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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller
problemer, kan du ta kontakt med Brainlab support:

Region Telefon E-post

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

us.support@brainlab.com

Afrika, Asia, Australia, Euro-
pa

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

support@brainlab.comLatin-Amerika
Tlf.: +55 11 33 55 33 70
Telefaks: +55 11 33 55 33 79

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

Frankrike og fransk-talende
regioner Tlf.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Tilbakemelding

Til tross for grundig gjennomgang kan veiledningen inneholde feil.
Ta kontakt på oncology.manuals@brainlab.com dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre
denne veiledningen.

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

• BrainSCAN™ er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iPlan® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• m3® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Adobe® og Acrobat® er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® er et registrert varemerke som tilhører Medical Intelligence GmbH.
• Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

CE-merke

• CE0123-merket viser at Brainlabs iPlan RT overholder de grunnleggende kra-
vene i direktivet for medisinsk utstyr.

• Ifølge MDD (rådsdirektiv 93/42/EØF) er iPlan RT et produkt i klasse IIb.

Avhendingsanvisninger

Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun avhendes i henhold til forskriftene. For informasjon om
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvises du til: 
www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av
andre enn leger.

Tiltenkte brukere

iPlan RT er beregnet på bruk av profesjonelt legepersonell (medisinske fysikere, stråleonkologer,
dosimetrikere, leger osv.) med et teknisk vokabular på engelsk knyttet til medisinsk fysikk og
medisinsk avbildning som er tilstrekkelig til å sikre riktig forståelse av brukergrensesnittet i iPlan
RT.

Overholdelse av internasjonale standarder

Behandlingsplanleggingsystemet iPlan RT 4.5 er utviklet og produsert i samsvar med følgende
internasjonale standarder: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
iPlan RT 4.5-systemet og tilhørende dokumentasjon er testet i henhold til IAEA-TECDOC-1540,
kapittel 5, Type Tests.

Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
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Nærmere informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

Språkinformasjon

Alle brukerhåndbøker fra Brainlab er opprinnelig skrevet på Engelsk.

Garanti

Garantier gjelder ikke for produkter som er skadet på grunn av ulykker, feilbruk, uriktig
reinstallasjon eller utilstrekkelig innpakning ved retur. Garantier gjelder ikke for
produktkomponenter som har blitt endret eller skiftet ut uten skriftlig tillatelse fra Brainlab.
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder alltid viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder
sikkerhetskritisk informasjon om mulige problemer med enheten. Slike problemer omfatter
utstyrsvikt, skade på utstyret og skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv skrift og gir ytterligere nyttige tips.
 

Symboler
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1.3 Tiltenkt bruk
1.3.1 Slik bruker du systemet

Indikasjoner for bruk

iPlan RT er et planleggingssystem for strålebehandling, ment for bruk i stereotaktisk, konform,
dataplanlagt, lineærakseleratorbasert strålebehandling for kranie-, hode- og nakkelesjoner samt
ekstrakraniale lesjoner.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Systemkomponentene og tilleggsintrumentene består av nøyaktige mekaniske deler. Disse
må håndteres forsiktig.

Kun opplært medisinsk personell skal betjene systemkomponentene og
tilleggsinstrumentene.

Riktig bruk

Planleggingsprogramvare fra Brainlab er kun ment å gi ekstra assistanse til medisinsk
personell. De erstatter ikke brukererfaring, og de fritar ikke brukeren fra ansvar ved bruk.

Installasjon

Hvis systemet er koblet til et lokalt nettverk (LAN), anbefaler Brainlab at det installeres
beskyttelsesprogram mot skadelige programvare (f.eks. en viruskanner) og at definisjonsfilene
holdes oppdatert.
Vær oppmerkom på at innstillingene i beskyttelsesprogrammet mot skadelig programvare kan
påvirke systemets ytelse, f.eks. kan lagring og innlasting av pasientdata gå saktere dersom
filtilgangen overvåkes. Derfor anbefaler Brainlab at skanning i sanntid deaktiveres, og at
virusskanning utføres utenom kliniske tidsperioder.
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter skal
utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at Brainlab-
systemet fungerer korrekt. Hold systemet oppdatert på hurtigreparasjoner. Brainlab ovevåker
hurtigreparasjonsfiler som utgis for Windows og kan fastslå om det forventes problemer med
bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Kontroll av riktighet

Før pasientbehandlingen må du gjennomgå riktigheten av all informasjon som går inn i og
ut av systemet.

Beslutningen om å behandle passienter med stråleterapi/strålekirurgi skal tas av en erfaren
nevrokirurg eller stråleonkolog. Deres vurdering skal være basert på medisinsk opplæring
og tidligere erfaring, i tillegg til iPlan RT-systemets målte nøyaktighet.
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter

Maskinvarebegrensninger

Ikke bruk maskinvarekomponenter som ikke er dokumentert kompatible med iPlan RT i
påfølgende avsnitt. Dersom du gjør det, kan pasienten innrettes feil, og dette kan føre til
alvorlig pasientskade.

Systemets maskinvare kan ikke skiftes ut av brukeren. Brainlab kan ikke holdes ansvarlig
for eventuelle endringer som utføres på systemet. Lokale forskrifter må overholdes.

Programvarebegrensninger

For å optimere systemets ytelse bør du unngå å kjøre unødvendige applikasjoner samtidig med
iPlan RT.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.1 Medisinske instrumenter fra Brainlab

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med:

Medisinsk maskinvare fra
Brainlab

Kommentar

CT/røntgenlokalisator og målpo-
sisjoneringsenhet

Brainlab CT/røntgenlokalisator (på Brainlab-system / Radio-
nics
Hodering BRW-HR/UCHR / Leksell hodering G-ramme)
Brainlab rammeløs SRS CT/Angio lokalisator og målposisjo-
neringsenhet
H&N lokalisator og målposisjoneringenhet (på Brainlabs ho-
de- og nakkesystem)
Radionics BRWLF (på Radionics hodering BRW-HR/UCHR)
Leksell CT-indikator, 9 stenger (på Leksell hodering G-ram-
me)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Rammeløs SRS CT/Angio lokali-
sator og målposisjoneringsenhet

Kombinert CT-lokalisator og pasientoppsettenhet som mulig-
gjør tilkobling av datagenererte utskrifter for laserinnstillingH&N lokalisator og målposisjone-

ringsenhet til bruk med hode- og
nakkebehandlingssystemet

Stereotaktisk målposisjonerings-
enhet

Brainlab målposisjoneringsenhet
Brainlab målposisjoneringsenhet, Classic

Målposisjoneringsenhet for Lek-
sell hodering

Rammeløs SRS universell benk-
forlengelse

Brainlab rammeløse stereotaktiske strålekirurgikomponenterBrainlab avbildningsbenketopp

Brainlab ICT rammeløs forlengel-
se

DICOM RT-eksport er kun tilgjengelig for ikke-lokaliserte datasett og datasett som er lokalisert
med maskinvare fra Brainlab.

Bare det medisinske utstyret fra Brainlab som er spesifisert ovenfor, kan brukes med dette
medisinske utstyret. Bruk av kombinasjoner av medisinsk utstyr som ikke er autorisert av
Brainlab, kan ha en negativ virkning på det medisinske utstyrets sikkerhet og/eller
effektivitet og sette pasientens, brukerens og/eller miljøets sikkerhet i fare.

Bruk kun instrumenter og reservedeler som er spesifisert av Brainlab, sammen med iPlan
RT. Bruk av uautoriserte instrumenter/enheter og reservedeler kan påvirke det medisinske
utstyrets sikkerhet og/eller effektivitet negativt, og sette pasienten, brukeren og/eller
miljøet i fare.
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1.4.2 Medisinsk programvare fra Brainlab

Autorisasjon

Kun personale som er autorisert av Brainlab kan installere programvare på Brainlab-
systemet. Unngå å installere eller fjerne programvareapplikasjoner.

Kompatibel medisinsk programvare fra Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende medisinske programvareapplikasjoner produsert av
Brainlab AG.

Brainlab-programvare Versjon Kommentar

Brainlab Elements -
Arbeidsflyt for konture-
ring ved strålebehand-
ling

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

iPlan RT 4.5 kan lese xBrain-data skrevet av
Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Brainlab pasientposisjoneringssystem.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT er kompatibelt med serverplattformen
iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1
Brukes til behandlingsplanlegging for stråleterapi
og strålekirurgi. Data planlagt med iPlan RT Dose
3.0 og 4.0 kan importeres til iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Brukes til behandlingsplanlegging for stråleterapi
og strålekirurgi. Data planlagt med iPlan RT Ima-
ge kan importeres til behandlingsprogramvaren
iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Brukes til å eksportere skannede bilder til iPlan-
arbeidsstasjonen.

Brainlab m3 programva-
re for brukergrensesnitt 3.0 Brukergrensesnitt som brukes for m3 på Siemens

Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 kan lese planer som er skrevet med iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT Image/
Dose 4.0 og iPlan RT Image/Dose 4.1. Ikke alle programvareversjoner kan lese
behandlingsplaner som er opprettet med nyere versjoner.
• iPlan-programvaren er ikke kompatibel fremover.
• Behandlingsplaner som ble opprettet med Brainlabs BrainSCAN-programvare, kan ikke lastes

inn i iPlan RT.
Følgende programvare kan lese planer som er lagret med iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Ikke bruk "Transfer DICOM to R&V" (DCM2RV) med iPlan RT 4.5.x, da dette ikke støttes fra
og med denne programvareversjonen.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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Annen Brainlab-programvare

Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er angitt ovenfor, må du kontakte Brainlab
support for å få riktig informasjon om kompatibilitet med Brainlab-enheter.

Kun medisinsk programvare fra Brainlab, spesifisert av Brainlab, kan installeres og brukes
med systemet.
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1.4.3 Medisinsk utstyr fra andre produsenter enn Brainlab

Kompatibelt medisinsk utstyr fra andre produsenter enn Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende medisinsk utstyr fra andre produsenter enn Brainlab.
Kontakt din spesialist fra Brainlab support for mer informasjon.

Medisinsk utstyr Modell Produsent

BodyFIX System
BodyFIX 20 lokalisator

Medical Intelligence
BodyFIX 14 lokalisator

Leksell CT-indikator 9 stenger, til bruk på Leksell Coordinate Frame
G hodering Elekta

Radionics BRW-LF Til bruk med Radionics BRW-HR/UCHR hode-
ring Radionics

Varian IGRT Tykk Varian

Varian IGRT Tynn Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Extensi-
on

Kompatibel Brainlab-maskin-
vare:
• H&N lokalisator og målpo-

sisjoneringsenhet
• Rammeløs SRS CT/Angio

lokalisator og målposisjo-
neringsenhet

• Rammeløst SRS maske-
system

Kontakt din spesialist fra
Brainlab support for mer in-
formasjon

• Generelt kan iPlan RT eksportere data til alle store R&V-systemer. Du finner mer informasjon
på side 373.

• DICOM RT-eksport er kun tilgjengelig for ikke-lokaliserte datasett og datasett som er lokalisert
med maskinvare fra Brainlab.

• Ta kontakt med en salgs- eller supportrepresenant fra Brainlab for informasjon om støttede
kombinasjoner av lineærakselerator/MLC.

Andre enheter fra andre produsenter enn Brainlab

Utformingen og geometrien på maskinvare fra tredjeparter kan bli endret. Det er brukerens
ansvar å verifisere kompatibiliteten til maskinvare fra tredjeparter med iPlan RT, selv om
det angis som kompatibelt i denne brukerhåndboken.

Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab, kan
negativt påvirke enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller miljøet i fare.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.4 Programvare fra andre produsenter enn Brainlab

Autorisasjon

Kun personale som er autorisert av Brainlab kan installere programvare på Brainlab-
systemet. Unngå å installere og fjerne programvare annet enn beskyttelsesprogrammer
mot skadelig programvare og hurtigreparasjoner for operativsystemet.

Kompatibel programvare fra andre produsenter enn Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende operativsystemer fra andre produsenter enn Brainlab:

Operativsystemer

Windows XP Professional (32 og 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Vil du ha informasjon om servicepakkers kompatibilitet, må du ta kontakt med din spesialist fra
Brainlab support.
Alle tapedrivere må være deakiverte i Windows XP Device Manager (Enhetsbehandling).
iPlan RT må ikke være installert på andre operativsystemer enn de spesifikke versjonene som
beskrives ovenfor.

Kun programvare som er spesifisert av Brainlab, kan brukes med iPlan RT. Bruk av
programvare fra andre produsenter enn Brainlab (annet enn beskyttelsesprogrammer mot
skadelige programmer og hurtigreparasjoner for operativsystemet) som ikke er autorisert
av Brainlab, kan påvirke iPlan RT-systemets effektivitet negativt.

Annen programvare enn den fra Brainlab på samme arbeidsstasjon

Det er akseptabelt å installere og kjøre følgende programvare på samme arbeidsstasjon som
iPlan RT:

Programvare Versjon Kommentar

RayStation produsert av Ray-
Search Laboratories AB 4.7 og høyere Behandlingsplanleggingssy-

stem for stråleterapi.

Integrert programvare fra tredjeparter

Brainlab DICOM-implementeringen er basert på et MERGE DICOM-bibliotek. Vil du ha detaljert
informasjon om DICOM-samsvar, bør du sjekke tredjepartsystemets DICOM-samsvarserklæring
og Brainlabs DICOM-samsvarserklæring på www.brainlab.com.

• RTPConnect støttes (se RTPConnect 8.30 samsvarserklæring 13.07.2005 og RTPConnect-
grensesnittet (01.08.2007)).

• Denne programvaren er delvis basert på verk fra Independent JPEG Group og Sun
Microsystems Inc.
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• Brainlab PDF Viewer-implementeringen er basert på biblioteket til PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT bruker Java 1.6 runtime-miljø (eller høyere). Ved å starte iPlan RT godtar brukeren
vilkårene i de tilhørende lisensavtalene.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.5 Medisinsk programvare som ikke er produsert av Brainlab

Autorisasjon

Kun personale som er autorisert av Brainlab kan installere programvare på Brainlab-
systemet. Unngå å installere og fjerne programvare annet enn beskyttelsesprogrammer
mot skadelig programvare og hurtigreparasjoner for operativsystemet.

Kompatibel medisinsk programvare som ikke er produsert av Brainlab

iPlan RT er kompatibelt med følgende medisinske programvareapplikasjoner produsert av
RaySearch:

Programvare Versjon Kommentar

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transformerer
behandlingsplaner som er opp-
rettet med iPlan RT 4.5 Dose
eller ethvert tredjeparts be-
handlingsplanleggingssystem i
tilsvarende VMAT (Volumetric
Modulated Arc Therapy)-pla-
ner.

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er angitt ovenfor, må du kontakte Brainlab
support for å få riktig informasjon om kompatibilitet med Brainlab-enheter.
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1.5 Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

For å sikre trygg og riktig bruk må alle brukerne delta i et opplæringsprogram avholdt av en
representant fra Brainlab, før de bruker systemet.

Ansvar

iPlan RT-systemkomponentene og tilleggsutstyr skal kun betjenes av kvalifisert medisinsk
personell.

Opplæring og dokumentasjon

28 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.5.1 Dokumentasjon

Lese brukerhåndbøker

Vellykket og sikker behandling ved hjelp av planleggingsprogramvare fra Brainlab krever nøye
prosessplanlegging.
Det er derfor viktig at:
• De relevante brukerhåndbøkene leses nøye før systemet tas i bruk.
• Det gis tilgang til brukerhåndbøkene til enhver tid.

Tilgjengelige brukerhåndbøker

Brukerveiledning Innhold

Kliniske brukerveiledninger Detaljerte instruksjoner for bruk av iPlan RT-planleggingspro-
grammene.

Brukerveiledning for pro-
gramvare (Physics Admini-
stration)

Detaljerte instruksjoner for bruk av applikasjonen Physics Admi-
nistration.

Teknisk referanseveiledning
(Brainlab-fysikk)

Detaljert informasjon om måling av stråledata, kvalitetssikring og
dosealgoritmer som brukes i Brainlabs planleggingsprogramvare
for strålebehandling.
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1.6 iPlan RT på tredjeparts maskinvare

Generell informasjon

Brainlab RT planleggingsprogramvare kan installeres på tredjeparts maskinvare hvis både
maskinvare- og operativsystemkravene som beskrives nedenfor, er oppfylt.
Den generelle kompatibiliteten verifiseres under installasjon av RT planleggingsprogramvare i
henhold til Brainlabs godkjenningsprotokoller. Brainlab anbefaler at revalidering av tester utføres
hvis tredjeparts programvare er installert eller modifisert etter installasjon av den opprinnelige RT-
planleggingsprogramvaren.

Programvarekrav

Programvare Krav

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

Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om kompatibilitet med servicepakker.
Brainlab RT-planleggingprogramvare må ikke installeres på systemer som ikke oppfyller de
anbefalte maskinvarekravene.

Maskinvarekrav for arbeidsstasjoner

Maskinvare Krav

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 eller tilsvarende;
12 kjerne eller tilsvarende; HT deaktivert

Chipset Intel C602 Chipset-serien eller tilsvarende

RAM 16 GB eller høyere

HDD
2 vol. partisjon:
C:\ for operativsystem
F:\ for programmer

HDD

RAID 5 volum med
4x HDD
Min. 7 200 o/min
1 TB per HDD, 16 MB Cache

Grafikk:
Nvidia Quadro grafikkort med OpenGL 2.0 sup-
port, 1 GB RAM eller høyere
F.eks. NVIDIA Quadro K2000

Skjermoppløsning 1 600 x 200 eller 1 920 x 1 200

Fargekvalitet 24-bit

Nettverkstilkobling 1 Gbit/s

Maskinvarekrav for servere eller virtuelle maskiner

Maskinvare Krav

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

Chipset Intel C600 Chipset-serien eller tilsvarende

iPlan RT på tredjeparts maskinvare
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Maskinvare Krav

RAM 32 GB eller høyere

HDD
RAID 5 volum med 2 vol. partisjon:
C:\ for operativsystem min. 50 GB
F:\ for applikasjoner & data min. 100 GB

Grafikk:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 for Ad-
vanced 3D-alternativ
(gjelder ikke for virtuelle maskiner, da GPU-vir-
tualisering ikke støttes)

Nettverkstilkobling 1 gigabit nettverksserveradapter

Harddisk 250 GB diskplass

Datamaskinvare er beregnet til bruk innen sykehusmiljø. Generelle reguleringer og standarder,
slik som IEC 60601-1, IEC 60950 må følges av sykehuset, dvs. kun de delene som oppfyller de
gjeldende standardene må brukes innenfor sykehusmiljøet.
Endringer på arbeidsstasjonens maskinvare er ikke under Brainlabs kontroll. Du må overholde
tilhørende lokale forskrifter.

Installere annen programvare

Brainlab tillater ikke installasjon av Brainlab RT-planleggingsprogramvare på plattformer
med installert tredjeparts medisinsk programvare. Dette er fordi det ikke kan utelukkes at
Brainlab RT-planleggingsprogramvare påvirker den tredjeparts programvaren, og omvendt.
I denne forbindelsen er det brukerens ansvar å forsyne og identifisere egnede plattformer
som oppfyller de gitte kravene for installasjon av Brainlab RT planleggingsprogramvare.

Brainlab anbefaler ikke å ha noen tredjeparts programvare installert på plattformen, da
tredjeparts programvare kan påvirke ytelsen til Brainlab RT planleggingsprogramvare. Det
er brukerens ansvar å verifisere at Brainlab RT planleggingsprogramvare ikke er påvirket
av noen tredjeparts programvareinnstillinger eller tredjeparts programvareoppdateringer -
for dette formålet kan medfølgende brukerveiledning for programvare brukes.
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1.7 Sikkerhetsmerknader

Generell informasjon

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon som må vurderes for å sikre trygg og effektiv
drift av systemet for behandlingsplanlegging.
Det er ditt ansvar å etablere et omfattende program for kvalitetssikring, som kan oppdage feil,
begrensninger og unøyaktigheter ved behandlingsplanleggingen og systemene for
behandlingslevering. Vil du ha mer informasjon, kan du gå til kapittelet om kvalitetssikring i
Teknisk referanseveiledning, Brainlab-fysikk.
Mål den absolutte nøyaktigheten til iPlan RT-systemet i kombinasjon med anvendte systemer for
behandlingslevering ved hjelp av fantomer. Den målte nøyaktigheten må tas i betraktning ved
konfigurering av planparametre for å sikre nøyaktig behandlingslevering.
Sørg for at behandlingsplanen leveres til pasienten på riktig måte. Det anbefales sterkt at det
utføres fantomverifisering for hver behandlingsplan, med nøyaktig de samme
parameterinstillingene som skal brukes for pasienten under faktisk behandling.
For å sikre konsekvent posisjonering og konsekvente behandlingsparametere når flere
planleggingssystemer brukes, må alle endelige posisjonerings- og behandlingsparametere
komme fra samme behandlingsplanleggingssystem. Hvis informasjon fra iPlan RT brukes direkte
til pasientposisjonering (f.eks. målposisjoneringsoverlegg), må også den tilhørende
behandlingsplanen komme fra iPlan RT, og behandlingsplanen må ikke modifiseres med andre
behandlingsplanleggingssystemer.
Stereotaktisk behandling, som f.eks. stereotaktisk strålekirurgi (SRS) og stereotaktisk
strålebehandling for kropp (SBRT) involverer svært høye doserater og doser per fraksjon, og
planlegges vanligvis med reduserte målvolummarginer. Derfor må du benytte ytterligere
forholdsregler for sikkerhet under behandlingsplanlegging, planoverføring og behandlingslevering.
Det anbefales sterkt at det utføres ekstra kvalitetssikring før all stereotaktisk pasientbehandling.
Alle behandlingsplanrapporter må være godkjent av en kvalifisert person før informasjonen de
inneholder brukes til strålebehandling.
Det anbefales at behandlingsplanrapportene brukes til å verifisere alle behandlingsparametre,
inkludert, men ikke begrenset til, kollimatorstørrelse og -posisjoner samt enhetens vinkler og
dosespesifikasjoner, direkte på systemet for behandlingslevering.
Pasientbehandling må ikke startes før systemgodkjenning, -verifisering og validering av
pasientbehandlingssystemet, inkludert stråleprofilene, har blitt utført av kunden.
For hver pasientbehandlingsplan må brukeren verifisere at konfigurasjonen for
lineærakseleratoren er riktig overført og brukt av lineærakseleratoren. Dette inkluderer, men er
ikke begrenset til, modusen for flating av filter og konfigurering av tilbehør.
Sørg for at personer som er autorisert for å utføre behandlingsplanleggingsfunksjoner, har riktig
opplæring for å kunne utføre sin funksjon.
Vær alltid oppmersom på at kvaliteten på utdata kritisk avhenger av kvaliteten på inndata.
Eventuelle uregelmessigheter eller eventuell usikkerhet om inndataenheter, identifisering og
kvalitetsproblemer av andre typer må undersøkes nøye før dataene brukes.
Sørg for at bildeenhetene (f.eks. CT-skanner) er riktig konfigurert og kalibrert. Kontroller
kalibreringen jevnlig ved å ta bilder av og godkjenne testfantomer.
Sjekk nøyaktigheten av den resulterende modellen for ytre kontur og vev som brukes i
doseberegning. Hele området som er relevant for behandlingen, må dekkes av konturen.
Under prosessen med fullføring av planleggingen må du sørge for at du arbeider med riktig
pasientdatasett. Pasientinformasjonen vises på hovedskjermen til iPlan-
behandlingsplanleggingssystemet.
Sørg alltid for at systemene for behandlingslevering som brukes ved behandling av en pasient, er
de samme som skal brukes under hele planleggingsprosessen, dvs. at valgt maskinprofil
samsvarer med behandlingsmaskinen.
Sørg for at eventuelt tilleggsutstyr for behandlingen, som for eksempel den konusformede
kollimatorholderen og den konusformede kollimatoren av riktig størrelse for behandlingsplanen, er
riktig installert i strålebanen før levering. Dine systemer for behandlingslevering er ikke
nødvendigvis i stand til å bekrefte at strålen brytes i tilfelle manglende eller feilaktig tilbehør. Se
også dokumentasjonen for tilbehør.

Sikkerhetsmerknader
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Før behandling er det ditt ansvar å verifisere, fra innsiden av behandlingsrommet, at valgte
gantry- og benkvinkler kan brukes for å utføre behandlingen uten at det resulterer i skade på
pasienter eller utstyr som f.eks. systemet for behandlingslevering.
Det anbefales at du verifiserer og bekrefter pasientoppsettet med en passende metode for
verifisering av posisjon før behandling. Du kan generere prøveplaner ved hjelp av fantomer og
dermed teste nøyaktighteten til den faktiske metoden for pasientoppsett.
Sørg for at iPlan-behandlingsplanleggingssystemet er riktig konfigurert, og at konfigurasjonen
reflekterer konfigurasjonen i systemet for behandlingslevering. Disse parametrene inkluderer, men
er ikke begrenset til, konvensjonen for lineærakseleratorens parametre, som f.eks.
lineærakseleratorens energi eller fluensmoduser som SRS og FFF (Flattening-Filter Free,
flatfilterfritt).
Det er ditt ansvar å sikre at maskinens konfigurasjoner til enhver tid er synkronisert mellom de
ulike konfigureringsstedene (f.eks. systemet for behandlingsplanlegging, systemet for record and
verify og systemet for behandlingslevering). En uoverensstemmelse mellom
maskinkonfigurasjonen som brukes til planlegging og den som brukes til behandling, kan føre til
utilsiktet behandlingslevering eller avbrutt klinisk arbeidsflyt.
Brainlab gir oppdaterte instruksjoner for måling. Sørg for at de siste måleinstruksjonene brukes
under innhenting av stråledata. Kontakt din spesialist fra Brainlab support for mer informasjon.
Sørg for at målingene av stråledata er oppdaterte, og at dosealgoritmene er riktig konfigurert og
kalibrert. Kontroller konfigurasjonen og kalibreringen jevnlig ved hjelp av fantommålinger.
Hvis en eller flere komponenter i systemet for behandlingslevering har blitt modifisert, byttet ut
eller omkalibrert, er det nødvendig å utføre en omvalidering av systemet for
behandlingsplanlegging i kombinasjon med systemet for behandlingslevering, i samsvar med dine
prosedyrer for kvalitetssikring. Hvis komponenter som påvirker systemets dosimetriske
parametere har blitt endret, må datastrålemålingene gjentas, og reviderte data må føres inn i
systemet ved hjelp av Beam Profile Editor/Physics Administration.
Forhåndsinstallerte drivere osv. må ikke endres med mindre det er helt nødvendig. Ved
oppdatering av drivere, viruskannere osv. må du sikre at iPlan fungerer som før. Det anbefales
sterkt at omvalidering av programvaren utføres.
Du må følge spesifikasjonene og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret nøye.
Spesielt må alle dosedetektorer ha en klart spesifisert utstrekning av feltstørrelse som de kan
brukes til. Bruk av dosimetriutstyr utenfor spesifikasjonene eller på feil måte kan føre til at
doseberegningene blir feil.
Brainlab-stråledata (f.eks. Novalis Tx) som installeres under systemgodkjenning, skal kun brukes
til testing og kan ikke brukes klinisk.
Når målt data sendes til Brainlab, gjelder følgende:
• Brainlab har ingen mulighet til å verifisere korrektheten til

- data mottatt fra en bruker
- data returnert til en bruker

• Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data, avhenger av
informasjonens riktighet.

• Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til brukeren, er dette på ingen
måte en forsikring om at data som returneres er korrekt.

• Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av data returnert av Brainlab,
og er også helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av eventuelle tilbakemeldinger
og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten og effektiviteten til data
returnert fra Brainlab før pasientbehandling utføres.

• Selv om Brainlab kan ha behandlet data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar for
riktigheten av den endelige stråleprofilen.

Se også Teknisk referanseveiledning, Brainlab-fysikk og Brukerveiledning for programvare,
Physics Administration.
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2 OPPSETT FOR iPLAN
ARBEIDSSTASJON

2.1 Systemspesifikasjoner
2.1.1 Grunnleggende om arbeidsstasjonen

iPlan arbeidsstasjon

Figur 1 

Systeminstallasjon

iPlan-arbeidsstasjonen leveres med all nødvendig maskin- og programvare installert, og kan
brukes umiddelbart. Etter systemgodkjenning opprettes en sikkerhetskopi av iPlan RT-
installasjonen. Denne sikkerhetskopien kan kun kjøres på din iPlan-arbeidsstasjon.

Sykehusets systemadministrator skal gjennomføre passende tiltak for å forhindre
uautorisert tilgang til iPlan-arbeidsstasjonen.

iPlan RT kan kun kjøres på din ene, spesifikke iPlan-arbeidsstasjon eller server. Kontakt
Brainlab support hvis du får problemer med iPlan-arbeidsstasjonen eller lisensen. Dersom
du opplever at systemet svikter, kan det gjenopprettes så lenge de nødvendige
sikkerhetskopierte dataene (måledata, brukerspesifikke innstillinger, installasjonsprogram,
lisensfiler osv.) er tilgjengelige.

Maskinvaren i arbeidsstasjonen kan ikke skiftes ut av brukeren. Brainlab kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle endringer som utføres på systemet. Lokale forskrifter må
overholdes.

OPPSETT FOR iPLAN ARBEIDSSTASJON
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2.1.2 Harddisker og nettverksstasjoner

Tilgjengelige stasjoner

iPlan-arbeidsstasjonen er utstyrt med en valgfri MOD/DAT-stasjon, en valgfri Zip-stasjon, en DVD
±R/RW-stasjon og en USB-stasjon. Den kan også kobles til sykehusets datanettverk.

Dataoverføring

Skannede bilder kan kopieres fra MOD-disk eller DAT-tape til harddisken på iPlan-
arbeidsstasjonen, eller overføres til arbeidsstasjonen via nettverket. Data fra MOD-er og taper gis
kun tilgang til hvis brukeren har administratorrettigheter.

Ytterligere informasjon

Detaljerte tekniske opplysninger om iPlan-arbeidsstasjonen (inkludert informasjon om transport,
oppbevaring, drift og vedlikehold) gis i dokumentasjonen fra produsenten av arbeidsstasjonen.

Filer

iPlan RT bruker ulike kontrollsummer for å verifisere riktigheten til alle relevante innstillingsfiler,
samt til behandling av plandata. Hvis en av disse filene med hensikt eller utilsiktet endres uten at
iPlan RT brukes, viser programvaren en feilmelding. Ikke slett eller endre data forbundet med
iPlan RT! Ta kontakt med Brainlab support hvis det må utføres endringer knyttet til iPlan RT som
ikke kan utføres med iPlan RT-programvaren.
I nødstilfelle (f.eks. harddiskkrasj) må du ta kontakt med Brainlab support. Systemet kan
gjenopprettes så lenge de nødvendige sikkerhetskopierte dataene (måledata, brukerspesifikke
innstillinger, installasjonsprogram, lisensfiler osv.) er tilgjengelige.

Oppstarttest

For å sikre at iPlan RT kun kjører dersom datamaskinens maskinvare og aritmetiske prosessorer
fungerer slik de skal, utføres det en test når programvaren startes opp. Til dette formålet
gjennomføres en komplisert beregning på en stor matrise i systemminnet, for hver av
prosessorenhetene. Hvis resultatene ikke samsvarer med standardresultatene av denne
beregningen, vises en feilmelding, og programvaren avsluttes. I så fall må du ta kontakt med
Brainlab support.

Systemspesifikasjoner
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2.1.3 Ekstern kundestøtte

Generell informasjon

Hvis forespurt, kan iPlan-arbeidsstasjonen utstyres med ekstern tilgang til Brainlab support.
Denne eksterne tilgangen kan aktiveres ved å klikke på Start iHelp på Start-menyen i Windows.

Start-menyen

Figur 2 
Når iHelp er aktivert, vises et tilhørende ikon i systemstatusfeltet til Windows.
Det er nå mulig for Brainlab support å få ekstern tilgang til iPlan-arbeidsstasjonen, f.eks. for å
utføre diagnostikk.
Hvis du vil deaktivere ekstern tilgang, klikker du på Stop iHelp (Stopp iHelp) på Start-menyen i
Windows.

Ytterligere informasjon

Vil du ha ytterligere informasjon om installasjon og brukervilkår, kan du ta kontakt med Brainlab
support på ihelp.support@brainlab.com.
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3 SLIK BRUKER DU iPLAN
RT

3.1 Starte programvaren

Slik starter du iPlan RT Dose

Trinn

Du starter iPlan RT i iPlan RT Dose-konfigurasjonen og viser skjermen for valg av behandlings-
plan ved å dobbeltklikke på ikonet iPlan RT Dose.

Slik starter du iPlan RT Adaptive

Trinn

Du starter iPlan RT i iPlan RT Adaptive-konfigurasjonen og viser skjermbildet for valg av be-
handlingsplan ved å dobbeltklikke på ikonet iPlan RT Adaptive.

Se side 417.

Slik starter du iPlan RT Phantom QA

Trinn

Du starter iPlan RT i iPlan RT Phantom QA-konfigurasjonen og viser skjermbildet for valg av
behandlingsplan ved å dobbeltklikke på ikonet iPlan RT Phantom QA.

Se side 451.
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Slik starter du iPlan RT Review

Trinn

Du starter iPlan RT i iPlan RT Review-konfigurasjonen og viser skjermbildet for valg av be-
handlingsplan ved å dobbeltklikke på ikonet iPlan RT Review.

Se side 348.

Slik starter du Physics Administration

Trinn

Du starter programmet ved å dobbeltklikke på ikonet Physics Administration.

Se Brukerveiledning for programvare, Physics Administration 4.5.

Starte programvaren
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3.1.1 Tilgangsbegrensninger for applikasjonen

Generell informasjon

All iPlan RT-programvare implementerer tilgangsbegrensninger for brukere.

Authorization Manager (Autorisasjonsbehandler)

Brukeradministrasjonen bruker Microsoft Windows Authorization Manager
(Autorisasjonsbehandler). Du får tilgang til denne i Windows ved å gå til azman.msc via
Start/Run (Start/Kjør)-menyen. Den bruker en autorisasjonslagringsfil til å koble brukere til roller.
Kontakt Brainlab hvis filplasseringen ikke er satt opp riktig. For tiden er to ulike rettigheter
administrert av tilgangsbegrensning: 
• Godkjenning (se side 347)
• Bruk av programvaren (se nedenfor)

Tilgangsbegrensninger for bruk av programvaren

Som standard er bruk av programvaren begrenset til autoriserte brukere. For å logge på må du
angi påloggingsnavn og passord:

Figur 3 
Når applikasjonen er startet, kan du avslutte den ved å klikke på Exit.
MERK: Tre mislykkede påloggingsforsøk etter hverandre kan føre til at den tilhørende
brukerkontoen i Windows låser seg, avhengig av Windows-konfigurasjonen.
 

Bruke Authorization Manager (Autorisasjonsbehandler)

Den obligatoriske påloggingen kan deaktiveres av Brainlab support, men det anbefales sterkt at
dette ikke gjøres. Dine tilsynsmyndigheter kan også kreve at denne innstillingen er slått på. Som
standard er retten til tilgang til programvaren koblet til operasjonsnavnet use iPlan RT Dose,
som er koblet til iPlanRTDoseUser-rollen i autorisasjonslagringsfilen. 
Med Authorization Manager (Autorisasjonsbehandling) kan brukere legges til rollen
iPlanRTDoseUser for å få tilgang til programvaren. Kun brukere med gyldig Windows-pålogging
kan gis tilgang. Det er ditt ansvar at denne tildelingen er oppdatert.
Tilsynsmyndighetene kan kreve at du gir nødtilgang til programvaren. I så fall er det ditt ansvar å
opprette en nødtilgang og tilknytte rollen iPlanRTDoseUser for denne brukeren. Det er også ditt
ansvar å begrense bruken av brukerinformasjon for nødstilfeller.

Automatisk avlogging

Når applikasjonen ikke brukes i en bestemt tidsperiode, vil den aktuelle brukeren automatisk
logges av. Tidsperioden før automatisk avlogging stilles inn i iPlanSettings og kan endres av
Brainlab support. 
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Standard tidsavbrudd er 15 minutter. Når dialogboksen for pålogging vises etter et tidsavbrudd
eller når en ny bruker logges på, er Exit-knappen i påloggingsdialogboksen deaktivert, og en
bruker med riktige rettigheter må avslutte applikasjonen på riktig måte.

Endre aktiv bruker

Du kan endre aktiv bruker uten å avslutte iPlan RT:

Trinn

1.

Klikk på Brainlab-ikonet nederst til høyre i applikasjonen for å åpne About iPlan-boksen.

2. Klikk på Change User. Påloggingsdialogboksen vises.

3. Logg på med påloggingsopplysningene dine for å bli aktiv bruker.

Revisjonslogger

Programvaren loggfører pålogging og lagring av planer i en kryptert fil, sammen med opplysninger
om bruker, applikasjon og tidspunkt for handlinger. Hvis du blir kontaktet av tilsynsmyndighetene
eller underlegges juridiske pålegg, kan informasjonen dekrypteres og leveres av Brainlab support.

Sikkerhetsmerknad

Brukere må ikke dele påloggingsinformasjon. Hver bruker er ene og alene ansvarlig for
eventuelle endringer i behandlingsplanen. Hvis brukernavnet eller passordet ikke kan
holdes sikkert, må du ta kontakt med systemadministratoren.

Starte programvaren
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3.2 Oversikt over behandlingsplanlegging

Generell informasjon

Dette kapittelet gir en innføring i grensesnittet til iPlan RT.

Før du begynner

Trinn

1.
Gjennomfør førplanlegging (f.eks. lokalisering av kraniedata, bildefusjonering og innle-
dende objektopprettelse) med iPlan RT Image, hvis det er tilgjengelig for iPlan-arbeids-
stasjonen. 

