumának a kívánt helyzetbe való pozicionálása után, a dóziseloszlás
megjelenítéséhez használja az eszköztáron levő Show Dose és Dose Display funkciókat.
Ezekről a funkciókról további információkat a következő részben talál: lásd: 221. old.
Ha a bejuttatott dózis meghaladja a film dózisintervallumát, az exponált film nem mutatja a pontos
dóziseloszlást. Ebben az esetben a bejuttatott dózisnak az arány megtartása mellett való
csökkentéséhez használhatja a funkcióterületen található MU Normalization ... funkciót.

Az MU-normalizálás aktiválása

Kattintson az MU Normalization ... gombra a Phantom Mapping lépés Functions területén.

Az MU-normalizálás végrehajtása

Lépések

1.

Ha a különböző izocentrumok (kezelési csoportok) frakcióihoz csak egyetlen azonos ér-
ték volt használva, ez az érték alapértelmezettként lesz használva.
Eltérő esetben adjon meg egy számot a Divide by mezőben, amellyel el lesz osztva a
leadott dózis. Ha például 10-et ad meg, akkor a leadott dózis 10-szer kisebb lesz.

2. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez, illetve kattintson a Cancel gombra a párbe-
szédablakból való kilépéshez.

Kezelési terv betöltése
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15.2.3 További beállítások

Célpontok

Célpontok ugyancsak definiálhatók a fantom térképezés során, pl. a minimális vagy maximális
dózis megjelenítésére. Lásd: lásd: 241. old.

A nyaláb és ív paraméterek módosítása

A normalizációs tényező meghatározása után szükség szerint módosíthatja a nyaláb- és
ívparamétereket.
• Lásd: lásd: 200. old.
• Lásd: lásd: 204. old.

Módosíthatja a belépési szögeket, hogy az Ön által előnyben részesített szögekből tegye lehetővé
a leadást, vagy akár egyetlen MU értéket is beállíthat az igényeinek megfelelően.
Például egy kivételével beállíthatja az összes nyalábot nullára annak az adott nyalábnak az
elemzése érdekében. Rögzítheti az egyes nyalábok MU-értékeit, például nyomtatás használatával
(lásd: lásd: 413. old.).

Ellenőrzés

A fantomleképzésben lévő monitoregységek módosítása a kerekítési problémák miatt többé vagy
kevésbé eltérő MU-kapcsolatokhoz vezethet a komplex elemek (például egy HybridArc-elem)
vagy statikus IMRT-szegmensek elemei között. Az MU-módosítások után mindig a
fantomleképzésű terven hajtsa végre a film-dózis ellenőrzést, és ne az iPlan RT eredeti kezelési
tervén.
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15.3 A fantomleképzés befejezése

Általános információk

A Phantom Mapping lépés befejezése után a következőket teheti:
• Mentheti a kezelési tervet (lásd: lásd: 52. old.). A kezelési terv a fantom adataival együtt lesz

mentve.
• Kiválaszthatja az RTPlan objektumot, és exportálhatja a kezelési tervet DICOM-ba (lásd: lásd:

377. old.).
• Kinyomtathatja a kezelési tervet (lásd: lásd: 413. old.).
• Kiléphet az alkalmazásból. Ezeket a feladatokat az iPlan RT alkalmazásnál leírt módon

végezheti el (lásd: lásd: 54. old.).

A fantomleképzés befejezése
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16 iPLAN RT 4.5 A BRAIN
METASTASES 1.x
SZOFTVERHEZ

16.1 Áttekintés

Általános információk

A Brain Metastases szoftverhez licencelt iPlan RT 4.5 az iPlan RT Dose 4.5 szoftvernek egy
korlátozott verziója. Ez a szoftver csak a Brain Metastases szoftverrel használható a
készülékprofilok üzembe helyezéséhez és ellenőrzéséhez. Az iPlan RT szoftvernek ez a verziója
nem használható kezeléstervezéshez, és ezért csak a Készülék-minőségbiztosítás célú tervek
betöltését engedélyezi.

Biztonsági megjegyzések

A Brain Metastases szoftverhez licencelt iPlan RT 4.5 csak a készülékprofil üzembe
helyezéséhez és ellenőrzéséhez használható. Ez a szoftver nem használható
kezeléstervezéshez.

iPLAN RT 4.5 A BRAIN METASTASES 1.x SZOFTVERHEZ
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Áttekintés

476 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



17 iPLAN RT 4.5 AZ
INVERSEARC 1.0
SZOFTVERHEZ

17.1 Áttekintés

Általános információk

A Brainlab partnere, a RaySearch által gyártott InverseArc egy olyan orvosi szoftver, amelyet
arra terveztek, hogy átfordítsa az iPlan RT Dose 4.5 vagy más gyártók kezeléstervezési
rendszerével készített kezelési terveket egyenértékű VMAT- (Térfogatelemzési modulált ívterápia)
tervekké.
Bemenetként DICOM RT kezelési tervet kell megadni (amelyet referenciatervnek hívnak). A
VMAT technika felhasználásával létrejön az egyenértékű DICOM RT kezelési terv. További
részletekért tekintse meg az InverseArc kézikönyvet.
Ahhoz, hogy az iPlan RT Dose szoftverrel létrehozott kezelési tervek referenciatervekként
használhatók legyenek az InverseArc szoftverben, azokat DICOM formátumban kell exportálni.
Ehhez egy speciális platformot (VMATifier-Platform) kell használni. A szokásos DICOM-
exportálástól eltérően ez a platform a következőket biztosítja:
• A DVH-korlátozások exportálva vannak annak érdekében, hogy a kezelési tervek

megtekinthetők legyenek az InverseArc szoftverben.
• Az exportált dózismátrix felbontása az iPlan RT Dose RTPlan tulajdonság-

párbeszédablakának Dose Resolution beállításától függ. (Megjegyzés: minden más platform
esetén az exportált dózismátrix felbontása megegyezik a referencia CT-képsorozat
felbontásával.) Az exportált dózismátrix felbontása azért fontos, mert az InverseArc ugyanazt a
dózisfelbontást használja a VMAT kezelési terv létrehozásakor.

A tervezéssel kapcsolatos megjegyzések

Ha az iPlan RT Dose szoftver használatával hoz létre referencia-kezelésiterveket az InverseArc
szoftverhez, akkor a következőket kell figyelembe vennie:
• Az InverseArc a VMAT-íveket a referenciaterv nyaláb/ív beállításához hasonlóan próbálja

elhelyezni (vagyis általában ugyanazokat az asztalszögeket és ugyanazt az izocentrumot fogja
használni). Azonban a felhasználónak mindig ellenőriznie kell a javasolt ívbeállítást az
InverseArc szoftverben a VMAT-optimalizálás előtt.

• Az egyenértékű VMAT kezelési terv InverseArc szoftverrel történő létrehozása akkor működik
a legjobban, ha a referenciaterv olyan dóziseloszlással rendelkezik, amely egyszerűen
utánozható egy ívvel (vagyis 9 egyenletesen elhelyezett koplanáris IMRT-nyalábbal).

Biztonsági megjegyzések

Az InverseArc telepítése után a rendszer újbóli érvényesítéséhez javasolt a Újraérvényesítési
tesztek futtatása.
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Áttekintés
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18 A SZOFTVER ÚJBÓLI
ÉRVÉNYESÍTÉSE

18.1 Áttekintés

Általános információk

A rendszer kisebb módosításai után többek közt ezek a javasolt újbóli érvényesítési tesztek:
• Az operációs rendszer gyorsjavításai
• Víruskeresők telepítése
• Más gyártók szoftvereinek telepítése

Az operációs rendszer jelentős változásai (új operációs rendszer, új SP stb.) esetén lépjen
kapcsolatba a Brainlab-ügyfélszolgálattal.

A PatXfer RT 1.5-ös verziójú szoftver újbóli érvényesítésének végrehajtása

Ezeknek a teszteknek a végrehajtásához a következőket kell konfigurálnia a PatXfer RT
szoftverben:
• Egy működő DICOM Q/R-archívum.
• Brainlab-archívum egy csatolt hálózati meghajtón (nem áll rendelkezésre csatolt hálózati

meghajtó, akkor használjon helyi meghajtót).
• DICOM SCU exportálási archívum (helyi DICOM exportálási archívum, ha nem áll

rendelkezésre hálózati meghajtó).

Lépések

1. Jelölje ki a DICOM QR-archívumot, és nyomja meg a Next gombot. Látja a beteglistát?

2. Jelölje ki a beteget, és nyomja meg a Next gombot. Betöltődött és megjelent a beteg ösz-
szes képe?

3. Exportálja a betegadatokat a csatolt meghajtón lévő archívumba. Minden fájlt sikerült
megfelelően exportálni? Ellenőrizze a Windows Intézővel.

4. Lépjen vissza az archívumkijelölési listához. Töltsön be xBrain-adatokat a Brainlab-archí-
vumból. Az adatok helyesen betöltődtek?

5. Exportálja a kijelölt beteget a konfigurált DICOM SCU exportálási archívumba. Minden
fájlt sikerült megfelelően exportálni?

Az iPlan RT Image 4.1-es verziójú szoftver újbóli érvényesítésének végrehajtása

Ezeknek a lépéseknek a végrehajtásához a következő ellenőrzési adatok szükségesek:
• Craniális xBrain-betegadatok legalább egy CT- és egy MRI-képállománnyal.
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Lépések

1.
Nyisson meg egy tesztbeteget. Betölthető sikeresen a beteg/terv? Megfelelően megjelen-
nek a képek és objektumokat tartalmazó tervek? Ellenőrizze az áttekintést, (3D megjele-
nítés és rekonstrukciók), több szeletet és több készletet.

2.

Csak a lokalizált betegadatokra alkalmazható: Lépjen a Localization részhez, és rendelje
hozzá a megfelelő lokalizálóeszközt a CT-adatkészlethez. A kék lokalizálójelzők megfelel-
nek a lokalizálórudaknak a 2D szeletekben, és igazodnak 3D-ben a használt lokalizáló-
geometriához?