2. Behandlingsplanen kan nå åpnes i iPlan RT Dose.

MERK: Spesialtegn og vokalmutasjoner som ä, ü og ö bør ikke brukes i pasientnavnet eller
dataplasseringen. Hele filnavnet (inkludert dataplasseringen) må ikke inneholde mer enn 250
tegn.
 

Arbeidsflyt for iPlan RT Dose

Dette er standard arbeidsflyt for behandlingsplanlegging med iPlan RT Dose. Hvert trinn
beskrives detaljert i denne håndboken:

Trinn Se

1. Innlasting av pasientdata. Side 57

2. Overflatesegmentering. Side 73

3. Objektoppretting. Side 109

4. Behandlingsplanlegging. Side 151

5. Doseoptimering (kun IMRT). Side 305

6. Legens gjennomgang. Side 348

7. Fysikerens verifisering. Side 352

8. Avslutter iPlan RT Dose. Side 54

Du blar enkelt mellom trinnene med Navigator (side 47).

Terminologi

Du finner begrepene som brukes i denne veiledningen i side 513.
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3.3 Grunnleggende om planleggingsskjermen

Generell informasjon

I dette avsnittet finner du en innføring i planleggingsskjermene. Se side 463 for mer informasjon.

Skjermlayout

①

②

③

④

⑤

Figur 4 

Planleggingsskjermens innhold

Nr. Komponent Funksjon

① Faner Ulike faner gis for hvert trinn i planleggingen.

② Planleggingsvisninger Planleggingsvisningene gir relevant bildeinformasjon og ytter-
ligere funksjonsknapper. Se side 463.

③ Verktøylinje Verktøylinjens funksjoner varierer avhengig av fanen og trin-
net i planleggingen. Se side 49.

④ Navigation-område Her kan du gå gjennom planleggingstrinnene i anbefalt rekke-
følge. Se side 46.

⑤ Functions-område Her finner du funksjoner som er spesifikke for planlegging-
strinnet. Se side 48.

Grunnleggende om planleggingsskjermen
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Planleggingsdialogboks

Når visse funksjoner blir valgt, åpnes en egen planleggingsdialogboks der du kan definere ulike
innstillinger:

Figur 5 
Etter at du har endret innstillinger i en dialogboks:

Alternativer

Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

Klikk på Cancel for å lukke dialogboksen uten å lagre endringer.

Hvis en verdi utenom de spesifiserte grensene angis i et felt, vil denne verdien enten
erstattes av standardverdien eller den nærmeste gyldige verdien for feltet. Hvis det for
eksempel angis en negativ doseverdi, bruker iPlan RT Dose lavest mulig gyldig doseverdi.
Du må verifisere alle verdiene for å sikre at de passer til klinisk bruk.

SLIK BRUKER DU iPLAN RT

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 45



3.3.1 Navigasjonsområde

Navigator-området

I Navigator-området kan du gå gjennom iPlan Dose-arbeidsflyten.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figur 6 

Nr. Komponent Funksjon

① Go to ... Åpner iPlan Navigator, som gjør det mulig å velge trinn uav-
hengig av rekkefølge.

② Neste trinn
Aktuelt og neste trinn vises alltid i Navigator-området.

③ Gjeldende trinn

④
Pasientnavn, pasient-ID
og behandlingsplanens
navn

MERK: Du kan bruke QuickLoad til å laste inn en ny plan for
denne pasienten ved å klikke på planens navn. Se side 70.
 

⑤ Minimerer iPlan-vinduet, slik at det bare er åpent i bakgrun-
nen.

⑥ Avslutter iPlan-programvaren (se side 54).

⑦ Next Sender deg til neste trinn.

Grunnleggende om planleggingsskjermen
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figur 7 

Nr. Komponent Funksjon

① Oversikt over trinn

Alle tilgjengelige trinn er angitt i iPlan Navigator:

• Fullførte trinn er markert med en hake.
• Det aktuelle trinnet er merket med gult omriss.
• De neste trinnene er merket med blått omriss.
• Velg et trinn ved å klikke på det med musen.

② Forklaringsområdet Du finner en forklaring av det aktuelle trinnet til høyre for over-
sikten over trinn.

③ OK Bekrefter valget og tar deg til det aktuelle trinnet.

④ Cancel Tar deg tilbake til forrige skjermbilde.
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3.3.2 Funksjonsområde

Generell informasjon

Avhengig av det aktuelle planleggingstrinnet vises ulike funksjoner i dette området.

Functions-området

Figur 8 
Velg et trinn ved å klikke på det med musen:
• Tilgjengelige funksjoner er merket med blått omriss.
• Utilgjengelige funksjoner er angitt i grått.

Bruke høyre museknapp

Du får tilgang til enkelte funksjoner ved å klikke på høyre museknapp på et tilknyttet
skjermelement.

Grunnleggende om planleggingsskjermen
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3.4 Generelle verktøylinje- og funksjonsknapper

Generell informasjon

Avhengig av hvilken fane som er valgt i planleggingsområdet kan verktøylinjen og bildevisningen
inneholde funksjonene nedenfor:
• Funksjonsknapper med grå bakgrunn finner du på verktøylinjen.
• Funksjonsknapper med svart bakgrunn finner du i bildevisningene.

MERK: Trinnene Treatment Planning og Dose Optimization gir deg flere tilleggsfunksjoner som
ikke er tilgjengelige for andre planleggingstrinn. Du finner mer informasjon om disse funksjonene
på side 156.
 

Valg av snitt og bildesett

Komponent Funksjon Se

Knappen Slice and Image Set Selection brukes til å velge de
skannede bildene som skal vises i planleggingsvisningen. Side 470

Bla gjennom enkeltsnitt i stigende eller synkende rekkefølge. Side 474

Bla gjennom flere snitt i stigende eller synkende rekkefølge. Side 474

• I rekonstruksjonsvisninger bruker du knappen Depth Scrolling
til å bla gjennom skannede rekonstruksjoner langs aksen som
er angitt av pasientikonet (vises nederst til venstre i bildevis-
ningen). 

• I snittvisninger bruker du knappen Slice Scrolling til å bla
gjennom tilgjengelige snitt. 

Side 475

MERK: Snittsøkefunksjonene er også integrert direkte i enkelte bildevisninger, der de vises mot
en svart bakgrunn.
 

Visningsalternativer

Komponent Funksjon Se

Knappen Options gir deg tilgang til avanserte visningsfunksjoner. Side 486

Med knappen 2D Recenter kan du vise vertikale og horisontale
plan som kan brukes til å justere rekonstruksjonsplanene. Side 482

Med knappen Panning kan du aktivere bildepanorering. Side 485

Med knappen View Types kan du velge hvilken type visning som
skal brukes (plan, 3D eller objekter). Side 478
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Komponent Funksjon Se

Med knappen View Options kan du endre visningsretning (forfra,
lateral venstre, lateral høyre, kaudal eller kraniell). Side 477

Med knappen Composing Options kan du verifisere to bildesnitt
fra ulike datasett som har blitt fusjonert. Side 480

Zoomfunksjoner

Komponent Funksjon Se

Med knappene Zoom In/Out kan du forstørre bildene som vises,
slik at individuelle strukturer, for eksempel tumorer i det skannede
bildet, kan undersøkes nærmere. Du kan også minske bildeforstør-
relsen slik at hele bildet vises. 

Side 483

Knappen Full Screen forstørrer den aktuelle visningen til full-
skjerm. Når du klikker på denne knappen på nytt, gjenopprettes
den originale visningslayouten. 

Side 484

Vindusfunksjoner

Komponent Funksjon Se

Med knappen Windowing kan du justere grånivåfordelingen i de
viste bildene, slik at strukturenes synlighet eller kontrastforhold
kan forbedres.

Side 497

Knappen Advanced Windowing gir deg avanserte alternativer
for justering av gråtone-, Hounsfield- eller SUV-fordelingen for det
valgte bildesettet.

Side 499

Målefunksjoner

Komponent Funksjon Se

Med knappen Measure Hounsfield Units kan du måle Hounds-
field-enhetene til ethvert punkt i et bildesnitt. Side 503

Med knappen Measure Values kan du måle verdien (f.eks. i grå-
tone eller SUV) for ethvert punkt på et bildesnitt. Side 503

Med knappen Measure Distances kan du måle avstander mellom
to punkter i et bildesnitt. Side 506

Med knappen Measure Angles kan du måle vinkelen mellom tre
punkter i et bildesnitt. Side 507

Generelle verktøylinje- og funksjonsknapper
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Diverse funksjoner

Komponent Funksjon Se

Med knappen Screenshot kan du ta et bilde av alle visninger og
dialogbokser på skjermen (skjermdump). Side 508

Med knappen Save Treatment Plan kan du lagre endringer i den
aktuelle behandlingsplanen. Side 52

Med knappen Print kan du skrive ut den fullførte behandlingspla-
nen. Side 399
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3.5 Lagre behandlingsplanen

Generell informasjon

Behandlingsplanen bør lagres ofte under behandlingsplanleggingen.

Slik lagrer du behandlingsplanen

Trinn

1.

Klikk på knappen Save Treatment Plan.

2.

I dialogboksen Save As ... angir du et passende navn og en passende beskrivelse av pla-
nen.

3. Klikk på Save for å fortsette.

Lagre status

Figur 9 
Når lagringen er aktivert, angis lagringsstatusen av en fremdriftslinje.

Plassering for lagring

Behandlingsplanen lagres i en forhåndskonfigurert mappe (se side 363).

Lagre behandlingsplanen
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Godkjenning av plan

Figur 10 
Hvis du har lagret behandlingsplanen etter plangodkjenning (se side 350 og side 358), vises
bekreftelsesmeldingen ovenfor. Denne meldingen informerer også om at dersom du åpner en
annen planleggingsoppgave enn Physician’s Review eller Physicist’s Verification med den
aktuelle planen, er godkjenningen ugyldig.
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3.6 Avslutte iPlan RT

Generell informasjon

Du kan avsluttet programvaren når som helst via avslutningsikonet eller iPlan Navigator.

Slik avslutter du med avslutningsikonet

Trinn

Klikk på avslutningsikonet for å avslutte programvaren.

Slik avslutter du med iPlan Navigator

Trinn

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

2.

Velg Exit og klikk på OK.

Avslutte iPlan RT
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Andre nødvendige trinn

Hvis du har endret behandlingsplanen, kan du lagre endringene ved å klikke på Yes i meldingen
som vises.
Klikker du på No, avsluttes programmet uten at endringene lagres.

Figur 11 
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4 LASTE INN PASIENTDATA
4.1 Lasting og import

Generell informasjon

Planleggingsdata lagret i Brainlab-format (for eksempel etter førbehandling med iPlan RT Image)
kan lastes inn i iPlan RT Dose.
MERK: Hvis behandlingsplanen inneholder objekter, må funksjonen Prepare for Export brukes
før lagring av behandlingsplanen av iPlan (Cranial) 3.0 for å kunne åpne den i iPlan RT Image
4.1.1.
 

Filformater

Følgende formater kan lastes inn i iPlan RT:

Programvare Filformat

iPlan RT Dose xBrain opprettet av iPlan RT Dose eller iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM-bilder kan legges til med Add Data-funksjonen.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Bare datasett som ikke inneholder doseplan.

Brainlab Elements -
Arbeidsflyt for konturering
ved strålebehandling

xBrain fra Patient Data Manager 2.0.

MERK: Planer lagret i iPlan RT Adaptive kan ikke lastes inn i iPlan RT Dose før Prepare for Re-
planning-trinnet er utført.
 

Bildeverifisering

Bilder som har blitt importert fra et ikke-DICOM-format (for eksempel overførings-DLL-er), har ikke
referanseramme-UID-sett. Påse at de opprettede bildesettene inneholder riktige bilder (for
eksempel at det ikke finnes urelaterte bilder fra forskjellige koordinatsystemer i ett sett).

Generell prosedyre

Lasting og import av data omfatter generelt følgende trinn, som kan variere avhengig av innholdet
i de valgte dataene og datatypen.

Trinn

1. Velg dataarkivet som dataene skal lastes inn fra.

2. Velg pasientdataene som skal overføres.

3. Velg den aktuelle pasientstudien.
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Trinn

4. Velg den relevante behandlingsplanen.

5. Aktiver bildedatalasting.

Når disse trinnene er utført, kan du begynne behandlingsplanleggingen.

Sikkerhetsmerknad

Når iPlan RT legges inn fra Patient Data Manager 2.0, kan det hende at autosegmenterte
objekter ikke er godkjent. Gjennomgå objektene nøye.

Ikke bruk deler av de totale utdataene generert av én applikasjon (for eksempel
målkoordinater vist iPlan stereotaxy) som inndata for en annen applikasjon (for eksempel
isosenterkoordinater i iPlan RT Dose). Den resulterende behandlingsplanen kan være
kritisk feil hvis den utvekslede delen av dataene blir behandlet på en inkonsekvent måte
fordi du ikke kan utveksle alle de nødvendige databegrensningene (for eksempel kan gitte
koordinater bare brukes på riktig måte hvis merkingen, koordinatsystemet og spesielt
definisjonen av opprinnelsen er absolutt identiske). Eksempel: Hodering/lokalisator-
koordinatene kan peke til en annen anatomisk posisjon, avhengig av hvilket bildesett som
brukes som sterotaktisk referanse og definerer koordinatsystem/opprinnelse for hodering/
lokalisator i den ene og den andre applikasjonen.

Når en behandlingsplan med flere lokaliseringer som er lagret med iPlan 3.0 Stereotaxy blir
lastet inn i iPlan RT Image 4.1, kan ikke den stereotaktiske referansen defineres av
brukeren i iPlan RT Image 4.1 slik det ble gjort i iPlan 3.0 Stereotaxy. For å hindre skader på
pasienter på grunn av feilplasserte stereotaktiske koordinater senere i iPlan RT Dose, skal
ikke brukeren overføre flere lokaliseringer til iPlan RT Image 4.1 eller flytte den irrelevante
lokaliseringen før man fortsetter med iPlan RT Dose.

Hvis pasientnavnet eller ID-en til en pasient ikke er skrevet i de opprinnelige dataene, blir
det satt til "<unknown>". Dette gir en mulig risiko for å velge feil pasientdata for
behandlingen. Informer skanneroperatøren om alltid å føre opp riktig navn og ID i dataene.

Kateter- og simuleringsresultatobjektene lagres på en slik måte at de kan lastes inn
sammen med andre applikasjoner. Dette betyr at allerede simulerte katetre og
simuleringsobjekter kan endres med andre applikasjoner enn iPlan Flow 3.0. Så snart et
simulert kateter er endret, representerer ikke simuleringsobjektet lenger et
simuleringsresultat for dette kateteret. Det er brukerens ansvar å ikke endre katetre eller
simuleringsresultatobjekter manuelt.

Lasting og import
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4.1.1 Laste inn og importere veivisersider

Veivisersider

Pasientdata kan lastes inn og importeres med en rekke veivisersider.

②
③

①

④

⑤

Figur 12 

Håndtere veivisersider

Nr. Komponent Funksjon

① Details-område Dette gir tilleggsinformasjon om de valgte pasientdataene.

② Liste over tilgjenge-
lige data

Avhengig av det aktuelle trinnet gir denne listen mulighet til å velge
tilgjengelig data, som arkivtyper, pasientstudier eller bildeserier.

③ Listeoverskrifter

Du kan sortere listedataene i henhold til hvilken som helst av over-
skriftene ved å klikke på den aktuelle overskriften.
Dataene kan ordnes i stigende eller fallende rekkefølge - den aktu-
elle rekkefølgende angis med piler ved siden av overskriftsnavnet.

④ Alternativområdet

Dette inneholder alternative innstillinger som varierer avhengig av
gjeldende trinn.
Hvis du ønsker det, kan disse funksjonene skjules ved å klikke på
pilknappen over listefunksjonene. Et klikk på pilknappen viser disse
funksjonene igjen.
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Nr. Komponent Funksjon

⑤ Generelle knapper Disse inneholder generelle veivisersideknapper som vises på hver
veiviserside.

Knapper på veivisersiden

Knappene som vises på flere veivisersider, er oppført nedenfor.
Funksjonene som bare gjelder én veiviserside, er forklart i beskrivelsen for gjeldende trinn.

Komponent Funksjon

Back Tar deg til tidligere trinn.

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

Next Tar deg til neste trinn i alle tilfeller.

Delete

Sletter permanent alle valgte filer. Systemet ber alltid om endelig bekreftel-
se før det sletter filer.
• Bare pasientdata på harddisken kan slettes.
• Hvis den siste pasienten blir slettet under pasientvalget, kommer du til-

bake til arkivsiden.
• Hvis det bare finnes én pasientstudie under studievalget, kan den ikke

slettes.
• Sletting av et arkiv fjerner bare oppføringen fra arkivlisten. Ingen pasient-

data blir slettet.

Logfile ... Viser en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er full-
ført så langt (se side 72).

Select All Velger alle oppføringer i gjeldende liste.

Deselect All Fjerner alle oppføringer på gjeldende liste.

Data kan slettes fra harddisken selv om den er innstilt på skrivebeskyttelse.

Lasting og import
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4.2 Laste inn bildedata

Tilgang til behandlingsplan

Hver behandlingsplan kan bare åpnes av én bruker om gangen.

Laste inn flere planer

Bare én behandlingsplan kan åpnes om gangen. Hvis du allerede redigerer én behandlingsplan,
og enten laster inn en ny behandlingsplan eller lukker applikasjonen uten å lagre, mister du
eventuelle endringer du har gjort i den første behandlingsplanen.

Behandlingsplanformat

Behandlingsplaner kan ikke lastes inn hvis de ikke inneholder et CT-datasett.

Innhold i behandlingsplanen

Hvis objekter (for eksempel PTV eller OAR) som brukes til doseplanlegging har blitt
overført til et annet snittsett eller fjernet fullstendig fra behandlingsplanen under redigering
i iPlan RT Image, kan ikke behandlingsplanen lastes inn i iPlan RT Dose.

Hvis en behandlingsplan i iPlan RT Dose byttes ut med et iPlan RT Image (for eksempel
tumorform eller bildefusjon), må du sørge for at den endelige iPlan RT Dose-planen
tilpasses de siste endringene. Det kan oppstå feilbehandling av pasienten hvis iPlan RT
Dose-planen ikke stemmer overens med behandlingsparametrene i iPlan RT Image.

Laste inn planer fra en tidligere programvareversjon

Figur 13 
Hvis en behandlingsplan som inneholder én eller flere isosenterkoordinater og
behandlingselementgrupper (for eksempel for stråler eller buer) med identiske navn blir lastet inn
fra en tidligere programvareversjon, vises en tilsvarende melding.
• Prefikset "Group" eller "Coord" blir lagt til etter behov.
• Hvis det nye elementnavnet har mer enn 22 tegn, vises også et vindu der navnet kan endres

manuelt.
Dette sikrer unike og konsekvente navnekonvensjoner når planlagte data eksporteres for senere
bruk under pasientbehandling.
MERK: Hvis det finnes identiske navn på stråle- eller bueelementer er innlagt i planen, blir disse
også utvidet automatisk med et passende prefiks.
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Laste inn en iPlan RT Phantom QA-plan

Prøveplanene opprettet i iPlan RT Phantom QA (se side 451) for kvalitetssikringsformål skal
ikke lastes inn i andre iPlan RT-applikasjoner til bruk ved planlegging av pasientbehandling.

Figur 14 

Laste inn en iPlan RT Adaptive-plan

Planer opprettet i iPlan RT Adaptive (se side 417) er kanskje ikke lastet inn i andre iPlan RT-
applikasjoner til bruk ved planlegging av pasientbehandling.

Laste inn en godkjent plan

Figur 15 
Hvis en behandlingsplan som allerede er godkjent blir lastet inn, angir en programvaremelding at
hvis du fortsetter til visse trinn vil godkjennelsen bli ugyldig.
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Laste inn planer som er endret i iPlan RT Image

Figur 16 
Hvis en behandlingsplan som var redigert i iPlan RT senere redigeres i iPlan RT Image og
deretter blir åpnet på nytt i iPlan RT, blir du bedt om å gjennomgå grundig nøyaktigheten i den
resulterende behandlingsplanen.
Sletting, flytting eller endring av objekter fra ett bildesett til et annet kan ødelegge
behandlingsplanen fullstendig.

Når planen har blitt endret med andre programvaremoduler (for eksempel iPlan RT Image)
etter at den allerede inneholder en behandlingsplan (for eksempel isosenterkomponenter
osv.), må brukeren sjekke riktigheten i planinnholdet svært omhyggelig etter å ha lastet det
inn svært.

Sikkerhetsmerknader

Hvis en behandlingsplan er endret med en annen programvareapplikasjon (for
eksempel iPlan RT Image) etter at behandlingsinformasjonen (for eksempel
isosentergrupper) har blitt definert, må du kontrollere planinnholdet nøye etter innlasting
for å sørge for at tidligere planlagt innhold ikke har blitt slettet utilsiktet.

Hvis en behandlingsplan har blitt optimert for IMRT (se side 305), er det ikke tillatt med
senere endringer (for eksempel av vokselobjekter) med en annen programvareapplikasjon,
for eksempel iPlan RT Image. Dette kan gjøre optimeringen ugyldig.

Hvis en behandlingsplan blir endret med en annen programvareapplikasjon (for
eksempel iPlan RT Image) etter at stråler eller buer har blitt definert, kan vevsmodellen (se
side 73) ha forskjøvet seg i forhold til CT-referanseskanningen på grunn av en ny
lokalisering eller en bildefusjon. Du må derfor kontrollere nøye dybdeekvivalensen og
vevsoppføringen i lysbueplan/dybdeprojeksjon-visningen (se side 244) for alle stråler eller
lysbuer.
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Laste inn planer med en endret bildefusjonering

Figur 17 
Hvis en fullført dosebehandlingsplan blir åpnet i iPlan RT Image og det gjøres endringer i
bildefusjonsinformasjonen i behandlingsplanen, må de planlagte dosefordelingene og
strålebanene gjennomgås nøye når den endrede behandlingsplanen blir lastet inn i iPlan RT
Dose. Dette fordi endringer i den opprinnelige bildefusjoneringsinformasjonen kan resultere i et
annet rotdatasett for fusjonering, som i sin tur resulterer i et annet snittsett for justering. Se side
91 for mer informasjon.

Laste inn planer med egendefinert orientering

Planer med egendefinert orientering som ikke støttes av iPlan RT, skal forkastes for å kunne
fortsette med planleggingen. Hvis du prøver å laste inn en slik plan, vises denne dialogboksen:

Alternativer

Yes: Forkast egendefinert orientering og fortsett med planen.

No: Ikke kasser egendefinert orientering og gå tilbake til innlastingsdialogboksen for å velge en
annen plan.
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4.2.1 Velge et arkiv

Veivisersiden Load Archives

Veivisersiden Load Archives vises med en gang programmet starter opp.
Det er bare mulig å laste inn behandlingsplandata i Brainlab-format.

Figur 18 

Slik laster du inn et arkiv

Trinn

1. Som en hjelp ved navigeringen klikker du på den aktuelle kolonneoverskriften for å sorte-
re arkivene i henhold til navn, dataformat eller katalog etter behov.

2. Velg ønsket arkiv ved å klikke på navnet eller ikonet.

3. Klikk på Next for å vise pasientdataene i arkivet.

Avanserte funksjoner for arkivvalg

Følgende avanserte funksjoner finnes til høyre på veivisersiden Load Archives:

Komponent Funksjon Se

New Archive Hvis et passende arkiv ennå ikke har blitt konfigurert, kan denne
funksjonen brukes til å opprette dataene du ønsker å overføre. Side 364

Settings Definer spesifikke innstillinger for det valgte arkivet. Side 364

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet ber alltid om endelig
bekreftelse før det sletter filer. Side 60

Logfile ... Viser en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene
som er fullført så langt. Side 72
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4.2.2 Velge pasienten

Veivisersiden Pasients

Når et arkiv har blitt valgt, vises veivisersiden for pasientvalg.

Figur 19 

Slik laster du inn en pasient

Trinn

1. Som en hjelp ved navigeringen klikker du på den aktuelle kolonneoverskriften for å sorte-
re pasientfiler i henhold til navn, ID eller fødselsdato etter behov.

2. Velg nødvendig pasientfil ved å klikke på navnet eller ikonet.
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Trinn

3. Klikk på Next for å gå til neste trinn.

MERK: Pasienten uthevet med blå farge er den valgte pasienten.
 

Avanserte funksjoner for pasientvalg

Følgende avanserte funksjoner finnes til høyre på veivisersiden Patients.

Komponent Funksjon

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet ber alltid om endelig bekreftelse før
det sletter filer (se side 60).

Logfile ... Viser en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført
så langt (se side 72).

Refresh Oppdaterer visningen, for eksempel når en ny pasient blir lagt til i katalogen på
harddisken.

Search Filtrerer visningen i henhold til angitt Patient Name eller Patient ID.

Reset Tilbakestiller filteret slik at alle tilgjengelig data nå vises på nytt.

Neste trinn

Hvis den valgte pasientfilen inneholder flere studier, blir du bedt om å velge en spesifikk studie (se
side 68).
Hvis pasientfilen inneholder bare én studie, blir du sendt til behandlingsplanvalget (se side 69).
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4.2.3 Velge en studie

Veivisersiden Studies

Hvis pasientdataene du har lastet inn inneholder flere studier, blir du bedt om å velge en
pasientstudie.

Figur 20 

Slik velger du ønsket studie

Trinn

1. Som en hjelp ved navigeringen klikker du på den aktuelle kolonneoverskriften for å sorte-
re pasientstudier i henhold til studie, kommentar eller dato etter behov.

2. Velg ønsket pasientstudie ved å klikke på navnet eller ikonet.

3. Klikk på Next for å fortsette til behandlingsplanvalget (se side 69).

MERK: Hvis bare én pasientstudie er tilgjengelig, vil systemet åpne den og fortsette til neste trinn.
 

Laste inn bildedata

68 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.2.4 Velge en behandlingsplan

Veivisersiden Plans

Figur 21 

Slik velger du behandlingsplanen

Trinn

1.
Som en hjelp ved navigeringen klikker du på den aktuelle kolonneoverskriften for å sorte-
re behandlingsplaner i henhold til plannavn, bruker, opprettingsdato eller planbeskrivelse
etter behov.

2. Velg ønsket behandlingsplan ved å klikke på navnet eller ikonet.

3. Klikk på Next for å laste inn den valgte behandlingsplanen.

MERK: Hvis bare én behandlingsplan er tilgjengelig, vil systemet åpne den og fortsette til neste
trinn.
 

Planstatus

①

②

Figur 22 

Nr. Komponent

① Godkjente planer (tommel opp-ikon). Se side 347.

② Planer som krever ytterligere redigering (blyantikon).
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Slik laster du inn en behandlingsplan med QuickLoad

Slik laster du raskt inn en annen behandlingsplan for samme pasient (QuickLoad):

Trinn

1.

Klikk på pasientens navn ① i Navigator-området:

①

2. Listen over behandlingsplaner for denne pasienten vises (Figur 21). Velg én for å laste
den inn umiddelbart.

Laste inn bildedata

70 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.2.5 Laste inn valgte data

Laste inn veivisersiden

De valgte dataene lastes inn automatisk når de nødvendige trinnene er fullført.

①

② ③

Figur 23 

Nr. Komponent Funksjon

① Details-område Detaljer om data som blir lastet inn.

② Fremdriftslinje Angir status for datainnlastingen.

③ Abort-knapp Avbryter datainnlastingen.

Neste trinn

Programvare Neste trinn Se

iPlan RT Dose Overflatesegmentering Side 73

iPlan RT Adaptive Vis og importer Side 419

iPlan RT Phantom QA Overflatesegmentering Side 453

iPlan RT Review Legens gjennomgang Side 348

Hvis den valgte behandlingsplanen ble endret med programvare som f.eks. iPlan RT Image
etter innledende redigering i iPlan RT Dose, må planinnholdet gjennomgås grundig etter
innlastingen.
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4.3 Loggfiler

Generell informasjon

En loggfilfunksjon finnes på visse veivisersider for dataoverføring og på veivisersidene for
DICOM-eksport- og -importfunksjonene (se side 375). Ved å bruke denne funksjonen kan
loggfilene som genereres av systemet for de aktuelle trinnene, vises og redigeres hvis dette er
nødvendig.
MERK: iPlan RT Adaptive gir bare DICOM-import.
 

Aktivere loggfilvisning

Loggfilvisning aktiveres ved å klikke på Logfile ... i alternativområdet til høyre på veivisersiden.

Filvisning

① ② ③

Figur 24 

Visning

Nr. Komponent

① Filnavn og filplassering.

② Loggfilens innhold.

③

Klikk på Editor hvis du vil endre innholdet i loggfilen eller hvis du vil lagre den på en an-
nen plassering.
MERK: Loggfilen vises i redigeringsprogrammet Notepad, der du kan endre den og/eller
lagre den på ønsket plass.
 

Loggfiler
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5 OVERFLATESEGMENTE-
RING

5.1 Hva er overflatesegmentering?

Generell informasjon

For å kunne utføre doseberegning med iPlan RT Dose må du definere en egnet vevsmodell som
består av:
• Et ortogonalt bildesett som er utledet fra et referansesett (se side 90)
• Ytterkontur (se side 98)
• Benketopp (valgfritt, se side 85)
• Valgfrie objekter (f.eks. bolus) med en definert HU-verdi (se side 104)

MERK: Alle etterfølgende doseberegninger er basert på den resulterende vevsmodellen.
 

Bruk av CT-skanninger med koniske stråler kan føre til feil doseberegning.

Slik utfører du overflatesegmentering

Trinn

1. Angi parametre for korrigering. Disse parametrene gir informasjon om skanningen, og er
nødvendige for at iPlan RT Dose skal kunne tolke pasientdataene på riktig måte.

2.

Skift referansesett etter behov. Hvis du skifter referansesett, må du kontrollere at parame-
trene fortsatt er gyldige.
MERK: Unntak (effektiv fra versjon iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Endring av refe-
ransesett er ikke mulig hvis du legger til en lokalisert oppdateringsskann til en eksisteren-
de lokalisert behandlingsplan. I dette tilfellet er de nyeste lokaliserte datasett automatisk
definert som referansesett, manuelle modifikasjoner er ikke tillatt.
 

3.
Juster konturene. iPlan RT Dose genererer en overflatekontur. Siden kun informasjonen i
denne ytterkonturen tas hensyn til under doseberegning, kan du justere denne etter be-
hov.

4. Angi referansepunkter. Et referansepunkt i ikke-lokaliserte kranielle og ekstrakranielle da-
ta kan være nyttig ved senere innretting av pasient.

5. Legg til eventuelle 3D-objekter, f.eks. en bolus.

Starte en ny plan

Når du laster inn en behandlingsplan, sendes du videre til trinnet Surface Segmentation.
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Alternativer

1. Hvis den valgte behandlingsplanen inneholder flere fusjonerte CT-sett, blir du først bedt om å
velge ønsket referansesett (se også side 89).

2. Hvis:
- behandlingsplanen tidligere ble redigert ved bruk av iPlan RT Image eller en tidligere ver-

sjon av iPlan RT Dose, eller
- du oppretter en ny plan

Blir du bedt om å definere ulike korrigeringsparametre i dialogboksen Set Parameters.

Hvis informasjonen om overflatesegmentering allerede har blitt oppgitt, blir du sendt videre til ho-
vedskjermbildet.

Hva er overflatesegmentering?
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5.1.1 Oversikt over tilgjengelige funksjoner

Skjermbildet for overflatesegmentering

Figur 25 

Fanen Functions

Komponent Funksjon Se

Choose Refe-
rence Set...

Gir deg mulighet til å velge et referansedatasett for vev/dose og
DRR-beregning for senere innretting av pasient. Side 89

Set Reference
Point

Gir deg mulighet til å angi et referansepunkt i ikke-lokaliserte
pasientdata. Side 77

Set Parame-
ters...

Gir deg muligheten til å definere konverteringstabeller for kon-
vertering av Hounsfield til elektrontetthet, samt definere andre
grunnleggende behandlingsparametre.

Side 97

Brush Size Surf-
ace Adjustment

Disse funksjonene gir deg mulighet til å manuelt justere kontu-
rinformasjonen som programvaren tar hensyn til under dosebe-
regningen.
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i fanen Overview.

Side 98

Remove 3D Re-
gion

Gir deg mulighet til å slette tredimensjonelle objekter fra data-
settet. Side 107

Smooth Outer
Contour 

Gir deg mulighet til å utjevne overflaten på planlagte 3D-objek-
ter for å forenkle dosekorrigering. Side 99

Update Tissue Gir deg mulighet til å vise endringene du har gjort på vevskontu-
rer og på vevsmodellen. Side 102

Original / Tissue-
glidebryter

Gir deg muligheten til å sammenligne det opprinnelige CT-snit-
tet med dets modifiserte rekonstruksjon (vevsmodell). Side 102

Show All Objects Viser alle definerte objekter.

Heterogenity
Correction

Med denne avmerkingsboksen kan du bestemme om dosen
skal planlegges ved bruk av elektrontetthetsinformasjonen fra
bildedataene.

Side 103
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Fanen Artificial

Fanen Artificial i funksjonsområdet har flere funksjoner for ikke-vevselementer, f.eks. medisinske
implantater og bolusmateriale.

Komponent Funksjon Se

Define Bolus

Når du behandler en PTV som ligger nær hudoverflaten, gir
denne funksjonen mulighet til å definere et spesifikt objekt slik
at det representerer den vevsekvivalente bolusen som er plas-
sert over huden i slike tilfeller.

Side 104

Overwrite HU
HU Value

Gir deg mulighet til å definere en spesifikk HU-verdi som skal
anvendes på et spesielt objekt, for eksempel et medisinsk im-
plantat.

Side 106

Hva er overflatesegmentering?

76 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



5.2 Angi parametre for korrigering

Generell informasjon

Du kan angi parametre for å sikre at iPlan RT Dose tolker bildedataene på riktig måte.

Angi parametre for en ny plan

Du blir bedt om å angi parametre når:
• du åpner en ny plan fra iPlan RT Image eller en plan som ble opprettet i en tidligere versjon av

iPlan RT Dose
• du oppretter en ny plan

Slik angir du parametre

Du kan justere parametre når som helst ved å klikke på Set Parameters ... for å åpne
dialogboksen Set Parameters. 

Tilgjengelige parametre for korrigering

Du kan angi følgende parametre:
• Konvertering av HU (Hounsfield-enhet) til ED (elektrontetthet) (se side 79)
• Behandlingstype (se side 84)
• Skanne- og behandlingsretning (se side 88)
• Terskel for pasientdeteksjon
• Oppløsning på vevsmodell (se side 81)
• Doseoppløsning
• Innstillinger for benketopp (se side 85)

Dialogboksen Set Parameters

Figur 26 
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Bekrefte innstillingene

Når du har konfigurert ønskede innstillinger og bekreftet den oppgitte informasjonen om
lokaliserings-, skanne- og behandlingsretning (se side 88), kan du bekrefte innstillingene og
fortsette med overflatesegmentering ved å klikke på OK.

Angi parametre for korrigering
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5.2.1 Konvertering av HU (Hounsfield-enhet) til ED (elektrontetthet)

Generell informasjon

Du kan sikre at konverteringen av CT-skannerspesifikke Hounsfield-enheter i pasientskanningene
til ekvivalente verdier for elektrontetthet er korrekt.
Dette er spesielt nyttig der direkte lineær konvertering ikke er mulig, for eksempel i tilfeller med
pasientvev.

Funksjoner for konvertering

HU-til-ED-konverteringsdata vises i dialogboksen Set Parameters:

①

③
②

Figur 27 

Nr. Komponent Funksjon

① Liste over konverte-
ringstabeller

En liste over de tilgjengelige HU-til-ED-konverteringstabellene.
En standard konverteringstabell basert på verdier som er typiske for
tidligere versjoner av iPlan RT Dose, oppgis automatisk.

② Konverteringskurve Dataene i den valgte konverteringstabellen vises som en konverte-
ringskurve.

③ Konverteringspunkt De individuelle konverteringsekvivalentene som oppføres i den
valgte tabellen, vises som konverteringspunkter i kurven.

MERK: Ved innlasting av behandlingsplaner som er generert ved bruk av iPlan RT Dose 3.0, vil
HU-konverteringstabellene bli erstattet av verdiene i den valgte konverteringstabellen.
 

Slik redigerer du konverteringstabeller

Alternativer

Hvis du vil endre en eksisterende tabell, velger du den relevante tabellen ① og klikker på Edit.

Klikk på New i listen over konverteringstabeller for å opprette flere konverteringstabeller.
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I begge tilfeller vises dialogboksen Edit Table.

Figur 28 

Trinn

1. Skriv inn et passende navn på skanneren som konverteringstabellen skal brukes på. Nav-
net på skanneren må være unikt.

2. Skriv inn passende konverteringsverdier i de tilhørende feltene, for eksempel som fast-
slått basert på fantomtesting.

3. Klikk på OK for å bekrefte oppføringene dine.

4. Den korresponderende konverteringskurven oppdateres nå tilsvarende.

Krav til konverteringstabell

Konverteringstabeller må oppfylle følgende krav:
• Tabellen må inneholde minst to oppføringer.
• Hver HU- eller ED-verdi kan kun defineres én gang.
• Verdier kan kun skrives inn i strengt monoton stigende rekkefølge.
• Maksimal HU-verdi er +3071.
• Verdiparet HU -1000 = ED 0.00 er en standardinnstilling som må inkluderes i

konverteringstabellen.
• Den korresponderende ED-verdien for HU-verdien +3071 er brukerdefinerbar, og må oppgis.

Sannsynlighetskontroll

Når du trykker på OK, vil en sannsynlighetsjekk kontrollere om dataene som er skrevet inn, er
innenfor rimelige grenser. Hvis grensene overskrides, vises det en varselmelding.
I dette tilfellet må du dobbeltsjekke dataene som er skrevet inn, før de godkjennes og brukes til
behandling.

Brukeren må nøye kontrollere at verdiene som skrives inn i HU-til-ED-
konverteringstabellen, er korrekte før de godkjennes og brukes til planlegging.

Angi parametre for korrigering
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5.2.2 Justere HU-terskelen for pasientvevsdeteksjon

Innstillinger for pasientdeteksjon

Når CT-pasientdataene lastes inn for første gang, vil iPlan RT Dose automatisk definere en
standard terskelverdi på -200 HU som en nedre grense for vevsmodellens ytterkontur.

Figur 29 

Slik endrer du HU-terskelen

Du kan endre terskelverdien for definering av ytterkonturen i feltet HU Threshold i dialogboksen
Set Parameters.

Slik legger du til innelukkede hulrom

Den automatiske konturalgoritmen fyller automatisk eventuelle hulrom innenfor denne
ytterkonturen.

Alternativer Se

For å sikre at algoritmen også tar hensyn til disse hulrommene for senere dosebe-
regning, må du velge avmerkingsboksen Add fully enclosed cavities to patient. Side 100

Ytterkonturen kan justeres senere, f.eks. for å ekskludere data som ikke er rele-
vante for doseberegning, f.eks. artefakter fra skanneren eller lufthulrom. Side 98

I tilfeller med ikke-lokaliserte datasett kan vevsmodellområdet være begrenset. Side 84

Slik legger du til en ekstern ytterkontur

En ekstern ytterkontur kan også importeres på forhånd, i iPlan RT Image. Denne eksterne
ytterkonturen kan deretter detekteres i iPlan RT Dose.

Trinn

1. For å detektere en ekstern ytterkontur som er opprettet på denne måten i iPlan RT Dose,
må den defineres i det samme CT-settet som er valgt som referansesett (se side 90).

2.

Når alle innstillinger har blitt utført i dialogboksen Set Parameters, vil du bli bedt om å
velge den eksterne ytterkonturen som er opprettet i iPlan RT Image, eller den interne yt-
terkonturen som er opprettet basert på Patient Detection Settings som er beskrevet
ovenfor.

3.
Hvis du bestemmer deg for å velge den eksterne ytterkonturen som er opprettet i iPlan
RT Image, vil den konverteres til en vanlig intern ytterkontur. Denne konverteringen kan
bare gjøres én gang, og kan kun reverseres ved å laste inn planen på nytt.
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5.2.3 Justere oppløsningen på vevsmodellen

Generell informasjon

Du kan justere oppløsningen på vevsmodellen for å optimere balansen mellom systemytelsen og
nøyaktigheten på doseplanleggingen.
MERK: En lavere oppløsning på vevsmodellen kan føre til en mindre nøyaktig doseberegning.
 

Slik endrer du oppløsningen på vevsmodellen

Trinn

1.

I feltene for skannekoordinater under Resolution of Tissue Model i dialogboksen Set
Parameters skriver du inn faktoren som den opprinnelige skanneoppløsningen for vevs-
modellen skal reduseres med.

2.

Hvis du aktiverer avmerkingsboksen Use Average Slice Distance, beregnes det også en
gjennomsnittlig snittavstand for den resulterende vevsmodellen. Denne er basert på gjen-
nomsnittet av alle snittavstander som er inkludert i referansesettet. Det faktiske antallet
skannesnitt forblir uendret.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke aktiveres, vil den korteste snittavstanden i referan-
sesettet anvendes uniformt for vevsmodellen. Antall skannesnitt økes tilsvarende.

MERK: I egenskapene for bildesettet, som du kan se i fanen Plan Content (se side 476), finner
du informasjon om snittavstandene som er tilgjengelige for det relevante bildesettet.
 

Systemytelse

Nødvendig systemminne for de konfigurerte innstillingene og den resulterende oppløsningen er
angitt nederst i området Resolution of Tissue Model.

Slik verifiserer du endringer i vevsoppløsning

For å verifisere endringene dine sammenlignet med den eksisterende skanneinformasjonen kan
du bruke funksjonen Update Tissue (se side 102) i funksjonsområdet.
For å få nøyaktig sammenligning kan det også være nyttig å deaktivere alternativet Display
Interpolation (se side 487).
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5.2.4 Justere doseoppløsning

Doseoppløsning og DVH

Innstillingene for doseoppløsning som er oppgitt i dialogboksen Set Parameters brukes som et
grunnlag for definering av rutenettet for doseberegning i dosevolumhistogrammet (se side 218). 

Slik justerer du doseoppløsningen

Trinn

1.

Doseoppløsningen justeres under Dose Resolution Settings.

Jo lavere verdi i millimeter som oppgis i feltet Dose Resolution, desto høyere nøyaktig-
het under doseberegningen.

2.
For å sikre at rutenettstørrelsen automatisk kan justeres for nøyaktig doseberegning, og-
så i tilfeller med svært små strukturer, anbefales det at avmerkingsboksen Finer for
Small Objects aktiveres.

Endre doseoppløsning i DVH

Innstillingene du konfigurerer her, kan også endres senere i selve dosevolumhistogrammet (se
side 218).

Nøyaktigheten av doseberegningen beror på den brukerdefinerte rutenettoppløsningen for
dosen. Verdien som brukes for godkjenning av den endelige behandlingsplanen, må være
så lav som mulig og ikke høyere enn 5 mm. Ved små objekter som er mindre enn 30 mm,
anbefaler vi på det sterkeste verdier på 3 mm eller mindre.

OVERFLATESEGMENTERING

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 83



5.2.5 Angi behandlingstypen

Slik angir du behandlingstypen

Avhengig av behandlingen som skal utføres, velger du enten Cranial eller Extracranial i
Treatment Type-området i dialogboksen Set Parameters.

Figur 30 

Objektkutting

I tilfeller med ikke-lokaliserte kranielle datasett og ekstrakranielle datasett kan du manuelt angi et
kutteomåde for å fjerne områder som ikke kreves for doseberegning, f.eks. skannerbenk.

Figur 31 
For lokaliserte kraniedatasett justerer programvaren automatisk kutteområdet i x-y-retningen i
henhold til området inne i lokalisatorboksen, basert på lokalisatorboksens referanseramme. I dette
tilfellet er ikke objektkuttingsfunksjonen tilgjengelig.

Sjekk nøyaktigheten på den resulterende ytterkonturen og vevsmodellen. Hele området
som er relevant for behandlingen, må dekkes av konturen.

Slik endrer du kutteområdet

Trinn

1.

Klikk på knappen Adjust Outer Contour Region til høyre for dialogboksen.

2. I en av visningene Axial, Coronal eller Sagittal plasserer du musen over den blå ram-
men og justerer rammen slik at området som skal fjernes blir ekskludert.

3. Når du klikker på OK i dialogboksen Set Parameters, bekreftes valget ditt, og det valgte
området ekskluderes fra ytterkonturen.
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5.2.6 Stille inn benketoppen

Generell informasjon

Hvis stråling sendes gjennom et fast karbonfiberlag, slik som en benketopp, vil det forekomme
svekkelse og doseakkumulering. Ved å spesifisere hvilken benketopp som skal brukes i den
planlagte behandlingen i dialogboksen Set Parameters, kan det tas høyde for disse effektene
under doseplanleggingen.

Innstillinger for benketopp

Dette alternativet er tilgjengelig for ekstrakranielle behandlinger og for kranielle behandlinger der
det brukes Brainlab Frameless SRS CT/Angio Localizer & Target Positioner eller H&N
Localizer and Target Positioner.
Kun planer som er lokalisert med samsvarende lokalisatorer, skal brukes og kan lastes inn med
iPlan RT.

Figur 32 
MERK: Når det brukes rammeløs SRS universalt CT-overlegg med lokalisatorboksen, justerer
programvaren kutteområdet automatisk i x-y-retningen i henhold til området inne i
lokalisatorboksen. Ettersom CT-overlegget kuttes, er det nødvendig å velge rammeløs SRS
universell benkforlengelse i innstillingene for benketoppen hvis det skal tas hensyn til
benketoppen under doseplanleggingen.
 

Slik tilpasser du innstillinger for benketopp

Trinn

1. Når du skal velge en benketopp, må du aktivere avmerkingsboksen Add Table Top i dia-
logboksen Set Parameters.

2. Velg ønsket hodeforlengelse på rullegardinmenyen.

3. I visningen Coronal i dialogboksen Set Parameters ruller du gjennom bil-
desettet til topplaget av tabellen i bildet er synlig.

4.

Aktiver knappen Adjust Outer Contour Region til høyre i dialogboksen Set
Parameters.
(Bruk av en annen funksjonsknapp gjør det nødvendig å reaktivere knappen
Adjust Outer Contour Region).

5. I visningen Coronal plasserer du musen over den blå/gule rammen og flytter konturen til
hodeforlengelsen til den endelige posisjonen som er beregnet til behandling.

6. I visningene Axial/Sagittal finjusterer og gjennomgår du tilpasningen.

7. Klikk på OK i dialogboksen Set Parameters for å bekrefte innrettingen.

8. Når du har valgt en benketopp, vises denne i rekonstruksjonsvisningene (se side 84).
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Tetthetsinformasjonen for benketoppen kan verifiseres på hovedskjermbildet ved å bruke
glidebryteren Original/Tissue (se side 102) og målefunksjonen for Hounsfield-enheter (se side
503).
MERK: For enkelte benketoppmodeller, f.eks. Varian IGRT-modeller, må vindusnivået være satt til
mindre enn -700 HU for å kunne se benketoppmodellen. Se side 497 og side 499 for
vindusinnstillinger. Hvis en benketopp velges og brukes i behandlingsplanen, vil den bli angitt i
parametrene for fysikerens utskrift, under vevsmodellen. Du må alltid kontrollere at korrekt
benketopp er valgt og brukes i planen.
 

Før behandling er det ditt ansvar å verifisere, fra inne i behandlingsrommet, at valgt
benketopp tilsvarer benketoppen som ble brukt under behandlingsplanleggingen.

Plassering av benketopp

For lokaliserte pasienter justeres plasseringen av benketoppen automatisk, basert på
lokalisatorkoordinatene. Dette kan ikke endres av brukeren.
Hvis det er valgt et ikke-lokalisert referansesett (se side 89), kobles benketopplasseringen til
plasseringen for kutteboksen (se side 84) på følgende måte:
• AP-retning: Hvis pasientens CT-skanneretning er ryggleie, legges benketoppen til ved

kutteboksens posteriore kant, og hvis skanneretningen er mageleie, legges den til ved
kutteboksens anteriore kant.

• LR- og HF-retning: Midten på benketoppen sentreres i henhold til kutteboksen.
Benketoppens plassering kan verifiseres i rekonstruksjonsvisninger i dialogboksen
Set Parameters.

Sikkerhetsmerknader

Før behandling er det brukerens ansvar å verifisere, fra innsiden av behandlingsrommet, at
valgt benketopp tilsvarer benketoppen som ble brukt under behandlingsplanleggingen.

Brukeren må verifisere at benketoppen er korrekt plassert i forhold til pasientens
plassering. Dette er spesielt viktig for stråler som treffer benketoppen i en flat, nesten
horisontal vinkel. Små ulikheter mellom doseplanen og oppsettet av den faktiske
behandlingen kan føre til vesentlige ulikheter mellom den beregnede og den faktiske
dosen!

Benketoppmodeller er omtrentlige versjoner av den faktiske geometrien, og tar ikke
hensyn til områder med høy tetthet som inneholder metallkontakter. Unngå stråling
gjennom slike områder ved å justere strålingsretningen på strålen og lysbueelementene
tilsvarende.

Generelt skal behandling av pasienten gjennom benketoppen (fra posterior) unngås. Hvis
dette ikke kan unngås, må du imidlertid inkludere benketoppmodellen for doseberegning i
overflatesegmenteringsoppgaven. Hvis du ikke gjør dette, må du være oppmerksom på at
den beregnede dosedistribusjonen ikke inkluderer den ekstra svekkelsen eller den økte
huddosen nær benketoppen. Doseberegningen må deretter korrigeres manuelt.

For benketopper som ikke leveres av Brainlab, kan det ikke garanteres at de implementerte
parametrene er konsekvente med den benketoppen som faktisk brukes. Utfør nødvendige
kvalitetskontroller for å bekrefte at iPlan-beregningene samsvarer med benketoppen.

Benketoppen utvides i X-Y-retningen selv om CT-skanneområdet er mindre. Vær
oppmerksom på at benketopplengden kuttes til det korresponderende skanneområdet (Z-
retningen), eller til kutteboksen, avhengig av hva som er minst.

Før behandling er det ditt ansvar å verifisere, fra innsiden av behandlingsrommet, at valgte
gantry- og benkvinkler kan brukes for å utføre behandlingen uten at det resulterer i skade
på pasienter eller utstyr som f.eks. systemet for behandlingslevering.

Angi parametre for korrigering

86 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Hvis du bruker en benketopp til behandling, som også er inkludert i pasientens CT-
skanning (f.eks. Brainlab rammeløs SRS universell benkeforlengelse), må du kontrollere at
benketoppen registreres på korrekt måte av ytterkonturdeteksjonen i
overflatesegmenteringsoppgaven. Brainlab anbefaler å bruke Add Table Top-funksjonen til
å erstatte den skannede benketoppen med den kunstige benketoppmodellen. Hvis
benketoppen din ikke finnes på listen over kunstige benketopper og heller ikke detekteres
på korrekt måte, må du justere HU-terskelen helt til den skannede benketoppen detekteres
på korrekt måte.
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5.2.7 Skanne- og behandlingsretning

Generell informasjon

For å kunne bekrefte innstillingene dine i dialogboksen Set Parameters må du se gjennom og
bekrefte den angitte informasjonen om lokalisator og retning.

Bekreftelsesområde

Figur 33 

Slik går du gjennom parametre

Trinn

1. Se gjennom den angitte informasjonen.

2. Bekreft at CT-skanneretningen i rekonstruksjonsvisningene samsvarer med retningen på
pasientikonet.

3. Behandlingsretningen er alltid hode-til-gantry. Føtter-til-gantry støttes ikke.

4. Når du er sikker på at den viste informasjonen er korrekt, aktiverer du avmerkingsboksen
Acknowledged.

5. Nå kan du klikke på OK for å bekrefte innstillingene dine og lukke dialogboksen.

MERK: iPlan RT Dose støtter bare behandlinger fra hode til gantry. Importerte data konverteres
tilsvarende.
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5.3 Skifte referansesett

Generell informasjon

Du kan skifte til et annet referansesett, når et slikt er tilgjengelig. Referansesettet brukes:
• til å definere ytterkonturen og vevsmodellen som brukes av dosealgoritmen
• til å beregne digitalt rekonstruerte røntgenbilder (DRR-er) for senere innretting av pasient

MERK: Se side 94 hvis planen inneholder mer enn ett CT-bildesett.
 

Hvilke bildesett kan brukes?

Du kan velge ethvert annet bildesett som referansesett, hvis det valgte settet:
• er fusjonert til det aktuelle referansesettet
• har samme lokalisatorstatus

Du kan skifte referansesettet til hvilket som helst bildesett i en kjede med fusjonerte bildesett som
er underlagt reglene ovenfor.
Et ikke-lokalisert bildesett kan også defineres som referansesettet, hvis det er fusjonert til et
lokalisert bildesett som er fusjonert til det aktuelle referansesettet.
Bruk av mer enn ett lokalisert sett kan være forvirrende. Bruk alltid koordinatsystemet i det første
settet i kjeden.

Hvis mer enn ett lokalisert datasett er tilgjengelig, må du sørge for å velge riktig sett for
pasientposisjonering. Hvis pasienten eller lokalisatoren har blitt flyttet mellom CT-skanning
og behandling, f.eks. ved at hoderingposisjonen ble endret og pasienten ble skannet på
nytt, vil koordinatsystemet til det tidligere opprettede datasettet være ugyldig. Hvis du
velger et ugyldig datasett, vil det føre til feil justering av pasienten.

Hvis du skifter referansesett, må du kontrollere at vevet er korrekt beregnet og at
pasientens innretting og retning stemmer overens med den tiltenkte behandlingen.
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5.3.1 Velge et referansesett

Valg av referansesett

Klikk på Choose Reference Set ... for å åpne en valgdialogboks.
MERK: Avhengig av bildedataene som er tilgjengelige for den aktuelle pasienten, kan det hende
at du automatisk blir bedt om å velge et referansesett så snart pasientdataene har blitt lastet inn.
 

Dialogboksen Set Selection

①

②
③

Figur 34 

Slik gjør du et valg

Trinn

1. Velg bildesettet som skal vises, på listen over tilgjengelige bildesett ①. 

2.
Velg et egnet snitt i snittvisningsområdet ②.
• I snittvisningsområdet vises det valgte snittet eller snittene med blå farge.
• Det nåværende valgte snittet vises for gjennomgang i forhåndsvisningsområdet ③.

3. Klikk på OK for å bekrefte valget og vise snittene i bildevisningene i planleggingsområdet.

Valgvisning

Det valgte referansesettet vises nå under Choose Reference Set ...

Figur 35 

Du må alltid kontrollere at vevet er korrekt beregnet, og at pasientens innretting og retning
stemmer overens med den tiltenkte behandlingen. Dette er spesielt viktig hvis du skifter
referansesett.

Skifte referansesett
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5.3.2 Virkninger av tildeling av referansesett og innrettingssett

Generell informasjon

Nedenfor finner du noen grunnleggende definisjoner, slik at du kan få en bedre forståelse av
virkningene av bildesettildeling hvis informasjonen om bildefusjon er endret i iPlan RT Image for
en dosebehandlingsplan som er fullført i iPlan RT Dose.

Terminologi ved bildefusjon

Fusjonspar Dette er en kombinasjon av to bildesett som har blitt fusjonert sammen i en
spesifikk rekkefølge i iPlan RT Image.

Relatert sett Dette er det andre bildesettet i fusjonsparet. Det er fusjonert til innrettings-
settet.

Innrettingssett
Dette er bildesettet som brukes til etterfølgende innretting av pasient på
behandlingsbordet. Innrettingssettet er alltid det første bildesettet i et fu-
sjonspar, og er det samme som fusjonsroten.

Referansesett Dette er bildesettet som er tilordnet i iPlan RT Dose for bruk av dosealgo-
ritmen og for DRR-beregning (se side 73).

Eksempel 1:

CT1 MR1
I dette fusjonsparet:
• CT1 er innrettingssettet
• MR1 er det relaterte settet som har blitt fusjonert til CT1

Fusjonsrot Avhengig av antall bildesett i behandlingsplanen, og av hvor mange fusjonspar
som har blitt opprettet i iPlan RT Image, kan det finnes én eller flere fusjonsrøtter.

Eksempel 2:

CT1 MR1

CT2MR2
I dette tilfellet:
• CT1 er fusjonsroten, siden alle bildesettene er direkte eller indirekte fusjonert
• CT1 eller CT2 kan velges som referansesettet

Bildefusjonsvisning

Du kan vise tilgjengelig fusjonsinformasjon i fanen Plan Content.

Figur 36 
I dette tilfellet er CT1 både fusjonsroten og innrettingssettet.
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Tilordning av bildesett

Du kan vise tilordningene til det aktuelle bildesettet i egenskapene for planen (se også side 160).

Figur 37 

Viktigheten av det første bildesettet i fusjonskjeden

Det første bildesettet i fusjonskjeden som er definert iPlan RT Image (se side 91), brukes som
standard som referansesettet i iPlan RT Dose. Dette kan aksepteres, eller endres manuelt
(se side 73).
Innrettingssettet som brukes for senere innretting av pasienten på behandlingsbordet, er
automatisk det samme som det første bildesettet i fusjonskjeden som er definert i iPlan RT
Image. Innrettingssettet kan ikke angis manuelt i iPlan RT Dose.
Som forklart på side 91 kan et nytt innrettingssett angis automatisk hvis det blir gjort endringer i
behandlingsplanen, for eksempel ved å importere og fusjonere et nytt bildesett i iPlan RT Image.
Hvis det angis et nytt innrettingssett, blir doseplanleggingen som er basert på det opprinnelige
innrettingsbildesettet ugyldig.

Sikkerhetsmerknader

Et nytt innrettingssett kan angis automatisk hvis det blir gjort endringer i
behandlingsplanen, for eksempel ved å importere og fusjonere et nytt bildesett i iPlan RT
Image. Om dette skjer avhenger av de interne fusjonsreglene som brukes av iPlan-
programvaren, slik som skanneformat, skannedato, antall skanninger i snittsettet osv.

Hvis et nytt bildesett blir det første settet i kjeden i etterkant av endringer i
behandlingsplanen iPlan RT Image, oppdateres innrettingssettet i iPlan RT Dose
tilsvarende. Du må derfor se nøye gjennom og bekrefte all behandlingsplaninformasjon i
iPlan RT Dose.

Hvis du legger til enda en lokalisert skanning til en eksisterende lokalisert behandling, blir
det nye CT-datasettet identifisert som innrettingssett og byttet til den nye fusjonsroten.

Skifte referansesett
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Dette endrer implisitt planen med hensyn til strålegeometri (strålebaner gjennom vev). Du
må derfor verifisere dosedistribusjonene og strålebanene nøye.

Det tidligere referansesettet blir ugyldig for doseplanlegging hvis du legger til en lokalisert
oppdateringsskanning i en lokalisert behandling. Du må bruke
overflagesegmenteringsoppgaven til å spesifisere den nye lokaliserte oppdaterings-CT-
skanningen som referansesett.
Så lenge et ugyldig referansesett er tilordnet, virker verken Export to ExacTrac-funksjonen eller
TaPo-utskriftsfunksjonen for behandlingsplaner som er opprettet med tidligere versjoner av iPlan
RT 4.5.4 eller tidligere versjoner av iPlan RT Image 4.1.2. Bruk overflagesegmenteringsoppgaven
til å spesifisere et gyldig CT-sett som referansesett.
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5.3.3 Eksempler på tilfeller med referansesett

Generell informasjon

Det følgende beskriver praktiske bruksområder og arbeidsflyten for å skifte/velge referansesett
og innrettingssett.
Dette kan inntreffe hvis du for eksempel har planer om å bruke en nyere CT-skanning til innretting
av pasient, eller hvis du har planer om å bruke et bildesett i prone-retningen i stedet for et i
supine-retningen.
MERK: Vært oppmerksom på at standardforslagene til fusjon (og det omvendte av disse) som er
gitt i disse eksemplene, avhenger av fusjonsreglene i iPlan RT Image. I eksemplene nedenfor
antas det at det nyere skannesettet har en nyere skannedato.
 

Fusjonsretning

Følgende tabell illustrerer fusjonsretningen for eksempeltilfellene nedenfor.

NO_LOC Ikke-lokalisert CT-skanning

CT_LOC Lokalisert CT-skanning for behandling

Tilfelle
nr.

Beskrivelse CT #1 Fusjons-
retning

CT #2 Velg referansesett
(Anbefales)

1
Ekstrakraniell opp-
dateringsskanning
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Skift referansesett til CT
#2

2
Ekstrakraniell diag-
nostisk skanning
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Ikke skift referansesett

3
Ikke-lokalisert kra-
niell oppdaterings-
skanning (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Vurder å skifte referanses-
ett til CT #2

4
Ikke-lokalisert kra-
niell diagnostisk
skanning (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Det skal ikke være nød-
vendig å skifte referanses-
ett

5
Lokalisert kraniell
oppdateringsskan-
ning

CT_LOC CT_LOC Skifte av referansesett er
ikke mulig

Tilfelle 1: Ekstrakraniell oppdateringsskanning

Du bruker ExacTrac, og hvert bildesett er ikke-lokalisert. Kroppsmarkører detekteres automatisk
av ExacTrac. Du har en eksisterende plan basert på skanning CT #1, men du har planer om å
fortsette behandlingen med ExacTrac med en ny skanning, CT #2. For behandlingen forventer du
at pasienten justeres på benken på samme måte som i den opprinnelige skanningen (CT #1),
men isosenterplasseringen er basert på den nye skanningen (CT #2).
Aktuell tilordning av bildesett (for en godkjent behandlingsplan basert på CT #1)
• CT #1 er definert som innrettingssett
• CT #1 er definert som referansesett

Arbeidsflyt

Trinn

1. Legg til en ny CT-skanning i den eksisterende planen.
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Trinn

2.
Fusjoner begge CT-bildesettene ved bruk av standardforslaget (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definer den nye CT-skanningen som referansesett på Surface Segmentation-skjermen
(iPlan RT Dose).

4. Godkjenn behandlingsplanen i dialogboksen Approval, og eksporter den til ExacTrac
ved bruk av den tilhørende iPlan RT Dose-funksjonen.

Tilordning av bildesett etter arbeidsflyt
• CT #1 er definert som innrettingssett
• CT #2 er definert som referansesett

Tilfelle 2: Ekstrakraniell diagnostisk skanning

Du bruker ExacTrac og du har en diagnostisk CT-skanning (#1) i f.eks. ryggleieretningen, men du
har planer om å bruke en ny CT-skanning (#2), f.eks. en CT-skanning i ryggleieretningen, til
behandlingen.
Aktuell tilordning av bildesett (hvis behandlingsplanen basert på CT #1)
• CT #1 (ryggleie) er definert som innrettingssett.
• CT #1 (ryggleie) er definert som referansesett.

Arbeidsflyt

Trinn

1. Legg til en ny CT-skanning (f.eks. i prone-retningen) i behandlingsplanen.

2.

Fusjoner begge CT-bildesettene i den omvendte retningen av standardforslaget (iPlan RT
Image).

(CT2 CT1)

3.
Hvis du har planer om å opprette en ny behandlingsplan med en annen bilderetning
(f.eks. prone i stedet for supine), godkjenner du den i dialogboksen Approval og ekspor-
terer den til ExacTrac ved bruk av den tilhørende iPlan RT Dose-funksjonen.

Tilordning av bildesett etter arbeidsflyt
• CT #2 (f.eks. prone) er definert som innrettingssett
• CT #2 (f.eks. prone) er definert som referansesett

Tilfelle 3: Ikke-lokalisert kraniell oppdateringsskanning

Du har planer om å bruke en nyere ikke-lokalisert kraniell CT-skanning. Du vil kanskje definere
det nyeste bildesettet som referancesett hvis skanneområdet dekker hele interesseområdet. Hvis
hensikten med den nyere skanningen kun er å lage konturer rundt enkelte områder, anbefales det
ikke å skifte referancesett.
Aktuell tilordning av bildesett (for en godkjent behandlingsplan basert på CT #1)
• CT #1 (lokalisert) er definert som innrettingssett
• CT #1 (lokalisert) er definert som referansesett

Arbeidsflyt

Trinn

1. Legg til en ny CT-skanning (CT #2) i den eksisterende behandlingsplanen.

2.
Fusjoner begge CT-bildesettene ved bruk av standardforslaget (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definer den nye CT-skanningen (CT #2) som referansesett på Surface Segmentation-
skjermen (iPlan RT Dose).
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Trinn

4. Kontroller behandlingsplanen i dialogboksen Verification, og godkjenn den i dialogbok-
sen Approval (iPlan RT Dose).

Tilordning av bildesett etter arbeidsflyt
• CT #1 (lokalisert) er definert som innrettingssett
• CT #2 (ikke-lokalisert) er definert som referansesett

Tilfelle 4: Ikke-lokalisert kraniell diagnostisk skanning

Du har en eksisterende diagnostisk, ikke-lokalisert CT-skanning (#1), og har planer om å bruke en
nyere CT-skanning (#2) for lokalisert behandling.
Aktuell tilordning av bildesett (hvis behandlingsplanen basert på CT #1)
• CT #1 er definert som innrettingssett
• CT #1 er definert som referansesett

Arbeidsflyt

Trinn

1. Legg til ny lokalisert CT-skanning.

2.

Fusjoner begge CT-bildesettene i den omvendte retningen av standardforslaget (iPlan RT
Image).

(CT2 CT1)

3. Verifiser den nye CT-skanningen som referansesett på Surface Segmentation-skjer-
men (iPlan RT Dose).

4. Opprett en ny behandlingsplan, og godkjenn den i dialogboksen Approval (iPlan RT Do-
se).

Tilordning av bildesett etter arbeidsflyt
• CT #2 er definert som innrettingssett
• CT #2 er definert som referansesett

Tilfelle 5: Oppdatering av lokalisert kraniell skanning

Den nye lokaliseringsskanningen skal brukes som innrettingssett.
Aktuell tilordning av bildesett (for en godkjent behandlingsplan basert på CT #1)
• CT #1 er definert som innrettingssett
• CT #1 er definert som referansesett

Arbeidsflyt

Trinn

1.
Legg til den lokaliserte CT-oppdateringsskanningen (CT #2) i den eksisterende behand-
lingsplanen. Den nyere lokaliserte oppdaterings-CT-skanningen (CT #2) tilordnes auto-
matisk som innrettingssett. (iPlan RT Image).

2.
Fusjoner begge CT-bildesettene (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Bekreft den nye CT-skanningen som referancesett på Surface Segmentation-oppga-
ven. (iPlan RT Dose).

4. Kontroller behandlingsplanen i dialogboksen Verification, og godkjenn den i dialogbok-
sen Approval (iPlan RT Dose).

Tilordning av bildesett etter arbeidsflyt
• CT #2 er definert som innrettingssett
• CT #2 er definert som referansesett
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5.4 Angi referansepunkter

Generell informasjon

Du kan definere et referansepunkt i ikke-lokaliserte kranielle og ekstrakranielle data, som kan
være nyttig ved senere innretting av pasient.

Referansepunkt i bildevisning

Figur 38 

Slik angir du et referansepunkt

Trinn

1. Klikk på Set Reference Point for å aktivere funksjonen.

2.

Klikk i et egnet bildeplan for å vise et vertikalt og et horisontalt plan, angitt av grå linjer i
bildevisningene.
Et referansepunkt sentreres automatisk i bildevisningen, og de tilhørende koordinatene vi-
ses.

3.

Klikk med musen i det ønskede planet, og dra i den ønskede linjen helt til referansepunk-
tet er plassert slik du ønsker.
For å flytte det horisontale planet og det vertikale planet samtidig klikker du på skjærings-
punktet for begge linjene og drar linjene helt til referansepunktet er plassert slik du øn-
sker.

MERK: Koordinatene for referansepunktet i senere planleggingstrinn er 0, 0, 0.
 

MERK: Hvis det brukes et doseverifiseringsverktøy (som f.eks. MapCHECK eller Delta4), må
referansepunktet angis i henhold til verktøyspesifikasjonene, siden koordinatene 0, 0, 0 vanligvis
er forhåndsdefinert i verifiseringsfantomet.
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5.5 Justere konturinformasjonen
5.5.1 Ytterkonturer

Generell informasjon

Når pasientdataene lastes inn for første gang, genererer iPlan RT Dose automatisk en blå
ytterkontur i hvert enkelt 2D-snitt basert på innstillingene for pasientdeteksjon som er konfigurert i
dialogboksen Set Parameters (se side 81).
Kun informasjonen innenfor denne ytterkonturen vil bli tatt hensyn til under doseberegning.

Figur 39 

Slik justerer du ytterkonturen

Ved bruk av funksjonene Brush og Eraser i funksjonsområdet kan du manuelt justere konturene
som opprettes av den automatiske algoritmen. Brush- og Eraser-funksjonen er tilgjengelig i fanen
Slices.

②

①

Figur 40 

Trinn

1. Juster penselstørrelsen ved hjelp av glidebryteren Brush Size i funksjonsområdet.

2. For å øke størrelsen på ytterkonturen aktiverer du Brush-funksjonen og flytter penselen
① etter behov langs kanten på konturen, som vist ovenfor.

3. For å redusere størrelsen på ytterkonturen aktiverer du funksjonen Eraser og justerer
konturen etter behov.

4. For å fjerne tomrom ② som ble laget i ytterkonturen når du utførte justeringer, aktiverer
du avmerkingsboksen Auto Fill.

Sikkerhetsmerknader

Siden ytterkonturen er kuttet til lokalisatorområdet, kan enkelte områder med pasientdata
bli ekskludert, f.eks. i tilfeller med halsbehandlinger. Disse områdene tas ikke hensyn til
under doseberegning. Om nødvendig, må de legges til på ytterkonturen manuelt.

Sjekk nøyaktigheten av den resulterende modellen for ytre kontur og vev som brukes i
doseberegning. Hele området som er relevant for behandlingen, må dekkes av konturen.

Justere konturinformasjonen
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Slik utjevner du ytterkonturen

Du kan jevne ut ytterkonturen, for eksempel for å oppnå større uniformitet i dosedekning i tilfeller
med maskebehandlinger.
For å jevne ut ytterkonturen klikker du på Smooth Outer Contour i funksjonsområdet.

②①
Figur 41 

Nr. Komponent

① Opprinnelig kontur

② Utjevnet kontur
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5.5.2 Interne konturer

Generell informasjon

Hvis avmerkingsboksen Add fully enclosed cavities to patient velges under innstilling av
parametre (se side 81), fyller den automatiske konturalgoritmen automatisk hulrom i denne
ytterkonturen.
Disse interne hulrommene er altså ikke markert i blått i utgangspunktet, og tas høyde for under
senere doseberegning. Om disse hulrommene blir behandlet som vann, eller om den faktiske
verdien for elektrontetthet vil bli brukt, avhenger av om heterogenitetskorrigering er aktivert (se
side 103).

① ②
Figur 42 

Nr. Komponent

① Indre hulrom (fylte)

② Indre hulrom (konturert i blått)

Slik konturerer du indre hulrom

Trinn

1.
For å konturere alle indre hulrom slik at de ekskluderes fra den senere doseberegningen,
må du deaktivere avmerkingsboksen Add fully enclosed cavities to patient i dialogbok-
sen Set Parameters (se side 81).

2. De indre hulrommene kontureres automatisk av programvaren.

Slik justerer du innerkonturer

Ved bruk av Brush- og Eraser-funksjonen kan du også justere disse konturene etter behov.
Brush- og Eraser-funksjonen er tilgjengelig i fanen Slices.

①

②

Figur 43 

Justere konturinformasjonen

100 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Trinn

1. Juster penselstørrelsen ved hjelp av glidebryteren Brush Size.

2. For å øke størrelsen på innerkonturen aktiverer du Eraser-funksjonen og flytter penselen
① etter behov langs kanten på konturen, som vist ovenfor.

3. For å redusere størrelsen på en innerkontur aktiverer du funksjonen Brush og justerer
konturen etter behov.

4. For å fjerne tomrom ② som ble laget i innerkonturen når du utførte justeringer, aktiverer
du avmerkingsboksen Auto Fill.
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5.5.3 Vevsvisning og korrigering

Automatisk oppdatering av vevsmodell

Vevsmodellen oppdateres automatisk når:
• dialogboksen Set Parameters lukkes med avmerkingsboksen Acknowledged aktivert (se side

88)
• funksjonene Remove 3D Region (se side 107) eller Smooth Outer Contour (se side 99)

brukes
• trinnet Surface Segmentation avsluttes via Next eller Go to ... (se side 46)
• funksjonen Update Tissue brukes i etterkant av manuelle endringer (se under)

Vevsmodellen, og dermed den beregnede dosefordelingen, endres automatisk når objekter
som f.eks. en benketopp eller en bolus legges til, eller hvis brukerdefinerte HU-verdier
tilordnes visse objekter. Brukeren må verifisere at hver endring er korrekt, ved å bruke
glidebryteren Original / Tissue (se side 102) og målefunksjonen for Hounsfield-enheter (se
side 503). Endelig verifisering må også utføres ved bruk av dybde- og feltrekonstruksjoner
i trinnet Physicist’s Verification (se side 352).

Slik oppdaterer du vevet manuelt

Klikk på Update Tissue for manuelt å oppdatere endringene du har gjort på vevskonturen (se
side 98) og på vevsmodellen (se side 106 og side 104).

②①

Figur 44 
Eksempelvis vil et klikk på Update Tissue tydelig vise den første endringen ① som inne i
konturen ②.
Selv om du ikke bruker denne funksjonen, vil de korrekte beregningene likevel utføres når du
avslutter trinnet Surface Segmentation.

Slik sammenligner du referansesettet og vevsmodellen

Du kan bruke glidebryteren Original / Tissue til å veksle mellom og sammenligne CT-
referansesettet og dets modifiserte rekonstruksjon (vevsmodell).

Trinn

1. Flytt glidebryteren mot venstre for å vise CT-referansesettet.

2. Flytt glidebryteren mot høyre for å vise den oppdaterte vevsmodellen.

Justere konturinformasjonen
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① ②

Figur 45 

Nr. Komponent

① Opprinnelig snitt

② Endret snitt

Du må alltid kontrollere at vevet er korrekt beregnet, og at pasientens innretting og retning
stemmer overens med den tiltenkte behandlingen. Dette er spesielt viktig hvis du skifter
referansesett.

Heterogeneity Correction

Alternativer

Hvis du aktiverer avmerkingsboksen Heterogeneity Correction, justeres doseberegningen i
henhold til elektrontetthetsinformasjonen som angis av CT-bildedataene.

Hvis du deaktiverer avmerkingsboksen Heterogeneity Correction, baseres doseberegningen
på antagelsen om at all informasjon innenfor ytterkonturen har en tetthet tilsvarende vann. Kun
interne hulrom som har blitt spesifikt konturert, ekskluderes (se side 98).

Hvis du ikke merker av for Heterogeneity Correction, kan det føre til feil dybdeekvivalens.

Hvis det ble brukt kontrastmiddel under pasientskanningen, kan det være nyttig å
deaktivere heterogenitetskorrigering, siden kontrastmiddel øker HU-verdiintensiteten i
skannede bilder.
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5.6 Legge til en bolus og andre 3D-objekter
5.6.1 Automatisk bolusdefinisjon

Generell informasjon

Ved behandling av en PTV som er nær hudoverflaten, kan det plasseres et vevsekvivalent
materiale, kjent som en bolus, over huden slik at den nødvendige dosen påføres korrekt på det
ønskede området.
For at bolusen skal tas hensyn til under doseberegningen, må den spesifiseres i programvaren.