3.
Lépjen az Image Fusion részhez, és hajtson végre automatikus képfúziót. Az automati-
kus képfúzió a várt módon lett végrehajtva? A fúzió eredményének áttekintéséhez hasz-
nált távcső és a sárga/kék megjelenítés rendelkezésre áll?

4.
Lépjen az Object Creation részhez, és jelöljön ki egy atlaszobjektumot (például agytörz-
set), és nyomja meg a Segmentation gombot. Az automatikus szegmentálás a várt mó-
don lett végrehajtva?

5. A szegmentált objektumok megfelelően megjelennek az összes nézetben és 3D-ben? El-
lenőrizze a színt és alakzatot.

6.

3D teljesítmény: Adja hozzá a Cerebrum atlaszobjektumot, és indítsa el az automatikus
szegmentálást. A küszöbérték-szegmentációval szegmentálja a Bone objektumot a CT-
adatkészletben. Megfelelő a 3D megjelenítés? Továbbra is működik a 3D áttekintés forga-
tása?

7. A terv jóváhagyható és menthető sikeresen?

8. Engedélyezze az összes nyomtatási elemet. Kinyomtatható a terv?

9. Indítsa újra az iPlan RT Image szoftvert, és töltse be újra a teszttervet. Betölthető sikere-
sen a tesztterv?

Az iPlan RT 4.5-ös verziójú szoftver újbóli érvényesítésének végrehajtása

Ezeknek a lépéseknek a végrehajtásához a következő ellenőrzési adatok szükségesek:
• Craniális xBrain-betegadatok kontúrozott OAR-okkal és egy PTV-vel.

Lépések

1.
Nyisson meg egy tesztbeteget. Az objektumokat tartalmazó tesztbeteg megfelelően meg-
jelenik? Ellenőrizze az áttekintést, (3D megjelenítés és rekonstrukciók), több szeletet és
több készletet.

2. Lépjen a Surface Segmentation részhez, és számítsa ki a külső kontúrvonalat. A külső
kontúrvonal ki van számítva? A külső kontúrvonal megjelenik a 3D megjelenítésben?

3. Lépjen az Object Manipulation részhez, és hozzon létre nagyított objektumot. Létrehoz-
ható a nagyított objektum?

4. Lépjen a Dose Treatment részhez, és hozzon létre kezelési tervet. Kapcsolja be a dózis-
megjelenítést. A 3D megjelenítés továbbra is működik a besugárzási terv lapján?

5. Lépjen a Dose Verification részhez, és váltson át a mezőrekonstrukciós nézetre. Megje-
lenik a DDR?

6. A terv jóváhagyható és menthető sikeresen (pl. Tesztterv néven)?

7. Exportálható a terv DICOM-mal?

8. Ha az ExacTrac Export rendelkezésre áll: Exportálható a terv az ExacTrac szoftverbe?

9. Ellenőrizze a nyomtató kalibrációját. Engedélyezze az összes nyomtatási elemet. Kin-
yomtatható a terv?

10. Indítsa újra az iPlan RT szoftvert, és töltse be újra a teszttervet. Betölthető sikeresen a
Tesztterv?

Áttekintés
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19 ÁLTALÁNOS KÉPERNYŐK
ÉS ESZKÖZTÁRFUNKCIÓK

19.1 A tervezési nézetek tartalma

Általános információk

Az elérhető lapok és nézetek a munkafolyamat-lépéstől függnek.

Alapvető tervezési nézet

Az alapvető tervezési nézet 3D megjelenítést és szeletrekonstrukciókat kínál:

274. ábra 

Irányokkal kapcsolatos információk

Minden egyes nézet szélén betű jelzi a kép tájolását.

Tájolás Leírás

A Elöl

P Hátul

L Bal
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Tájolás Leírás

R Jobb

H Fej

F Láb

A tervezési nézetek tartalma
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19.1.1 3D adatkészletek megtekintése

Általános információk

A rendszer különböző tervezési lapokat tartalmaz, amelyekben megtekinthetők a 3D
adatkészletek.
MEGJEGYZÉS. A beteg anatómiájának ábrázolására főleg 3D adatkészletet használnak. 2D
adatkészletet (lásd: lásd: 485. old.) és 4D képsorozatot (lásd: lásd: 490. old.) a 3D képinformáció
kiegészítéseként lehet használni.
 

Tervezési nézetek

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
275. ábra 

A tervezési nézet tartalma

Szá
m

Összetevő

① Minden egyes nézetnél fent balra különböző funkció jelenik meg, például a Full Screen.

② Az aktuális tervezési lépéstől függően az egér jobb gombjával a tervezési nézetekben bi-
zonyos objektumokra kattintva helyi menü jeleníthető meg.

③ Bizonyos nézetek a képfelvételen és olyan további strukturális információn alapuló 3D re-
konstrukciós modellt tartalmaznak, mint például a szegmentált objektumok.

④

Szeletfelvételeket más nézetek szolgáltatnak:
• A felvétel típusa (például MR vagy CT), a felvételkészlet azonosító száma (például #1)

és a felvétel tájolása szerepel az első sorban.
• Az aktuális szelet számát a felvételkészlet második sora mutatja.
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Szá
m

Összetevő

⑤

Felvételrekonstrukciót bizonyos nézetek kínálnak:
• Első sor (zárójelben): az a tájolás, amelyben a képállományt eredetileg beolvasták.
• Második sor: a kép rekonstruált nézetének tájolása.
• A vizsgálat típusa (pl. MR vagy CT) és a képállomány azonosítószáma (pl. #1) szintén

fel van tüntetve.

⑥ A páciens ikon (minden egyes nézet bal alsó sarkában) mutatja a megtekintési irányt.

⑦
Ha egy 4D adatsorozat áll rendelkezésre (például a terv ellenőrzésekor, lásd: lásd: 521.
old.), egy vezérlőpult jelenik meg a szelet- és rekonstrukciós nézetek jobb alsó sarkában,
amely lehetővé teszi a belső szervek mozgását mutató szimuláció megtekintését.

A tervezési nézetek tartalma
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19.1.2 Röntgenfelvételek megtekintése

Általános információk

Ha az Ön által betöltött páciensadatok röntgenfelvételi adatokat tartalmaznak, ez külön X-ray
Images lapon lesz megjelenítve.

Röntgennézetek

①

② ③

276. ábra 

A nézet tartalma

Szá
m

Összetevő

① A Full Screen funkció (lásd:lásd: 501. old.).

② A kép típusa (ebben az esetben DSA) és a képet azonosító szám (pl. #1).

③ Az aktuális kép számát a képállományban a második sor mutatja.

MEGJEGYZÉS. A normál röntgenképek és a DSA-röntgenképek támogatottak.
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19.1.3 Szeletek megtekintése

Általános információk

A főképernyőn megjelenő rekonstrukciós nézeteken kívül bizonyos feladatoknál külön lap
található további eredeti CT-szeletnézetekkel.

Szeletnézetek

277. ábra 

Szeletnézetek módosítása

Lépések

1.

A szükséges szeletszám meghatározásához kattintson a Number of Slices gombra a
képernyő bal felső részén.

A tervezési nézetek tartalma
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Lépések

2.

Válassza ki a szükséges lehetőséget az egér segítségével.

3. A szeletnézetek a kiválasztás szerint vannak frissítve.

További információk

A szeletnézetek alatt szagittális és koronális rekonstrukció jelenik meg.
A 3D-s modell is elérhető lehet. Ez az adatkészlet módosításával együtt van frissítve, például
objektum létrehozásakor (lásd: lásd: 115. old.).
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19.2 Szelet és képállomány kiválasztása

Általános információk

A szelet- és képállomány-kiválasztási funkció segítségével a tervezési területen megjeleníteni
kívánt képadatok választhatók ki.

Aktiválás

Lépés

Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra az eszköztáron.

Kiválasztási lapok

278. ábra 

Rendelkezésre álló lapok

A normál 3D adatok a Set Selection lapon választhatók ki (lásd: lásd: 489. old.).
Ha megfelelő CT-vizsgálati adatok rendelkezésre állnak, akkor használhatja a 4-D Series lapot
(lásd: lásd: 490. old.) a belső szerv mozgásának szimulációjára, amit a kezeléstervezés tartama
alatt jeleníthet meg.

Szelet és képállomány kiválasztása
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19.2.1 Képek kiválasztása

Set Selection lap

①

② ③

279. ábra 

A képállományok kiválasztása

Lépések

1. A rendelkezésre álló képállományok listájáról ① válassza ki a megjelenítendő képállo-
mányt. 

2.
• A rendszermemória felszabadítása érdekében az Unload Images gombbal inaktiválja

azokat a képállományokat, melyekre az aktuális folyamathoz nincs szükség.
• A képek szükség esetén a Load All gombbal ismét aktiválhatók.

3.

Az aktuális lépés függvényében most egy külön szeletet, vagy sorrendbe állított szeletek-
ből álló készletet választhat ki a szeletnézet területen ②.
• A kiválasztott szelet vagy szeletek kékkel lesznek megjelölve a szeletnézet területen.
• Az előnézeti területen ③ az aktuális kiválasztott szelet vagy az aktuálisan kiválasztott

szeletkészlet első szelete lesz megjelenítve.

4. Kattintson az OK gombra a kiválasztás megerősítéséhez és a szeletek tervezési terület
képnézetterületén való megjelenítéséhez.
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19.2.2 4D sorozat meghatározása

Általános információk

Ha több CT-vizsgálati adatkészlet áll rendelkezésre azonos referenciakerettel, akkor olyan 4D
sorozatot hozhat létre, mely a belső szerv mozgását szimulálja. Ezt alapként használhatja fel a
szükséges PTV-szegély megállapításhoz (lásd: lásd: 115. old.), és annak ellenőrzéséhez, hogy a
befejezett kezelési terv pontos és betegkezelésre alkalmas (lásd: lásd: 364. old.).

A 4-D Series lap

280. ábra 

Adatok kiválasztása 4D sorozathoz

A rendszer valamennyi azonos UID-referenciakerettel és azonos tájolással rendelkező CT-
vizsgálatkészletet automatikusan 4D CT-sorozatként értelmez. Ezért ellenőriznie kell, hogy a
helyes CT-vizsgálati készletek lettek kiválasztva. 4D sorozat létrehozására a programban
manuális funkciók is találhatók:

Összetevő Funkció

Válassza ki a 4D sorozatokhoz hozzáadni kívánt adatkészleteket.

Move Up és Mo-
ve Down

Határozza meg a sorrendet, amely szerint a kiválasztott adatkészletnek meg
kell jelennie a 4D sorozatban.

Use Common
Windowing

A lehetőség kiválasztása biztosítja, hogy az ablakozási szint beállításakor
(lásd: lásd: 515. old.) ugyanaz a szint kerüljön alkalmazásra a 4D sorozat
valamennyi adatkészleténél.

Szelet és képállomány kiválasztása
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Összetevő Funkció

Intensity Projec-
tions

Az intenzitáskivetítés jelölőnégyzetei segítségével kiszámítható a standard
szürkeérték-szint:
• Minimum Intensity Projection: valamennyi kiválasztott adatkészlet lega-

lacsonyabb (legsötétebb) szürkeértéke.
• Maximum Intensity Projection: kiválasztott adatkészlet legmagasabb

(legvilágosabb) szürkeértéke.
• Mean Intensity Projection: valamennyi kiválasztott adatkészlet szürkeér-

tékének középértéke.
Ha a kiválasztást elvégezte, akkor a Create Image Sets gombot használhat-
ja külön adatkészlet létrehozására minden egyes kiválasztott intenzitáskivetí-
téshez. Az új képállomány azonosítása a kiválasztott kivetítés neve és a for-
rásképállomány felhasználásával történik.

MEGJEGYZÉS. A rendszerteljesítmény maximalizálása érdekében kerülje olyan felvételkészletek
betöltését, melyek a kezeléstervezéshez közvetlenül nem szükségesek.
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19.2.3 Képszeletek böngészése

Browse Slice

Lehetőségek

Kattintson erre a Browse Slice gombra az egy szelettel előrefelé történő léptetéshez.

Kattintson erre a Browse Slice gombra az egy szelettel visszafelé történő léptetéshez.

Szeletek böngészése

Lehetőségek

Kattintson erre a Browse Slice gombra egy másik szeletcsoportra történő előrelépte-
téshez.
A nézettel végiglapozható az aktuális nézettől függő számú szelet. Például egy négy-
szeletes nézetben a nézettel három szelet lapozható végig előrefelé. Kilencszeletes né-
zetben a nézettel nyolc szelet lapozható végig előrefelé.

Kattintson erre a Browse Slice gombra egy előző szeletcsoportra történő visszalépte-
téshez.
A nézettel végiglapozható az aktuális nézettől függő számú szelet. Például egy négy-
szeletes nézetben a nézettel három szelet lapozható végig hátrafelé. Kilencszeletes né-
zetben a nézettel nyolc szelet lapozható végig hátrafelé.

MEGJEGYZÉS. A böngészés a páciensikon által jelzett irányban történik (ez a képnézet bal alsó
részén látható).
 

Képek böngészése az egérrel és a billentyűzettel

A képadatok az egér és a billentyűzet használatával is böngészhetők:
• Használja az egér görgetőgombját a rendelkezésre álló képadatok szeletenként történő

görgetéséhez.
• Ha az egér görgetőgombjának használata közben lenyomja a billentyűzet Shift billentyűjét, a

rendelkezésre álló képadatokat szeletcsoportonként görgetheti.
• Használja a fel és le nyilakat az egy szelettel előre vagy visszafelé való görgetéshez.
• Használja a billentyűzet Pg Up és Pg Dn billentyűit a három szeletenként való előre vagy

visszafelé görgetéshez.
MEGJEGYZÉS. Ezek a funkciók a szelet- és rekonstrukciós nézetekhez is rendelkezésre állnak.
 

Szelet és képállomány kiválasztása
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19.2.4 Mélység- és szeletgörgetés

Általános információk

A rekonstrukciós nézetekben a Depth Scrolling gomb a vizsgálati rekonstrukciók görgetését teszi
lehetővé a páciensikon által jelzett tengely mentén (ami a képnézet bal alsó részén jelenik meg). 
A szeletnézetekben a Slice Scrolling gomb a rendelkezésre álló szeletek görgetését teszi
lehetővé. 

Szeletnézetek

① ②

281. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Mélység görgetés (rekonstrukciók)

② Szelet-görgetés

A görgetési funkció használata

Lépések

1.

Kattintson a Depth Scrolling / Slice Scrolling gombra.

2.
Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa felfelé vagy lefelé az egérmutatót a ki-
választott kép fölött, míg a szükséges mélység, illetve szelet meg nem jelenik.
Az egér görgetőgombját is használhatja képadatok átgörgetéséhez.

3.

Kattintson újból a Depth Scrolling / Slice Scrolling gombra a funkció inaktiválásához.

MEGJEGYZÉS. Az eredeti szeletek közti távolság nem azonos a rekonstrukcióhoz használt
szeletek közötti távolsággal.
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19.2.5 Képállomány-tulajdonságok módosítása

Képállomány-tulajdonságok módosítása

Lehetőségek

Egy 3D képállomány tulajdonságainak megjelenítéséhez kattintson a képállomány
melletti ikonra a Plan Content lapon.

282. ábra 

Összetevő Funkció

Properties

Megadhat egy rövid megjegyzést, például egy pontosabb megnevezést. A meg-
jegyzést az adatfában megjelenített név fogja tartalmazni, de csak abban az
esetben, ha az előre hozzárendelt név 6 karakternél rövidebb.
Ahol lehetséges, ott almodalitást is választhat.

More Megmutatja, hogy a képadat DICOM vagy xBrain formátumban volt-e betöltés-
kor, és további információt szolgáltat a kiválasztott betegtanulmányról.

Szelet és képállomány kiválasztása
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19.3 Alapvető nézetkonfigurációk
19.3.1 Nézetbeállítások

Általános információk

Bizonyos nézeteknél a View Options gomb lehetővé teszi a nézettájolás módosítását.

A nézettájolás kiválasztása

Lépések

1.

Kattintson a View Options gombra a rendelkezésre álló tájolási lehetőségek megjeleníté-
séhez.

2.

Válassza ki a szükséges lehetőséget az egérrel.
A rendelkezésre álló tájolási lehetőségek az aktuális tervezési nézettől és lépéstől függő-
en változnak.

Kiválasztott nézetbeállítások (példa)

283. ábra 
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19.3.2 Nézettípusok

Általános információk

Bizonyos nézetekben a View Types gomb a megjelenítendő nézettípus kiválasztását teszi
lehetővé.

A nézettípus megadásának módja

Lépések

1.

Kattintson a View Types gombra a rendelkezésre álló lehetőségek (Planes, 3D vagy Ob-
jects) megjelenítéséhez.

2.

Válassza ki a szükséges lehetőséget az egér segítségével.

Rendelkezésre álló nézettípusok

Nézet Leírás

Planes

A Planes lehetőségre kattintva bizonyos tervezési oldalakon elérhető 3D nézetek-
ben megjelennek a szegmentált objektumok ③ és síkrekonstrukciók ②.

①
②

③
• A megjelenített információ attól függ, hogy Ön mit választott ki a 3-D Plane View

lapon (mely az eszköztárban található Options gombbal jeleníthető meg, lásd:
lásd: 504. old.).

• A 3D nézetben a síkok helyzete módosul, ha a 2D nézetek módosulnak.

Alapvető nézetkonfigurációk
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Nézet Leírás

3D

Ha a 3D lehetőségre kattint, az egész vizsgálati terület 3D-s modellje jelenik meg.

③

Objects

Ha az Objects elemre kattint, akkor csak a tervezett objektum 3D nézete jelenik
meg.

③

MEGJEGYZÉS. A megjelenítést minden egyes esetben elforgathatja úgy, hogy az egérmutatót a
nézetre helyezi, és a megjelenő nyilat ③ a kívánt irányba mozgatja.
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19.3.3 Fúzió-ellenőrzési lehetőségek

Általános információk

Az Object Creation lépésnél, a Composing Options gomb teszi lehetővé két olyan egyesített
képszelet ellenőrzését, melyek különböző adatkészletből származnak.

Fúzió-ellenőrzési lehetőségek kiválasztása

Lépések

1.

Kattintson a Composing Options gombra a rendelkezésre álló lehetőségek (Off, Aper-
ture vagy Blending) megjelenítéséhez.

2.

Válassza ki a szükséges lehetőséget az egér segítségével.

Rendelkezésre álló fúzió-ellenőrzési lehetőségek

Lehetősé-
gek

Leírás

Aperture

Lehetővé teszi a referenciaszelet meghatározott területének összehasonlítását
(amint az a fenti jobb oldali nézetben megjelenik) az aktuális képnézetben látható
szelettel.

• A referenciaszelet és az aktuális szelet összehasonlításához használja az egér-
mutatót, és pozicionálja az ellenőrizendő terület felett megjelenő kék keretet.

• Használja az egérmutatót a rekesz átméretezéséhez. Ehhez húzza a keret szé-
lét.

Alapvető nézetkonfigurációk
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Lehetősé-
gek

Leírás

Blending

Az egész (borostyánszínnel jelölt) referenciaszelet összehasonlítását teszi lehetővé
az egész (kékkel jelölt) aktuális képszelettel.

• A referenciaszelettel kapcsolatos további információk megjelenítéséhez helyezze
az egérmutatót a kép fölé, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az
egérmutatót jobbra.