Dialogboksen Bolus Definition

Figur 46 

Slik oppretter du et bolusobjekt

Trinn

1. Klikk på Define Bolus ... i fanen Artificial i funksjonsområdet.

2.

Klikk på knappen Bolus Range til høyre i dialogboksen Bolus Definition.

3.

I en av visningene Axial, Coronal eller Sagittal plasser du musen over den blå rammen
og justerer rammen for å definere området som skal dekkes av bolusen (Bolus Range).

Legge til en bolus og andre 3D-objekter
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Trinn

4. Definer et navn for bolusobjektet i feltet Object Name.

5. Velg ønsket retning for bolusobjektet i rullegardinmenyen Bolus Direction.

6.
• Skriv inn den tilhørende verdien for bolusobjektet i feltet HU Value.
• Du kan skrive inn verdier mellom -1000 og 3071 HU.

7.
• Skriv inn den tilhørende verdien for bolusobjektet i feltet Thickness (mm).
• Et bolusobjekt kan bare genereres hvis Bolus Range er større enn eller lik to ganger

den angitte verdien for tykkelse.

8. Klikk på Create Bolus for å generere bolusobjektet.

9. Klikk på OK for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

MERK: Bolusobjekter kan også defineres manuelt i trinnet Object Creation (side 109).
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5.6.2 Tilordne et spesifikt HU-nivå

Generell informasjon

Du kan definere en spesifikk HU-verdi som skal anvendes på et spesielt objekt, for eksempel et
medisinsk implantat.

HU-funksjon

Figur 47 

Slik endrer du HU-verdien

Trinn

1. Velg ønsket objekt på objektlisten i fanen Artificial.

2.
Velg den relevante verdien ved hjelp av verdisettingsboksen HU Value.
Et HU-område fra -1000 til +3071 støttes.

3. Aktiver avmerkingsboksen Overwrite HU.

MERK: Der objekter overlapper hverandre, bestemmes HU-verdien på det kryssende volumet av
det overlappende objektet med høyest HU-verdi.
 

Sikkerhetsmerknader

I noen tilfeller representerer ikke HU-verdiene i CT-skanningen de faktiske egenskapene for
materialet (f.eks. massetetthet og materialsammensetning). Dette kan føre til unøyaktig
doseberegning for ikke-humant vevsmateriale, f.eks. implantater.

Hvis det brukes kontrastmiddel under CT-skanning, vil ikke elektrontetthetsinformasjonen
som angis i skannedataene og som brukes av dosealgoritmen, stemme overens med
pasientens faktiske vevstetthet. Når det utføres behandlingsplanlegging ved bruk av
kontrastskanninger, skal det nøye vurderes om det er sannsynlig at deaktivering av
heterogenitetskorrigering vil forbedre resultatene av doseberegningen, eller om en
alternativ CT-skanning uten kontrastmiddel vil være mer nyttig. Det kan bli nødvendig å
anvende korrigeringer på HU-verdiene eller å overvåke verdiene manuelt.

Legge til en bolus og andre 3D-objekter
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5.6.3 Fjerne 3D-objekter

Generell informasjon

Med knappen Remove 3D Region kan du slette alle valgte tredimensjonelle objekter fra
datasettet, f.eks. bord, lokalisatorplassering.

Fjerning av 3D-objekt

Figur 48 

Slik fjerner du 3D-objekter

Trinn

1. Klikk på Remove 3D Region for å aktivere funksjonen.

2. Flytt musen over den tredimensjonelle formen som skal fjernes, og klikk på det merkede
området.

3. Klikk på Remove 3D Region igjen for å fjerne den detekterte formen og oppdatere vevs-
modellen automatisk.
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5.7 Fullføre overflatesegmentering

Generell informasjon

Når du har fullført endringene i trinnet Surface Segmentation, kan du fortsette til neste trinn.

Slik går du frem

Trinn

1. Klikk på Next i Navigator-området.

2.

Klikk på Yes i meldingen som vises, for å bekrefte endringene i det aktuelle trinnet.

MERK: Hvis HU-verdiene som er definert for vevsmodellen (se side 82) overstiger verdiene som
er definert i konverteringstabellen (se side 79), vises det en melding om dette. I så fall må du
kontrollere innstillingene i dialogboksen Set Parameter.
 

For å unngå feil doseberegning må du i dybde- og feltvisningen, eller under
overflatesegmenteringsoppgaven, visuelt kontrollere at vevsmodellen som er brukt til
doseberegninger er korrekt. Kontrollen skal inkludere verifisering av korrekt kutting,
innstillinger for benketopp og innstillinger for Overwrite HU.

Fullføre overflatesegmentering
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6 OBJEKTOPPRETTING
6.1 Hva er objektoppretting?

Generell informasjon

Objektoppretting gir deg mulighet til å fremheve og segmentere anatomiske strukturer og lagre
dem som planleggingsobjekter.
Hvis du har importert planen fra iPlan RT Image eller tidligere versjoner av iPlan RT Dose, kan
objektene allerede være opprettet og segmentert.

Slik oppretter du planleggingsobjekter

Trinn

1. Bygg en liste over planleggingsobjekter.

2. Segmenter objektene ved å fremheve anatomiske strukturer innen pasientdataene.

Bygge en liste over objekter

Et objekt er en anatomisk struktur som for eksempel et risikoutsatt organ, en tumor, en PTV eller
et annet interessant område innen bildedataene.
Du kan velge mellom følgende for å bygge en liste over objekter du vil fokusere på:
• Forhåndsdefinerte lister over standardobjekter definert for kroppsregioner, for eksempel hode

og hals, bekken osv.
• Enkeltobjekter som du genererer for et bestemt tilfelle, for eksempel PTV-er.

Så snart objekter er definert og konturert, kan de brukes i planleggingsprosessen.

Objektsegmenteringsmetoder

Så snart du har valgt målobjektene, kan du fremheve dem i bildedataene på følgende måter:

Metode

Manuell segmentering

Du kan selv markere posisjonen til et objekt i bildedataene. Flere
verktøy er tilgjengelig for dette, medregnet:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill og Interpolation

Automatisk segmentering

iPlan RT Dose kan finne og fremheve standard anatomiske struk-
turer ved hjelp av båndterskler.
MERK: Hvis du vil utføre automatisk segmentering ved hjelp av et
anatomisk atlas, må du bruke iPlan RT Image.
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6.1.1 Oversikt over hovedskjermbildet

Generell informasjon

Dette trinnet inneholder forskjellige manuelle og automatiserte funksjoner som brukes til å
segmentere kritiske anatomiske strukturer eller PTV-er og lagre dem som planleggingsobjekter.
Hvis du bruker iPlan RT Phantom QA (se side 451), kan objektoppretting for eksempel brukes til
å definere innsettingsåpningen for dosimetriutstyr.

Hovedskjermbildet

Figur 49 

Tilgjengelige funksjoner

Komponent Funksjon

New ...
Legger til et nytt objekt på listen. Objektet inneholder ingen vokselinfor-
masjon før dette legges til ved hjelp av pensel- eller sirkle-funksjoner
(se nedenfor).

Remove Sletter et valgt objekt fra listen.

Auto Segmentation ...
Automatisk segmentering (oppretting) utføres basert på en brukerdefi-
nert gråverdiregion (båndterskler). Ved bruk av røntgenbilder er denne
funksjonen kjent som X-ray Segmentation ...

Brush Size Kan brukes til å justere penselstørrelsen for Brush- og Eraser-funksjo-
nene.

Contours Hvis dette alternativet er avmerket, vises objekter bare som konturer.

Brush Brukes til å legge til vokselinformasjon for et objekt manuelt.

Eraser Brukes til å fjerne vokselinformasjon og dermed justere formen på et
objekt.

SmartBrush Brukes til akselerert objektoppretting basert på gråverdier.

Draw Sphere Brukes til umiddelbar oppretting av et 3D-objekt (sfære), som deretter
kan justeres etter behov.

Hva er objektoppretting?
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Komponent Funksjon

SmartShaper ... Brukes til å morfe et valgt objekt manuelt etter behov.

Auto Fill Hvis denne avmerkingsboksen er aktivert, fylles automatisk områdene
som avgrenses med Brush-funksjonen.

Interpolation
Hvis dette alternativet er avmerket, blir vokselinformasjon som er lagt
til i to ikke-tilstøtende og synlige snitt ved hjelp av funksjonen Brush
eller SmartBrush, interpolert mellom de to snittene.

Advanced Manipulation Brukes til å opprette nye objekter basert på eksisterende objekter.

Role Reassignment Brukes til å erstatte et objekt som er tilordnet en bestemt rolle i forord-
ningen (se side 165), med et annet objekt (se side 146).

Create Dose Object Oppretter et objekt fra isodoselinjene. Dette er bare tilgjengelig etter at
dosen er definert. Se side 269.

Undo Angrer den siste endringen som ble foretatt.

Redo Gjenoppretter den siste endringen som ble angret.

Sikkerhetsmerknader

Hvis du bruker et fusjonert sett til definisjonen, må du alltid kontrollere objektene i referansesettet
på nytt.

Ved segmentering av interesseregioner i rekonstruerte visninger må du huske at
rekonstruerte visinger inneholder interpolerte bilder, og viser derfor kanskje ikke de
ønskede eller forventede vokseldataene som finnes i de opprinnelige bildesnittene.
Planleggingsobjekter må derfor verifiseres i det opprinnelige snittsettet.

De resulterende segmenterte objektene er basert på informasjonen lagt inn i
programvaren. Nivået på korrespondansen med den faktiske anatomiske strukturen
avhenger av pikselstørrelse, antall snitt, snittetthet og segmenteringens nøyaktighet.

Du må nøye verifisere at planinnholdet (f.eks. bladposisjoner) er korrekt etter endring eller
sletting av objekter (f.eks. PTV-er, OAR-er) som allerede er i bruk i en eksisterende plan.
Gjennomfør alle justeringer av objekter før du bruker dem til doseplanlegging.

Planleggingsområdet

Funksjonene i planleggingsvisningene og på verktøylinjen er nærmere beskrevet på side 463.

4D-dataserie

Hvis en 4D-dataserie er tilgjengelig, ser du et kontrollpanel nederst til høyre for snitt- og
rekonstruksjonsvisningene som brukes til å vise en simulering av bevegelser i indre organer (se
side 147).
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6.2 Bygge en liste over objekter
6.2.1 Opprette et tomt objekt

Generell informasjon

Du kan definere en liste over objekter som kan brukes til planlegging, fra:
• Standardstrukturer som tilbys i iPlan RT Dose
• Tilpassede objekter som du definerer selv

Disse objektene er tomme til å begynne med. Du må legge til innhold ved hjelp av manuell eller
automatisk segmentering.

Objekter

Hvert objekt har:
• Et navn
• En strukturtype

Hvis strukturtypen ikke velges korrekt (f.eks. PTV, tumor eller ukjent), vil objektene kanskje ikke
gjenkjennes for behandlingsplanmalene, og malbasert behandlingsplanlegging vil kanskje ikke
være mulig.

Slik aktiverer du objektoppretting

Klikk på New ... i funksjonsområdet.

Bygge en liste over objekter
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Objektopprettingsfaner

Figur 50 

Slik legger du til enkeltobjekter

Individuelle objekter kan legges til manuelt som beskrevet nedenfor.

Trinn

1. Klikk på fanen Single Object.

2.
• Oppgi et navn på objektet i feltet Name, eller
• Velg et egnet objekt fra listen Structure.

3. Hvis du vil endre farge på den nye strukturen, klikker du på ønsket farge.

4. På Image Set-listen velger du bildesettet som objektet skal tilhøre.

5. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene dine og legge til det nye objektet på listen i funk-
sjonsområdet.

Vær spesielt oppmerksom når du navngir objekter. Unngå å definere flere objekter med
samme navn eller struktur. Strukturinformasjon hensyntas under senere planlegging ved
bruk av iPlan RT Dose-maler.
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Slik legger du til flere objekter

Forhåndsdefinerte maler som inneholder en liste over ofte brukte objekter, kan velges som
beskrevet nedenfor.

Trinn

1. Klikk på fanen Multiple Objects.

2.
Velg ønsket behandlingsmal på Treatment Templates-listen.
Hvis du vil legge til en ufiltrert liste over flere objekter manuelt, velger du All Objects på
mallisten.

3.
• Velg de ønskede objektene på Objects-listen (flere kan velges samtidig), eller
• Klikk på Select All for å inkludere alle objekter (forhåndsvalgte for maler)

4. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene dine og legge til de valgte objektene på listen i
funksjonsområdet.

Slik oppretter du objektmaler

Ytterligere maler med flere objekter kan opprettes manuelt som følger:

Trinn

1. Klikk på fanen Multiple Objects.

2. Velg All Objects på mallisten.

3. Velg ønskede strukturer fra listen Objects.

4. Klikk på New Template og skriv inn et navn på den nye malen i dialogboksen Template
som vises.

5. Klikk på OK i dialogboksen Template for å bekrefte innstillingene dine og for å legge til
den nye malen på listen i fanen Multiple Objects.

Slik fjerner du objektmaler

Slik fjerner du en objektmal fra fanen Multiple Objects:

Trinn

1. 1 Velg malen på listen Treatment Templates.

2. 2 Klikk på Remove.

Slik fjerner du objekter

Slik fjerner du et objekt fra funksjonsområdet:

Trinn

1. 1 Velg objektet på listen i funksjonsområdet.

2. 2 Klikk på Remove.

Bygge en liste over objekter
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6.2.2 Forstå objektlisten

Generell informasjon

Anatomiske strukturer som er segmentert som objekter, er oppført øverst i funksjonsområdet. De
tilsvarende segmenteringsfunksjonene finner du under listen.

Listeobjektstatus

Symbol Forklaring

Hvis et objekt er aktivert, vises ikonet med det åpne øyet ved siden av objektet på
listen. Klikk på dette ikonet for å skjule objektet.

Hvis et objekt er deaktivert, vises ikonet med det lukkede øyet ved siden av ob-
jektet på listen. Klikk på dette ikonet for å vise objektet.

Listeobjektegenskaper

Du kan vise og endre objektets egenskaper når som helst på listen i funksjonsområdet.

Alternativer

Klikk på denne fargelagte firkanten for å endre objektets farge og opasitet.

Klikk på denne knappen for å:
• endre objektets farge og opasitet
• endre navn på objektet, den tilordnede objektstrukturen eller det tilordnede snittsettet

Slik endrer du objektegenskaper

Alternativer

Hvis du vil vise egenskaper for det valgte segmenterte objektet, klikker du på det tilhø-
rende ikonet.
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Figur 51 

Komponent Funksjon

Properties
Du kan redigere objektets Name ved behov.
Du kan også velge en merking for strukturen på listen som vises.

Select color

Du kan endre fargen som objektet er tilordnet:
• Opasitetsnivået for den aktuelle fargen kan endres for 3D-visninger ved

hjelp av glidebryteren Opacity.
• En ny farge kan velges ved å klikke på den i fargepaletten som tilbys.

Dose Planning
Den definerte objekttypen for doseplanlegging vises på denne fanen.
For PTV-objekter vises også de tilordnede behandlingsgruppene. Disse til-
ordningene kan også endres ved å klikke på Change ... (se side 177).

Sikkerhetsmerknader

Definisjon av overlappende PTV-er fører til uriktige beregninger av normalt vevsvolum.

For å unngå feilberegninger må PTV-er være helt innenfor volumet som defineres av den
ytre konturen. Boost-volumer må dekkes fullstendig av PTV-en.

Bygge en liste over objekter
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6.3 Manuell objektsegmentering

Generell informasjon

Når du først legger til et objekt på listen, har det ikke noe innhold. Dette innebærer at ingen
områder i bildedataene svarer til dette objektet.
Du kan legge til innhold i objektet manuelt ved å segmentere den delen av bildedataene som
objektet skal representere.

Tilgjengelige manuelle segmenteringsmetoder

Du kan segmentere bildet ved hjelp av disse funksjonene:

Funksjon

Brush Gir deg mulighet til å male de delene av bildet som svarer til objektet.

SmartBrush Fyller automatisk deler av bildet basert på gråverdi.

Sphere Tegner et sfærisk volum.

Auto Fill Fyller automatisk områder av bildet.

Interpolation Interpolerer automatisk objekter på tvers av snitt.

Du kan også segmentere innhold i røntgenbilder. Flere detaljer finner du i Klinisk
brukerveiledning, iPlan RT Image.
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6.3.1 Legge til innhold i et objekt ved hjelp av Brush-funksjonen

Slik legger du til innhold

Trinn

1. Velg ønsket objekt på listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Brush.

3.
• Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.
• Flytt musen inn i planleggingsområdet for å se omtrentlig penselstørrelse.

4.
• Bruk høyre museknapp til å segmentere objektet i bildesnittet (seside 132).
• Bruk venstre museknapp til å slette kantene på objektene som ønsket (se side 132).

5.

Kopier gjeldende valgt segmentert objekt til flere skannesnitt etter behov ved å deaktivere
Brush-funksjonen og bruke hurtigmenyen.

Objekt i bildevisninger

Figur 52 
Bildet nedenfor viser et objekt opprettet ved hjelp av Brush-funksjonen. Objektets tilordnede navn
vises i bildevisningene når musepekeren er plassert over objektet.
MERK: Ved segmentering av små objekter i rekonstruerte visninger kan automatisk interpolering
(se side 121) produsere utilfredsstillende resultater hvis snittavstanden overstiger objektets
pikselstørrelse.
 

MERK: Tegning i rekonstruksjoner kan føre til utilfredsstillende resultater for små objekter (dvs.
objekter med omtrent samme størrelse som snittavstanden til det underliggende snittsettet).
 

Manuell objektsegmentering
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6.3.2 Legge til innhold i et objekt ved hjelp av SmartBrush

Oversikt

SmartBrush er et bildesegmenteringsverktøy som tilbyr avanserte segmenteringsfunksjoner for å
hjelpe deg f.eks. til å skille mellom friskt vev og tumorer. 
Det brukes til å fylle ut automatisk regioner med lignende gråverdier som er knyttet til hverandre.

Oppretting av SmartBrush-objekt

Figur 53 

Slik oppretter du et objekt

Trinn

1. Opprett et tomt objekt som beskrevet på side 112.

2. Velg ønsket objekt på listen i funksjonsområdet.

3. Klikk på SmartBrush.

4.
• Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.
• Flytt musen inn i planleggingsområdet for å se omtrentlig penselstørrelse.

5.

• Flytt musepekeren over området som skal segmenteres, hold venstre museknapp nede
og dra musepekeren over ønsket område.

• SmartBrush segmenterer alle tilkoblede piksler med identiske gråverdier/Hounsfield-
enheter i området rundt musepekeren.

6.
Hvis kantene i det segmenterte området ikke er korrekt separert fra det omliggende områ-
det, kan du bruke Brush- og Eraser-funksjonene (se side 132) til å definere disse gren-
sene mer nøyaktig.
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6.3.3 Legge til innhold i et objekt ved hjelp av Draw Sphere

Oversikt

Draw Sphere er et bildesegmenteringsverktøy som gir deg mulighet til å legge til et
tredimensjonelt kuleformet objekt i behandlingsplanen. Størrelsen på sfæren kan defineres fritt.

Objektoppretting med Draw Sphere

① ② ③

Figur 54 

Nr. Komponent

① Sfæreopprettelse

② Sfære fullført (2D-visning)

③ Sfære fullført (3D-visning)

Slik oppretter du et objekt

Trinn

1. Opprett et tomt objekt som beskrevet på side 112.

2. Velg ønsket objekt på listen i funksjonsområdet.

3. Klikk på Draw Sphere.

4. Flytt musepekeren til midten av området som skal segmenteres, hold venstre museknapp
nede og dra musepekeren helt til sfæren dekker ønsket område.

Endre sfæreobjekter

Kuleobjektet kan endres ytterligere, for eksempel for å matche konturene av en tumor eller en
OAR, ved bruk av de angitte redigeringsfunksjonene (se side 131).

Manuell objektsegmentering
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6.3.4 Auto Fill og Interpolation

Funksjonene Auto Fill og Interpolation

Figur 55 

Auto Fill

Hvis du avgrenser et segment av et bildesnitt, f.eks. ved å tegne en sirkel ved hjelp av Brush-
funksjonen, vil det avgrensede området fylles når alternativet Auto Fill er avmerket.

① ②
Figur 56 

Nr. Komponent

① Autofyll deaktivert

② Autofyll aktivert

Interpolation

Hvis avmerkingsboksen Interpolation aktiveres, interpoleres vokselinformasjon som legges til
mellom to ikke-tilstøtende og synlige snitt ved bruk av Brush-funksjonen (eller SmartBrush-
funksjonen), mellom de to snittene.
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①

②

③

Figur 57 

Nr. Komponent

① Interpolert informasjon

② Startsnitt

③ Sluttsnitt

Manuell objektsegmentering
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6.3.5 Objektoppretting for røntgenbilder

Før du begynner

Når du skal utføre objektoppretting i røntgenbilder, er følgende påkrevd:
• Et lokalisert CT-datasett.
• Frontale og laterale røntgenbilder (når det er hensiktsmessig med tilsvarende DSA-bilder)

lokalisert innenfor samme referanseramme som det lokaliserte CT-datasettet.

Dialogboks for objektoppretting

Figur 58 

Slik utfører du segmentering

Trinn

1. Gå til fanen X-ray Images i hovedskjermbildet.

2. Opprette et tomt objekt (se side 112).

3. Klikk på X-ray Segmentation ... for å åpne dialogboksen for objektoppretting.

4. Bruk funksjonene Brush og Eraser (se side 132) til å segmentere ønsket struktur i rønt-
genvisningene som finnes i fanene Frontal og Lateral.

5.

Slik forhåndsviser du det resulterende objektet:
Klikk på forhåndsvisningen som finnes øverst til høyre i fanen.
Merk av for Overlay Object Preview for å vise det frontale og laterale objektet som over-
legges i røntgenvisningen.

6. Når du skal bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen, klikker du på OK.
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Verifisere segmentering

① ②
Figur 59 

Nr. Komponent

① Røntgenbilde

② CT-bilde

Så snart prosedyren er fullført, vises det segmenterte objektet i bildevisningene i
planleggingsområdet.

Sikkerhetsmerknader

Under segmentering med røntgenbilder opprettes det et kantobjekt som omfatter den
relevante strukturen i stedet for en eksakt kontur. Av denne årsaken er denne prosedyren
ikke alltid helt nøyaktig, og bør bare brukes når det er hensiktsmessig (f.eks. for AVM-er).
Alle objekter som er segmentert ved hjelp av røntgenbilder, må verifiseres i et CT- eller MR-
datasett av helsepersonellet som bruker programvaren. Hvis de har blitt feilaktig
segmentert, må objektene korrigeres manuelt eller fjernes.

Alternativene for forhåndsvisning av 3D i fanene Frontal og Lateral gir den medisinske
eksperten som bruker programvaren, en omtrentlig idé om hvordan det segmenterte
objektet vil se ut etterpå. Avhengig av røntgenlokaliseringsresultatene, og hvordan
objekttransformasjonen ble utført, kan denne forhåndsvisningen imidlertid i isolerte tilfeller
fremstå som forskjøvet i de merkede 2D-konturene. I slike tilfeller må du kontrollere
nøyaktigheten på lokaliseringen og røntgenlokaliseringsresultatet grundig i det
underliggende CT-snittsettet.

Røntgenobjekter som er omformet i CT/MR-datasett

Når objekter opprettes i røntgenbildesett og deretter endres basert på et 3D CT/MR-datasett, er
ikke endringene synlige i røntgendatasettet.
Konturene som er definert på de to 2D-røntgenbildene, overføres til et 3D-objekt gjennom en
projiseringsmekanisme (2D-til-3D-omforming). For hvert tilsvarende CT-snitt (registrering via
lokalisator) projiseres konturene på røntgenbildene, og en elliptisk form plasseres innenfor det
resulterende kvadratet. Kombinasjonen av disse enkeltellipsene genererer 3D-objektet.
Hvis du vil vise endringene basert på et 3D-datasett på røntgenbildene, vil det bli nødvendig å
omforme 3D-objektet tilbake til 2D. Denne tilbakeomformingen vil innebære et tap av informasjon,
og senere gjenomforming fra 2D-konturer til 3D-objekt vil deformere objektet og gjøre det
ugjenkjennelig.
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På grunn av dette viser iPlan RT Dose bare de opprinnelig genererte konturene i fanen X-ray
Segmentation, og 3D-objektet beregnes på nytt basert på konturene i visningene.
Du må bekrefte alle strukturene i et CT- eller MR-datasett.
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6.4 Automatisk objektsegmentering

Generell informasjon

Når du først legger til et objekt på listen, har det ikke noe innhold. Dette innebærer at ingen
områder i bildedataene svarer til dette objektet.
iPlan RT Dose kan segmentere objekter automatisk ved å bruke båndterskler med:
• En grenseboks
• Et maskeobjekt

Automatisk objektsegmentering
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6.4.1 Båndterskler ved hjelp av grenseboks

Generell informasjon

Band Thresholding er en automatisk segmenteringsprosedyre basert på grånivåinformasjon.

Dialogboksen Band Thresholding

Figur 60 

Slik utfører du segmentering

Trinn

1. Velg et objekt på listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Auto Segmentation ... for å åpne dialogboksen Band Thresholding.

3.

Klikk på knappen Resize Bounding Box på verktøylinjen i dialogboksen Band Threshol-
ding (hvis den ikke allerede er aktiv).

4. Velg Bounding Box i rullegardinlisten Mask.

5. Bruk musepekeren til å plassere musepekeren i grenseboksrammen i aksial, koronal eller
sagittal visning for å omslutte området som skal segmenteres.

6.

• I rullegardinlisten Maximal Fragment Number velger du antall fragmenter som skal de-
tekteres og segmenteres.

• Hvis du for eksempel velger ett fragment, vil det største tilkoblede området bli segmen-
tert.

7.

Definer gråverdiene i histogramvisningen (nederst til høyre) ved å:
• legge inn verdier for Right og Left direkte i feltene, eller
• bruke musepekeren til å justere glidebryterne for venstre verdi og/eller høyre verdi til

ønskede verdier vises i de tilhørende feltene

8. For å definere terskler mer nøyaktig aktiverer du alternativet Zoom for å zoome inn på
området mellom venstre og høyre terskel.

OBJEKTOPPRETTING

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 127



Trinn

9. Klikk OK for å bekrefte innstillingene og aktivere segmenteringen.

MERK: Det røde segmenterte området angir skanneinformasjonen som ligger innenfor den
definerte terskelgrensen. Det er ikke en forhåndsvisning av det segmenterte objektet.
 

Verifisere segmentering

Figur 61 
Så snart prosedyren er fullført, vises det segmenterte objektet i bildevisningene i
planleggingsområdet.

Sikkerhetsmerknad

Segmentering ved hjelp av båndterskler vil kanskje ikke finne riktig form på en bestemt
struktur. Av denne årsaken må alle automatisk segmenterte objekter verifiseres i de
opprinnelige snittene av helsepersonellet som bruker programvaren. Hvis de har blitt
feilaktig segmentert, må objektene korrigeres manuelt eller fjernes.

Resultatet av karsegmenteringen må kontrolleres og verifiseres nøye.
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6.4.2 Båndterskler ved hjelp av et maskeobjekt

Generell informasjon

I dialogboksen Band Thresholding kan du også utføre segmentering i et område som er definert
av et maskeobjekt.

Maskeobjekt

Figur 62 

Slik oppretter du et maskeobjekt

Trinn

1. Opprette et tomt objekt (se side 112).

2. For grovdefinering av området som skal segmenteres, bruker du for eksempel Draw
Sphere (se side 120) eller SmartShaper (se side 134).

Båndterskler ved hjelp av et maskeobjekt

Figur 63 
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Slik bruker du båndterskler

Trinn

1. Opprett et andre tomt objekt manuelt (se side 112). Navngi det i henhold til objektet som
skal segmenteres.

2. Velg dette objektet i funksjonsområdet, og klikk på Auto Segmentation ...

3. I dialogboksen Band Thresholding velger du ønsket maskeobjekt på rullegardinmenyen
Mask nederst i dialogboksen.

4. For å definere terskler mer nøyaktig aktiverer du avmerkingsboksen Zoom for å zoome
inn på området mellom venstre og høyre terskel.

5.

• I rullegardinlisten Maximal Fragment Number velger du antall fragmenter som skal de-
tekteres og segmenteres.

• Hvis du for eksempel velger ett fragment, vil det største tilkoblede fragmentet bli seg-
mentert.

6.

Definer gråverdiene i histogramvisningen (nederst til høyre) ved å:
• Legge inn verdier for Right og Left direkte i feltene, eller
• Bruke musepekeren til å justere glidebryterne for venstre verdi og/eller høyre verdi til

ønskede verdier vises i de tilhørende feltene.

7. Klikk OK for å bekrefte innstillingene og aktivere segmenteringen.

Verifisere segmentering

Figur 64 
Så snart prosedyren er fullført, vises det segmenterte objektet i bildevisningene i
planleggingsområdet.

Sikkerhetsmerknad

Segmentering ved hjelp av båndterskler vil kanskje ikke finne riktig form på en bestemt
struktur. Av denne årsaken må alle automatisk segmenterte objekter verifiseres i de
opprinnelige snittene av helsepersonellet som bruker programvaren. Hvis de har blitt
feilaktig segmentert, må objektene korrigeres manuelt eller fjernes.

Resultatet av karsegmenteringen må kontrolleres og verifiseres nøye.
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6.5 Endre eksisterende objekter

Generell informasjon

iPlan RT Dose tilbyr flere verktøy for endring av eksisterende objekter.

Tilgjengelige verktøy

Du kan endre et objekt med:
• Brush og Eraser
• SmartShaper
• Overføring av objekter mellom snitt
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6.5.1 Brush og Eraser

Funksjonene Brush og Eraser

Figur 65 

Alternativer

Du kan justere diameteren på Brush-/Eraser-verktøyet ved å bruke glidebryteren Brush Size.

For å vise både Brush-/Eraser-verktøyet og alle segmenterte objekter som omriss, aktiverer du
avmerkingsboksen Contours.

Bruke Brush-funksjonen

Med Brush-funksjonen kan du manuelt legge til innhold i segmenterte objekter eller i tomme
objekter (se side 118).

① ②
Figur 66 

Nr. Komponent

① Standard penselfunksjon

② Penselfunksjon for bare konturer

Bruke Eraser-funksjonen

Med funksjonen Eraser kan du fjerne informasjon manuelt fra segmenterte objekter (se side 118).

① ②
Figur 67 

Endre eksisterende objekter
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Nr. Komponent

① Standard viskelær

② Viskelær for bare konturer

Bytte mellom Brush og Eraser

For å veksle mellom Brush- og Eraser-funksjonene under objektsegmentering bruker du høyre
museknapp (Brush) og venstre museknapp (Eraser) etter behov.
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6.5.2 SmartShaper

Generell informasjon

Med denne funksjonen kan et valgt objekt morfes manuelt eller omplasseres etter behov.

Dialogboksen SmartShaper

Figur 68 

Slik aktiverer du SmartShaper

Trinn

1. Velg ønsket objekt i funksjonsområdet, og klikk på SmartShaper ... for å åpne dialogbok-
sen SmartShaper.

2. Aktiver avmerkingsboksen Contours for å vise objektene som konturer.

3. Du kan justere diameteren på formgivningsverktøyet ved å bruke glidebryteren Tool Size.

Slik bruker du SmartShaper

Trinn

1.

Når du skal justere posisjonen til det valgte objektet, klikker du på Move og drar objektet
til ønsket posisjon.
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Trinn

2.

Hvis du vil justere formen på det valgte objektet, klikker du på Deform og flytter musepe-
keren over objektet for å justere den ytre konturen.

3. Klikk OK for å bekrefte endringene dine.

Sikkerhetsmerknad

Av hensyn til ytelse, gir dialogboksen SmartShaper kun en forhåndsvisning av det
resulterende objektet. Derfor uføres kun objektberegninger når dialogboksen lukkes med
OK. Av denne årsaken kan sluttresultatet avvike fra forhåndsvisningen, spesielt for små
eller tynne objekter. Alle objekter som har blitt endret ved bruk av SmartShaper må derfor
verifiseres i de opprinnelige snittene av den medisinske eksperten som bruker
programvaren. Hvis de har blitt feilaktig endret, må objektene korrigeres manuelt eller
fjernes.
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6.5.3 Overføre objekter mellom snittsett

Generell informasjon

Så snart objekter er opprettet, blir de automatisk tilordnet datasettet der de ble segmentert.
Ved behov kan et objekt tilordnes andre fusjonerte datasett som er inkludert i behandlingsplanen.

Tilgjengelighet

Objekter kan ikke overføres mellom snittsett så snart en dosebehandlingsplan er opprettet.

Slik utfører du objektoverføring

Trinn

1.
Klikk på " ... "-knappen ved siden av objektet.

2.

I dialogboksen som vises, åpner du fanen Set/Statistics.

MERK: Denne fanen er bare tilgjengelig før en behandlingsplan er opprettet.
 

3. Velg datasettet som objektet skal overføres til.

4. Hvis du ønsker å overføre alle objekter, og ikke bare det objektet som er valgt, aktiverer
du avmerkingsboksen Move all Objects.

5. Klikk på OK for å bekrefte valget.

6.

Klikk på OK i meldingen om resampling for å aktivere objektoverføringen.
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Sikkerhetsmerknader

Når du overfører et objekt fra ett snittsett til et annet fusjonert snittsett, kan store
interpoleringsfeil oppstå hvis snittsettene avviker vesentlig med hensyn til geometriske
egenskaper som pikselstørrelse, snittavstand og snittretning. Videre, hvis ønsket snittsett
overligger bare en del av objektet, kan bare den delen av objektet overføres. Resten av
objektet vil ikke overføres. Som følge av disse faktorene vil formen på objektet i målsnittet
kanskje ikke være korrekt lenger.

Den angitte volumverdien i fanen Set/Statistics beregnes av iPlan basert på bildekvalitet,
bildeoppløsning, snittykkelse osv., og kan avvike fra den faktiske verdien til det
segmenterte objektet.

Formen på et forskjøvet objekt kan være forskjellig etter at det er skåret på nytt til et
snittsett, ettersom disse delene av det forskjøvne objektet som ikke er plassert i snittsettet,
blir fjernet. I tillegg kan interpoleringsfeil endre formen litt.
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6.6 Avansert objektmanipulering

Generell informasjon

iPlan RT Dose tilbyr flere avanserte metoder for arbeid med objekter.

Tilgjengelige funksjoner

• Skalere objekter
• Opprette et veggobjekt
• Slå sammen objekter
• Dele objekter
• Ny rolletilordning

Avansert objektmanipulering
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6.6.1 Skalere objekter

Generell informasjon

Med funksjonen Scaling kan du:
• forstørre eller forminske objektene dine proporsjonalt, og generere et nytt objekt ut fra det

morfede objektet
• opprette et "veggobjekt" som genereres i forhold til et kildeobjekt du allerede har opprettet

Slik aktiverer du objektskalering

Trinn

1. Klikk på Advanced Manipulation ... i funksjonsområdet.

2. Velg fanen Scaling.

Fanen Scaling

①

②

Figur 69 

Nr. Komponent

① Det valgte kildeobjektet som det skalerte objektet skal opprettes ut fra.

② En forhåndsvisning av det skalerte objektet basert på objektmanipuleringen som er utført.

Slik forstørrer eller forminsker du objekter

Alternativene som finnes i dialogboksen Scaling varierer avhengig av om du krymper eller
forstørrer objekter, eller oppretter et veggobjekt.

Trinn

1. Velg Enlarge Object eller Shrink Object under Choose Operation and Source Object.
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Trinn

2. På listen under Choose Operation and Source Object velger du også objektet du øn-
sker å skalere.

3.

• I Adjust Parameters definerer du dimensjonen i millimeter som objektet bør økes eller
reduseres med i størrelse.

• Ifølge standardinnstillingen vil størrelsen på objektet justeres proporsjonalt i retning
venstre-høyre, anterior-posterior og hode-fot. For å deaktivere denne innstillingen klik-
ker du på avmerkingsboksen proportional for den aktuelle retningen.

4.

• Definer et navn på det skalerte objektet i feltet Name. Du kan også velge en forhånds-
definert struktur på listen som vises.

• Ifølge standardinnstillingen vil det nye objektet navngis i henhold til navnet på kildeo-
bjektet og den valgte operasjonen.

5. Klikk på ønsket farge for objektet.

6. Hvis du vil forhåndsvise resultatet av skaleringsoperasjonen, klikker du på forhåndsvisnin-
gene til høyre i fanen.

7. Klikk på Generate for å opprette det skalerte objektet.

8.
• Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
• Det skalerte objektet vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.

Sikkerhetsmerknad

Objekter vil bare forstørres eller forminskes hvis den angitte marginen er større enn eller
lik halve datasettets snittavstand og snittykkelse. Med andre ord, hvis skanningen har en
snittavstand og snittykkelse på 5 mm og objektmarginen er satt til 2 mm, vil objektet ikke
forstørres i skanneretningen. Hvis marginen er 2,5 mm, vil den forstørres.

Begrensninger på forminsking

Forminskingen av objekter/strukturer med betydelig varierende avstander i vinkelrette retninger
kan føre til en større erosjon enn forventet. Vurder følgende todimensjonale eksempel, hvor det
elliptiske objektet i Figur 70 illustrerer dimensjonene til elementene som brukes til forminsking/
erosjon, heretter omtalt som erosjonselementet.

Figur 70 
Dette erosjonselementet er omtrent 16 ganger høyere enn bredt. Prikken i midten angir punktet
som flyttes over grensen til objektet som skal eroderes. Bruk av dette erosjonselementet på en
sirkelformet disk (angitt av den sirkelformede linjen i Figur 71) vil gi et erodert objekt (angitt av det
helfylte objektet i midten av Figur 71), hvor forminskingen av bredden er omtrent 5 ganger høyere
enn definert av den horisontale radiusen til erosjonselementet. Husk på denne effekten ved valg
av parametere for objektforminsking.