• A referenciaszelettel kapcsolatos információk megjelenítéséhez helyezze az
egérmutatót a kép fölé, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az egér-
mutatót balra.

Off Ha az Off elemre kattint, akkor azzal inaktiválja az fúzió-ellenőrzési lehetőségeket.
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19.3.4 2D Középpontba állítás

Általános információk

A 2D Recenter funkció a rekonstrukciós síkok mozgatását teszi lehetővé bizonyos
képnézetekben. 

Középpontra állítás

① ②
284. ábra 

Szá
m

Összetevő

① A vízszintes megjelenítés módosítása

② A függőleges megjelenítés módosítása

Képek újraközpontozása

Lépések

1.

Kattintson a 2D Recenter gombra a képen kék vonallal jelölt függőleges és vízszintes sí-
kok megjelenítéséhez.

2.

Kattintson az egérmutatóval a kívánt síkra, és húzza a vonalat addig, amíg el nem éri a
megfelelő pozíciót. A kép középpontja az új pozícióba mozog.
A vízszintes és függőleges síkok szimultán mozgatásához kattintson a két vonal metszés-
pontjára, és húzza a vonalakat mindaddig, míg a megfelelő pozíciót el nem érte.

3. Kattintson a 2D Recenter gombra a funkciót az inaktiválásához.

Alapvető nézetkonfigurációk
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19.3.5 Képek nagyítása

Nagyítási nézetek

① ②

③

285. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Normál nagyítás

② Részterület nagyítása

③ Kicsinyítés

Nagyítás és kicsinyítés

Lehetőségek

Nagyítás
• Kattintson a kiválasztott képnézetre a megjelenített kép nagyításához.
• Vigye az egérmutatót a célterületre, majd a bal egérgombot lenyomva tartva és húzva

jelenítse meg a kiválasztó keretet.

Kicsinyítés
Kattintson a kiválasztott képnézetre az egész képet megjelenítő kicsinyítés beállításá-
hoz.

A nagyítás és kicsinyítés úgy is lehetséges, hogy a Ctrl billentyűt nyomja le a billentyűzeten, és
az egér görgetőgombjával végzi az módosítást.
Az aktuális tervezési lapon valamennyi szeletnézet ugyanazzal a nagyítási tényezővel módosul.
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Teljes képernyős nézet

286. ábra 

A teljes képernyő aktiválása

Lépések

1.

Kattintson a Full Screen gombra az aktuális nézet teljes képernyőre történő nagyításá-
hoz.
A releváns terület most tisztán látható a kinagyított nézetben.

2. Ha ismét a Full Screen gombra kattint, akkor azzal inaktiválja a funkciót, és visszaállítja
az eredeti nézet megjelenítését.

Alapvető nézetkonfigurációk
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19.3.6 Képeltolás

Általános információk

A Panning funkció a nagyítási fókusz középpontra állítását (a megjelenített kép helyzetének
igazítását a nézetben) teszi lehetővé.

Eltolásnézetek

① ②
287. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Síknézet

② Szeletnézet

Képek eltolása

Lépések

1.

Kattintson a Panning gombra a Panning funkció aktiválásához.

2.
Az egérmutatót használva húzza a szeletet a kívánt helyzetbe a kiválasztott nézetben.
A többi nézet ennek megfelelően frissül.

3. Ha a Panning gombra újból rákattint, akkor azzal inaktiválja a funkciót.

MEGJEGYZÉS. Az aktuális tervezési lapon valamennyi képnézet a kiválasztott pozícióhoz
igazodik.
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19.4 Speciális nézetkonfigurációk

Általános információk

Az Options funkció olyan lapkészletet nyit meg, amely lehetővé teszi a 3D megjelenítés
módosítását és az aktuális adatkészletben megjelenített képek tájolásának módosítását.

A nézetbeállítás aktiválása

Lépés

Kattitntson az Options gombra.

Rendelkezésre álló lapok

288. ábra 

Speciális nézetkonfigurációk
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19.4.1 A 2-D Options lap használata

Általános információk

Ezen a lapon a képnézetekhez definiálhat általános megjelenítési lehetőségeket.

A 2-D Options lap

289. ábra 

Elérhető funkciók

Összetevő Funkció

Scale Visible

A Scale Visible lehetőség kiválasztásával aktiválhatja a (milliméterben megje-
lenített) vonalzót az axiális, koronális vagy szagittális képnézetek jobb oldalán.
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Összetevő Funkció

3-D Objects in
Slice Views

3D megjelenítést teszi lehetővé az Object Creation lépésnél a létrehozott ob-
jektumok Overview lapjának szeletnézeteiben.

Ha ez a lehetőség inaktiválva van, akkor az objektumok áttetsző 2D objektu-
mokként jelennek meg.

Display Interpo-
lation

Amikor ez a lehetőség aktív, a szoftver a képfelvételek pixeleit interpolálja, ami
a képnézetek tökéletesebb megjelenítéséhez vezet.

① ②

• ① Interpoláció nélkül
• ② Interpolációval

Kontúrszéles-
ség opciók

Az objektum kontúrszélességének meghatározására a következő lehetőségek
állnak rendelkezésre:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Speciális nézetkonfigurációk

506 Klinikai felhasználói kézikönyv rev.: 1.5 iPlan® RT ver.: 4.5



Összetevő Funkció

Show Contours
Only

A szegmentált objektumok megjelenítése csak körvonalakként.
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19.4.2 A 3-D Plane View lap használata

Általános információk

Ezen a lapon választhatók ki azok az elemek, melyek a 3D nézetekben vannak megjelenítve. 

A 3-D Plane View lap

290. ábra 

Kijelölés végrehajtása

Lépések

1.

Válassza ki a megjelenítendő elemeket:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (szegmentált objektumok, például a PTV vagy az agy-

törzs)

2. Kattintson az OK gombra a kiválasztás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS. A kiválasztott síkok és objektumok megjelenítéséhez a Planes lehetőséget kell
kiválasztani a View Types gomb segítségével (lásd: lásd: 496. old.).
 

Speciális nézetkonfigurációk
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19.4.3 A 3-D Thresholding lap használata

Általános információk

Ezen a lapon definiálható a küszöbérték a látható Hounsfield-egységekkel vagy szürkeérték-
intervallumokkal kapcsolatban, amelyek az adatkészletben található csontszerkezet és szövet
megjelenítéséhez használhatók.

Képállomány Használt egység

CT Hounsfield-egységek

MR Szürkeértékek

PET SU értékek

A 3-D Thresholding lap

291. ábra 

A küszöbérték beállítása

Lépések

1.
A küszöbérték beállítása 3D megjelenítéshez:
• használja a hisztogram csúszkáját (a képernyő jobb alsó részén); vagy
• írja be a szükséges értéket a Threshold [HU] mezőbe, a hisztogram alatt.

2. Jelenítse meg az előnézetet az így kapott 3D-s modellel, a képernyő bal alsó részén talál-
ható képernyőfrissítő gombra kattintva.
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További funkciók

Összetevő Funkció Lásd

Mélység görgetés Lásd: 493.
old.

2D Középpontba állítás Lásd: 500.
old.

Nyújtás Lásd: 503.
old.

Nagyítás/Kicsinyítés Lásd: 501.
old.

Nézettípusok Lásd: 496.
old.

Speciális nézetkonfigurációk
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19.4.4 A 3-D Clipping lap használata

Általános információk

Ezen a lapon meghatározhatja azt a képrészt, amely a 3D nézetekben megjelenik.

A 3-D Clipping lap

292. ábra 

Vágási terület meghatározása

Lépések

1. Kattintson az Enable Clipping Range lehetőségre a 3-D Clipping Areas szakaszban a
kék keretek felső képnézetekben történő megjelenítéséhez.

2.

Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán található Adjust Clipping Range/Cubic Cut
gombra.

3.

Mozgassa az egérmutatót a kék keret felé, és állítsa be a keretet úgy, hogy az bekeretez-
ze az eltávolítandó területet.
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Lépések

4.

A létrehozott 3D-s modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézetre a képernyő
bal alsó sarkában a frissítéshez.

Kocka alakú kivágás végrehajtása

Ezzel a lehetőséggel egy kvadránst távolíthat el a 3D-s modellből ahhoz, hogy keresztmetszetet
jeleníthessen meg.

Lépések

1. Kattintson az Enable Cubic Cut elemre a 3-D Clipping Areas részben a kék keretek fel-
ső képnézetekben történő megjelenítéséhez.

2.

Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán levő Adjust Clipping Range/Cubic Cut gomb-
ra (ha az még nem aktív).

3.

Jelölje ki a 3D-s modellből eltávolítandó részt:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Kattintson a kék négyszög szélére az axiális vagy koronális nézetben, és állítsa be a szö-
get a 3D megjelenítésből kizárandó terület meghatározásához.

Speciális nézetkonfigurációk
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Lépések

5.

A létrehozott 3D-s modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézetre a képernyő
bal alsó sarkában a frissítéshez.

További funkciók

Összetevő Funkció Lásd

Mélység görgetés Lásd: 493.
old.

2D Középpontba állítás Lásd: 500.
old.

Nyújtás Lásd: 503.
old.

Nagyítás/Kicsinyítés Lásd: 501.
old.
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19.4.5 A Display Orientation lap használata

Általános információk

Ezen a lapon választhatja ki a kívánt nézettájolást annak ellenőrzésére, hogy ez megfelel-e a
páciens tervezett tájolásának a kezelőasztalon.

A Display Orientation lap

293. ábra 

Tájolási lehetőségek

A következő tájolási lehetőségek közül választhat:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Speciális nézetkonfigurációk
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19.5 Ablakozás
19.5.1 Az alapvető ablakozás használata

Általános információk

Az ablakozási beállítások a szürkeszint-eloszlás módosítását teszik lehetővé a megjelenített
képekben, hogy a struktúrák láthatósága és kontrasztja tökéletesíthető legyen.
Az ablakozási beállítások axiális, szagittális és koronális nézetekben módosíthatók.

Ablakozás megjelenítése

294. ábra 

Az aktuális ablakozási beállítások megtekintése

Lépések

1.

Kattintson a Windowing gombra a funkció aktiválásához.

2.

Kattintson a megfelelő nézetre, és tartsa lenyomva a bal egérgombot az aktuális beállítá-
sokat tartalmazó hisztogram megjelenítéséhez.

3. Amint a bal egérgombot elengedi, a hisztogram eltűnik a nézetből.

4. Ha a Windowing gombra újból rákattint, akkor azzal inaktiválja a funkciót.
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Az ablakozási beállítások módosítása

Lépések

1.

Kattintson a Windowing gombra a funkció aktiválásához.

2.

A szürkeérték-szint (a kiválasztott ablakozási szélesség középpontja) beállításához kat-
tintson a nézetre, és:
• Húzza az egérmutatót felfelé a szint növeléséhez.
• Húzza az egérmutatót lefelé a szint csökkentéséhez.

3.
A Hounsfield vagy szürkeérték-ablak szélességének beállításához kattintson a képre, és:
• Húzza az egérmutatót jobbra a szélesség növeléséhez.
• Húzza az egérmutatót balra a szélesség csökkentéséhez.

4. Ha a Windowing gombra újból rákattint, akkor azzal inaktiválja a funkciót.

Ablakozás
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19.5.2 Speciális ablakozás használata

Általános információk

A Windowing Dialog funkció speciális lehetőségeket kínál a szürkeérték, Hounsfield-egység
vagy SUV-eloszlás beállításához, hogy könnyebben lehessen megkülönböztetni a
csontszerkezetet vagy a jelzőpontokat a lágy szövettől a vizsgálati képeken.

Képállomány Használt egységek

CT Hounsfield-egységek

MR Szürkeértek

PET SUV

A Windowing Dialog aktiválása

Lépés

Kattintson a Windowing Dialog gombra.

A Windowing párbeszédablak

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

295. ábra 
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A Windowing párbeszédablak tartalma

Szá
m

Összetevő Funkció

① Current Egy eredeti szelet a jelenlegi képállományból.

② Preview A beállításoknak megfelelően módosított szelet előnézete.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Válassza ki az előre meghatározott ablakozási értékeket.

④ Az Inverse jelö-
lőnégyzet

Megfordítja a színmegjelenítést az alapértelmezett beállítás megfordítá-
sával, hogy például a levegő fehérben és a csont feketében jelenjen
meg.

⑤ Level HU Módosíthatja a szürkeárnyalatos szintet.

⑥ Width HU Módosíthatja a szürkeárnyalatos szélességet.

⑦ Hisztogram A Hounsfield-egységek / szürkeárnyalatok eloszlásának grafikai ábrázo-
lása a képadatokon.

⑧ A Zoom jelölő-
négyzet

Adott területre korlátozza a Hounsfield-egység / szürkeérték eloszlásá-
nak grafikus ábrázolását.

Elődefiniált ablakozási beállítások

Beállítás Leírás

Bone A csontspecifikus ablakozás úgy van alkalmazva, hogy a lágy szövet eltűnik, és
a csont tisztábban jelenik meg (csak CT-képállománynál).

Current Win-
dowing

Az ablakozási beállítások visszaállítása azokra az értékekre, amelyeket a pár-
beszédablakba történő első belépéskor határoztak meg.

Full Range A készülék által begyűjtött szürkeértékek / Hounsfield-egységek teljes skáláját
alkalmazza a képállományra.

Radiology De-
fined A kép készítésekor meghatározott beállításokat alkalmazza.

Célterület ablakozása

Ez a lehetőség a képállományban specifikus terület definiálását teszi lehetővé, valamint a
szürkeértékek, illetve a Hounsfield-egységek alkalmazását erről a területről a teljes adatkészletre.

Lépések

1.

Kattintson a Windowing Region of Interest gombra a funkció aktiválásához.

Ablakozás
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Lépések

2.

A Preview ablakban rajzoljon egy keretet az egérmutatóval a köré a terület köré a Win-
dowing beállításainak kiválasztásához.

Alternatív megoldásként a Preview területre is kattinthat a kívánt helyen a képen.

3.

Engedje el a bal egérgombot, a kiszámított előnézet eredményeinek megtekintéséhez.

4. Kattintson az OK gombra a kiválasztott terület szürkeértékeinek alkalmazásához az
egész képállományra.

A szürkeárnyalatos színt és szélesség beállítása

Ezeket a módosításokat akkor végezheti el, ha a Zoom jelölőnégyzet inaktiválva van.

Lépések

1.

A képablakozási középpont beállítása:

• adja meg a megfelelő értéket a Level HU mezőben, vagy
• állítsa a megfelelő csúszkát, míg a kívánt érték meg nem jelenik.

2.

A képablakozási szélesség beállítása:

• Adja meg a megfelelő értéket a Width HU mezőben, vagy
• állítsa a megfelelő csúszkát, míg a kívánt érték meg nem jelenik.
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A szürkeérték-eloszlás szélességének beállítása

② ③

①

296. ábra 

Lehetőségek

Adja meg a megfelelő Right HU és Left HU értékeket közvetlenül a megjelenített mezőkben.

Használja az egérmutatót a bal ② és/vagy jobb oldali értékcsúszka ③ mozgatására, amíg a kí-
vánt értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.

MEGJEGYZÉS. A Hounsfield-egység / szürkeérték-eloszlás grafikus ábrázolásának specifikus
területekre történő korlátozása érdekében, hogy az ablakozás pontosabban kerüljön definiálásra,
jelölje be a Zoom ① jelölőnégyzetet.
 

További funkciók

Összetevő Funkció Lásd

Mélység görgetés Lásd: 493.
old.

Az egyes szeletek között növekvő, illetve csökkenő sor-
rendben böngészhet.

Lásd: 492.
old.

Nyújtás Lásd: 503.
old.

Nagyítás/Kicsinyítés Lásd: 501.
old.

A Windowing gomb lehetővé teszi a szürkeszint eloszlá-
sának megjelenített képeken való módosítását, hogy a
struktúrák láthatósága vagy kontrasztja jobb legyen.

Lásd: 515.
old.

A Screenshot gomb pillanatfelvételek készítését teszi
lehetővé a megjelenített nézetekről és párbeszédabla-
kokról.

Lásd:
526. old.

Ablakozás
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19.6 Ellenőrzési funkciók
19.6.1 Hounsfield-egységek / szürkeárnyalatok mérése

Általános információk

A Measure Hounsfield Units és Measure Values funkciók teszik lehetővé, hogy akár Hounsfield-
egységekben, akár szürkeértékben mérjen a képszelet bármely pontjában.

Összetevő Funkció

A Measure Hounsfield Units gomb a CT-képállományok esetében jelenik
meg.

A Measure Values gomb az egyéb képállományok esetében jelenik meg. Az
értékeket szürkeértékkel (például MR-képeknél) vagy standardizált felvételi ér-
tékkel (például bizonyos PET-vizsgálatokhoz) lehet mérni. A szóban forgó kép-
modalitás függvényében egyéb értékek is lehetségesek. 

Mértékegységek

Összetevő Funkció

Hounsfield-
egységek

Diagnosztikai CT-képalkotás esetén a sűrűségre vonatkozó információ nemzet-
közi Hounsfield-egységben (HU) van kiértékelve, a -1024 és 3071 közötti ská-
lán, ahol 0 a vízre vonatkozó érték (1,0 g/cm³), a -1000 pedig a levegőre vonat-
kozó érték.
Ha a készülék HU-skálája túllépi a 12 bitet (-1024 - +3071), a nagyobb értékek
le lesznek vágva:
• A -1024-nél kisebb értékek -1024-re lesznek állítva.
• A 3071-nél nagyobb értékek 3071-re lesznek állítva.

Neurológiai CT-képalkotás esetén az agyszövet kontrasztjának kimutatásához
rendszerint 40 HU szint és 100 HU szélességet használunk.

Szürkeértékek A szürkeérték megjelenítése 0 (fekete) és 255 (fehér) között történik.

Mérések megjelenítése

① ②
297. ábra 

Szá
m

Összetevő

① Hounsfield-egységek
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Szá
m

Összetevő

② Szürkeérték

A mérőfunkciók használata

Lépések

1.

Kattintson a megfelelő gombra (Measure Hounsfield Units vagy Measure Values).

2.

Kattintson az egérmutatóval a szelet bármely pontjára a Hounsfield-egység vagy szürke-
érték megjelenítéséhez a kiválasztott pontban.
Az érték dinamikus frissítéséhez, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az
egérmutatót a képen.

3. Kattintson újból a gombra a funkció inaktiválásához, és a megjelenített érték eltávolításá-
hoz a képnézetből.

Biztonsági megjegyzések

Az iPlan RT Dose szürkeérték / Hounsfield-egység / SUV információt csak pixelenkét
jeleníthet meg, ahogy azt a készülék kiszámítja és exportálja. Kérjük, fordítson külön
figyelmet ennek az információnak az értelmezésére, és győződjön meg arról, hogy az
információ helyes. Például a cone beam CT-adatok vagy a rotációs angio-adatok nem
tartalmazzák az aktuális HU értékeket.

A felhasználó felel a megjelenített Hounsfield-egységben mért érték pontosságáért.

Előfordulhat, hogy a 4.1.2-es verziónál korábbi verziójú iPlan RT Image szoftverrel
importált bizonyos modalitások (pl. PET/MRI/SPECT/DTI) nem jelennek meg helyesen.
Bizonyos szeletek abszolút pixelinformációi és különösen a különböző szeletek (3D
rekonstrukciók) közti relatív pixelinformációk helytelenek lehetnek. Ez a standardizált
felvételi értékekkel (SUV) rendelkező PET-képekre nincs hatással.