Avansert objektmanipulering

140 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Figur 71 

Slik oppretter du et veggobjekt

Trinn

1. Velg Create Wall under Choose Operation and Source Object.

2.

• Klikk på Exterior for å opprette veggobjektet utenfor kildeobjektet.
• Klikk på Centered for å opprette kildeobjektgrensen midt i det nye veggobjektet.
• Klikk på Interior for å opprette veggobjektet innenfor kildeobjektet.

3. Velg ønsket kildeobjekt også under Choose Operation and Source Object.

4. I delen Adjust Parameters definerer du dimensjonene i millimetre for veggobjektet.

5.
• Definer et navn på veggobjektet i feltet Name. Du kan også velge en forhåndsdefinert

struktur på listen som vises.
• Standardnavnet for det nye objektet er det samme som for kildeobjektet.

6. Klikk på ønsket farge for objektet.

7. Hvis du vil forhåndsvise resultatet av skaleringsoperasjonen, klikker du på forhåndsvisnin-
gene til høyre i fanen.

8. Klikk på Generate for å opprette veggobjektet.

9.
• Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
• Veggobjektet vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.
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6.6.2 Slå sammen objekter

Generell informasjon

I fanen Logical Operations kan du slå sammen to objekter og opprette et nytt objekt ut fra de
sammenslåtte objektene.

Slik aktiverer du logiske operasjoner

Trinn

1. Klikk på Advanced Manipulation ... i funksjonsområdet.

2. Velg fanen Logical Operations.

Fanen Logical Operations

①

②

Figur 72 

Nr. Komponent

① De valgte kildeobjektene som det nye objektet skal opprettes ut fra.

② En forhåndsvisning av det nye objektet basert på hvordan de to kildeobjektene er slått
sammen.

Slik slår du sammen objekter

Trinn

1. I feltene First Operand og Second Operand velger du de to objektene som det nye ob-
jektet skal baseres på.
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Trinn

2.

Velg ønsket operasjon blant følgende alternativer:
• Klikk på Union for å opprette et nytt objekt fra to sammenslåtte objekter.
• Klikk på Intersection for å opprette et nytt objekt fra skjæringspunktet til to objekter.
• Klikk på Subtraction for å opprette et nytt objekt som resulterer fra subtraksjonen av

det andre objektet (Second Operand) fra det første objektet (First Operand).

3.

• Definer et navn på det nye objektet i feltet Name. Du kan også velge en forhåndsdefi-
nert struktur på listen som vises.

• Ifølge standardinnstillingen vil det nye objektet navngis i henhold til den valgte opera-
sjonen.

4. Klikk på ønsket farge for objektet.

5. Hvis du vil forhåndsvise resultatet av sammenslåingen, klikker du på forhåndsvisningene
til høyre i fanen.

6. Klikk på Generate for å opprette det nye objektet.

7.
• Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
• Det nye objektet vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.
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6.6.3 Dele objekter

Generell informasjon

I fanen Splitting kan du splitte planlagte objekter til mindre objekter. Dette kan for eksempel være
nyttig ved behandling av spinaltumorer, for å skille OAR-områder som ikke skal utsettes for
behandlingsstråling, fra tumorområder som skal motta maksimal dose.

Slik aktiverer du delingsoperasjoner

Trinn

1. Klikk på Advanced Manipulation ... i funksjonsområdet.

2. Velg fanen Splitting.

Fanen Splitting

Figur 73 

Innledende trinn

Trinn

1. I listen Source Object velger du objektet som skal splittes.

2.

Velg ønsket deleretning for skjæreplanet:
• Klikk på Min Area for fritt å definere splittretningen slik at tverrsnittet holdes på et mini-

mum.
• Klikk på Axial, Coronal eller Sagittal for å splitte objektet i henhold til den definerte ret-

ningen.
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Trinn

3.

Klikk på knappen Object Splitter på verktøylinjen i fanen Splitting.

4. Klikk på den foretrukne visningen i fanen.

5.

• Ved hjelp av musepekeren drar du i den grønne firkanten for å justere skjæreplanet
langs den valgte retningen.

• Det er også mulig å skråstille planet ved å flytte musepekeren over eller under den
grønne firkanten.

6.

Bekreft at objektet er riktig delt ved hjelp av skannevisningene og 3D-visningen som til-
bys.

Slik genererer du delte objekter

Så snart du er sikker på at objektet er riktig delt, kan du generere de to nye objektene som angis
av de blå og gule boksene.

Trinn

1. Definer et navn på det første objektet i feltet Name.

2. Klikk på ønsket farge for objektet.

3. Klikk på Generate Blue eller Generate Amber, avhengig av hvilket objekt du vil genere-
re. Dette objektet vises nå i listen Source Object.

4. Gjenta trinn 1-3 for det andre objektet.

5.
• Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
• De nye objektene vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.
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6.6.4 Role Reassignment

Generell informasjon

Med denne funksjonen kan et objekt som er tilordnet en bestemt rolle i forordningen (se side
165), bli erstattet av et annet objekt.
• Hvis for eksempel et målvolum er redusert i størrelse mellom behandlinger, kan et justert volum

opprettes ved hjelp av skaleringsfunksjonene (side 139).
• Det opprinnelige volumet (angitt som PTV-en i planbeskrivelsen) kan deretter erstattes av det

reduserte volumet.

Slik aktiverer du ny rolletilordning

Klikk på Role Reassignment ... for å åpne dialogboksen Reassignment.

Dialogboksen Reassignment

Figur 74 
Objektene som er definert som PTV, Boost eller OAR i forordningen (se side 165), vises under
Assigned Objects.
De øvrige objektene som er tilgjengelige for valg, vises under Available Objects.

Trinn

1. Under Assigned Objects velger du det opprinnelige objektet som skal erstattes.

2. Under Available Objects velger du erstatningsobjektet.

3. Klikk på Swap for å erstatte det opprinnelige objektet med erstatningsobjektet.

4. Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.

Bekreft at det justerte behandlingsscenarioet er hensiktsmessig for den planlagte
behandlingen.

Avansert objektmanipulering
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6.7 4D-datasimulering
6.7.1 Oversikt

Generell informasjon

Hvis en 4D-dataserie (se side 472) er tilgjengelig, vises et kontrollpanel som brukes til å vise en
simulering av bevegelser i interne organer, nederst til høyre for snitt- og
rekonstruksjonsvisningene.
Denne funksjonen er spesielt nyttig ved planlegging av objektkonturer for ekstrakranielle
behandlinger, ettersom bevegelse i indre organer kan være en vesentlig faktor i slike tilfeller.

Kontrollpanel

Figur 75 

Simulering pågår

① ②

③ ④

Figur 76 
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Kontrollpanelfunksjoner

Komponent Funksjon

Starter 4D-simuleringen ved automatisk å bla gjennom de tilgjengelige dataene
i rekkefølge.

Stanser 4D-simuleringen midlertidig.

Brukes til manuelt å bla forover gjennom de tilgjengelige datasettene.

Spoler direkte frem til slutten av 4D-simuleringen.

Brukes til manuelt å bla bakover gjennom de tilgjengelige datasettene.

Spoler direkte tilbake til starten av 4D-simuleringen.

Du kan bla til et bestemt punkt i simuleringen ved hjelp av fremdriftsglidebryte-
ren.

4D-datasimulering
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6.8 Avslutte objektoppretting
6.8.1 Oversikt

Ledetekst ved avslutning

Figur 77 
Før du avslutter trinnet Object Creation, må du kontrollere at alle objekter er korrekt segmentert.

OBJEKTOPPRETTING

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 149



Avslutte objektoppretting

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



7 OPPRETTE EN
BEHANDLINGSPLAN

7.1 Om behandlingsplanlegging

Prosedyre for behandlingsplanlegging

Med disse trinnene kan du opprette en fullstendig behandlingsplan.

Trinn

1. Velg en mal eller utfør manuell planlegging.

2. Definer en forordning for hvert planleggingsobjekt.

3. Legg til behandlingsgrupper.

4. Vis resultatene for alternative doseberegningsalgoritmer.

5. Vis dosen ved bruk av bildevisningene eller DVH.

6. Sammenlign planer.
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7.1.1 Sammenligning av behandlingsalternativer

Generell informasjon

Med iPlan RT Dose kan du opprette en behandlingsplan ved bruk av behandlingsmodalitetene:
• Konform stråle
• Konform lysbue(statisk og dynamisk)
• IMRT
• Sirkulære lysbue
• HybridArc

Programvaren begrenser ikke mengden behandlingsfelter, stråler eller buer som kan brukes. Men
systemytelsen vil påvirkes hvis et stort antall stråler (> 50), buer (> 10) eller IMRT-felter (> 20)
brukes.

Konform stråle

Teknikken konform stråle bruker spesifikke kollimatorformer for ulike gantry- og bordretninger, slik
at hvert strålefelt optimeres etter formen på PTV. På grunn av den store feltstørrelsen som er
mulig med en flerbladskollimator, er det vanligvis tilstrekkelig å planlegge ett isosenter for hver
lesjon.
Ulempen med denne teknikken er at dosen til det omgivende vevet på stråleinngangssiden kan
være høyere enn ved standard strålekirurgi med en roterende gantry.

Konform lysbue

I løpet av konform lysbue-behandlinger er gantryrotasjonen under strålingen tilsvarende den ved
standard strålekirurgi. Justeringen av strålefeltet etter formen på tumoren for hvert bueplan og
gantryvinkel ligner den ved konform strålemetoden. Det er mulig å utføre både statiske og
dynamiske behandlinger med konforme lysbuer.

Behandling Strålefeltform

Dynamisk konform lysbue Tilpasset PTV-projeksjonen i løpet av buen

Statisk konform lysbue En gjennomsnittlig feltform beregnes for den fullstendige buen

Intensitetsmodulert strålebehandling

Med intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT) varierer stråleintensiteten innenfor det leverte feltet.
På denne måten kan doseleveringen til organer som er utsatt ved siden av PTV minimeres.

Sirkulære lysbuer

Sirkulære lysbuebehandlinger bruker koniske kollimatorer som fører til konusformede strålefelt. En
høy strålingsdose leveres til krysningspunktet, mens dosene utenfor dette volumet er betydelig
mindre. Et antall buer grukes generelt sett for en enkelt behandling, romslig arrangert rundt
pasienten ved bruk av unike behandlingsbordvinkler for hver bue. Bruk av et tilstrekkelig antall
stråler forbedrer dosedistribusjonen og minimerer dermed dosen til det omgivende vevet.
Sirkelbuer er spesielt nyttige ved behandling av små sfæriske lesjoner og ved utføring av
funksjonell strålekirurgi. Ulempen ved å bruke koniske felt er at det kan være nødvendig å
planlegge flere isosentre for en enkelt PTV. Som følge av dette er dosen inne i lesjonen kanskje
ikke tilstrekkelig homogen.
Doseberegningen for sirkulære lysbuebehandlinger utføres ved bruk av sirkelformet konus-
dosealgoritmen. Monte Carlo-algoritmen er ikke tilgjengelig i dette tilfellet.

Nøyaktigheten til en sirkelformet konus som er festet til kollimatorholderen, kan ikke
garanteres for alle kollimatorvinkler. Sikre bruk av identisk kollimatorvinkel med
strålemålingene under behandling.

Om behandlingsplanlegging
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For sirkulære konuser må kjevene skjerme for strålingen utenfor konusmaterialet.
Kjeveposisjonene som brukes ved behandling, må være identiske til kjeveposisjonene som
brukes ved strålemåling.

HybridArc

HybridArc er en kombinasjon av dynamisk konform lysbue- og IMRT-behandlinger. Én eller flere
IMRT-stråler legges til i hver dynamisk konformbue ved samme bordposisjon for ytterligere å
optimere dosefordelingen uten ekstra oppsett.
Lengden på buen og antallet IMRT-stråler per bue kan justeres av brukeren. Gantryvinklene til
IMRT-strålene fordeles automatisk fra programvaren ved bruk av gantry vinkel avstanden mellom
to tilgrensende IMRT-stråler og gantryvinkelen til den første IMRT-strålen, beregnet slik:

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

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

I tillegg kan vektingen mellom dosen som leveres av konform lysbue og av IMRT-strålene justeres
av brukeren. Før du optimerer IMRT-strålene, optimeres dynamisk konform lysbue-åpningen i
henhold til de definerte IMRT-begrensningene for ytterligere å forbedre dosefordelingen. På denne
måten gir HybridArc fordelene ved dynamisk konforme lysbuebehandlinger og IMRT-behandlinger.
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7.1.2 Oversikt over hovedskjermbildet

Formål

På skjermbildet Treatment Planning kan du definere, vise og redigere behandlingsplanen.

Åpne behandlingsplanlegging

Du kan gå til dette trinnet via Navigator-funksjonene (se side 46).
Hvis en behandlingsplan ikke er definert ennå, åpner iPlan RT Dose automatisk dialogboksen
Create Plan (se side 158).

Hovedskjermbildet

Figur 78 

Refresh MU

Denne knappen oppdaterer monitorenhetsberegningen for hele behandlingsplanen. MU-verdier
oppdateres bare når det gjøres større endringer, f.eks. på vektingen av behandlingsgrupper og
individuelle behandlingselementer (se sidene 189 og 195), eller ved justering av forordningen (se
side 176).
• For HybridArc-elementer gjenoppretter Refresh MU bue-IMRT-strålevektingen etter

åpningsoptimering.
• For IMRT- og HybridArc-elementer oppfyller Refresh MU den forordnede PTV-

dosenormaliseringen etter IMRT-optimering.
• Refresh MU etter IMRT-optimering skal generelt sett unngås, da det ikke tar høyde for OAR-

mål. Refresh MU kan i så fall føre til overskredne OAR-begrensninger.
• Refresh MU etter IMRT-optimering i kombinasjon med en aktivert Monte Carlo-algoritme

utløser alltid en ny Monte Carlo-beregning, uavhengig av eventuelle tidligere
beregningsresultater. På grunn av den statistiske naturen til Monte Carlo-algoritmen kan hver
Refresh MU føre til litt forskjellige strålemonitorenheter.
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Området Functions

Hvis en behandlingsplan ikke har blitt definert ennå, er de følgende funksjonene tilgjengelige:

Komponent Funksjon

Create Treatment Plan Brukes til å opprette en behandlingsplan (se side 158).

Object Manipulation Brukes til å redigere formen på objekter basert på deres morfologi el-
ler ved å utføre logiske operasjoner (se side 138).
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7.1.3 Dosespesifikk verktøylinje og visningsfunksjoner

Verktøylinjefunksjoner

Komponent Funksjon Se

Med Plan Comparison kan du laste inn en andre behandlings-
plan som deretter kan sammenlignes med den aktuelle behand-
lingsplanen, eller sammenligne Monte Carlo- og Pencil Beam-be-
regninger.

Side 236

Open DVH Dialog åpner en dialogboks der behandlingsdosen
kan beregnes for planlagte målvolum. Side 218

Dose Display åpner en dialogboks der ulike dosevisningsalterna-
tiver kan konfigureres, f.eks. relative eller absolutte verdier, cGy-
eller Gy-enheter osv. 

Side 216

Med Toggle Monte Carlo / Pencil Beam kan du bytte mellom
Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmen for doseberegning. Side 207

Med Show Dose kan du vise de planlagte dosekonturene for
hvert målvolum sammen med tilhørende doseskala. Side 212

Med Threshold kan du vise kun én terskeldose, slik at du kan
konsentrere deg om én spesiell doseverdi. Side 214

Bildevisningsfunksjoner

Komponent Funksjon Se

Med Toggle view mode kan du vise front- eller kranievisningen av
enten bare OAR eller av alle strukturene. Side 242

Med Show/draw planning shape kan du tilpasse strålefeltet gjen-
nom å justere bladene til flerbladskollimatoren. Side 261

Med Show/change leaves and jaw positions kan du manuelt ju-
stere posisjonene til bladene og kjevene. Side 262

Med Enter leaf positions numerically kan du legge inn spesifikke
verdier for hvert blad. Side 263

Med Reset manual changes to shape kan du angre justeringer
av bladposisjoner. Side 265
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Komponent Funksjon Se

Med Toggle fluence display kan du bytte visningen til et fluen-
skart. Side 215

Med Arc/Beam display kan du velge hvilken av de planlagte strå-
lene eller buene som skal vises. Side 248

Med disse funksjonene kan du gå gjennom de valgte buene eller
IMRT-strålene.

Side 266

Bytter mellom ulike IMRT-stråler i en HybridArc.
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7.2 Opprette en ny behandlingsplan
7.2.1 Oversikt

Generell informasjon

Når Object Creation har blitt fullført (se side 73), bes du automatisk om å opprette en ny
behandlingsplan.
Hvis en behandlingsplan ikke allerede har blitt definert, er det også mulig å opprette en ny plan
ved å klikke på Create Treatment Plan.

Dialogboksen Create Plan

Figur 79 

Alternativer for planoppretting

Det finnes tre mulige variasjoner for å opprette en ny behandlingsplan:

Avsnitt Se

Slik oppretter du en helt ny plan Side 159

Slik oppretter du en ny plan (eksisterende forordning) Side 159

Slik oppretter du en ny plan (eksisterende forordning og oppsett) Side 159

Planmaladministrasjon

Hvis du ønsker å omorganisere de eksisterende behandlingsplanene, klikker du på Manage ... (se
side 292).

Senere modifiseringer

Endringer på de fullførte behandlingsplanene kan utføres i dialogboksen Prescription (se side
176). Typen forordning (se side 164) kan imidlertid kun angis i dialogboksen Create Plan.

Opprette en ny behandlingsplan
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7.2.2 Alternativer for planoppretting

Slik oppretter du en helt ny plan

Trinn

1. Velg alternativknappen Manually nederst i dialogboksen Create Plan.

2. Klikk på Next for å definere forordningen (se side 162).

Behandlingsoppsettet må defineres separat i dialogboksen Group (se side 179).

Slik oppretter du en ny plan (eksisterende forordning)

Trinn

1. Velg alternativknappen Plan Template øverst i dialogboksen.

2. Velg den foretrukne malen på listen.

3. Merk av for Load prescription only og klikk på Next.

Den valgte forordningsinformasjonen brukes i behandlingsplanen og kan endres:
• I dialogboksen Create Plan (se side 162)
• I dialogboksen Prescription (se side 176)

Behandlingsoppsettet må defineres separat i dialogboksen Group (se side 179).

Slik oppretter du en ny plan (eksisterende forordning og oppsett)

Trinn

1. Velg alternativknappen Plan Template øverst i dialogboksen.

2. Velg den foretrukne malen på listen og klikk på Next.

Den valgte forordningsinformasjonen brukes i behandlingsplanen og kan endres:
• I dialogboksen Create Plan (se side 162)
• I dialogboksen Prescription (se side 176)

Behandlingsoppsettinformasjonen brukes i behandlingsplanen og kan endres i dialogboksen
Group (se side 179).

Buen eller strålefordelingen som opprettes ved å velge en mal, er ikke klinisk optimert.
Effektiviteten til den resulterende planen må evalueres før behandling.
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7.2.3 Endre planegenskaper

Generell informasjon

Du kan endre behandlingsplanens egenskaper i dialogboksen RTPlan Properties.

Slik stiller du inn doseberegningsparametere

Trinn

1.

Velg RTPlan-objektet i funksjonsområdet.

2. Klikk på Properties i fanen Functions i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Pro-
perties.

Dialogboksen RTPlan Properties

Figur 80 

Komponent Funksjon

Name Navnet på behandlingsplanen. Dette vises i fanen Functions. Standardinn-
stillingen er "The RTPlan".

Treatment Type Cranial eller Extracranial.

Plan Intent Du kan angi hensikten med planen her, f.eks. palliativ eller kurativ.

Du kan også se:
• de aktuelle referanse- og innrettingssettene
• pasientretningen

Opprette en ny behandlingsplan
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Andre egenskaper

Du kan stille inn egenskaper for følgende funksjoner i denne dialogboksen:
• Doseberegning: se side 204.
• Monte Carlo: se side 208.
• Forordning: se side 204.
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7.3 Definere en forordning
7.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Forordningen er grunnlaget for behandlingsplanen. I forordningen kan du definere:
• Hvilken struktur som er PTV eller Boost og hvilke er risikoutsatte objekter (OAR-er)
• Hvordan dosen skal beregnes i forhold til en struktur
• Hvor mye dose en PTV- eller Boost-struktur skal motta
• Hvilken vekting hvert OAR skal ha
• Dose- og volumbegrensninger for hvert objekt
• Mål for planleggingsoptimering

Dialogboksen Create Plan

Figur 81 

Hvordan definere en forordning

Trinn Se

1. Velg en forordningstype. Side 164

2. Tilordne typer til planleggingsobjekter, slik som OAR, PTV. Side 165

3. Konfigurer doseinnstillinger og fraksjonering for PTV- og Boost-objekter. Side 166

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

5.
Definer begrensninger for PTV(-er) og de ulike OAR-ene. Den resulterende
behandlingsplanen skal oppfylle disse begrensningene.
MERK: Begrensninger kan endres til mål.
 

Side 172

6. Definer planleggingsmål. Disse vil påvirke doseoptimeringsberegningene i
løpet av omvendt planlegging. Side 172

Definere en forordning
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MERK: Du kan også endre en eksisterende forordning (se side 176).
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7.3.2 Velge en forordningstype

Generell informasjon

Forordningstypen bestemmer hvordan du beregner dosen i forhold til målstrukturen.
Forordningstypene defineres globalt for behandlingsplanen. Det er ikke mulig å endre
forordningstyper senere.

Forordningstype

Figur 82 

Hvilken forordningstype?

Forordningstype

Dose Volume Pres-
cription

Denne forordningstypen brukes til å sikre at en spesifikk prosentandel av
målstrukturen mottar en spesifisert prosentandel av den forordnede do-
sen.
Hvis du velger Dose Volume Prescription, kan systemet automatisk be-
regne beste dose-volum-dekningsforhold, samtidig som definerte be-
grensninger tas hensyn til (se side 172).
MERK: Et normaliseringspunkt kan fortsatt opprettes senere (se side
232).
 

Point Prescription to
Isocenter

Denne forordningstypen definerer en spesifikk dose mot et isosenter-
punkt (normaliseringspunkt) uten å ta hensyn til strukturvolumet.
Hvis du velger Point Prescription to Isocenter, indikerer programvaren
at en begrensning har blitt overskredet i dosevolumhistogrammet (se si-
de 170). Planen må deretter tilpasses etter behov manuelt.

MERK: Hvis Dose Volume Prescription velges, la det være en rimelig margin rundt PTV for å ta
høyde for MLC-halvskyggen.
 

Relative Dose

Denne innstillingen definerer andelen av dosen under vurdering av legen. En relativ dose på 100
% indikerer en absolutt dose på 1.

Dose Calculation

Du kan justere doseberegningsparameterne. Se side 204.

Definere en forordning
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7.3.3 Tilordne typer til objekter

Generell informasjon

Hvert objekt kan tilordnes en spesiell objekttype ved bruk av alternativknappene ved siden av
listen, f.eks. PTV eller Boost.

Objekttilordning

Figur 83 

Tilgjengelige innstillinger

Objekttype Beskrivelse

PTV Det tilhørende objektet stilles inn som det planlagte målvolumet.

Boost
Et utvalgt område av det planlagte målvolumet kan defineres for å motta en
høyere dose.
Boost-objekter må alltid være en del av PTV.

OAR Innstillingene som er definert for OAR-objekter (se side 166), påvirker direkte
automatisk bladoptimering for konforme behandlinger.

Other
Ved behov kan dette alternativet brukes til å definere strukturer av generell in-
teresse som ikke er direkte relevante for behandlingsområdet. Det finnes ingen
spesifikke innstillinger for denne objekttypen.

Slik tilordner du objekttyper

Trinn

1. Velg objektet på listen.

2.

Tilordne en type gjennom å aktivere en alternativknapp, f.eks. PTV, OAR osv. Objektet vil
endre farge på listen.
Passende objekter kan også velges sammen (ved bruk av musen og Skift- eller Ctrl-taste-
ne) og tilordnes en bestemt objekttype ved bruk av alternativknappene.

3. Definer en doseforordning for hvert PTV- og Boost-objekt.

4. Definer begrensninger for hvert OAR-objekt.

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

OPPRETTE EN BEHANDLINGSPLAN

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



7.3.4 Definere en doseforordning for PTV- og Boost-objekter

Generell informasjon

Du kan definere forordnings- og fraksjonsinformasjon for hvert PTV som vises på Objects-listen.

Innstillingsområdet

Figur 84 

Hvordan du definerer PTV-objektinnstillinger

Trinn

1. Velg målobjektet på Objects-listen.

2. Se til at PTV-alternativknappen velges. Objektet skal nå farges grønt og merkes som
PTV.

3. Definer totalt antall fraksjoner med spinnboksen Number of Fractions.

4.

Definer dosen. Dette kan være enten:
• En spesifikk dose for hver Single Fraction, eller
• En helhetlig dose for All Fractions

Du kan bruke dialogboksen Dose Display (se side 216) for å definere:
• Doseenheten (cGy eller Gy)
• Om dosen er relativ eller absolutt

5.

Still inn et normaliseringsmål:
• Bruk rullegardinmenyen for å stille inn et foretrukket normaliseringmål som absolutt el-

ler relativt dosemål, eller
• Still inn Normalization per prosentandel volum (V%) direkte.
• Still inn et normaliseringspunkt i DVH gjennom å velge et begrensningspunkt, høyreklik-

ke musen for å vise hurtigmenyen og velge Normalization. Se side 172.
Det definerte målet beholdes av Refresh MU-funksjonen.
For å normalisere umiddelbart under IMRT-fremoverberegning velger du et normalise-
ringspunkt, høyreklikker på musen for å vise hurtigmenyen og velger Renormalize Post-
Optimization.
MERK: Åpningsoptimering for HybridArcs normaliseres også til punktene som er valgt for
Renormalize Post-Optimization, men kun hvis det ikke er noen IMRT-optimering som er
under behandling.
 

6. Området Assigned groups er relevant for senere behandlingsgruppetilordning (se side
176).
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Hvordan definere Boost-objektinnstillinger

Du kan definere innstillingene for Boost-objekter på samme måte som for PTV-objekter. I tilfelle
Boost-objekter supplementeres PTV-dosen. Det helhetlige resultatet vises riktig i
dosevolumhistogrammet (se side 170).
MERK: Hvis målet består av to PTV-er, ett som er inne i det andre, anbefaler vi å tilordne
objekttypeboost for den innkapslede PTV-en.
 

PTV og fremoverplanlegging

Hvis du utfører fremoverplanlegging, må hvert PTV- eller boost-objekt ha et isosenter som er
tilknyttet dette (se side 179).

PTV og IMRT-planlegging

I løpet av IMRT-planleggingen kan du behandle flere PTV-er med én behandlingsgruppe, og du
kan behandle med et integrert boost-objekt. I dette tilfellet trenger du ikke å velge en
behandlingsgruppe for boost-objektene, og du kan se bort fra fraksjonsmengden, siden det bare
er doseverdien som er avgjørende. 
MERK: Ta hensyn til at ved behandling av flere lesjoner med en enkelt behandlingsgruppe er det,
på grunn av fysiske og tekniske årsaker, begrensninger vedrørende avstanden mellom lesjoner og
deres posisjon innen det mulige strålefeltet.
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7.3.5 Definere dosebegrensninger for OAR-objekter

Generell informasjon

Du kan definere beskyttelsesnivået som hvert OAR skal motta i løpet av planleggingen.

Skisser og definer alltid OAR-er på riktig måte for å unngå utilsiktet dose mot OAR-er.

OAR-innstillinger

Figur 85 

Hvordan definere OAR-objektinnstillinger

Trinn

1. Velg målobjektet på Objects-listen.

2. Se til at OAR-alternativknappen velges. Objektet skal nå farges blått og merkes som
OAR.

3. Hvis du ønsker å utføre Forward Planning, må du definere en prioritet i OAR Type (se
nedenfor).

4. Hvis du ønsker å utføre Inverse Planning, må du tildele hvert OAR en Guardian-verdi
(se nedenfor).

Forward Planning

Hvis du ønsker å utføre Forward Planning, kan du tildele hvert OAR ett av tre prioritetsnivåer
som det tas hensyn til under etterfølgende planlegging:

OAR-prioritet Beskrivelse

OAR Type 1

Systemet tar hensyn til disse objektene i løpet av bladoptimering.
Priority 1 OAR-objekter skal blokkeres helt for å beskytte det tilhørende om-
rådet, men avhengig av PTV-posisjonen er en fullstendig 100 % blokkering
kanskje ikke alltid mulig.

OAR Type 2
Systemet tar også hensyn til disse objektene i løpet av bladoptimering.
Deler av PTV-marginen som overlapper med prioritet 2 OAR-objekter, er
blokkert for å beskytte det tilsvarende området.

OAR Type 3 Disse objektene tas ikke hensyn til i løpet av bladoptimering.
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Inverse Planning

Hvis du ønsker å utføre Inverse Planning, kan du tildele hver OAR en Guardian-verdi. 

OAR Type Standard Guardian-verdi

OAR Type 1 Standardinnstillingen gir 100 % beskyttelse for tilordnet objekt.

OAR Type 2 Standardinnstillingen gir 66 % beskyttelse for tilordnet objekt.

OAR Type 3 Standardinnstillingen gir 33 % beskyttelse for tilordnet objekt.

I tilfelle konform stråle- og konform lysbue-behandlinger påvirker ikke guardian-verdiinnstillingene
den automatiske monitorenhetsberegningen (MU-beregningen).

Guardian-innstilling og IMRT

Guardian-innstillingene er spesielt viktige for doseoptimering i løpet av IMRT og HybridArc-
behandlinger, da den beregnede optimeringen er resultatet av multiplikasjoner med guardian-
prosentverdien.
• Hvis guardian-verdien for en OAR er stilt til 100 %, vil OAR motta maksimum vurdering under

doseoptimering.
• En OAR med en guardian-verdiinnstilling på 0 % vil ikke vurderes i det hele tatt i løpet av

doseoptimering.
• For HybridArc-behandlinger, hvis guardian-verdien for en OAR er stilt til mindre enn 10 %,

vurderes ikke OAR for åpningsoptimering.
For detaljer om doseoptimering, se side 305.

Doserelasjon

Doserelasjonen for display vises nederst i innstillingsområdet under General Dose Relation for
Display. Hvis to eller flere PTV-er har blitt definert for behandlingsplanen med ulike
forordningsdoser, er det mulig å justere denne verdien slik at en passende relasjon brukes. Dette
er kun en displayinnstilling og påvirker ikke den faktiske doseforordningen.

All Fractions-verdien er alltid lik prosentandeldosen du forventer for en PTV. For alle
vanlige oppsett skal denne verdien korrelere med doserelasjonen. Du kan for eksempel
forordne 20,0 Gy til en PTV hvis din foretrukne displayrelasjon er 80 % = 16,0 Gy.
Kompleksiteten øker for flere PTV-er med ulike forordninger.
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7.3.6 Gjennomgang av dosevolumhistogram

Generell informasjon

Et dosevolumhistogram (DVH) vises for hvert objekt i det sentrale området i dialogboksen Create
Plan.
Dette viser for hvert objekt hvor stor dose hver del av objektet skal motta.
Informasjon som finnes i dosevolumhistogrammet, avhenger av objekt- og
forordningsinnstillingene.

Slik gjennomgår du DVH for et objekt

For å vise DVH for et objekt velger du dette objektet på Objects-listen. DVH-et vises.

DVH skal ikke utgjøre det eneste kriteriet for å bestemme nøyaktigheten til
behandlingsplanen. Et annet mulig kriterium er dosefordelingsvisningen.

Dosevolumhistogram (PTV-eksempel)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figur 86 

Nr. Komponent Funksjon

① Volume Klikk her for å endre volumdisplayenheten (ccm eller prosent).

② Volum-dose-forhold Vises for hvert begrensningspunkt som defineres på grafen for det
aktuelle objektet. Se side 172.

③ Skyggelagte områder Områder i DVH som dose/volum-grafen ikke skal passere gjen-
nom.

④ Dose Klikk her for å endre dosedisplayenheten (Gy, cGy eller prosent).

⑤ Begrensningspunkter Se side 172.
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X- og Y-akser

Akse Beskrivelse

Y-akse Volum på objekt (% eller ccm).

X-akse Dose mottatt av dette volumet (relativt [%] eller absolutt [Gy eller cGy]).

Guardian-verdi

Guardian-verdiinnstillingen for det aktuelle OAR-et vises i grafen nedenfor doserelasjonen.

Slik endrer du volum- eller doseområde

Hvis du ønsker å øke det viste volumet eller doseområdet, klikk-og-dra langs pilene i enden av y-
og x-aksene, inntil grafene når det ønskede området. Et dobbeltklikk med musen på aksen
tilpasser den automatisk til optimal tilpasning.
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7.3.7 Definere begrensninger og mål

Begrensninger

Begrensninger brukes til å begrense dosen som mottas av andre strukturer enn målvolumet.
Disse defineres vanligvis av legen.

Prioriterte begrensninger

Det å stille inn en begrensning som prioritert tilordner begrensningen en høyere prioritet i tilfelle
PTV-objekter samt for alle objekter i tilfelle omvendt planlegging.
Vektingen for prioriterte OAR-objekter i IMRT økes med faktorer på 10 (OAR lav), 100 (OAR
medium) eller 1 000 (OAR høy).
Renormaliseringen av forordningen beregnes slik at resterende DVH alltid korresponderer riktig
med den prioriterte begrensningen.

Mål

Du kan definere både mål og begrensninger. Mål brukes til IMRT-behandlingsplanlegging. Med
mål kan du stille inn foretrukne målverdier for en optimal plan, samtidig som du holder deg
innenfor grensene som stilles av begrensningene.

Tilgjengelige begrensninger

Avhengig av den valgte forordnings- og behandlingstypen, og av den definerte objekttypen,
varierer bruken av begrensninger som følger:

Forordning/
behandling

PTV/Boost OAR Other

Dose-volum-forord-
ning

3 standardbegrens-
ninger
Brukerdefinerbare
verdier
Brukes i monitoren-
hetsberegning

Antall begrensninger
er brukerdefinerbart
Brukerdefinerbare
verdier
Kun display

Ingen begrensninger

Punktforordning

2 standardbegrens-
ninger
Brukerdefinerbare
verdier
Kun display

Omvendt planleg-
ging

Antall begrensninger avhenger av valgt objekttype
Antall begrensninger som defineres for alle objekter, tas høyde for i løpet
av doseoptimering

Slik endrer du eksisterende begrensninger i DVH

Trinn

1. Velg det relevante objektet på listen Objects.

2. Fjern avmerkingen for Change Only Objectives.

3.
Velg et begrensningspunkt i DVH ved hjelp av musen. (Se Figur 86.)
Punktet utheves, og du kan dra det til en annen posisjon.

4. For å slette et begrensningspunkt eller stille det som en prioritert begrensning, høyreklik-
ker du på punktet for å åpne en hurtigmeny.
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Hvordan du legger til mål i DVH

Trinn

1. Velg det relevante objektet på listen Objects.

2. Merk av for Change Only Objectives.

3.

Velg et begrensningspunkt i DVH ved hjelp av musen. (Se Figur 86.)
Punktet utheves, og du kan dra et nytt punkt derfra til en annen posisjon.
Nedre og øvre begrensninger av en PTV kan defineres som mål som skal overholdes i
løpet av IMRT.

4. For å slette et mål eller stille det som prioritert, høyreklikker du på målet for å åpne en
hurtigmeny.

Begrensninger og mål i DVH

Grafikk

Begrensning (definert av lege)

Normaliseringspunkt

Mål (for optimering)

Begresning og mål

Prioritert (indikert av en ekstra kantlinje)

Slik endrer du begrensningene og målene i dialogboksen Edit

Trinn

1. Velg det relevante objektet på listen Objects.

2. Klikk på Numeric.

3. Definer volum (i %) og doseverdier (i Gy) manuelt for hvert punkt. Punktet blir plassert til-
svarende på DVH.
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Trinn

4.

For PTV- og boost-objekter ① kan det defineres tre begrensninger (en nedre dose, en
ønsket eller 50 % dose, og en øvre dose).
For OAR-objekter ② kan flere begrensningspunkter defineres. En maksimal dose må all-
tid defineres.

①

②

5. Ved behov kan du også stille inn en begrensning som Prioritize eller et Objective.

6. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.

Slik legger du til nye begrensninger

Det er kun mulig å opprette nye begrensninger for OAR-er. Slik gjør du dette:

Trinn

1. Velg det ønskede OAR-objektet på listen Objects (se side 165).

2. Plasser musen ved høyeste punkt på DVH-volumaksen (indikert av et punkt som krysser
en linje), og dra musen inntil et nytt punkt vises på grafen.
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Slik lagrer du begrensninger som maler

Trinn

1.

For å lagre de aktuelle begrensningsinnstillingene som en mal for bruk senere, klikker du
på Save As ... ved siden av Constraint Templates-listen for å åpne dialogboksen Save.

2. Gi et passende navn for begrensningsmalen i feltet Enter new name.

3. Klikk på Save for å lagre den nye begrensningsmalen.

Slik bruker du begrensningsmaler

Begrensningsmaler som har blitt lagret som beskrevet på side 175, kan velges og brukes på det
aktuelle DVH-et.

Figur 87 

Trinn

1. På rullegardinmenyen Constraint Templates velger du malen som skal brukes på det
aktuelle DVH-et.

2. De valgte verdiene kan redigeres senere slik som beskrevet på side 172.

3. Hvis en mal ikke lenger er nødvendig, velg den og fjern den ved å klikke på Delete.

Ytterligere informasjon om begrensningsmaler finner du på side 296.
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7.3.8 Endre en eksisterende forordning

Generell informasjon

Når du har opprettet behandlingsplanen (se side 159), kan du redigere forordningsinformasjonen
når som helst.