Ha egy PET-vizsgálat nem volt megfelelően importálva egy előző iPlan-verzióval, akkor
importálja újra ezt a képállományt az iPlan RT Image 4.1.2-es vagy újabb verziójával.

Ha egy MR-képállomány nem volt megfelelően importálva egy előző iPlan RT-verzióval,
akkor forduljon Brainlab-ügyfélszolgálathoz.

Mivel a szabványosított felvételi értékek (SUV) a használt PET-készülék függvényében
változhatnak, mindig hasonlítsa össze a megjelenített értékeket a használat előtt
közvetlenül a készüléktől vett SUV-értékekkel.

Ellenőrzési funkciók
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19.6.2 Koordinátarendszer

Általános információk

Attól függően, hogy lokalizált, vagy nem lokalizált képekkel dolgozik, a rendszer külön beteg-
koordinátarendszert használ a mérések megjelenítéséhez.
• Nem lokalizált képek: következetességi megfontolásból az iPlan RT Dose ugyanazt a beteg-

koordinátarendszert használja, mint az ExacTrac (lásd: lásd: 532. old.). Másik lehetőségként
referenciapontot is lehet rögzíteni a Surface Segmentation lépésnél, amely a
koordinátarendszer origójának definiálására használható.

• Lokalizált képek: a koordinátarendszer a sztereotaktikus lokalizálóeszköz által nyújtott
referenciakereten alapul.

Brainlab koordinátarendszer: Nem lokalizált képállományok

298. ábra 
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19.6.3 Távolságmérés

Általános információk

A Measure Distances funkció teszi lehetővé a távolságok mérését a kép bármely két pontja
között.

Távolságok megjelenítése

299. ábra 

Távolságok mérésének módja

Lépések

1.

Kattintson a Measure Distances gombra a funkció aktiválásához.

2.
Kattintson az egérmutatóval a kép két pontjára.
Ekkor a rendszer kiszámítja és milliméterben megjeleníti a kiválasztott pontok közötti tá-
volságot.

3. Szükség esetén kattintson a pontra az egérrel, és a kiválasztott pontot a kívánt helyzetbe
húzva helyezheti át.

4. Kattintson újból a Measure Distances gombra a funkció inaktiválásához és a távolság-
mérés képnézetből való eltávolításához.

Lokalizálás nélküli kezelést csak akkor szabad végezni, ha a mérést ellenőrizték.

Ellenőrzési funkciók
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19.6.4 Szögmérés

Általános információk

A Measure Angles funkció lehetővé teszi a kép bármely három pontja közötti szög mérését.

Szög megjelenítése

300. ábra 

Szögek mérése

Lépések

1.

Kattintson a Measure Angles gombra a funkció aktiválásához.

2.
• Kattintson az egérmutatóval a kép három pontjára.
• Ekkor a rendszer kiszámítja és megjeleníti a kiválasztott pontok közötti szöget.

3. Szükség esetén kattintson a pontra az egérrel, és a kiválasztott pontot a kívánt helyzetbe
húzva helyezheti át.

4. Kattintson újból a Measure Angles gombra a funkció inaktiválásához és a szögmérés
képnézetből való eltávolításához.
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19.6.5 Pillanatfelvételek

Pillanatfelvétel készítése az aktuális képernyőről

Lépés

Kattitntson a Screenshot gombra.

Mentett pillanatfelvétel

A szoftver üzenetet jelenít meg a pillanatfelvétel mentéséről és a mentési útvonalról. Az
alapértelmezett mentési útvonal a C:\Brainlab\Screenshots.

301. ábra 

A beteg személyes adatainak védelme

A beteg neve minden pillanatfelvételen szerepel. A beteg személyes adatainak védelmének
érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy az egyes pillanatfelvételekhez csak az érintett orvosok
férhessenek hozzá.

Ellenőrzési funkciók
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19.7 Hasznos kiegészítő funkciók

Általános információk

Ebben a részben leírást talál az iPlan RT néhány kiegészítő funkciójáról, amelyek egyszerűbbé
teszik a használatát.

iPlan-információk

Kattintson a főképernyő alján lévő Brainlab emblémára az iPlan-verzió, a Brainlab és a jelenleg
telepített iPlan-összetevők információinak megjelenítéséhez:

302. ábra 

A felhasználó módosítása

Lépések

1. Kattintson a Brainlab emblémára.

2. Kattintson a Change User gombra.

A DVH-tengelyek méretezése

Ha növelni kívánja a DVH megjelenített térfogat- vagy dózistartományát, kattintson az y és x
tengelyek végén levő nyilakra, és húzza azokat, amíg a grafikon el nem éri a szükséges
intervallumot.

303. ábra 
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Küszöbértékek a dózisskálákban

Ha további küszöbértékeket akar megjeleníteni vagy eltávolítani a dózisskálában, akkor vigye az
egérmutatót a megfelelő dózisskálaértékre, és kattintson duplán a bal egérgombbal. (Legfeljebb
nyolc küszöbérték jeleníthető meg.)
Ha magasabb megjelenítési prioritást akar hozzárendelni egy küszöbértékhez, akkor kattintson
duplán a dózisskála melletti megfelelő értékre.

304. ábra 

A jobb egérgomb használata

Bizonyos funkciók a jobb egérgombbal végezhetők el:
A helyi menü Kezeléstervezési lépésben történő megnyitásához kattintson jobb gombbal a
következők valamelyikére:
• The RTPlan
• A kezeléscsoport
• A kezeléselemek

Hasznos kiegészítő funkciók
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19.7.1 Referencia a kezelési képernyőhöz
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Képernyő-referencia

Hasznos kiegészítő funkciók
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20 MEGHATÁROZÁSOK ÉS
TERMINOLÓGIA

20.1 Kezelési terminológia

Helyiség izocentruma

Általában véve ez az a célpont, ahol valamennyi nyaláb keresztezi egymást, függetlenül a
kezelőasztal szögétől vagy a lineáris gyorsító gantryjének szögétől.

305. ábra 

Különböző izocentrumok

Azokra a PTV-kre utal a beteg szövetében, amelyek a helyiség izocentrumában a kezelés előtt
vannak pozicionálva.

Gantry

A lineáris gyorsító forgókarját nevezzük gantrynek, amely tartalmazza a röntgennyaláb kimeneti
nyílását.

Gantryszög

A gantryszög nézetének normál iránya a lineáris gyorsító előtt állva a kezelőasztal lábvégétől a
fejvége felé vett nézésirány. Rendszerint a szögek az óramutató járásával megegyező irányban
nőnek, a 0°-kal kezdődően, amikor a gantry feje egyenesen a beteg fölött helyezkedik el. A
lineáris gyorsító modelljének és konfigurációjának függvényében a szoftver úgy módosítható,
hogy a kijelzés az IEC, DIN, IEC 61217 vagy a Varian skálán történjen. Egyéb beállítások is
lehetségesek, de ezeket gyárilag kell meghatározni. Fentről jobbra:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (az óramutató járásával ellentétes irányban)
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Az asztal szöge

A kezelőasztal rendszerint úgy van meghatározva, hogy a 0° a központi (alapértelmezés szerinti)
helyzetben van. Az óramutató járásával megegyező irányú forgást pozitív szögek jelentik 90°-ig,
az óramutató járásával ellentétes irányú forgást pedig 359° és 270° közötti (0° és -90° közötti)
szögek. Az Ön kezelőközpontjában használt szögkonfigurációk a fentiekhez képest eltérőek
lehetnek. A szoftver jelenleg az IEC, DIN, IEC 61217 és Varian skálákat támogatja. Egyéb skálák
is lehetségesek, de ezeket gyárilag kell meghatározni. Balról jobbra:
• IEC: 90°, 0°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• DIN: 270°, 0°, 90° (az óramutató járásával ellentétes irányban)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (az óramutató járásával ellentétes irányban)
• Varian: 270°, 180°, 90° (az óramutató járásával megegyező irányban)

A kollimátor szöge

A lineáris gyorsító fejét el lehet fordítani ahhoz, hogy a soklemezes kollimátor lemezirányát
módosítsa, illetve bármely tartozékot hozzáillessze. Ez az elfordítás ahhoz is szükséges, hogy a
legkisebb méretű besugárzási mezőt kapja, és a lehető legtöbb egészséges szövetet kíméljen
meg a besugárzástól. A lineáris gyorsító modelljének és konfigurációjának függvényében a
szoftver jelenleg az IEC, DIN, IEC 61217 és Varian skálát támogatja. Egyéb skálák is
lehetségesek, de ezeket gyárilag kell meghatározni. Elölről jobbra:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (az óramutató járásával megegyező irányban)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (az óramutató járásával ellentétes irányban)

Koordinátarendszerek

A lokalizált adatok koordinátarendszere a sztereotaktikus lokalizálóeszköz által nyújtott
referenciakereten alapul. A nem lokalizált képekhez azonban az ExacTrac-kal azonos beteg-
koordinátarendszer használatos. A standard koordinátarendszerek összehasonlítását lásd alább.

306. ábra 
Ha egynél több lokalizált adatkészlet áll rendelkezésre, győződjön meg arról, hogy a beteg
pozicionálásához a helyes készlet van kiválasztva. Ha a beteg vagy a lokalizálóeszköz a CT-
vizsgálat és a kezelés között úgy mozdult el, hogy például a fejgyűrű pozíciója módosult, és a
beteg újbóli vizsgálatnak volt alávetve, akkor az előzőleg létrehozott adatkészlet
koordinátarendszere érvénytelenné válik. Ha érvénytelen adatkészletet választ ki, ez a beteg
elállítását eredményezi.