Slik endrer du en forordning

Klikk på Prescription i fanen Prescription i funksjonsområdet på hovedskjermbildet.
Dialogboksen Prescription vises.

Det anbefales på det sterkeste å gjennomgå de beregnede dosefordelingene og
dosevolumhistogrammene etter endringer i Prescription-dialogboksen og etter å ha klikket
på Refresh MU i funksjonsområdet.

Dialogboksen Prescription

Figur 88 

Hva kan endres?

Denne dialogboksen inneholder lignende konfigurasjonsalternativer som dialogboksen Create
Plan (se side 162) som først brukes til å definere de nødvendige forordningsparametrene.
Det er imidlertid ikke lenger mulig å endre typen forordning (se side 164).
Det er også mulig å definere om behandlingsgruppene som er opplistet under Assigned groups,
skal ekskluderes fra doseplanleggingen (se side 177).).
MERK: Endring av Assigned groups er ikke tilgjengelig i løpet av planopprettelse, fordi forholdet
mellom PTV og isosenter kun kan opprettes på hovedskjermbildet for behandlingsplanleggingen
(se side 179).
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Slik tilordner du grupper for MU-beregning

Du kan bestemme om behandlingsgruppene som er opplistet under Assigned groups, skal tas
med i MU-beregningen.

Trinn

1. Klikk på Edit i dialogboksen Prescription.

2.

I dialogboksen Edit som vises nå, kan du:
Definer om en behandlingsgruppe og PTV (f.eks. Tumor) skal inkluderes i doseplanleg-
gingen.
Definer en passende relativ vektingsfaktor hvis behandlingsplanen inneholder flere iso-
sentre.

Denne informasjonen kan også senere redigeres ved bruk av ikonet Open Weighting Dialog som
finnes i funksjonsområdet i løpet av behandlingsplanleggingen (se side 189):
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7.3.9 Forordning mot et normaliseringspunkt

Generell informasjon

Ved forordning mot et normaliseringspunkt er det viktig å vurdere den algoritmiske og numeriske
naturen til beregningsresultatet.
Den beregnede strålefelthalvskyggen, regionen med en høy dosegradient, er spesielt sensitiv når
det gjelder forskjeller i doseberegningsalgoritmen.

Halvskyggeegenskaper

Forskjeller i strålemodelleringen og derfor ulike halvskyggeegenskaper er forårsaket av:
• Algoritmiske og numeriske forbedringer av Pencil Beam-algoritmen mellom ulike iPlan RT

Dose-versjoner.
• Ulike doseberegningsalgoritmer (slik som Pencil Beam- eller Monte Carlo-algoritmer).
• Den statistiske naturen til algoritmen (Monte Carlo) fører til statistisk varierende beregnede

punktdoser.
Spesielt ved forordning mot lavere PTV-dosebegrensning bør du være klar over at i noen tilfeller
kan små forskjeller i numerisk modellering ha betydelig innvirkning på de forordnede
monitorenhetene.

Figur 89 
Figur 89 viser to doseprofiler som er beregnet med ulike algoritmer. Det viser virkningen av ulike
strålehalvskygger av ulike algoritmer på et PTV-volum.

Eksempel: Forordne en dose x mot 100 % av et PTV-volum

Som vist i Figur 89 overlapper strålehalvskyggen med regioner for PTV. Som følge av dette
påvirker enhver forskjell i strålehalvskyggen, når ulike algoritmer brukes (f.eks. Pencil Beam eller
Monte Carlo), dosefordelingen på PTV.
Derfor påvirker alle avvik for PTV lav-doseregioner (f.eks. felthalvskyggeregionene) helt de
forordnede monitorenhetene, fordi monitorenhetene er skalert på en slik måte at dosepunktet med
den minste dosen mottar den forordnede dosen x etter at monitorenhetene skaleres på nytt.
Spesielt for Monte Carlo-algoritmen anbefales det ikke å normalisere dosen ved 100 % PTV-
volum. På grunn av den statistiske naturen til algoritmen reflekterer dosefordelingen i PTV-
volumet også slik statistisk støy. En forordning av dose x til 100 % volum leder effektivt til en
punktforordning til et dosepunkt med en litt for lav dose, på grunn av statistisk støy. Forordning på
en slik måte kan føre til betydelig varierende monitorenheter.
Scenarioet med å forordne mot 100 % av PTV-volumet er et ekstremt eksempel. Men saken kan
være lignende for små PTV-er ved forordning mot fraksjoner av PTV. I så fall skal du også vurdere
om det er fornuftig å forordne mot for eksempel et 90 % PTV-volum, hvis volumet til PTV er så lite
at små avvik av strålens halvskygge betydelig kan påvirke dosen til 90 % PTV-volumet.
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7.4 Legge til behandlingsgrupper
7.4.1 Oversikt

Generell informasjon

Når du er ferdig med å definere forordningsparametre (se side 162), er du klar til å definere
behandlingsparametre.

Hva er en behandlingsgruppe?

En behandlingsgruppe definerer en enkelt behandling av ett PTV, inkludert:
• Maskin som skal brukes
• Isosenter
• Modalitet:

- IMRT
- Konform stråle
- Konform lysbue
- Sirkulære lysbue
- HybridArc

• Kollimatorinformasjon
• Antall stråler, distribusjon og vinkler hvis aktuelt

Slik legger du til en behandlingsgruppe

Trinn

1.

Velg The RTPlan-objektet i funksjonsområdet.

2. Klikk på Add Treatment Group i fanen Functions i funksjonsområdet for å åpne dialog-
boksen Group.
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Dialogboksen Group

Figur 90 

Slik definerer du en behandlingsgruppe

Trinn

1.
Legg inn et navn for behandlingsgruppen i feltet Group name.
MERK: Hvert gruppenavn får standardprefikset "Group".
 

2. På rullegardinmenyen Select PTV velger du PTV-en som behandlingsgruppen skal tilord-
nes.

3.

I området Isocenter coordinate velger du enten:
• Use existing coordinate for å plassere den nye behandlingsgruppen ved bruk av for

eksempel eksisterende iPlan RT Dose-behandlingsgruppekoordinater, eksterne koordi-
nater importert via DICOM RT eller merkede punkter generert med iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV for å plassere den nye behandlingsgruppen ved geo-
metrisk sentrum for valgt PTV.

Rullegardinmenyen for Use existing coordinate inneholder også eksterne koordinater
som er importert via DICOM RT. Hvis en ekstern koordinat velges, kan den ikke senere
flyttes.

4.
Velg maskinprofilen du ønsker å bruke i avsnittet Select profile.
Hvis du merker av for Hide older profiles, vises kun den nyeste profilen for hvert profil-
navn.

5.

I området Irradiation setup definerer du behandlingsoppsettet ved bruk av enten:
• Create new elements: Her kan du velge en behandlingstype avhengig av behandlings-

typealternativene som støttes av den valgte maskinprofilen. Flere behandlingsparame-
tre (se side 183) kan også defineres, avhengig av valgt behandlingstype.

• Use template: Her kan du velge et sett av behandlingselementer basert på en mal som
har blitt forhåndsdefinert av klinikken for tumortypen, f.eks. AVM (se side 298).

6. Når du har konfigurert de nødvendige innstillingene, klikker du på OK for å bekrefte.
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Spesifikt strålingsoppsett

Hvis du har valgt Create new elements, må ulike parametere defineres i området Irradiation
setup i dialogboksen Group. Disse varierer avhengig av behandlingsmodaliteten og beskrives
som følger:
• Side 181
• Side 181
• Side 182
• Side 182
• Side 182

En behandlingsmodalitet kan kun velges hvis den valgte maskinprofilen tillater det.

Slik oppretter du en konform strålebehandlingsgruppe

Trinn

1. Aktiver Conformal beam under Treatment Type.

2. Legg inn kollimatorvinkel i Coll. angle.

3. Du kan definere en PTV-margin i feltet Margin for å beregne PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling som passer for en Cranial eller Extracranial behand-
ling, i feltet Distribution.

5.

Definer:
• Elements: antall behandlingselementer (stråler)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definerer hvor langt strålene roterer fra sentrert fordeling

Slik oppretter du en IMRT-behandlingsgruppe

Trinn

1. Aktiver IMRT beam under Treatment Type.

2. Legg inn kollimatorvinkel i Coll. angle.

3. Du kan definere en PTV-margin i feltet Margin for å beregne PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling som passer for en Cranial eller en Extracranial be-
handling, i feltet Distribution.

5.

Definer:
• Elements: antall behandlingselementer (stråler)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definerer hvor langt strålene roterer fra sentrert fordeling

MERK: Du kan konfigurere IMRT-doseberegningsparametere i dialogboksen RTPlan Properties.
Se side 204.
 

Når IMRT-behandlingsgruppen har blitt opprettet, kan du optimere den som beskrevet på side
184.
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Slik oppretter du en konform lysbue-gruppe (statisk eller dynamisk)

Trinn

1. Aktiver enten Conformal Arc (Static) eller Conformal Arc (Dynamic) under Treatment
Type.

2. Legg inn kollimatorvinkel i Coll. angle.

3. Du kan definere en PTV-margin i feltet Margin for å beregne PTV-formen.

4. Du kan definere en strålefordeling som passer for en Cranial eller en Extracranial be-
handling, i feltet Distribution.

5.

Definer:
• Elements: antall behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

På grunn av trinnstørrelsen på 10 grader for doseberegning av konform lysbue-
behandlinger kan den beregnede dosen være unøyaktig. Det anbefales sterkt at det utføres
fantomverifisering for alle konform lysbue-behandlingsplaner.

Slik oppretter du en sirkulære lysbuegruppe

Trinn

1. Aktiver Circular Arc under Treatment Type.

2.
Legg inn kollimatordiameter i Diameter.
Hvis du aktiverer Automatic, vil diameteren til hver sirkelkonus i den nye behandlings-
gruppen først tilpasses gjennomsnittlig PTV-form.

3. Du kan definere en PTV-margin i feltet Margin for å beregne PTV-formen.

4.

Du kan stille inn Overlap for sirkulære lysbuer:
• Ved 100 % er den resulterende gjennomsnittlige PTV-formen krysningen mellom alle

PTV-former beregnet for alle gantrykontrollpunkter.
• Ved 0 % er den resulterende gjennomsnittlige PTV-formen sammenføringen av alle

PTV-former beregnet for alle gantrykontrollpunkter.
Overlappingen og PTV-marginen kan ikke endres etter at buen har blitt opprettet. De til-
ordnede verdiene kan vises i fanen Plan Content gjennom å velge tilhørende gruppe.

5. Du kan definere en strålefordeling som passer for en Cranial eller en Extracranial be-
handling, i feltet Distribution.

6.

Definer:
• Elements: antall behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

MERK: Du kan konfigurere sirkulære lysbuestrålers mellomromsintervall i dialogboksen RTPlan
Properties. Se side 204.
 

Slik oppretter du en HybridArc-gruppe

Trinn

1. Aktiver HybridArc under Treatment Type.

2. Legg inn kollimatorvinkel i Coll. angle.

Legge til behandlingsgrupper

182 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Trinn

3. Du kan definere en PTV-margin i feltet Margin for å beregne PTV-formen.

4. Legg inn antall stråler i hver bue i Beams.

5. Du kan definere en strålefordeling som passer for en Cranial eller en Extracranial be-
handling, i feltet Distribution.

6.

Definer:
• Elements: antall behandlingselementer (buer)
• Table spread
• Arc length

MERK: Du kan også legge til en HybridArc ved å klikke på knappen Add HybridArc i
funksjonsområdet. Denne knappen forenkler kun arbeidsflyten. Atferden forblir uendret.
 

MERK: I 3D-visning kan posisjonen til IMRT-strålene verifiseres i bakvisningen. Eksempelvis vil en
HybridArc med bordvinkel 0° vektlegge representasjonen av IMRT-elementer ved bruk av 3D
"View Option" Caudal.
 

Når HybridArc-behandlingsgruppen har blitt opprettet:

Trinn

1. Juster buen etter IMRT-vekting (se side 191).

2. Utfør HybridArc-optimering eller utfør åpningsoptimering etterfulgt av IMRT-optimering (se
side 184).

Hvis mer enn ett isosenter skal behandles av én bue (ved ett isosenter), vil
rotasjonsoppsettsfeil ha en påvirkning på "satellitt"-isosentre. Korriger alltid oppsettsfeil
før behandling, spesielt rotasjonsfeil hvis mer enn én lesjon skal behandles med et enkelt
isosenter.

Gantryrotasjonsretningen kan bli uviss ved ulike faser i planleggingsprosessen:
Eksempelvis gjenspeiles MLC-former på grunn av vendt gantryrotasjon, eller utskriften
angir ikke uttrykkelig den valgte rotasjonsretningen. Verifiser før behandlingen at den
riktige gantryrotasjonsretningen ble importert i R&V-systemet og vises på Linac-konsollen.

Behandlingsmaler

Hvis du velger Use template, har du også muligheten til å administrere de tilgjengelige malene i
en egen dialogboks (se side 292).

Sikkerhetsmerknader

Avhengig av den geometriske sammensetningen til målvolumene og de risikoutsatte
organene finnes det begrensninger for realiserbarheten til komplekse dosefordelinger. Du
må gjennomgå den endelige planen nøye.

På grunn av grunnleggende fysiske prinsipper finnes det begrensninger på
levedyktigheten til komplekse dosefordelinger og konkurrerende forordninger for PTV og
boost-objekter.
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7.4.2 Optimering av en IMRT- eller HybridArc-behandlingsgruppe

Generell informasjon

Etter oppretting kan du optimere en IMRT-gruppe eller en HybridArc-behandlingsgruppe (se også
side 305).
Du kan også optimere HybridArc-åpningen separat før optimering for IMRT (se side 329).

Slik optimerer du en IMRT-behandlingsgruppe

Du kan optimere en IMRT-gruppe:
• Ved å følge trinnet Dose Optimization (se side 305)
• Ved å bruke funksjonene i trinnet Treatment Planning som følger:

Trinn

1. Velg IMRT-behandlingsgruppen på listen i funksjonsområdet.

2.

Forhåndsvelg den omvendte planleggingstypen ved å høyreklikke med musen for å vi-
se hurtigmenyen. Velg et av valgene som er tilgjengelige fra Select Inverse Planning
Type som definerer OAR-vekting (se side 316).

3. Klikk på Optimize IMRT.

MERK: IMRT-behandlingsgruppen optimeres ved bruk av parameterne som er stilt inn i et tidligere
Dose Optimization-trinn. Hvis dette trinnet ikke tidligere har blitt utført, må du utføre det for å
optimere IMRT, ellers kan du foreta et valg under Select Inverse Planning Type.
 

Slik optimerer du HybridArc

Du kan optimere åpningen (se side 329) og IMRT for en HybridArc-gruppe:
• Ved å følge trinnet Dose Optimization (se side 305)
• Ved å bruke funksjonene i trinnet Treatment Planning som følger:

Trinn

1. Velg HybridArc-behandlingsgruppen på listen i funksjonsområdet.

Legge til behandlingsgrupper
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Trinn

2.

Forhåndsvelg den omvendte planleggingstypen ved å høyreklikke med musen for å vi-
se hurtigmenyen. Velg et av valgene som er tilgjengelige fra Select Inverse Planning
Type som definerer OAR-vekting for både IMRT- og åpningsoptimering (se side 316).

3.

Klikk på enten:
- Opt. Aperture for å optimere kun åpningen
- Opt. HybridArc for å optimere både åpningen og IMRT

Hvis du velger å optimere kun åpningen, kan du senere optimere IMRT ved å klikke på
Optimize IMRT. Optimer alltid åpningen før IMRT.
MERK: Hvis ingen IMRT-parametere har blitt definert, optimeres HybridArc ved bruk av
standard parametere.
 

Slik fjerner du optimering

Fjerne optimering:

Fjerne fra

Hel plan Velg planen og klikk på Reset Inverse Optimization.

IMRT-behandlingsgrup-
pen Velg behandlingsgruppen og klikk på Reset IMRT.

HybridArc-behandlings-
gruppen

Velg behandlingsgruppen og klikk på:
• Reset All for å fjerne både IMRT og åpningsoptimering. Bruk dette

hvis de grunnleggenede parameterne i behandlingsplanen justeres
(f.eks. elementer, vinkler, isosenterposisjon).

• Reset IMRT for å fjerne IMRT-optimering. Dette er nyttig for å fi-
ninnstille planen (antallet IMRT-stråler og vekting mellom lysbue og
IMRT kan justeres).

• Reset Aperture for å fjerne åpningsoptimering (kun tilgjengelig hvis
ikke optimert for IMRT).

MERK: Dialogboksene etter disse knappene kan unngås ved bruk av
hurtigmenyen.
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Slik velger du en gruppe for optimering

Du kan optimere IMRT eller HybridArc-gruppene individuelt for vurdere virkningen på behandling
separat. Du kan låse optimeringsresultater for ulike behandlinggrupper og utføre suksessiv
optimering av behandlingsgrupper. Velge en gruppe for optimering:

Trinn

1. Velg behandlingsgruppen.

2.

Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen.

3. Klikk på Selected for IMRT Optimization. Når du utfører optimering, vil kun de(n) valgte
gruppen(e) optimeres.

Optimeringsvalgikoner

Ikon Betydning

Denne behandlingsgruppen har blitt valgt for optimering.

Denne behandlingsgruppen har blitt optimert.

Denne gruppen har ikke blitt valgt for optimering.
MERK: Hvis ingen behandlingsgruppe har blitt valgt for optimering, optimeres
IMRT-behandlingsgruppene samtidig i trinnet Dose Optimization.
 

Bruke Refresh MU

• For HybridArc-elementer gjenoppretter Refresh MU bue-IMRT-strålevektingen etter
åpningsoptimering.

• For IMRT- og HybridArc-elementer oppfyller Refresh MU den forordnede PTV-
dosenormaliseringen etter IMRT-optimering.

Legge til behandlingsgrupper
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• Refresh MU etter IMRT-optimering skal generelt sett unngås, da Refresh MU ikke tar
beregning for OAR-mål og på den måten kan føre til overskredne OAR-begrensninger.

OPPRETTE EN BEHANDLINGSPLAN

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 187



7.4.3 Redigere behandlingsgrupper

Generell informasjon

Når en behandlingsgruppe har blitt opprettet (se side 179), kan den endres ved hjelp av
alternativene som er tilgjengelige i funksjonsområdet.

Slik redigerer du en behandlingsgruppe

For å redigere en behandlingsgruppe kan du velge den på listen i funksjonsområdet.
Redigeringsknappene vises i området nedenfor.

Figur 91 

Slik flytter du isosenteret

Hvis du vil flytte isosenterkoordinaten for den valgte behandlingsgruppen til en annen plassering,
går du frem som følger:

Trinn

1. Klikk på Position.

2.

I en snittvisning posisjonerer du musen (vist som et hvitt kryss) over isosenter (vist som et
grønt kryss).

3. Isosenteret kan nå dras til ønsket plassering ved hjelp av musen.

4.

Ved posisjonering av isosenterkoordinaten til en sirkulære lysbuerbehandlingsgruppe vi-
ses det en grønn sirkel i rekonstruksjonen.

5. Denne sirkelen representerer en beregning av 50 % isodoselinje.

6. Tilsvarende Superimp. field for isoc.-diameter vises i stråleperspektivet (se side 260).

Legge til behandlingsgrupper
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Trinn

7.
Den endelige dosefordelingen tilsvarer kanskje ikke en nøyaktig sfære, så denne tilnær-
mingen av utvidelsen av feltet skal kun brukes som en veiledning under spatial oriente-
ring.

Slik finner du sentrum for en gruppe

For å sentrere behandlingsgruppen i bildevisningen klikker du på Find.

Slik viser du gruppeegenskaper

Egenskapene til en valgt behandlingsgruppe kan vises ved å klikke på Properties.

Slik sletter du en gruppe

For å fjerne behandlingsgruppen fra behandlingsplanen klikker du på Delete.

Slik justerer du koordinater

Figur 92 
Du kan justere posisjonskoordinatene for behandlingsgruppen.

Slik justerer du gruppevekting

Figur 93 

Alternativer

Klikk på ikonet Open Weighting Dialog for å åpne en dialogboks som inneholder in-
formasjon om den relative vektingen mellom behandlingsgrupper.

Du finner mer informasjon på side 177.

Slik legger du til ytterligere elementer

Klikk på Add for å legge til ytterligere behandlingselementer (stråler eller buer) i den valgte
behandlingsgruppen.

Tillegging eller fjerning av en bue eller en stråle endrer behandlingsplanen med det resultat
at behandlingsplanen ikke lenger oppfyller forordningen. I så fall må du oppdatere
dosefordelingen i henhold til forordningen ved hjelp av knappen Update MU.

Definere en overlapping for statiske buer

For statiske konform lysbuer kan en tillatt overlapping defineres for individuelle felt som i sin tur
påvirker formen til det gjennomsnittlige MLC-feltet.
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Figur 94 
Når du planlegger en statisk bue, oppretter programvaren først en dynamisk bue, med MLC
tilpasset PTV ved intervaller på 10 grader. Avhengig av overlappingsverdien oppretter
programvaren et enkelt MLC-felt for den statiske buen.
Eksempel: Du ønsker å opprette en bue over et område på 40 grader. Dette tilsvarer 5 MLC-felter
ved planlegging av en dynamisk bue.
• Med statiske buer har du for eksempel mulighet til å definere 0 % overlapping. Dette betyr at

ikke noe MLC-felt kan overlappet et annet MLC-felt, slik at den resulterende gjennomsnittlige
PTV-formen er sammenføringen av alle PTV-former som er beregnet for alle
gantrykontrollpunkter.

• Du kan også definere for eksempel 25 % overlapping. Dette betyr at minst 25 % av feltene må
overlappe.

• Ved 100 % er den resulterende gjennomsnittlige PTV-formen krysningen mellom alle PTV-
former beregnet for alle gantrykontrollpunkter.

Slik justerer du sirkulære lysbuediameter

For sirkulær lysbue-elementer defineres standard konusdiameter innledningsvis som beskrevet på
side 182. Ulike diameterjusteringsalternativer finnes deretter i funksjonsområdet.

Figur 95 

Alternativer

Diameteren kan legges inn direkte i det tilgjengelige feltet. Hvis du legger inn en diameter som
ikke er definert i maskinprofilen som brukes (se side 180), velges den nærmeste diameteren.

Diameteren kan også justeres ved å dra Diameter-glidebryteren fra venstre (minste diameter) til
høyre (største diameter).

Ved å klikke på dette ikonet bestemmes optimal konusdiameter for alle sirkulære lysbuer som er
tilordnet denne behandlingsgruppen, og deretter velges minimumsverdien til disse optimerte dia-
meterne for alle buer:

Hvis du høyreklikker på en behandlingsgruppe, dukker det opp en hurtigmeny med flere
diameteralternativer.

Figur 96 
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Alternativer

Optimize diameters individually definerer en individuelt optimert diameter for hver sirkulær lys-
bue.

Optimize to common diameter definerer en felles buediameter på samme måte som når dette
ikonet klikkes:

Vekting av bue-stråle-forholdet

For HybridArc-elementer defineres det standard bue-IMRT-stråle-forholdet innledningsvis i
behandlingsmalene (se side 292). Du kan justere bue-IMRT-stråle-forholdet ved hjelp av
glidebryteren i funksjonsområdet.

Figur 97 
Bue-stråle-forholdet definerer den relative vektingen av HybridArcs IMRT-stråler mot dens bue,
separat for hver HybridArc i behandlingsgruppen.
Denne vektingen tas hensyn til før og etter åpningsoptimeringen og er basert på den forordnede
dosen. Ved å trykke på Refresh MU skaleres derfor den tilgjengelige buedosefordelingen for den
ønskede dosen i henhold til justert vekting. Når HybridArcs IMRT-stråler er optimert, legges den
resterende dosen til ved å optimere hele målfunksjonen, ikke bare den forordnede dosen. Derfor
kan den endelige bue-stråle-vektingen være litt annerledes enn de spesifiserte verdiene.
MERK: Hvis en HybridArc ikke bruker noen IMRT-stråle, brukes et internt bue-IMRT-stråle-forhold
på 100 %, uavhengig av eventuelle justerte verdier i glidebryteren.
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7.4.4 Endre behandlingsgruppeegenskaper

Slik redigerer du behandlingsgruppeegenskaper

For å redigere de grunnleggende egenskapene til en behandlingsgruppe velger du gruppen i
området Functions og klikker på Properties.
MERK: Når du oppretter en behandlingsgruppe, opprettes en ny isosenterkoordinat automatisk for
denne gruppen. Hvis du senere tilordner et annet isosenterkoordinat til gruppen, slettes tidligere
isosenterkoordinat hvis det ikke har blitt tilordnet en annen behandlingsgruppe.
 

Fanen Properties

Figur 98 

Komponent Funksjon

Name Behandlingsgruppenavn.

Coordinate Navnet på tilordnet isosenterkoordinat.

Assigned targets PTV-en som er tilknyttet valgt behandlingsgruppe (se Side 177).

Machine Maskinprofilen (lineærakseleratoren) som skal brukes i behandlingen (se si-
de 193).

Dose Rate Doseraten (spesielt viktig for bladsekvensering).

Leaf adaption
Typen bladtilpasning som skal brukes i løpet av MLC-behandlinger, slik at
bladene tilpasses PTV-formen (se Brukerveiledning for programvare,
Physics Administration 4.5).

Conversion

Avhengig av den valgte behandlingsgruppetypen er konvertering til en annen
behandlingstype mulig som følger:
• Konform stråle -> IMRT-stråle
• IMRT-stråle > Konform stråle
• Statisk bue -> Dynamiske bue
• Dynamiske bue -> Statisk bue

Ingen konverteringsalternativer er tilgjengelige for sirkulær lysbue- eller Hy-
bridArc-behandlinger.

Legge til behandlingsgrupper
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Dialogboksen Machine

For å bruke en annen maskinprofil enn den som er konfigurert i behandlingsoppsett (se side 179),
klikker du på Change ... i fanen Properties for relevant behandlingsgruppe (se side 192).
Machine-dialogboksen vises:

① ② ③

Figur 99 

Nr. Komponent

① Tilgjengelige lineærakseleratorer

② Tilgjengelige MLC-er

③ Tilgjengelige energiinnstillinger for valgt lineærakselerator

Hvis du merker av for Hide older profiles, vises kun den nyeste profilen for hvert profilnavn.

Fanen Jaws

I fanen Jaws kan du definere posisjonen til lineærakseleratorens primære kjever når det brukes
en MLC. De tilgjengelige innstillingene avhenger av den valgte maskinprofilen (se side 192). For
informasjon om kjeveposisjoner ved bruk av koniske kollimatorer, se Brukerveiledning for
programvare, Physics Administration 4.5.

Figur 100 
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Komponent Funksjon

Jaw settings for
elements within

group

• Automatic: Kjevene flyttes automatisk og optimeres individuelt for hvert
behandlingselement.

• Manual: Du kan manuelt definere kjeveposisjoner uten å ta hensyn til felt-
størrelsen og formen. Disse kjeveposisjonene kan også manuelt justeres
ved behov under planlegging (se Side 262).

MERK: Disse innstillingene går tapt hvis alle elementer i gruppen slettes.
Nye elementer som legges til i en tom gruppe, bruker standardparametere.
 

Jaw settings for
group

Viser en av disse skrivebeskyttede verdiene (kan kun endres ved bruk av
Physics Administration):
• Symmetric: X- og Y-kjeveparet flyttes symmetrisk.
• Independent: Kjever fra samme par kan beveges uavhengig av hveran-

dre.
Same jaw value for all elements: Hvis aktivert, brukes samme kjeveverdi-
er for alle behandlingselementer i gruppen.
MERK: Disse innstillingene vedvarer selv hvis alle elementer i gruppen slet-
tes.
 

Sikkerhetsmerknader

Det anbefales å stille primærkjevemodusen til Automatic med en rimelig margin for å ta
hensyn til kjeveposisjoneringsnøyaktigheten. Under idriftsettelsen av systemet anbefaler
Brainlab å verifisere at det ikke finnes noen strålingslekkasje mellom maksimalt primært
kjevefelt og maksimalt område som er blokkert av MLC.

Hvis alternativet Manual er valgt i tilfelle konform lysbue-behandlinger, må du sikre at alle
buefeltene er innenfor grensen som er definert av kjeveåpningen. Hvis feltene strekker seg
ut over denne grensen, vises en advarsel som indikerer at åpningen ikke er stor nok.

For sirkulære konuser må kjevene skjerme for strålingen utenfor konusmaterialet.
Kjeveposisjonene som brukes ved behandling, må være identiske til kjeveposisjonene som
brukes ved strålemåling.

Verifiser kjeveposisjoner og kjevedefinert feltstørrelse direkte på LINAC-konsollen for hvert
individuelle behandlingsfelt.

Det er ikke tilsiktet bruk av systemet å behandle en plan med primære kjever som blokkerer
MLC-åpningen.

Fanen DRRs

Informasjonen som skal forsynes for inkludering under DRR-generering kan defineres her (se side
355). I tillegg til å definere stråleoppsett, avbildningsapparat og gantry- og benkevinkler kan DRR-
overlapping også aktiveres for DICOM-eksport (se side 373) ved bruk av Imprint Overlays for
DICOM.

Legge til behandlingsgrupper
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7.4.5 Redigere behandlingselementer

Generell informasjon

Hvert behandlingselement (stråle eller bue) kan endres ved hjelp av alternativene som finnes i
funksjonsområdet.

Figur 101 

Slik posisjonerer du behandlingselementer

Det er mulig å justere posisjonen på behandlingselementene ved hjelp av 3D-visninger (se side
248).

Properties

Egenskapene til et valgt behandlingselement kan vises ved å klikke på Properties (se side 199).

Slette

For å fjerne behandlingselementet fra behandlingsplanen klikker du på Delete.

Vinkler og marginer

Figur 102 
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Alternativer

Du kan justere vinkeldefinisjonene (Table, Gantry, Coll.) for alle behandlingsstråler eller buer i
behandlingsgruppen ved hjelp av de tilgjengelige verdisettingsboksene. For buebehandlinger
kan du definere start- og stoppvinkler for gantryet.

Du kan justere Margin rundt PTV i behandlingsgruppen ved hjelp av en verdisettingsboks.

Du kan optimere kollimatorrotasjonen for MLC-behandlingselementer ved å klikke på
denne knappen.

Marginer skal være tilstrekkelig store til å ta høyde for posisjoneringsusikkerhetene og MLC-
halvskyggen.

Klikk på knappen som finnes ved siden av hver verdisettingsboks (vinkler og margin),
for å åpne en dialogboks der verdiene for alle elementene i en behandlingsgruppe kan
endres individuelt.

Du kan justere vinkel- eller margindefinisjonene ved å bruke de tilgjengelige verdisettingsbokse-
ne.

Gantryrotasjonsretning

Alternativer

For å veksle mellom gantryrotasjon med klokken (CW) og mot klokken (CCW) for et
buebehandlingselement klikker du på denne knappen.

MERK: Når du reverserer rotasjonsretningen, reverseres også Gantry Start- og Gantry Stop-
vinklene.
 

Legge til behandlingsgrupper
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MERK: Når CW/CCW-knappen er merket med et utropstegn, indikerer dette at buen består av
mer enn én del.
 

Gantryrotasjonsretningen kan forveksles ved ulike faser i planleggingsprosessen, f.eks.
MLC-formene blir speilvendt på grunn av vendt gantryrotasjon, eller utskriften indikerer
ikke uttrykkelig valgt rotasjonsretning. Verifiser før behandlingen at den riktige
gantryrotasjonsretningen ble importert i R&V-systemet og vises på Linac-konsollen.

Konusdiameter

For Sirkulær lysbue-elementer defineres standard konusdiameter innledningsvis på side 183.
Ulike diameterjusteringsalternativer finnes deretter i funksjonsområdet.

Figur 103 
• Diameteren kan legges inn direkte i det tilgjengelige feltet. Hvis du legger inn en diameter som

ikke er definert i maskinprofilen som brukes (se side 180), velges den nærmeste diameteren.
• Diameteren kan også justeres ved å dra Diameter-glidebryteren fra venstre (minste diameter)

til høyre (største diameter).

Ved å klikke på dette ikonet optimeres diameteren på bueelementet i henhold
til PTV-formen. Hvis du høyreklikker på et behandlingselement, finner du Opti-
mize diameter på hurtigmenyen, som utfører den samme funksjonen som det-
te ikonet.

Vekting av behandlingselementer

Figur 104 

Ved å klikke på ikonet Open Weighting Dialog som finnes i funksjonsområdet,
åpnes en dialogboks som inneholder informasjon om den relative vektingen
mellom behandlingselementer.
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Vektingsfaktorjustering

De relative vektingsfaktorene kan endres for hvert behandlingselement.

Figur 105 

Stråler i HybridArcs

For HybridArc-elementer kan antallet IMRT-stråler justeres ved bruk av knappen Beam No.
Denne knappen er aktiv hvis IMRT-strålene ikke er optimert.

MU-verdi

MU-verdien som beregnes for behandlingselementene når forordningen er optimert (f.eks. ved
bruk av Refresh MU-knappen), vises her.

Tillegging eller fjerning av en bue eller en stråle endrer behandlingsplanen på en slik måte
at behandlingsplanen ikke lenger oppfyller forordningen. I så fall må du klikke på Refresh
MU.

Ved å klikke på Refresh MU garanteres det ikke at de relevante parametrene endres. Du må
manuelt gå gjennom den resulterende behandlingsplaninformasjonen.

Legge til behandlingsgrupper
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Endre behandlingselementegenskaper

Figur 106 

Fane Funksjon

Properties Du kan redigere navnet som er tilordnet behandlingselementet.

Jaws

Du kan redigere posisjoneringsinformasjonen for Linac-kjevene i tilfelle MLC-be-
handlinger:
• Automatic: Kjevene flyttes automatisk og optimeres individuelt for hvert be-

handlingselement.
• Manual: Du kan manuelt definere kjeveposisjoner uten å ta hensyn til feltstør-

relsen og formen. Disse kjeveposisjonene kan også manuelt justeres ved be-
hov under planlegging (se side 262).
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7.4.6 Optimere behandlingselementer og kollimatorer

Generell informasjon

I iPlan RT Dose kan du automatisk sortere og optimere behandlingselementer og kollimatorer,
slik at behandlingen utføres mer effektivt.

Optimering av stråleelementer

Figur 107 

Komponent Funksjon

Optimize Element
Delivery

Sorterer rekkefølgen på stråler slik at Linac-/bordbevegelsene er mest
mulig effektive.

Distribute Elements
Equally Fordeler elementene for størst mulig Linac/bord-effektivitet.

Weight Elements Pro-
portionally (kun kon-

form stråle)
Stiller inn elementvektingen slik at alle stråler vektes jevnt.

Optimize All Collima-
tor Angles

Justerer kollimatorvinkelen for hver stråle, slik at den får beste tilpasning
til PTV-formen. Utføre dette for en enkelt stråle:
• Velg strålen og høyreklikk for å vise hurtigmenyen.
• Velg Optimize Collimator Angle.

Legge til behandlingsgrupper
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Optimering av bueelementer

Figur 108 

Komponent Funksjon/bruk

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimerer både gantryrotasjon og elementsortering
• Gantry Rotation: Optimerer gantryrotasjoner (CW/CCW) for største

effektivitet
• Element Sorting: Sorterer rekkefølgen på buer slik at Linac-/bordbe-

vegelsene er mest mulig effektive

Weight Elements Pro-
portionally (unntatt

HybridArc)
Stiller inn elementvektingen slik at alle stråler vektes jevnt.

Optimize All Collima-
tor Angles

Justerer kollimatorvinkelen for hver stråle, slik at den får beste tilpasning
til PTV-formen. Utføre dette for en enkelt stråle:
• Velg strålen og høyreklikk for å vise hurtigmenyen.
• Velg Optimize Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (kun sir-

kulær lysbue)

Optimerer diameteren til de enkelte bueelementene etter PTV-formen.
Se side 197.

Optimize to Common
Diameter (kun sirku-

lær lysbue)

Optimerer diameteren til alle bueelementene etter PTV-formen. Se side
197.
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7.4.7 Låse behandlingsgrupper og elementer

Generell informasjon

Lås- og frys-funksjonene finnes på en hurtigmeny når du høyreklikker på en behandlingsgruppe
eller et enkelt behandlingselement (stråle eller bue).
Når du er fornøyd med at behandlingsgruppene og elementene har blitt planlagt og posisjonert
riktig, kan du låse og fryse funksjonene for å forhindre ytterligere endringer.
Lås- og frys-funksjonene er ikke tilgjengelige hvis IMRT-optimering (se side 305) har blitt fullført. I
slike tilfeller blir Remove IMRT Optimization-knappen i funksjonsområdet brukt til å låse opp
planen for ytterligere endringer.
Lås- og frys-funksjonene er ikke tilgjengelige i det hele tatt for IMRT-behandlingsgrupper eller -
elementer.
Lås- og frys-funksjonene kan være nyttige hvis du ønsker å omposisjonere en behandlingsgruppe
med den hensikt å gjennomgå virkningen på dosevolumhistogrammet. I løpet av fantom-QA kan
det også hende at du ønsker å endre strålevinkelen uten å endre strålefeltet. Hvis du oppdager en
mulig gantrykollisjon, kan det hende at du ønsker å justere gantryinnstillingene mens du fortsetter
med det aktuelle strålefeltet.

Slik låser du behandlingsgrupper

Klikk på Lock all elements for å låse alle behandlingselementer i den valgte
behandlingsgruppen. De vises med et hengelåssymbol på listen.

Figur 109 

Slik låser opp du behandlingsgrupper

Klikk på Unlock all elements for å fjerne låsen, slik at behandlingselementene i den valgte
behandlingsgruppen kan endres.

Figur 110 

Legge til behandlingsgrupper

202 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Slik låser du enkelte behandlingselementer

Klikk på Lock for å låse det valgte behandlingselementet og gi det et hengelåssymbol på listen.
For å fjerne låsen slik at behandlingselementet igjen kan endres, velger du Unlock-
menyelementet som nå vises.

Figur 111 

Slik fryser du enkelte behandlingselementer

Klikk på Freeze Shape(s) for å fryse strålefeltet for det valgte behandlingselementet. I dette
tilfellet vises et halvt hengelåssymbol på listen.

Figur 112 
Med Freeze Shape(s) aktivert justeres ikke primærkjevene og kollimatorfeltstørrelsen og -formen
hvis endringer gjøres på:
• Stråle-/buevinkler
• Behandlingsgruppeposisjon
• PTV-margin
• Objektroller eller -konturer

For MLC-behandlinger kan dette for eksempel forhindre utilsiktet bevegelse av bladene.

Slik opphører du frysing av enkelte behandlingselementer

Reaktivere automatisk justering av det relevante strålefeltet:
• Velg menyelementet Unfreeze Shape(s).
• Trykk på ikonet Reset manual changes to shape (se side 265) i stråleperspektivet for å

oppdatere visningen.
Automatisk justering reaktiveres automatisk hvis:
• En ny maskinprofil (se side 180) er valgt for den aktuelle behandlingsgruppen.
• Behandlingsmodaliteten konverteres (se side 192).

MERK: I tilfelle dynamiske buebehandlinger reaktiveres automatisk justering også automatisk hvis
buene forstørres, eller hvis bordvinklene endres i kollisjonskartet (endringer i kollisjonskartet kan
endre bordvinkelen med opptil 180°). I begge tilfeller opprettes flere strålefelt med det resultat at
bladtilpasning må gjentas.
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7.5 Doseberegning

Generell informasjon

Du kan endre parameterne som iPlan RT Dose bruker til å beregne dosen for en plan. Du kan
også velge å beregne dosen ved hjelp av Monte Carlo- eller Pencil Beam-algoritmen.

Slik stiller du inn doseberegningsparametere

Trinn

1.

Velg RTPlan-objektet i funksjonsområdet.

2. Klikk på Properties i fanen Functions i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Pro-
perties.

Dialogboksen RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figur 113 

Doseberegning
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Dialogboksens komponenter

Nr. Komponent Funksjon

① Dose Resolution

Doseoppløsningen som brukes som grunnlag for å definere dosebe-
regningsrutenettet (se side 83). Dette brukes:
• til forordning og 3D-dosevolumberegning
• som en standardverdi for DVH- og IMRT-beregninger
• til å lagre dosematriser (se side 273)

Denne innstillingen kan også justeres i DVH-dialogboksen (side 218).

② Finer for Small
Objects

Dette alternativet anbefales hvis du vil sikre at rutenettstørrelsen kan
justeres automatisk for nøyaktig doseberegning selv i tilfelle svært små
strukturer.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Min./maks. dosepunkter beregnes gjennom å søke på et svært fint ru-
tenett for å finne minimalt og maksimalt dosepunkt. Det anbefales å
bruke dette alternativet for å beregne min./maks. dosepunkter nøyaktig
i høydosegradientregioner. Hvis dette alternativet ikke velges, er rute-
nettoppløsningen den samme som oppløsningen som brukes til DVH-
beregningen.

④ Arc Calculation
Step

Ved bruk av denne rullegardinmenyen kan du definere (i grader) strå-
leintervallet som skal brukes i sirkulær lysbuebehandlinger basert på
Circular Cone-algoritmen.

⑤ Heterogeneity
Correction

Hvis dette alternativet er valgt, tas det hensyn til variasjoner i vevstett-
het under doseberegning, og banelengden korrigeres tilsvarende. Hvis
dette alternativet ikke er valgt, antas vevet som strålen passerer gjen-
nom, å være vannekvivalent.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Hvis behandlingsplanen inneholder flere PTV-er, er det kun de behand-
lingselementene som er tilordnet spesifikt til hver PTV som tas i vurde-
ring for normalisering, på linje med ønsket dose. Dette er spesielt nyt-
tig i tilfelle konkurrerende PTV-er. Dosevisningen tar imidlertid alltid
virkningen av alle behandlingselementer med i vurderingen. En tilhø-
rende informasjonsmelding vises i dialogboksen Plan Status (se side
281) hvis dette alternativet er aktivert.
En separat optimering kan føre til en undervurdering av dosen til PTV-
ene.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Hvis dette alternativet er aktivert, blir genererte representasjonspunkter
tilordnet den faktiske forordningsdosen (se side 166). Disse verdiene
eksporteres også i løpet av DICOM-eksport (se side 373).

Ytterligere innstillinger

Ytterligere innstillinger er tilgjengelig for:
• Planegenskapene. Se side 160.
• Monte Carlo-algoritmen. Se side 208.

Hvis du ikke merker av for Heterogeneity Correction, kan det føre til feil dybdeekvivalens.

Kontrollere minneressurser

Kontrollere mengden ledig systemminne:
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Trinn

1. Velg RTPlan-objektet i funksjonsområdet.

2.

Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen, og velg Memory Information. Dialog-
boksen Memory inneholder detaljer om tilgjengelig minne. De beregnede minneverdiene
er kun gyldige hvis iPlan RT Dose kjører eksklusivt:

Doseberegning
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7.5.1 Om Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmer

Generell informasjon

Du kan bytte mellom Monte Carlo- og Pencil Beam-algoritmer for doseberegning.
MERK: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for sirkulær lysbuer, da doseplanleggingen for disse
behandlingene er basert på Circular Cone-dosealgoritmen.
 

Algoritmesammenligning

Komponent Funksjon

Pencil Beam

Pencil Beam er en hurtig, pålitelig dosealgoritme. Imidlertid er følgende be-
grensninger gjeldende:
• Tapet av lateral sekundær elektronlikevekt er ikke tatt med i vurderingen. Det-

te er tilfellet når strålen passerer gjennom heterogent vev eller er rettet i nær-
heten av vevsoverflaten.

• Banelengdekorrigeringen sikrer nøyaktig doseberegning i stråleretningen,
selv om strålen passerer gjennom heterogeniteter på vei gjennom vevet.

Monte Carlo

Monte Carlo-doseberegningen er basert på statistisk sampling, og er spesielt
nyttig for heterogene vevsområder (f.eks. lungebehandlinger).
Gjennomsnittlig statistisk variasjon kan velges i dialogboksen RTPlan Proper-
ties (se side 208).
• Jo høyere ønsket nøyaktighet og jo lavere gjennomsnittlig statistisk variasjon,

desto lengre beregningstid.
Du må derfor velge mellom nøyaktighet og beregningstid.

Du må verifisere resultatet for doseberegning (se side 212 og side 218).

Slik bytter du mellom Monte Carlo og Pencil Beam

Trinn

Klikk på knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam for å bytte mellom Monte Carlo- og Pencil
Beam-algoritmen.
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7.5.2 Monte Carlo-beregning

Monte Carlo-visning

Alternativer

Hvis knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam er aktivert (gul), vil doseberegnin-
gene være basert på Brainlab Monte Carlo-dosealgoritmen hvis den støttes av maskin-
profilen (se side 179).

Figur 114 

Systemet beregner nå nødvendig dose for hele 3D-volumet som skal behandles.
Avhengig av stråleoppsettet og innstillingene som velges i dialogboksen Dose Display (se side
216), kan fullføringstiden for denne beregningen variere. En tilsvarende fremdriftslinje vises i
funksjonsområdet.

Figur 115 
Når beregningen har blitt fullført, kan tilsvarende informasjon vises i snittvisningene.
Innstillinger som spatialoppløsning og gjennomsnittlig variasjon som er definert for Monte Carlo-
algoritmen i dialogboksen Dose Display, er indikert over doseskalaen.
De aktuelle parameterne som er beregnet for 3D-volumet vises også.

Slik justerer du innstillingene for Monte Carlo

Trinn

1. Åpne RTPlan Properties-dialogboksen (se side 204).

Doseberegning
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Trinn

2.

Du kan endre de følgende innstillingene i Monte Carlo-delen i RTPlan Properties-fanen:
• Spatial Resolution: Spesifiserer spatialoppløsningen (størrelsen på doserutenettet)

som skal brukes for 3D-volumberegningen. Nøyaktigheten til 3D-volumberegningen av-
henger av definert spatialoppløsning og forbedres ikke gjennom for eksempel å øke for-
størrelsen. En tilpassende doseberegning utføres ikke.

• Mean Variance: Begrenser statistisk variasjon i doseverdi per voksel for å forenkle
nøyaktig og jevn dosefordeling.

Dose Result type:
• Dose to medium: Denne standardinnstillingen regner ut faktisk energidose basert på

absorbert dose i vev.
• Dose to water: Denne alternative innstillingen regner ut en energidose basert på ab-

sorbert dose i vann.
MLC Model: To MLC-modeller kan velges her:
• Accuracy optimized: Hvis dette alternativet velges, modelleres MLC med faktisk blad-

design (f.eks. tongue-and-groove eller trinndesign), basert på valgt maskinprofil (se si-
de 179) og med hensyn til bladlekkasje.

• Speed optimized: Med dette alternativet modelleres en "ideell" MLC basert på antakel-
sen om at bladlekkasje ikke oppstår. Dette forkorter nødvendig beregningstid.

Merknader om bruk av Monte Carlo

Ved bruk av Monte Carlo-dosealgoritmen (se Side 204) beregnes alltid et fullstendig 3D-
dosevolum i henhold til innstillingene ovenfor, uavhengig av om Calculate 3D Dose Volume-
innstillingen er aktivert i dialogboksen Dose Display (se side 216).
• Det å kombinere Calculate 3D Dose Volume-innstillingen med Monte Carlo-doseberegningen

kan øke behovet for interpolering på grunn av forskjeller i spatialoppløsningen i begge volum.
• Ytterligere informasjon om Brainlab Monte Carlo-algoritmen finnes i Teknisk

referanseveiledning, Brainlab-fysikk.

Monte Carlo-dosealgoritmen tar også hensyn til tilbakespredning fra omgivende vev. Se
alltid til å skanne et passende område av pasienten (ytre kontur i X-Y-retning, og minst 50
mm over og under PTV i Z-retning).

Ved gjennomgang av dosefordeling for objekter på innsiden av beinvev må du ta høyde for
forskjellen mellom Dose to water- og Dose to medium-innstillingen og velge riktig
innstilling.

Hvis MLC-modellen som leveres for Monte Carlo ikke inneholder tilstrekkelig detaljer, kan
Speed optimized-modellen brukes som standard, selv om du har valgt Accuracy optimized-
modellen.

Nøyaktigheten av doseberegningen beror på den brukerdefinerte rutenettoppløsningen for
dosen. Verdien som brukes for godkjenning av den endelige behandlingsplanen, må være
så lav som mulig og ikke høyere enn 5 mm. I tilfelle små gjenstander med en størrelse på
mindre enn 30 mm anbefaler vi på det sterkeste verdier på 3 mm eller mindre.
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7.5.3 Pencil Beam-beregning

Pencil Beam-visning

Alternativer

Hvis knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam er deaktivert, vil doseberegningene
være basert på Brainlab Pencil Beam-dosealgoritmen.

Figur 116 

I dette tilfellet beregner standardsysteminnstillingen kun dosen som kreves for snittet som vises.
Denne beregningen utføres relativt hurtig.

Slik beregner du dosen for 3D-volum

Når du velger å beregne dosen etter 3D-volum, beregnes dosen én gang for hele volumet og
vises deretter alltid når du blar gjennom snittene.
Alternativet er å beregne per snitt. Dosen beregnes for hvert snitt, og du må vente på
oppdateringen når du blar gjennom.

Trinn

1.

Klikk på knappen Dose Display på verktøylinjen for å åpne dialogboksen Dose Display:

2. For å beregne dosen for hele 3D-volumet som skal behandles, aktiverer du Calculate 3D
Dose Volume i delen Settings. Denne beregningen kan ta noen få sekunder å fullføre.

Doseberegning

En tilsvarende fremdriftslinje vises i funksjonsområdet i løpet av doseberegningen.

Figur 117 
Når beregningen har blitt fullført, kan tilsvarende informasjon vises i snittvisningene.

Doseberegning
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Spatialoppløsningen som er definert for Pencil Beam-algoritmen i dialogboksen Dose Display (se
side 217), er indikert i millimeter over doseskalaen.
I tilfelle konform lysbue-behandlinger brukes et standard stråleintervall på 10° i Pencil Beam-
dosealgoritmen.
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7.6 Visning av dosefordeling
7.6.1 Vise dosefordeling

Generell informasjon

Når dosen har blitt beregnet i henhold til den valgte forordningen, kan du vise dosefordelingen.

Slik viser du dosefordelingen

Trinn

Klikk på knappen Show Dose.

MERK: Visningen (dosevask eller isodoselinjer) er basert på innstillingene i dialogboksen Dose
Display (se side 216).
 

2D-isodosevisning

①

Figur 118 
Dosefordelingen (isodoselinjer eller dosevask) vises basert på stråle- eller bueoppsettet du har
opprettet i behandlingsplanen.
En korresponderende doseskala ① vises også til høyre for snittvisninger, som også er basert på
innstillingene i dialogboksen Dose Display (se side 216).

Alternativer

Dobbeltklikk på dosenummeret for å vise isodosen som en tykk linje.

Dobbeltklikk på dosevisningsfargen for å gjøre isodoselinjen usynlig. Dobbeltklikk på tallet eller
fargen på nytt for å gjøre den synlig igjen.

Visning av dosefordeling
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Algoritmevisning

Den valgte dosealgoritmen indikeres over doseskalaen:
• Hvis du utfører en sirkulær lysbuebehandling (se side 179), brukes Circular Cone-algoritmen.
• Hvis du utfører en konform lysbue-, konform stråle- eller IMRT-behandling, kan du velge

mellom Pencil Beam- og Monte Carlo-dosealgoritmen, avhengig av maskinprofilen (se side
204).

• I tilfelle sirkulær lysbuebehandlinger er stråleintervallet som står over doseskalaen, basert på
dine innstillinger i dialogboksen Dose Display (se side 216).

Dosen rundt interesseregionen må verifiseres ved bruk av målefunksjonene.

Nøyaktighet på dosevisningen

Nøyaktigheten til dosevisningen avhenger av flere parametere. Hvis dosen vises i
rekonstruksjoner (f.eks. i fanen Overview), kan dosen også vises mellom snittene til
referansesettet. I andre visninger som viser referansesnittene direkte, vises dosen på snittplanet.
Dette kan føre til en annen dosevisning i rekonstruksjoner og snitt, selv om samme region av
bildesettet vises.

Slik viser du 3D-dosen

Figur 119 
For å vise dosefordelingen på overflaten av tredimensjonale objekter:

Trinn

1. Åpne fanen Overview eller Irradiation Plan på hovedskjermbildet.

2. Velg knappen View Types i 3D-objektvisningen, og velg Objects eller 3D.
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7.6.2 Vise standard doseterskel

Slik viser du standard terskelverdi

Trinn

Klikk på knappen Threshold for å vise standard terskelverdi som er definert (f.eks. for maksimal
PTV-dekning) i dialogboksen Dose Display (se side 216).

En tilsvarende doseskala vises også til høyre for snittvisninger, som også er basert på
innstillingene i dialogboksen Dose Display (se side 216).
MERK: Den valgte dosealgoritmen (se side 204) indikeres over doseskalaen.
 

Terskelvisning

①

Figur 120 
Alle strukturer som mottar en større dose enn standard terskelverdi, vises i rosa, uansett
fargevalg.
Hvis du ønsker å justere standard terskelverdi midlertidig, kan du gjøre dette ved å plassere
musen på doseskalaen, holde ned venstre museknapp og dra musen ① opp eller ned på skalaen
til ønsket verdi er angitt.
Strukturer som mottar en dose som er mindre enn denne verdien, vises i sin opprinnelige farge i
henhold til fargevalget.
MERK: Ved å endre terskelen til dosen mens du ser på den tredimensjonale visningen, kan du
verifisere overflatedosen og analysere dosefrafallet.
 

Visning av dosefordeling
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7.6.3 Bytte til fluensvisningen

Generell informasjon

Når doseoptimeringen har blitt fullført (se side 305), vises knappen Toggle fluence display for
IMRT-behandlinger i stråleperspektivområdet (se side 259) i trinnet Treatment Planning.

Slik bytter du til fluensvisningen

Trinn

Klikk på knappen Toggle fluence display for å bytte mellom et stråleperspektiv og et fluenskart.

Bytte visning

① ②

Figur 121 

Nr. Komponent

① Bladsekvenseringsvisning

② Fluenskart

Fluenskartet ligner optimeringsresultatet som velges på rullegardinmenyen Select Result i
funksjonsområdet i trinnet Dose Optimization (se side 305).
Forskjellen er at i Treatment Planning-trinnet har optimeringsresultatet blitt overført til
bladsekvenseringen, slik at den faktiske strålefordelingen og doseoptimeringen vises som klar til
levering av flerbladskollimatoren.
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7.6.4 Justere dosevisningsinnstillingene

Generell informasjon

Du kan justere ulike visningsalternativer i dialogboksen Dose Display. Disse inkluderer fargevalg,
dosevisning (relativ eller absolutt) og absoluttenheten (cGy eller Gy).
Ekstra doseberegningsalternativer finnes også for Pencil Beam- og Circular Cone-dosealgoritmer.
Den tilsvarende doseinformasjonen kan også vises i løpet av Object Creation (se side 109).

Slik aktiverer du dosefordeling

Trinn

Klikk på knappen Dose Display på verktøylinjen for å åpne dialogboksen Dose Display.

Dialogboksen Dose Display

Figur 122 

Color Tables

I området Color Tables velger du foretrukket fargevalg for dosevisning i planleggingsvisningene.

Isodoses-området

Komponent Funksjon

Visible
Du kan definere spesifikke Gy-terskler i de gitte feltene og bestemme om disse
tersklene vises i planleggingsvisninger, ved hjelp av de tilsvarende avmer-
kingsboksene.

Preset Aktiver dette alternativet for å bruke en forhåndsinnstilt verdi.

Visning av dosefordeling
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Komponent Funksjon

Save current Lagre en aktuell innstilling som en forhåndsinnstilt verdi.

Priority Valgte terskler kan tilordnes en høyere visningsprioritet. Disse vises med en
tykkere isodoselinje.

Default Thres-
hold

Du kan definere en terskelverdi (f.eks. for maksimum PTV-dekning) som deret-
ter kan merkes i løpet av planleggingen ved hjelp av Threshold-funksjonen
(se side 214).

Området Settings

Komponent Funksjon

Absolute Dose Unit: Du kan velge om isodoseinformasjon skal vises i cGy eller Gy.

Dose Scale Du kan velge om en relativ (prosent) eller absolutt (cGy- eller Gy-verdier)
dosevisning skal brukes.

Prescr. Percentage Du kan definere en absolutt doseverdi (Relation for Display) som skal
være lik en bestemt Prescr. Percentage for den planlagte dosen.
Dette er spesielt relevant for flere PTV-er med ulike forordninger. Hvis Do-
se Scale er stilt på Absolute, er forordningsprosenten irrelevant.

Relation for Display

Display Mode

Du kan velge ekstra alternativer for dosevisning.
• Alternativknapper (Dose Lines, Dose Wash og Dose Lines and Wash)

finnes for å velge om isodoselinjene, en dosevask eller en kombinasjon
av begge skal brukes.

• Med de tilhørende avmerkingsboksene (Thin Dose Lines og Show Do-
se Wash smoothed) kan du bestemme hvordan isodoselinjer og dose-
vask skal vises.

Dose Calculation

Du kan angi visningsrelaterte doseberegningsalternativer:
• Med Use Adaptive Grid for 2D (Non-MC) kan størrelsen på 2D-rutenet-

tet som ligger bak isodosevisningen, justeres automatisk for å muliggjøre
nøyaktige isodosekonturer selv i tilfeller med svært små strukturer. Dette
brukes ikke til beregninger som er basert på Monte Carlo-algoritmen.

• Med Calculate 3D Dose Volume kan du beregne 3D-doseinformasjon
for hele volumet til planen på en gang. Den resulterende dosefordelin-
gen og de tilsvarende isodoselinjene kan deretter vises uten ytterligere
beregning (se side 212). Ny beregning utføres deretter kun hvis planen
endres. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vil programvaren kun bereg-
ne den doseinformasjonen som for tiden er nødvendig, f.eks. for å vise
det aktuelle snittet. Doseinformasjonen vil deretter beregnes på nytt etter
behov, f.eks. når neste skanningssnitt vises. Når dette alternativet har
blitt aktivert, forblir det aktivt i løpet av hele behandlingsplanleggingen.
Dette alternativet er som standard aktivert for Object Creation- og Dose
Optimization-oppgaver.
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7.7 Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)

Generell informasjon

Hovedmålet for en behandlingsplan er å behandle en høy prosentandel tumorvolumet med en
spesifikk dose, samtidig som dosen som mottas av normalt vev holdes så lav som mulig. Dette
forholdet kan utgjøre et godt kriterium for å vurdere optimeringsgraden og kan beregnes direkte ut
fra dose-volum-histogramvisningen gjennom å måle prosentandelen av dosen som leveres til
normalt vev, ved en vertikal posisjon der en tilstrekkelig høy andel av tumoren dekkes av den
aktuelle dosen.

Slik åpner du DVH

Trinn

Klikk på knappen Open DVH Dialog på verktøylinjen for å åpne en dialogboks som inneholder
et dosevolumhistogram. 

DVH-dialogboksen

Denne viser forholdet mellom volumet og dosen for de ulike objektene du har forhåndsdefinert.

Figur 123 

Slik justerer du akseområdet

Trinn

1. Hvis du flytter musen til pilene på enden av Y- og X-aksen, blir den valgte aksen rød.

2. Du kan deretter klikke på pilen og dra den inntil ønsket område vises. Hvis du dobbeltklik-
ker på en av pilene, viser den respektive aksen automatisk et passende område.

Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)
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Justere rutenettstørrelsen

Komponent Funksjon

Grid Size
Du kan justere rutenettstørrelsen som brukes i DVH enten ved å velge en verdi
fra Grid Size-verdisettingsboksen eller ved å skrive inn en gyldig verdi direkte i
det tilhørende feltet.

Finer for Small
Objects

Med funksjonen Finer for Small Objects er rutenettstørrelsen for større objek-
ter basert på verdiene som er definert ved hjelp av verdisettingsboksen. For
mindre objekter beregnes rutenettstørrelsen ved bruk av minst 10 voksler for
hver dimensjon inne i PTV eller OAR.

Recalc Med denne kan du beregne DVH på nytt etter at du har endret rutenettparame-
terne.

Dosevisning

Figur 124 
Maksimal, minimal og gjennomsnittlig dose som ble mottatt av den valgte strukturen, vises øverst
til høyre i grafikkområdet.

Figur 125 
Hvis du beveger musen på grafen, vises et ekstra tekstfelt under doseinformasjonen. Avhengig av
den valgte strukturen (se side 223) inkluderer informasjonen som vises her, dosen i henhold til
museposisjonen, volumet til referansestrukturen som mottar den viste dosemengden, samt
samsvarsindeksinformasjon hvis aktuelt (se side 227).

Gjennomsnittlig dose

Dosen beregnes på et rutenett som bestemmes av doseoppløsningen. Gjennomsnittsdosen er da
summen av dosen for hvert rutenettpunkt innenfor det valgte objektet delt på totalt antall
rutenettpunkter i valgt objekt.

PTV-doseforhold

Denne verdien vises hvis verdien i DVH er annerledes enn den i den helhetlige planen.

Eksport

Med knappen Export to Clipboard kan du eksportere et fullstendig sett histogrammer til
utklippstavlen i Windows-operativsystemet og kopiere disse verdiene til ønsket regnearkprogram.
• Dataene er formatert i en liste med to eller tre kolonner, avhengig av om den normale

vevsgrafen vises eller ikke.
• Kolonnene er separert med faner og formatert med definert måleenhet (se side 223).
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Sikkerhetsmerknad

Du må alltid verifisere resultatet til doseberegningen, for eksempel ved bruk av
informasjonen som forsynes i planleggingsvisningene.

Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)
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7.7.1 Differensialt og standard DVH

Differensial DVH-visning

Avmerkingsboksen Differential DVH i området Display Options aktiverer et differensialt
histogram der du kan se hvor mye av volumet som mottar en spesiell dose.

Figur 126 
• Doseverdiene ved punkter på rutenettet med et forhåndsdefinert trinn beregnes og deles inn i

doseområder på 1 %.
• Antall punkter som er plassert i et spesielt doseområde bestemmes, og disse tallene plottes i

det differensiale dosevolumhistogramet i forhold til antall punkter på rutenettet som befinner
seg innenfor konturene til det gjeldende objektet.

• Samsvarsindeksinformasjon forsynes ikke for den differensiale DVH-visningen.
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Standard DVH-visning

Hvis avmerkingsboksen Differential DVH i området Display Options er deaktivert, vises et
kumulativt histogram der du kan se hvor mye av volumet som mottar minst den valgte dosen.

Figur 127 
• Dette standard dosevolumhistogrammet viser summen av tallene i det differensiale DVH-et.

Summeringen begynner ved høyeste doseverdi og slutter ved doseverdien der pikselen i
grafen vises.

• En metode for å forstå et DVH er å tenke på volumet ved en gitt dose som volumet omsluttet
av isodoseoverflaten til den gitte dosen. Hvis isodosevolumet strekker seg ut over det aktuelle
objektet, er det kun den andelen av volumet som finnes inne i den gitte isodoseoverflaten og
inne i det valgte objektet som vises.

• Samsvarsindeksinformasjon gis for standard DVH-visning (se side 227).

Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)
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7.7.2 Ytterligere DVH-alternativer

Definisjon av måleenheter

Måleenhetene som brukes i DVH til å representere volumet og dosen, kan justeres ved bruk av
ikonene ① + ② vist nedenfor.

Figur 128 

① ②

Figur 129 

Objektvalg

På listen Objects finner du alle de forhåndsdefinerte objektene, slik at du kan vise totalt
volumdoseforhold for alle objekter, eller en separat verdi for individuelle objekter.

Figur 130 
DVH-visningen tilpasses avhengig av utvalget på rullegardinmenyen og objektene som velges i
listefeltet.
Hvis Target Volumes for eksempel velges på rullegardinmenyen, vil DVH vise en tilsvarende
fargekodet graf for hver definerte PTV.

Figur 131 
Hvis en enkelt PTV velges, vises 100 % normaliseringsvolum nede til venstre på DVH.
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Figur 132 
Denne verdien beregnes ved å kumulere rutenettpunktene i det valgte objektet. Den kan skille seg
fra det mer nøyaktige, konturbaserte volumet som finnes i fanen Plan Content.

Normaliseringsvolumet som vises i forklaringen under DVH, avhenger av størrelsen på
beregningsrutenettet. Denne verdien kan skille seg fra volumet som er beregnet for det
originale vokselobjektet og som indikeres i fanen Plan Content.

Normalvevsgraf

①

Figur 133 
Hvis avmerkingsboksen Normal Tissue Graph er valgt i området Display Options, vil volumet til
det normale vevet som mottar den angitte dosen, vises som en blå kurve ①.

Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)
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Interpolert graf

① ②

Figur 134 

Nr. Komponent

① Interpolert visning

② Visning med faktiske verdier

Aktivering av avmerkingsboksen Interpolate Graph interpolerer grafvisningen. Hvis denne
avmerkingsboksen er deaktivert, brukes de faktiske verdiene i stedet.

Vis begrensninger

①

②

Figur 135 
Avmerkingsboksen Show Constraints kan brukes til å aktivere/deaktivere de definerte
begrensningene (f.eks. ① + ②).
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Figur 136 
Hvis du beveger musen over en begrensning på grafen, vises et ekstra tekstfelt som angir den
relevante strukturen, begrensningsinnstillingene og prosentandel dose.
Mer informasjon om begrensninger finnes på side 172.

Bruke dosevolumehistogrammet (DVH)
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7.7.3 DVH-samsvarsindeks

Generell informasjon

Hvis du velger en PTV-struktur i DVH-dialogboksen (se side 223) og velger en standard DVH-
visning (se side 221), vil du ved å bevege musen på grafen vise et tekstfelt som inneholder
samsvarsindeksinformasjon.

① ②

Figur 137 
• Samsvarsindeksen indikerer hvor nøyaktig volumet på dosefordelingen samsvarer med

størrelsen og formen på målvolumet, samtidig som det tas hensyn til normalvev.
• En RTOG-samsvarsindeks (CI) ① og en Ian Paddick-samsvarsindeks (IPCI) ② er tilgjengelig.

MERK: Kun IPCI-informasjonen er tilgjengelig i løpet av plansammenligningen (se side 236).
 

MERK: RTOG-samsvarsindeksen samsvarer med det vanlige RTOG-samsvaret hvis hele PTV
mottar minst den angitte dosen.
 

Samsvarsindeksberegning

Samsvarsindeksverdiene som vises i DVH, beregnes som følger:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volumet av PTV som mottar minst dosen D.

VTOTAL(D) Volumet av hele vevet som mottar minst dosen D.

VNORMAL(D) Volumet av vevet uten PTV som mottar minst dosen D.

VPTV Volumet av PTV.

• Verdien for CI-områdene fra: 1-∞. Den ideelle verdien er 1.
• Verdien for IPCI-områdene fra: 0-1. Den ideelle verdien er 1. Verdiene er uttrykt som

prosentandeler.
Ytterligere informasjon om samsvarsindekser gis i følgende publikasjon:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Samsvarsindeks for flere PTV-er

Hvis en plan har flere PTV-er, tas hele normalvevet med i vurderingen for å beregne
samsvarsindeksen for en PTV, selv normalvevet rundt andre PTV-er som mottar den definerte
dosen.
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7.8 Behandlingsplanlegging for Dynamic Tracking
behandlinger med ExacTrac Vero

7.8.1 Oversikt

Generell informasjon

I løpet av behandlingsplanleggingen må stråleekskursjonen vurderes for å sikre at organene som
er risikoutsatte ikke vil motta en betydelig høyere dose enn forutsett gjennom 3D-basert
planlegging. Hvis et 4D-CT-datasett er tilgjengelig for å beregne bevegelse av mål og/eller
risikoutsatt organ, vurder at målet kan flytte seg med en annen amplitude og rundt en annen
medianposisjon i løpet av ulike behandlingsfraksjoner. Generelt sett skal strålene holdes lenger
bort fra OAR-er sammenlignet med planlegging for "statiske" behandlinger.

Kompatibilitet for behandlingsleveringsmetoder med Dynamic Tracking

Ikke alle behandlingsleveringsmetoder kan for tiden kombineres med Dynamic Tracking. Se
Klinisk brukerveiledning, ExacTrac Vero eller kontakt Brainlab support.

Tilgjengelighet

Du kan kun bruke behandlingsplanene som har Dynamic tracking-flagget aktivert, når planen er
opprettet innenfor iPlan RT Dose 4.5. Når dette flagget er angitt, vil akkumulatoren ikke tillate
annen behandling enn i Dynamic Tracking modus. For behandlingsplaner der det Dynamic
Tracking ikke har blitt stilt inn, er det ikke mulig å få tilgang til den Dynamic Tracking modus.

Slik aktiverer du Dynamic Tracking i iPlan RT Dose

Trinn

Aktiver avmerkingsboksen Enable Dynamic Tracking under maskindetaljene i fanen Proper-
ties for Treatment Group.

Behandlingsplanlegging for Dynamic Tracking behandlinger med ExacTrac Vero
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Skråstillingsindikator

Skråstillingsindikatoren vises automatisk på skjermen Beam's Eye View i iPlan RT Dose hvis
Dynamic Tracking-flagget er aktivert. Det representeres med den stiplede boksen ①. Størrelsen
på skråstillingsindikatoren bestemmes av de ytterste MLC-bladene.

①

Figur 138 
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7.9 Begrensning av behandlingsplanlegging for
spesifikke MLC-er

Generell informasjon

Avhengig av det spesifikke behandlingsleveringssystemet kan det hende at de automatisk
tilpassede bladposisjonene ikke oppfyller planleggingsformen nøyaktig. Hvis din MLC har
maskinvarebegrensninger, f.eks. manglende interdigitasjon, verneblader, begrenset overvandring
eller statiske bladmellomrom (f.eks. Siemens 3-D MLCs og Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility), er
formen på bladene kanskje ikke slik som ønsket.
Bladsekvenser for dynamiske buer og IMRT-stråler må også samsvare med maskinvarekrav og
ser kanskje noen ganger ikke ut som forventet. Dette er maskinvarebegrensninger og kan derfor
ikke omgås uten videre, selv om den automatiske bladtilpasningen og bladsekvensalgoritmene
omfatter spesielle optimeringer for MLC-er uten interdigitasjon, verneblader og statiske
bladmellomrom (inkludert flaggstangoptimering).

MLC-vurderinger

Vurder følgende under behandlingsplanlegging med slike MLC-er:
• For manuell MLC og kjevetilpasning med Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility må du følge de

spesifikke maskinvarekravene (f.eks. verneblader).
• Innebyggede MLC-er i Elekta MLCi, MLCi2, Agility og Siemens krever at kjevene følger MLC-

en i hver stråle eller hvert segment. Derfor kan manuell kjevetilpasning med disse MLC-ene
kun brukes til idriftsettelsestester, ikke til kliniske behandlingsplaner.

• Under visse omstendigheter kan lukkede MLC-felter automatisk opprettes som en del av
dynamiske bue- og IMRT-sekvenser. Kjevene stilles deretter til sentrumet for disse feltene. Hvis
dette forårsaker problemer med MLC-maskinvaren og programvaren under levering:
- For dynamisk bue kan du unngå denne situasjonen gjennom å endre start- og stoppvinkelen

eller ved å dele buen for å unngå det lukkede MLC-feltet.
- For dynamisk IMRT kan du unngå denne situasjonen ved å velge step-and-shoot-IMRT uten

bladhastighetsbegrensning.
• Maksimalt tillatte kjevehastighet vurderes ikke for dynamiske bue- og dynamiske IMRT-

behandlinger ved bruk av Elekta Agility eller MLCi2. I henhold til tester reduserer linac-
kontrolleren dosehastigheten i tilfeller der kjevehastigheten ville overskrides. Dette kan føre til
en noe lengre behandlingsleveringstid.

• For step-and-shoot-IMRT for Elekta MLC-er og innebyggede Siemens MLC-er anbefales det
ikke å bruke alternativet for bladhastighetsbegrensning (dette kan konfigureres i Physics
Administration / Beam Profile Editor).

Maksimalt tillatte kjevehastighet vurderes ikke for dynamiske bue- og dynamiske IMRT-
behandlinger ved bruk av Elekta Agility eller MLCi2. I sjeldne tilfeller kan dette føre til
unøyaktig doselevering. Se til at dine rutinemessige kvalitetssikringstester er i stand til å
påvise disse unøyaktighetene.

For MLC-er med et stort minimum bladmellomrom (f.eks. 5 mm åpning for Elekta MLCi og
MLCi2), er det ikke mulig å planlegge svært små eller smale mål. Ønskede (men smale)
åpninger i ett bladpar som er mindre enn minimum bladåpning som kreves av MLC, anses
som lukket av den automatiske bladtilpasningen.

Hvis du utfører manuell blad- og kjevetilpasning for MLC, er du ansvarlig for å stillle inn
blader og kjever på en slik måte at du unngår utilsiktet stråling til feil målregion og/eller til
kritiske strukturer.

Begrensning av behandlingsplanlegging for spesifikke MLC-er
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8 ARBEIDE MED
BEHANDLINGSPLANEN

8.1 Definering av interessepunkter

Generell informasjon

Interessepunkter er inndelt i disse kategoriene:

Komponent Funksjon

Normaliserings-
punkt

Denne typen punkt kan defineres:
• Automatisk, hvis alternativet Point Prescription to Isocenter velges un-

der definisjon av forordning (se side 162)
• Manuelt, ved å legge til et individuelt normaliseringspunkt (se side 232)
• Automatisk, ved bruk av funksjonen Auto Generation (se side 234)

Representasjons-
punkt

Disse punktene indikerer også den forordnede dosen. De opprettes automa-
tisk av programvaren for PTV-er som ikke innledningsvis tilordnes et normali-
seringspunkt (dvs. hvis alternativet Dose Volume Prescription velges under
definisjon av forordning).
Når det gjelder IMRT-behandlinger, hvis flere PTV-er skal behandles ved
bruk av den samme behandlingsgruppen, opprettes det kun ett representa-
sjonspunkt for én PTV.

Annet interesse-
punkt

Ulike interessepunkter, for eksempel koordinat for min. dosepunkt eller be-
handlingsgruppe, kan defineres på følgende måte:
• Manuelt, ved å legge til et individuelt interessepunkt (se side 232)
• Automatisk, ved bruk av funksjonen Auto Generation (se side 234)
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Vise interessepunkter

Disse er oppført i fanen Prescription i funksjonsområdet:

Figur 139 

Hvordan definere et manuelt punkt

Trinn

1. For å definere et punkt manuelt klikker du på Add i fanen Prescription i funksjonsområ-
det. Representasjonspunkter kan ikke opprettes manuelt.

2. Et manuelt punkt legges nå automatisk til på listen over interessepunkter og i planleg-
gingsvisningene.

3.
Dette punktet kan nå redigeres ved å klikke på det tilhørende ikonet.

Dialogboksen Properties

Figur 140 

Definering av interessepunkter
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I tillegg til navnet på punktet kan det utføres ulike endringer, inkludert:

Komponent Funksjon

Custom position Du kan skrive inn koordinatene for en spesifikk posisjon.

Retrieve position
from

Du kan definere følgende punkter:
• Coord. of Group: Med dette alternativet kan interessepunktet angis i hen-

hold til posisjonen til en spesiell behandlingsgruppe.
Følgende punkter kan også defineres, enten for et spesifikt segmentert ob-
jekt (f.eks. PTV) eller for hele planen:
• Focus Point of: Dette alternativet stiller inn interessepunktet i henhold til

posisjonen til det valgte objektet.
• Min. dose point, Med. dose point eller Max. dose point: Disse alternati-

vene stiller inn interessepunktet til et spesifikt dosepunkt for det valgte ob-
jektet.