Nyaláb, mező

A rögzített gantryvel, asztallal és kollimátorszöggel rendelkező egyszeres besugárzási egységet
nyalábnak, illetve mezőnek nevezik.
Általában véve a sugárterápia célja a normál szövetet érő besugárzási dózis csökkentése és a
dózis maximalizálása a PTV-nél. Ennek elérése érdekében a nyaláb a PTV izocentrumsíkra

Kezelési terminológia
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történő kivetítéséhez igazodik, merőlegesen a bejövő nyalábra (mely sugárirányból látható
nézetben [BEV] van megjelenítve).
A PTV alakzatnak megfelelő dóziseloszlást több ilyen nyaláb átfedésbe hozásával lehet elérni. Az
egészséges szövetet érő dózis minimalizálása érdekében a nyalábok a lehető legnagyobb
térközre vannak beállítva a három dimenzióban. Megtörténhet azonban, hogy nyaláb
pozicionálásának szabadsági foka az érzékeny struktúrák (kockázatnak kitett szervek [OAR])
elhelyezkedése miatt korlátozott. A Brainlab azt javasolja, hogy az izocentrum zárolását a
sugárirányból látható nézetben ellenőrizze.

Készülékprofil

Ez a használt hardvert (lineáris gyorsítót, blendepofákat, MLC-ket, illetve kúpos kollimátorokat)
határozza meg, és egy (körkúphoz vagy ceruzanyaláb-adatokkal rendelkező MLC-hez), illetve két
(ceruzanyaláb- vagy Monte Carlo-adatokkal rendelkező MLC-hez) nyalábprofilhoz tartalmazhat
összeköttetést.

Dózisprofil/nyalábprofil

Komplett dozimetriás információt tartalmaz a lineáris gyorsító, MLC, energiakisugárzás adott
kombinációjához.

ASCII

Amerikai szabványos kód az információcseréhez. A különféle adatfeldolgozó berendezések
közötti kompatibilitás biztosításának érdekében lett kidolgozva.

Időformátum

Egyéb pontosítás hiányában az iPlan RT kezeléstervezési rendszer a hh:mm:ss időformátumot
használja az óra (hh), perc (mm) és másodperc (ss) megjelölésére. Az óra a napi 24 órás
beosztás szerint van megjelölve.

Lineáris méretek

A lineáris méretek mindig mm-ben vannak megadva.
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20.2 IMRT-terminológia

IMRT

Intenzitásmodulált sugárterápia.

Tűnyalábok

Nyaláb apróbb, változó intenzitású felosztása.

CIAO

A teljes besugárzási terület kontúrozása. A területet a sugárirányból látható nézetben egyetlen
nyaláb fogja be, amely az optimalizálás kezdőpontjaként van felhasználva.

Korlátozások

Dóziskorlátozások (pozitív; PTV és/vagy negatív; kockázatnak kitett szerv), amelyeket a
kezelésnek teljesítenie kell.

Dózis-térfogat korlátozás

Az a korlátozás, amely szerint a dózis és a térfogat kombinációja a dózis x%-a és a térfogat y%-a
közötti arány minimumára illetve maximumára korlátozódik.

Fordított tervezés

A tűnyalábok optimalizálása a kezelési korlátozások betartásával.

Intenzitástérkép

Virtuális mező egy adott nyaláb összes tűnyalábjával.

Lemezek szekvenálása

A lemezelmozdulás kiszámítása, a szükséges intenzitástérkép biztosításához.

Szegmens

A levelek pozíciójának egyedi állapota. Az összes szegmens összegzése adja az
intenzitástérképet.

Lemezek dinamikus szekvenálása

Levelek sorba állítása a levelek dinamikus mozgásának felhasználásával dózisleadáskor. Az
összes szegmens le van adva, amíg a nyaláb aktív.

Step-and-shoot típusú lemezszekvenálás

A lemezszekvenálás a lemez elmozdulása és a dózis leadása között váltakozik; előbb a
szegmens van beállítva, majd a nyaláb van aktiválva.

IMRT-terminológia
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Tongue-and-groove (csap és horony) hatás

Lemezszekvenálási probléma a levelek „nyelv és gödör” mintája miatt.

Lemezen keresztüli sugáráteresztés

Lemezen keresztüli sugáráteresztés sugárleadás során

Lemezek közötti sugáráteresztés

Szomszédos lemezek közötti sugáráteresztés.

MLC-transzmisszió

Az MLC-n keresztül közvetített sugárzás (középérték, beleértve a lemezen belüli és a lemezek
közötti szivárgást).
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21 FÜGGELÉK
21.1 Háttér-információk a képfúzióról

Általános információk

Az iPlan RT Image szoftverben használt képfúzió algoritmusa egy teljesen automatikus,
intenzitásalapú algoritmus, amely képes észlelni és egyesíteni az orvosi képállományokat a
képmodalitástól és a képállomány vizsgálati tájolásától függetlenül.
Az objektumokat nem kell kontúrozni a két képállományban az illesztéshez, és nem kell
iránypontokat beállítani. Ez a módszer képes illeszteni bármilyen modalitás képeit bármilyen
másikhoz, a képállományok tájolásától függetlenül. Feltételezve, hogy a képállományokban
megjelenített objektum merev testként viselkedik, hat átalakítási paramétert (három-három
szabadsági fokot a transzlációs mozgáshoz és forgatáshoz) meg kell határozni a képállományok
sikeres egyesítéséhez.
Az első képállomány minden voxeléhez az iPlan RT Image kiszámítja a második képállomány
megfelelő voxelének pozícióját. A szoftver kiszámítja a hasonlóság mértékét az összes létrehozott
voxelpár sorozata alapján. A nagy mennyiségű „közös információ” az a mérték, a
legszéleskörűbben alkalmazható kritérium, amely kielégítő eredményeket biztosít szinte minden
esetben. Az algoritmus megpróbálja meghatározni az átalakítási paramétereket a képállományok
közt a maximális hasonlóság elérése érdekében. A többfelbontású technika csökkenti a számítási
időt, és helyi maximumhoz való konvergálás kockázatát.
Az algoritmust részben az „A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on Mutual
Information” és az „Automated 3D registration of MR and CT images of the head” című
dokumentumok inspirálták (lásd a referenciákat: [1,2]).
Egy enyhén eltérő, de érdekes technika leírása található a „Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information” című dokumentumban (lásd a referenciát: [3]).

A képállományok tartalmazhatják ugyanannak az objektumnak (például beteg feje) a
vizsgálatait, esetleg eltérő felbontásokban, tájolásokban és vizsgálati irányokban. A
szoftver feltételezi, hogy a képpontméret és a szelettávolságok mindkét képállományban
ismertek. Az algoritmus egyezteti a képállományokat az alapján, hogy az egyik
képállományt milyen mértékben kell egyenes vonalban elmozgatni és forgatni a másikhoz
képest.

Merev transzformáció

Először is adott ugyanannak az objektumnak (például a beteg feje) két 3D képe.
Torzításmentességet feltételezve a második kép bizonyos merev transzformációi eredményeznek
tökéletes regisztrációt az első képpel. Mostantól az első képállományt referenciakészletnek, a
második képállományt tesztkészletnek hívják. Az alsó indexben lévő r és t a referenciakészlet és
a tesztkészlet mennyiségeit jelölik.
A merev transzformáció (RT – ez a rövidítés a merev transzformációt vagy forgatási
transzformációt jelöli) hat paramétere három forgatási szögből (φx, φy, φz) és három transzlációs
vektorból (tx, ty, tz)T áll.
A forgatási paraméterek egy ortogonális forgatási mátrixot hoznak létre,
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Egyesített hisztogram

Az egyesített hisztogram a kétdimenziós általánosítása egy normál képhisztogramnak. Két képtől
függ és egy (tetszőleges, de rögzített) RT transzformációtól közöttük.
A tesztkészlet minden voxelénél (xt, yt, zt)T ki lesz számítva a referenciakészlet megfelelő voxele
(xr, yr, zr)T. Minden ilyen voxelpár hozzájárul az egyesített hisztogramhoz az intenzitása szerint It
és Ir. A(z) xr, yr, zr koordináták nem feltétlenül egész értékek. Nagyon valószínű, hogy ez a pont
valahol referenciakészlet voxelrácsában van. Ezért itt az Ir intenzitást interpolálni kell a környező
voxelek intenzitásából. A tesztkészletnek azok a voxeljei, amelyeknek a párja nem a
referenciakészleten belülre esik, ki vannak zárva az egyesített hisztogram kiszámításából.

Hasonlósági mértékek

A hasonlósági mértékek olyan számítási módszerek, amelyek az egyesített hisztogramot
bemenetként használva egyetlen számot adnak kimenetként. Ez az egyetlen szám jelzi egy adott
transzformáció minőségét, amelyhez az egyesített hisztogram létre lett hozva. A „jó” átalakításnál
ez a szám nagyobb, mint a „rossz” átalakításnál. Végül annál a transzformációnál, amelynél a
képek illeszkednek, ennek a számnak a maximálisnak kell lennie.
A képállományok közti kapcsolattól függően számos hasonlósági mérték használható. A
legegyszerűbb eset az azonos kapcsolat. Ebben az esetben a képállományok azonosak, de el
vannak forgatva és át vannak fordítva egymáshoz képest. Például ugyanannak a betegnek két
CT-vizsgálatánál a képek majdnem azonos kapcsolatúak. Ebben az esetben az
intenzitáskülönbségek négyzetének negatív összege használható hasonlósági mértékként.
A több általános kapcsolathoz több kifinomult hasonlósági mértékre van szükség. A hasonló
kapcsolatokhoz a korrelációs együttható használható. A funkcionális kapcsolatokhoz (legalább) a
Woods-feltétel [4] (ez a feltétel az MR-PET fúzióhoz van átalakítva, ahol a kapcsolat közel van a
funkcionálishoz) vagy korrelációs arány [5] használata szükséges. A kölcsönös információk [6,7]
és azok kapcsolódó elemei a legkifinomultabb hasonlósági mértékek, és szinte minden
kapcsolatot kezelni tudnak.

Optimalizálás

A hasonlósági mérték egy olyan eljárás, amely egy valós számot (az értékét) rendel hozzá az
egyesített hisztogram létrehozásához használt RT transzformációhoz. Ezért a hasonlósági mérték
tekinthető a hat átalakítási paraméter (φx, φy, φzand tx, ty, tz) S függvényének. Ezek a
paraméterek egyesítve vannak a p paramétervektorban, ahol az optimális paramétervektort -
amelynek a képeknek meg kell felelniük - a p* jelzi.
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Az iPlan RT Image meg akarja állapítani ezeket az optimális átalakítási paramétereket.
Feltételezve, hogy „észszerű” hasonlósági mérték van alkalmazva, az S függvény globális
maximumának p*-nél kell lennie. Más szavakkal: S(p*) ≥ S(p) minden használható p értékre.
Az iPlan RT Image egy mintakeresési algoritmus módosított verziójával megkeresi ezt az
optimális paramétert. Azonban az S függvény adott p értékre való kiértékelése rendkívül
számításigényes (a teljes egyesített hisztogramot ki kell számolni egyetlen kiértékelésért). Ezért
egy olyan optimalizációs stratégia szükséges, amely az S lehető legkevesebb kiértékelését
használja. Az alapötlet az S több egyszerűen kiértékelhető közelítése (más néven helyettesítője)
sorozatának összeállítása és a közelítések maximalizálása. A közelítések maximalizálása
általában gyorsan konvergál a p* értékéhez.

Több felbontás

A javasolt optimalizálási algoritmus csak akkor működik megfelelően, ha az eredeti becslés (p0)
már közel van az optimálishoz (p*). Ez az S hasonlósági mérték egy másik nehézsége miatt van,
a helyi maximum lehetséges nagy számának léte miatt. Nagyon valószínű, hogy az algoritmus
elakadhat az egyikben, ami helytelen átalakítási paraméterekhez vezet. Sajnálatos módon a
robusztusabb, globális maximumot megtalálni képes algoritmusok általában túlságosan sok
számítási időt vesznek igénybe.
A probléma megoldása a több felbontásos megközelítés. Ez azon a megfigyelésen alapul, hogy a
helyi maximum általában eltűnik a durvább felbontásoknál, így csak hasonlósági mértékek
globális viselkedése marad meg. Ezt kihasználva az algoritmus sorozatot (piramist) épít a
növekvő felbontású 3D képek sorozatából.

307. ábra 
A legdurvább felbontásban aránylag kevés voxelt kell összehasonlítani az egyesített
hisztogrammal. Éppen ezért a számítási idő csökken. A vonatkozó optimalizálási probléma
megoldásához nagyon robusztus standard optimalizáló használható. Ez egy paramétervektort
eredményezhet.
A következő lépésben nő a felbontás, és a kapott vektor lesz az új optimalizálás kezdőértéke.
Néhány felbontásban helyettesítők használatával átvált a fent leírt optimalizálási stratégiára. A
többfelbontású technika nagyon gyors és robosztus algoritmust eredményez, amely képes
korrigálni nagy számú, hibás kezdeti regisztrációt, mivel a munka nagy részét durvább
felbontásban végzi.
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21.2 Háttérinformációk az objektumszegmentálásról
21.2.1 Térfogatszámítás és interpoláció

Térfogatszámítás

A térfogat kiszámítása a Cavalieri-elven alapul. Éppen ezért egy szelet térfogata nem csak
magától a szelettől függ, hanem a szomszédos szeletektől is. Ez azt is jelenti, hogy az első és az
utolsó szelet kevésbé (de a felénél általában jobban) járul hozzá a teljes térfogathoz.

Interpoláció

Az alakzatok interpolációja a távolságok interpolációja alapján történik, ami egy széles körben
elfogadott módszer.

308. ábra 
Ahogy az alábbi ábrán is látható, az interpoláció annál pontosabb, minél nagyobb az interpolációs
forrásszeletek átfedése. Amikor nincs átfedés, az interpolált alakzat üres lesz.

309. ábra 
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21.2.2 A szegmentált objektumok és az ecsetméret

Objektum felbontása

A szegmentált objektumok általános felbontása a szeletszinttől függ. A legtöbb objektumnál ez
0,25 pixeles értékre van állítva, és a beolvasási irány megegyezik a szelet szélességével.
Azonban a nagy struktúratípusoknál, például a csontoknál a hozzárendelt érték 1 pixel
szeletenként.

Ecset mérete

Az ecset átmérője 1 és 200 objektumpixel között állítható. Ha az objektum felbontása kétszerese
a képállomány felbontásának (ez az alapértelmezés a legtöbb szerv esetén), akkor az ecset
legfeljebb 100 pixelt fog lefedni a képből.
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21.2.3 SmartShaper

Általános információk

A SmartShaper (lásd: lásd: 140. old.) egy speciális eszköz anatómiai objektumok eltorzítására a
háromdimenziós páciensanatómián belül. Az atlaszszegmentáláshoz hasonlóan, amely egy
atlasz-adatállományt egyeztet a páciens-adatállománnyal, a SmartShaper egy láthatatlan
ellenőrzőpontokból álló rácsot fektet rá az egyeztetendő objektumra. Ezután az ellenőrzőpontok
rácsa automatikusan módosul rugalmas fúzió felhasználásával. 

Az objektumméret beállítása

Az ellenőrzőpontokat interaktívan tolhatja vagy húzhatja az állítható ecset mozgatásával az
objektum területén. A rácsnak megfelelő objektum a rácshoz hasonló módon torzul el, mivel
mindhárom dimenzióban a rácshoz kapcsolódik (axiális, koronális, szagittális). Ha kisebb
ecsetméretet használ, a számított rácspontok száma növekszik, ezáltal növelve az
érzékenységet. Ha az ecset nagyobb méretre van állítva, akkor a módosítások durvábbak
lesznek. A SmartShaper eszközt az objektumon kívül is használhatja húzásos módszerrel. Ez
azért működik, mivel az ecset eltorzítja a helyet, ahol az objektum be van ágyazva. Egyszerű
összehasonlításképpen vegyünk egy léggömbre festett képet. Ha valaki összenyomja vagy
széthúzza a léggömböt, a rajta levő kép ennek megfelelően összenyomódik vagy kitágul.
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21.2.4 SmartBrush

Általános információk

A SmartBrush (lásd: lásd: 125. old.) egy interpolációs eszköz, amely gyors célkörvonalazást teszt
lehetővé a egy módosítható küszöbértéken alapuló észlelési algoritmus alapján. Lehetővé válik az
objektum körvonalainak azonnali és automatikus felismerése, valamint az objektumok és
struktúrák kézi módosítása. 

Automatikus célkörvonalazás

Az összetett struktúrák automatikus célkörvonalazásakor a SmartBrush felismeri a kijelölt
kontúrvonal szürkeérték-küszöbeit az első szeletben, majd az utolsó szeletben, végül lineárisan
interpolálja a köztük lévő szeleteket, így létrehozza a 3D térfogatokat. Az eszköz mérete
módosítható az érzékenység megnöveléséhez és a legapróbb szürkeértékekbeli különbségek
észleléséhez. Az automatikus interpoláció és az érzékeny ecsetbeállítások kombinációja teszi
ideálissá ezt az eszközt a körvonalazáshoz vagy összetett struktúrák, jó képkontrasztú
frissítéséhez.
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21.2.5 Küszöbérték-szegmentáció

Alapértelmezett értékek

Objektum Min. / Max. érték Összetevők száma Maszkobjektum

Erek
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 Koponyaüreg

Csont
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- Határolókeret

Tüdő
• Min.: -991
• Max.: -303

1 Határolókeret
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21.3 Háttérinformációk a standardizált felvételi
értékekről

21.3.1 A standardizált felvételi értékek (SUV) kiszámítása

Általános információk

A normál felvételi értékek számításának alkalmazása PET-vizsgálatokban az iPlan RT Image
programban a következő kiadványon alapul:
„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.”

Az SUV kiszámítása

A standardizált felvételi értékek a következő képlet használatával vannak kiszámítva:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
A radioaktivitás koncentrációját a PET-készülék méri, és mértékegysége a Bq/ml.
A méretezési tényező a következők alapján van kiszámítva:

Érték Leírás Megfelelő DICOM-címke

w Beteg tömege [kg] PatientsWeight
d Teljes injektált dózis [Bq] RadionuclideTotalDose
f Csillapítási tényező DecayFactor
ti Injektálás ideje [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Vizsgálat ideje [s] AcquisitionTime
ë Radioaktivitás felezési ideje [s] RadionuclideHalfLife
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21.4 Háttér-információk az iHelpről
21.4.1 iHelp - Hogyan működik?

Általános információk

Az ügyfél rendszerére (kliens) telepített iHelp program a 443-as vagy 17002-es porton pingeli az
iHelp kiszolgálót. Mindkettő kimeneti kapcsolat, ahol 17002-es port gyorsabb. Minden egyes
pinggel a kliens egy SSL alagutat próbál létrehozni.
• A kliens eléréséhez a Brainlab-ügyfélszolgálat előbb az iHelp kiszolgálóhoz kapcsolódik egy

SSL-alagút segítségével.
• Az iHelp kiszolgáló egyesíti a két alagutat, és a Brainlab-ügyfélszolgálat elérheti a klienst.

Telepítési követelmények

Tűzfal beállításait nem kell módosítania (kivéve, ha gyorsabb kapcsolatot akar biztosítani a
Brainlab-ügyfélszolgálat és a kliens között).
Amennyiben a tűzfal már lehetővé teszi internetkapcsolatok létesítését az Ön hálózatából, az
iHelp képes lesz távoli segítséget nyújtani.
El kell indítania az iHelp alkalmazást a kliensen, különben a Brainlab-ügyfélszolgálat nem tud
hozzáférni a rendszerhez.
Páciens adatok nem kerülnek átvitelre.
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