Update points au-
tomatically

Hvis denne avmerkingsboksen er merket, oppdateres posisjonen til det valg-
te punktet automatisk når behandlingsplanen endres.

Update Now Klikk på denne knappen for å oppdatere posisjonen til det valgte punktet.

Function

• Et punkt kan videre defineres som et Point of Interest eller som et Nor-
malization Point for en spesiell PTV.

• Hvis du velger Normalization Point, brukes metoden for punktforordning
under planleggingen, i stedet for metoden for dosevolum (se side 164).

Slik endrer du egenskaper for interessepunkter

Klikk på det tilhørende ikonet for å vise egenskaper for det valgte interessepunktet.

Konfigurasjonsalternativene som er tilgjengelig i interessepunktets Properties-dialogboks,
avhenger av den valgte typen interessepunkt:

Interessepunkt Alternativer

Representasjonspunk-
ter

Kun navnet kan redigeres. Representasjonspunkter indikerer den for-
ordnede dosen, og defineres automatisk av programvaren for PTV-er
som ikke har et normaliseringspunkt (dvs. i tilfelle dosevolumforord-
ning).

Alle andre punkter

Ulike endringer er mulig, inkludert en brukerdefinert posisjon (Custom
position) eller en posisjon basert på et spesifikt punkt (ved bruk av
Retrieve position from).
Et punkts Function kan også videre defineres, for en PTV, som enten
(se side 232):
• et Point of Interest, eller
• et Normalization Point

MERK: Hvis du velger Normalization Point, brukes metoden for
punktforordning under planleggingen, i stedet for metoden for dosevo-
lum (se side 164).
 

Du finner mer informasjon om interessepunkter på side 231.
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Slik genererer du punkter automatisk

Klikk på Auto Generation i fanen Prescription. Dialogboksen Generate vises:

Figur 141 

Komponent Funksjon

Select Points of In-
terest

Velg hvilken type punkter som skal opprettes ved bruk av følgende avmer-
kingsbokser:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points eller Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, oppdateres posisjonen til det valg-
te punktet automatisk når behandlingsplanen endres.

Generate Normali-
zation Points

• Her kan det genereres normaliseringspunkter for punkttypene som ble
definert ved bruk av avmerkingsboksene for interessepunkter.

• Hvis det genereres normaliseringspunkter, brukes metoden for punktfo-
rordning under planleggingen, i stedet for metoden for dosevolum (se si-
de 164).

Manuelle punkter i planleggingsvisning

① ②

Figur 142 

Definering av interessepunkter
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Nr. Komponent

① Manuell punktdefinisjon: opprinnelig punkt

② Manuell punktdefinisjon: manuelt punkt satt som min. dosepunkt

Den nøyaktige posisjonen på interessepunkter som opprettes automatisk for et spesielt objekt,
som minimum og maksimum dosepunkt, avhenger av størrelsen på rutenettet for doseberegning
for dette objektet. Rutenettstørrelsen tilpasses for hvert enkelt objekt for å sikre et minimum antall
rutenettpunkter i hver retning. Dette er grunnen til at automatisk opprettede posisjoner for mindre
organer er mer nøyaktige enn de for større organer.
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8.2 Sammenligning av ulike planer

Generell informasjon

Du kan sammenligne:
• doseberegningen som ble oppnådd ved bruk av Monte Carlo-algoritmen, med

doseberegningen som ble funnet ved bruk av Pencil Beam-algoritmen for den aktuelle planen
• to ulike behandlingsplaner

Slik aktiverer du plansammenligning

Trinn

1.

Klikk på knappen Plan Comparison.

2.

• Klikk på Load plan for å sammenligne to ulike planer.
• Klikk på Monte Carlo for å sammenligne to ulike doseberegninger for den aktuelle pla-

nen.

Sammenligning av ulike planer
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8.2.1 Sammenligning av doseberegninger

Oversikt

Figur 143 
Hvis du har valgt å sammenligne Monte Carlo- og Pencil Beam-doseberegningene for den
aktuelle planen (se side 236), deles sammenligningsskjermen inn i fanene ovenfor.

Fanen Dual Reconst

Figur 144 
Denne fanen inneholder aksiale, koronale og sagittale visninger med Monte Carlo-
doseberegningen vist til venstre og Pencil Beam-doseberegningen til høyre.
De viktigste funksjonene på verktøylinjen (inkludert knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
for aktivering/deaktivering av Monte Carlo-beregning i visningene til venstre) finner du til høyre i
fanen.

Fanen Spy Glass

Figur 145 
Bruk Spy Glass til å sammenligne Monte Carlo-doseberegningen (vist på utsiden av
okularrammen) direkte med Pencil Beam-doseberegningen.
Informasjon om doseskala (se også side 212) er vist nederst til høyre i visningen. De tilsvarende
verdiene for Monte Carlo og Pencil Beam kan også sammenlignes ved bruk av okularet.
De viktigste funksjonene på verktøylinjen (inkludert knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
for aktivering/deaktivering av Monte Carlo-beregning i visningene til venstre) finner du til høyre i
fanen Spy Glass.
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Fanen DVH

Figur 146 
I denne fanen sammenlignes en DVH-beregning basert på Monte Carlo-algoritmen med en DVH
beregnet ved bruk av Pencil Beam-algoritmen.
• Ved å klikke på DVH-et kan du veksle mellom Monte Carlo- og Pencil Beam-visningen.
• Den aktive algoritmen angis under DVH.
• Den aktive algoritmen angis av en heltrukket linje på DVH. Den inaktive algoritmen angis av en

stiplet linje.

Innhold i planen

Innholdet i planen vises i en trestruktur, slik at denne informasjonen kan sjekkes uten å lukke
dialogboksen.

Sammenligning av ulike planer
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8.2.2 Sammenligne to behandlingsplaner

Oversikt

Hvis du har valgt å sammenligne behandlingsplanen din med en annen behandlingsplan (se side
236), vises det en dialogboks for valg av plan.

Dialogboksen Plans

Figur 147 
I dialogboksen Plans velger du behandlingsplanen som den aktuelle planen skal sammenlignes
med.
MERK: Avhengig av den valgte planen, kan det nå vises ulike varselmeldinger som indikerer
ulikheter mellom de to planene. Sørg for å lese disse meldingene grundig før du fortsetter.
 

Sammenligning av visninger

Figur 148 
Når den valgte planen har blitt lastet inn, vises det en egen sammenligningsdialogboks som
inneholder fanene ovenfor.
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Fanen Dual Reconst

Figur 149 
Denne fanen inneholder aksiale, koronale og sagittale visninger med den aktuelle planen vist til
venstre, og den andre planen til høyre.
Hovedfunksjonene på verktøylinjen (inkludert knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam for
aktivering av Monte Carlo-beregning) finner du til høyre i fanen. 

Fanen Spy Glass

Figur 150 
Bruk okularet til å sammenligne den planen som er valgt for sammenligning (vist inne i
okularrammen), direkte med den aktuelle behandlingsplanen.
Hovedfunksjonene på verktøylinjen (inkludert knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam for
aktivering av Monte Carlo-beregning) finner du til høyre i fanen Spy Glass.

Sammenligning av ulike planer
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Fanen DVH

Figur 151 
I denne fanen sammenlignes DVH som er beregnet for den aktuelle planen, med et DVH som er
beregnet for den andre planen.
• Ved å klikke på DVH-et kan du veksle aktiv visning mellom den aktuelle planen og den andre

planen.
• Den aktive planen er angitt øverst til høyre i DVH.
• Den aktive planen angis av en heltrukket linje på DVH. Den inaktive planen angis av en stiplet

linje.

Innhold i planen

Figur 152 
Innholdet i hver plan vises i en trestruktur, for sammenligning.
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8.3 Alternativer for planleggingsvisning
8.3.1 Bytte visningsmodus

Generell informasjon

Med knappen Toggle view mode kan du velge visningsretning og objekter for visning.

Alternativer for veksling av visning: Kollisjonskart

Figur 153 

Alternativer for veksling av visning: Stråleperspektiv

Figur 154 

Tilgjengelige alternativer

Med knappen Toggle view mode kan du vise kollisjonskart og stråleperspektiv. De tilgjengelige
alternativene varierer som følger:

Alternativer for planleggingsvisning
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Komponent Funksjon

Kollisjonskart

Front view (OARs only): Viser en anterior-posterior-visning som kun inne-
holder OAR-ene.
Cranial view (OARs only): Viser en hode-til-fot-visning som kun innehol-
der OAR-ene.
Front view (All structures): Viser en anterior-posterior-visning som inne-
holder alle segmenterte objekter.
Cranial view (All structures): Viser en hode-til-fot-visning som inneholder
alle segmenterte objekter.
Machine View: Viser en visning av rommet der lineærakseleratoren står.

Stråleperspektiv

3D Objects: Kollimatorvisningen er lagt over en 3D-visning av tilgjengelige
segmenterte objekter.
DRRs: Kollimatorvisningen er lagt over en tilhørende DRR.
Object Contours: Kollimatorvisningen er lagt over en konturvisning av til-
gjengelige segmenterte objekter.
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8.3.2 Dybdevisning

Generell informasjon

Klikk på knappen View Options for å vise de tilgjengelige alternativene for retning (se side 477). I
doseplanleggingsvisningene er ytterligere to planleggingsvisninger tilgjengelig via denne knappen:
visningen Depth og visningen Field.

Aktivere dybdevisningen

Hvis du velger Depth-visningen, viser rekonstruksjonen banen (sentralaksen) for den nåværende
valgte strålen eller lysbuen gjennom pasientens vev, som starter ved pasientens hud og ender på
isosenterkoordinaten for den valgte behandlingsgruppen.

Visningsalternativ: Dybdevisning

Siden strålebanen kan komme fra hvilken som helst retning, vises ikke alltid visningsretningen
vinkelrett på det aktuelle snittets visningsretning. Hvis dette er tilfellet, er visningsretningen øverst
til høyre i visningen Oblique.

① ②

Figur 155 

Nr. Komponent

① Dybdevisning: Stråle

② Dybdevisning: Bue

Generell informasjon

Øverst i hver visning er følgende informasjon oppgitt i gult:
• Behandlingselementets navn
• Benkevinkel
• Kollimatorvinkel (kun MLC-behandlinger)
• Antall monitorenheter
• Gantryvinkel (kun konform stråle og IMRT-stråle)
• Gjennomsnittlig hudavstand og gjennomsnittlig tilsvarende avstand for alle lysbuer (kun

lysbuebehandlinger)
Visningen indikerer også om heterogenitetskorrigering er aktivert eller ikke (se side 103).

Alternativer for planleggingsvisning
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Visning av stråleinformasjon

Den målte avstanden (strålebane) indikeres av en gul linje som begynner med en hvit prikk på
hudoverflaten og ender med en grønn, vertikal linje ved isosenteret.
• Den grønne linjen indikerer feltutvidelsen.
• Den heltrukne gule linjen indikerer strålens inngangsbane.
• Den stiplede gule linjen indikerer strålens utgangsbane.
• For lysbuebehandlinger vises avstandsmålinger for den fullstendige lysbuen i likt fordelte

vinkler på 10 grader. For hver linje som indikerer en strålebane, indikeres skjæringspunktet for
strålen og pasientens hud av en hvit prikk.

Spesifikk avstandsinformasjon

Den absolutte avstanden fra hudoverflaten til isosenteret og den tilsvarende dybden (i mm) for
den aktuelle strålen eller lysbuen er vist ved siden av strålebanen.
Den tilsvarende dybdeverdien tar hensyn til variasjoner i tettheten i vevet langs sentralstrålen.
Således kan denne informasjonen brukes til å bekrefte dybdeberegningen, eller
heterogenitetskorrigeringen, til dosealgoritmen.

Hvis du ikke merker av for Heterogeneity Correction, kan det føre til feil dybdeekvivalens.
Derfor må du bekrefte dybdeekvivalensen og vevsinngangen i lysbueplan-/
dybdeprojeksjonsvisningen for å sikre at hudoverflaten detekteres på korrekt måte og at
stråle-/lysbueinngangspunkter er riktig angitt i CT-skannesettet.

Dybeekvivalensen og vevsinngangen i visningen for lysbueplan-/dybdeprojeksjon må alltid
kontrolleres nøye for hver stråle eller lysbue. Dette er spesielt viktig hvis en
behandlingsplan endres med et annet program (f.eks. iPlan RT Image) etter at stråler eller
lysbuer har blitt definert, siden vevsmodellen (se side 73) kan ha blitt forskjøvet i forhold til
referanse-CT-skanningen på grunn av en fornyet lokalisering eller bildefusjon.

Lysbuesimulering

For lysbuebehandlinger finnes det et kontrollpanel (se side 266) nederst i feltvisningen.
• Dette gir deg mulighet til å vise strålebanen for hver enkelt lysbue i intervaller på ti grader.
• Den aktuelle gantryvinkelen er angitt i gult over kontrollpanelet.
• Bord-/gantryikonet nederst til høyre på kollisjonskartet angir også gantry- og bordposisjonene

under bevegelsessekvensen.
Du finner det samme kontrollpanelet nederst i stråleperspektivet (se side 254).
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8.3.3 Feltvisning

Generell informasjon

Klikk på knappen View Options for å vise de tilgjengelige alternativene for retning (se side 477). I
doseplanleggingsvisningene er ytterligere to planleggingsvisninger tilgjengelig via denne knappen:
visningen Depth og visningen Field.

Aktivering av feltvisningen

Hvis du velger Field-visningen, viser det aktuelle snittet et stråleperspektiv projisert på PTV-en.

Visningsalternativ: Feltvisning

Siden strålebanen kan komme fra hvilken som helst retning, vises ikke alltid visningsretningen
vinkelrett på det aktuelle snittets visningsretning. Hvis dette er tilfellet, er visningsretningen øverst
til høyre i visningen Oblique.

① ②
Figur 156 

Nr. Komponent

① Feltvisning: Stråle

② Feltvisning: Bue

Øverst i hver visning er følgende informasjon oppgitt i gult:
• Behandlingselementets navn
• Antall monitorenheter
• Gantryvinkel
• Benkevinkel
• Kollimatorvinkel (kun MLC-behandlinger)
• Nominell konusdiameter (sirkulære lysbuebehandlinger)

Visningen indikerer også om heterogenitetskorrigering er aktivert eller ikke (se side 103).

Feltvisning

• Strålefeltet som er definert for den aktuelle strålen eller lysbuen, er merket med grønt omriss.
• Primærkjevene er merket med blått omriss.

Alternativer for planleggingsvisning
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• Plasseringen til isosenterkoordinaten for den valgte behandlingsgruppen er angitt av et grønt
kryss.

• Segmenterte objekter vises som konturer.

Lysbuesimulering

For lysbuebehandlinger finner du et kontrollpanel (se side 266) nederst i dybdevisningen.
• Dette gir deg mulighet til å vise strålebanen for hver enkelt lysbue i intervaller på ti grader.
• Du finner det samme kontrollpanelet nederst i stråleperspektivet (se side 254).
• Den aktuelle gantryvinkelen er angitt i gult over kontrollpanelet.
• Bord-/gantryikonet nederst til høyre på kollisjonskartet angir også gantry- og bordposisjonene

under bevegelsessekvensen.

ARBEIDE MED BEHANDLINGSPLANEN

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 247



8.4 Plassering av behandlingselementer
8.4.1 Visning av stråle/lysbue

Generell informasjon

En 3D-oversikt er gitt øverst til venstre i fanen Overview og nederst til venstre i fanen Irradiation
Plan. I tillegg til å definere en visningsretning (seside 477) og den typen informasjon som
vanligvis skal vises (se side 478), kan du i disse visningene også konfigurere spesifikke
innstillinger for visning av stråler og lysbuer.
I 3D-visningen kan du se om objekter som skal unngås under behandlingen, befinner seg i stråle-
eller lysbuebanen.
• Strålene eller lysbuene som vises, avhenger av valget ditt på menyen Arc/Beam. Det

nåværende valgte behandlingselementet vises i grønt.
• For å velge en lysbue eller en stråle kan du klikke på den i 3D-visningen eller velge den på en

liste i funksjonsområdet.
• For å vise vinkelverdier for et element plasserer du musen over elementet i 3D-visningen.
• Tilhørende verdier for det valgte elementet, for eksempel bord- og gantryvinkler, vises også i

funksjonsområdet.

Aktivering av stråle- og lysbueinnstillinger

Knappen Arc/Beam display åpner en meny som inneholder tilgjengelige alternativer for visning
av stråler og lysbuer.

Definere stråle- og lysbueinnstillinger

Figur 157 
• All Beams/Arcs: Alle stråler eller lysbuer som er definert for den aktuelle behandlingsplanen

vises.
• Beams/Arcs of Group: Alle stråler eller lysbuer som er definert for den aktuelle

behandlingsgruppen vises.
• Selected Beam/Arc: Kun den aktuelle strålen eller lysbuen i funksjonsområdet vises.
• No Beams/Arcs: Ingen stråler eller lysbuer vises.

Det er en Thin-variasjon i de tre første visningene.

Plassering av behandlingselementer
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Slik plasserer du stråler og lysbuer

Funksjonen Position i funksjonsområdet (se side 188) kan brukes til å posisjonere
behandlingsgrupper. Individuelle stråler og lysbuer kan reposisjoneres i 3D-oversikten slik det
beskrives nedenfor.

①

②

③

①

Figur 158 

Trinn

1. Velg den relevante strålen eller lysbuen på listen i funksjonsområdet.

2. Zoom ut av visningen, til hele den relevante strålen eller lysbuen er synlig.

3. Nå skal du kunne se en sirkel i enden av den valgte strålen ①. Bruk musen til å klikke på
sirkelen og dra den til ønsket posisjon for å justere behandlingsbenken og gantryvinklene.

4. I tilfeller med lysbuer, indikeres hvert enkelt start- og stoppunkt for den valgte lysbuen av
en sirkel ②. Benkevinkelen angis av en firkant ③.

5. Bruk musen til å klikke på sirklene og/eller firkantene, og dra dem til ønsket posisjon. De
tilhørende bord- og gantryverdiene oppdateres automatisk i funksjonsområdet.
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8.4.2 Snittvisninger

Generell informasjon

Dosefordeling kan vises i snittvisningene (se side 468).

Snittvisning

Figur 159 

Dosevisning

Ved å bruke funksjoner som de som er beskrevet på side 212, kan dosefordelingen vises i
snittvisningene.

Visning av behandlingsgruppe

Element Beskrivelse

Grønt kryss Isosenterkoordinaten for den valgte behandlingsgruppen.

Blått kryss Isosenterkoordinater for andre behandlingsgrupper i snittvisningen.

Stiplet sirkel I plasseringsmodusen (Position er valgt i funksjonsområdet) er dette
den forventede halvskyggen for sirkulær lysbuebehandlingsgrupper.

Plassering av behandlingselementer
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8.4.3 Kollisjonskart

Generell informasjon

Kollisjonskartet i planleggingsfanene Irradiation Plan og Arc BEVs viser en todimensjonell
visning av de segmenterte objektene slik de er projisert på en sfærisk overflate. 
Planleggingsfanen Arc BEVs opprettes bare hvis behandlingsplanen inneholder
lysbuebehandlingsgrupper.

Kollisjonskart: Lysbuebehandlinger

Figur 160 

Kollisjonskart: Strålebehandlinger

①
②

③④

⑤

⑥

Figur 161 
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Nr. Komponent

① Isosenterkoordinaten for den nåværende valgte behandlingsgruppen er plassert midt i
sfæren.

②
Stråler eller lysbuer for nåværende valgte behandlingsgrupper vises også fra behand-
lingsgruppens perspektiv. Det nøyaktige punket der en stråles sentralakse passerer gjen-
nom et planlagt objekt, er også synlig.

③ Bord-/gantryikonet nederst til høyre i kollisjonskartet angir den aktuelle posisjonen for
gantryet og for bordet i det aktuelle behandlingsfeltet.

④ Pasientikonet nederst til venstre i kollisjonskartet angir pasientretningen.

⑤
De planlagte objektene projiseres mot sfærens indre overflate, fra isosenterets perspektiv.
Behandlingselementer som tilhører en behandlingsgruppe med identiske koordinater som
den valgte behandlingsgruppen, vises i grått.

⑥
Alle kritiske organer projiseres to ganger, én gang for inngangsvinkelen (stråle eller lys-
bue treffer organet før isosenteret treffes), og én gang for utgangsvinkelen (stråle eller
lysbue treffer organet etter at isosenteret treffes).

På grunn av kombinasjonen av to ulike projiseringsteknikker er ikke MLC-formene som
vises på kollisjonskartet nøyaktige med hensyn til kritiske strukturer. Etter justering av en
stråle eller en lysbue må forholdet mellom kritiske strukturer verifiseres ved bruk av Field-
visningen (se side 246).

Gantry- og benkevinkler: Stråler

Figur 162 
Posisjonen for det valgte stråleelementet eller strålebehandlingsgruppen kan fritt justeres ved
bruk av musen.

Gantry- og benkevinkler: Lysbuer

②

①

③

Figur 163 
Posisjonen for det valgte lysbueelementet eller lysbuebehandlingsgruppen kan fritt justeres ved
bruk av musen.
• Ved å flytte det røde punktet på lysbuen ① kan du justere sluttpunktet på lysbuen (gantryets

stopposisjon)
• Ved å flytte på lysbuens midtpunkt ② langs den horisontale aksen endres benkevinkelen

Plassering av behandlingselementer
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• Ved å flytte det runde grønne punktet på lysbuen ③ kan du justere startpunktet på lysbuen
(gantryets startposisjon)

Når du flytter musen over punktet, vises navnet på det valgte punktet og den tilhørende
vinkelinformasjonen.

Sikkerhetsmerknader

Representasjonen av lysbuen på kollisjonskartet viser ikke størrelsen på lysbuefeltene,
men størrelsen på feltsentrene. Derfor skal ikke kollisjonskartet brukes til å kontrollere om
det finnes kritiske strukturer i strålebanen.

Kollisjonskartet indikerer ikke mulige kollisjoner mellom lineærakseleratorens gantry og
behandlingsbenken! Før behandling er det ditt ansvar å verifisere, fra innsiden av
behandlingsrommet, at valgte gantry- og benkvinkler kan brukes for å utføre behandlingen
uten at det resulterer i skade på pasienter eller utstyr som f.eks. systemet for
behandlingslevering.
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8.5 Stråleperspektiv

Generell informasjon

Stråleperspektivet i fanene Irradiation Plan og Arc BEVs viser strålefeltet som er planlagt for
PTV-en.
• Formen som for øyeblikket er planlagt for strålefeltet, har grønt omriss.
• Alle segmenterte objekter, inkludert PTV-en, er vist i 3D.
• Den aktuelle isosenterposisjonen er sentrert i visningen, og angis av skjæringspunktet i det blå

gradnettet.
Den nøyaktige informasjonen i stråleperspektivet avhenger av den valgte fanen og av typen
behandlingsgruppe:
• Side 256
• Side 258
• Side 259
• Side 260

Stråleperspektiv (BEV): Fanen Irradiation Plan

① ②
Figur 164 

Nr. Komponent

① MLC-stråle

② Sirkulær lysbue

Stråleperspektivet i Irradiation Plan viser det aktuelle strålefeltet for en enkel gantryvinkel.

Stråleperspektiv
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Stråleperspektiv (BEV): Fanen Arc BEVs

① ②
Figur 165 

Nr. Komponent

① Standard verifiserings-BEV

② Funksjonelt BEV

Planleggingsfanen Arc BEVs er kun for lysbuebehandlinger.
Alle de åtte stråleperspektivene på denne fanen viser et ti graders intervall på lysbuen. Med disse
stråleperspektivene kan formen på et strålefelt (med grønt omriss) verifiseres for et lysbueområde
på 70°.
Primærkjevene er merket med blått omriss.
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8.5.1 Konforme lysbuer

Generell informasjon

Det er mulig å utføre både statiske og dynamiske behandlinger med konforme lysbuer.
I begge tilfeller justeres strålefeltet til PTV-ens form ved bruk av en flerbladskollimator, og
maksimerer således dosen som leveres til tumoren samtidig som adekvat beskyttelse av
omliggende vev sikres.

Statiske konforme lysbuer

Figur 166 
I behandlinger med statiske, konforme lysbuer optimeres strålefeltet til PTV-ens form for ett
lysbueplan, dvs. at det inntas en gjennomsnittlig PTV-form for alle strålevinkler.
MERK: Det kan defineres en akseptabel overlapping for individuelle felter, som igjen har
innvirkning på det gjennomsnittlige MLC-feltet for statiske, konforme lysbuer (se side 188).
 

Dynamisk konforme lysbuer

Figur 167 
I behandlinger med dynamiske, konforme lysbuer justeres strålefeltet til den faktiske PTV-formen
under gantryrotasjon, med 10° intervaller.

Stråleperspektiv

256 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Dette sikrer maksimal PTV-dekning, samtidig som dosen til omliggende vev og definerte utsatte
organer reduseres.
Denne teknikken krever en kobling mellom kontrollerne til både flerbladskollimatoren og
lineærakseleratoren. Derfor er denne teknikken kun mulig med spesifikke
lineærakseleratoroppsett, f.eks. Brainlab Novalis-systemet.
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8.5.2 Konforme stråler

Generell informasjon

I behandlinger med konforme stråler brukes det flere statiske stråler som ved hjelp av en
flerbladskollimator justeres etter formen på PTV.

Konform stråle

Figur 168 
På denne måten kan dosen som leveres til tumoren maksimeres, samtidig som adekvat
beskyttelse av definerte utsatte organer sikres.
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8.5.3 IMRT-stråler

Generell informasjon

For standard IMRT-behandlinger der det brukes en flerbladskollimator, er stråleperspektivet
utseendemessig likt stråleperspektivet for konforme stråler.
Hvis den valgte lineærakseleratoren imidlertid ikke støtter et stort nok strålingsområde, kan IMRT-
feltet inndeles i opptil fem deler.

IMRT-stråle

① ②

Figur 169 

Nr. Komponent Funksjon

① IMRT-felt før optime-
ring Knapper for endring av strålefeltet (se side 261).

② IMRT-felt etter opti-
mering

Toggle Fluence Display vises alltid (se side 215).
Kontrollpanelet nederst i visningen kan brukes til å simulere blad-
sekvensering i henhold til det valgte IMRT-optimeringsresultatet
(se side 267).
Tallene ved siden av kontrollpanelet kan brukes til å bytte mellom
inndelte felter, hvis disse har blitt generert under IMRT-optimering.
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8.5.4 Sirkulære lysbuer

Generell informasjon

I behandlinger med sirkulære lysbuer, angis strålefeltet av en grønn sirkel med en radiologisk
konus med en spesifikk diameter. Diameteren på den radiologiske konusen bestemmes ved bruk
av Physics Administration (se Brukerveiledning for programvare, Physics Administration
4.5).

Sirkulær lysbue

Figur 170 
Superimp. field for isoc. er det MU-vektede gjennomsnittet av diameterne på den radiologiske
kjeglen. Denne verdien brukes ved posisjonering av behandlingsgruppen (se side 188).

Verifiser for hvert behandlingsfelt at den riktige og tiltenkte koniske kollimatoren faktisk er
montert på lineærakseleratoren.
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8.5.5 Justere strålefeltet

Viktig

Hvis du planlegger en MLC-behandling, må du huske at det kan være avvik i X- og Y-retningene
mellom de faktiske bladposisjonene og strålefeltet som er angitt i programvaren. Dette avhenger
av utformingen av flerbladskollimatoren (bladform, tongue-and-groove-størrelse) som er i bruk.
For å kompensere for denne forskyvningen kan du definere en bladforskyvning og tongue-and-
groove-størrelse i Physics Administration (se Brukerveiledning for programvare, Physics
Administration 4.5).

Slik tegner du en planleggingsform

Du kan utvide flerbladskollimatorens strålefelt, f.eks. hvis PTV-en ikke er godt nok dekket av
bladene.

Trinn

1.

Klikk på knappen Show/draw planning shape. Musepekeren vises som en sirkel.

2.

Diameteren på sirkelen kan justeres ved hjelp av den blå glidebryteren øverst til høyre i
visningen.

3.

Bruk musen til å tegne området i visningen som bladene automatisk skal plasseres rundt.

4. Bladene justeres automatisk for å passe til det tegnede området.

5. Hvis Show Dose-funksjonen er aktivert (se side 212), oppdateres dosefordelingen auto-
matisk når en planleggingsform har blitt tegnet.

6. Strålefeltet for sirkulære lysbuebehandlinger kan ikke endres manuelt. I dette tilfellet kan
knappen Show/draw planning shape bare brukes til å vise planleggingsformen.

Slik bruker du et kunstig objekt

I fanen Prescription i funksjonsområdet finnes det spesielle penselfunksjoner som gir deg
muligheten til å merke enkelte strukturer midlertidig og til å bruke denne merkingen som et visuelt
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hjelpemiddel under justering av bladposisjoner. Denne funksjonen er nyttig ved korrigering av for
eksempel fokuspunkter.

Trinn

1.

Klikk på Draw Obj. for å aktivere denne funksjonen.

2. Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.

3.

Opprett ønsket kunstig objekt i en egnet snittvisning ved å merke det relevante området
ved hjelp av musen (vist som en blå sirkel).

4.

Klikk på knappen Show Obj. som nå vises i fanen Prescription i funksjonsområdet.

5.

Det kunstige objektet vises nå i den tilhørende plasseringen i stråleperspektivet, der den
kan brukes som en veiledning ved manuell justering av bladposisjonene.

Slik justerer du blad- og kjeveposisjonene manuelt

Trinn

Klikk på Show/change leaves and jaw positions for å justere bladposisjonene manuelt.

Hvis Manual har blitt valgt i egenskapene for det aktuelle behandlingselementet (se side 199),
kan også kjeveposisjonene justeres manuelt i forhold til strålefeltet for å redusere
strålingslekkasjen.
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Figur 171 
Hvert blad vises som en enkelt grønn stripe.

Trinn

En bladposisjon justeres ved å dra i ytterkanten ved hjelp av musen.

Når musen er plassert over et blad, vises den relevante bladsiden, bladnummeret og bladets
avstand til kollimatorens sentralakse.
MERK: Avhengig av valgt MLC kan tykkelsen på hvert blad variere.
 

MERK: Bladposisjonene kan ikke endres for dynamiske, konforme lysbuer, siden det må utføres
bladsekvensering for å overholde begrensningene i bladbevegelsene.
 

Figur 172 
Hver kjeve vises som et grått område.

Trinn

En kjeveposisjon justeres ved å dra i ytterkanten ved hjelp av musen.

Når musen er plassert på kjevens ytterkant, vises navnet på den relevante kjeven (Y1, Y2, X1
eller X2) og kjevens avstand til kollimatorens sentralakse.

Sikkerhetsmerknad

Kontroller kjeveinnstillingene i stråleperspektiv for å sikre at PTV-en ikke dekkes av noen
av kjevene og at utsatte organer er adekvat beskyttet.

Kjever som overlapper fører som regel til en mangefull PTV-dekning. Dette er grunnen til at
kjeveinnstillingene må kontrolleres før IMRS-prosessen startes.

Slik legger du inn bladverdier

Trinn

Klikk på knappen Enter leaf positions numerically for å legge inn verdier for hvert blad i en
Adjust-dialogboks.
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Figur 173 
I dialogboksen Adjust er det en kolonne for hver bladside.
Et oppføringsfelt inneholder avstanden (i mm) til kollimatorens sentralakse for hvert blad i den
relevante bladsiden.

Trinn

1. Du kan endre verdien for et blad ved å skrive inn en verdi direkte i feltet eller ved å dra
bladets ytterkant i visningsfeltet ved hjelp av musen.

2.

Du kan bruke tabulatorknappen på tastaturet til å gå fra ett felt til det neste. Snarveien
Ctrl + Tab kopierer verdien i det aktuelle feltet til det neste feltet. Kombinasjonen
Ctrl + venstre museknapp kopierer verdien i det aktuelle tekstfeltet til det feltet du klik-
ker på med musen.

3.

For å vise verdier for blader som ikke er synlige for øyeblikket, kan du bla med pilknappe-
ne som vises.

4. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.
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8.5.6 Tilbakestille strålefeltet

Automatisk tilbakestilling

Manuelle justeringer av bladposisjoner og strålefelt tilbakestilles automatisk hvis:
• bord-, gantry- (start- og stoppvinkler for en definert lysbue) eller kollimatorvinkler for en statisk,

konform lysbue endres, eller hvis en statisk, konform lysbue endres
• bord- eller kollimatorvinkel for en dynamisk, konform lysbue endres

For å beskytte formen og bladene mot en automatisk tilbakestilling kan du bruke låse- og
frysefunksjonene (se side 202).

Slik tilbakestiller du en planleggingsform manuelt

Trinn

Klikk på knappen reset manual changes to shape for å angre manuelle bladjusteringer. Blade-
ne tilbakestilles til de automatisk tilpassede posisjonene som bestemmes av programvaren.

Hvis du velger et annet objekt som en PTV etter at du har justert strålefeltet eller bladene
manuelt, må du klikke på knappen Reset manual changes to shape for å føre bladene
tilbake til sine automatisk tilpassede posisjoner.
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8.5.7 Lysbuesimulering

Generell informasjon

I dybdevisningen (se side 244), feltvisningen (se side 246) og stråleperspektivet (se side 254) for
lysbuebehandlinger er det et kontrollpanel som kan brukes til å simulere lysbuebevegelse i
intervall på ti grader, fra gantryets startpunkt til dets stoppunkt.
For optimerte IMRT-behandlinger finnes dette kontrollpanelet også i stråleperspektivet. I så fall
kan bladsekvensering simuleres i henhold til det valgte IMRT-optimeringsresultatet.
MERK: Hvis behandlingsoppsettet er svært komplekst, vil det ikke alltid være mulig å oppdatere
visningen raskt nok til å vise alle intervaller.
 

Kontrollpanel

Figur 174 
Den aktuelle gantryvinkelen er angitt i gult over kontrollpanelet.
Bord-/gantryikonet nederst til høyre på kollisjonskartet angir også gantry- og bordposisjonene
under bevegelsessekvensen.

Fanen Arc BEVs

Alle de åtte stråleperspektivene på denne fanen viser et ti graders intervall på lysbuen. Med disse
stråleperspektivene kan formen på et strålefelt (med grønt omriss) verifiseres for et lysbueområde
på 70°.

Figur 175 
Hvis lysbuen overstiger 70°, viser visningene automatisk det neste intervallet, helt til lysbuens
siste trinn på ti grader vises.

Stråleperspektiv

266 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Slik utfører du lysbuesimulering

Bekreft de ulike strålefeltene og gantryposisjonene ved bruk av kontrollpanelet på følgende måte:

Trinn

1. Klikk på knappen helt til venstre eller til høyre for å gå til første eller siste gantryposisjon.

2. Klikk på knappene til høyre eller venstre for avspillingsknappen for å gå frem og tilbake
gjennom lysbuen i intervall på ti grader.

3. Klikk på avspillingsknappen for å starte bevegelsessekvensen gjennom hele lysbuen.

4. Klikk på stoppknappen for å stoppe bevegelsessekvensen.

5. Bruk glidebryteren til å flytte til en spesiell posisjon i lysbuen.

Slik utfører du IMRT-strålesimulering

Hvis du har definert IMRT-stråleelementer for behandlingsplanen og har utført IMRT-optimering
(se side 305), vil stråleperspektivene (se side 254) også inneholde kontrollpanelet når en IMRT-
stråle er merket i funksjonsområdet.
I dette tilfellet kan kontrollpanelet brukes til å simulere bladsekvensering i henhold til det valgte
IMRT-optimeringsresultatet.

Figur 176 
Se gjennom bladsekvensering ved bruk av kontrollpanelet på følgende måte:

Trinn

1. Klikk på knappen helt til venstre eller helt til høyre for å gå til bladsekvensens start- eller
stoppunkt.

2. Klikk på knappene til høyre eller venstre for avspillingsknappen for å gå frem og tilbake
gjennom bladsekvensen i enkle trinn.

3. Klikk på avspillingsknappen for å starte simulering av bladsekvensen.

4. Klikk på stoppknappen for å stoppe simuleringen.

5. Bruk glidebryteren til å gå til et spesielt trinn i bladsekvensen.

Under bladsekvenssimulering vises dosefraksjonen og MU som leveres av hver bladposisjon, i
gult over kontrollpanelet. Den totale antallet bladposisjoner vises også.
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Ytterligere verifisering

Det kan også være nyttig å se gjennom strålefeltene og gantryposisjonene eller
bladsekvenseringen ved å maksimere stråleperspektivet ved hjelp av funksjonen Full Screen og
deretter bla gjennom lysbue- eller bladsekvensen ved hjelp av funksjonene på verktøylinjen eller
hjulet på musen.
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8.6 Opprette et doseobjekt

Generell informasjon

Når du har planlagt en dosefordeling, kan du opprette et doseobjekt. 
Dette er et objekt som opprettes fra isodoselinjene. Det kan for eksempel brukes til volumanalyse
eller en 3D-visning av dosen.

Slik oppretter du et doseobjekt

Trinn

1.

Et doseobjekt kan opprettes på disse måtene:
• I trinnet Treatment Planning velger du planen i funksjonsområdet og høyreklikker med

musen. Klikk på Create Dose Object i hurtigmenyen.
• I trinnet Object Creation klikker du på Create Dose Object... i funksjonsområdet. Du

må først ha planlagt dosefordelingen.
• I trinnet Physician’s Review klikker du på Create Dose Object... i funksjonsområdet.

2.

Dialogboksen Dose Thresholding vises:

①

3.

Enten:
• Angi en prosentvis minimumsdose som skal inkluderes i objektet, i Use Dose Thres-

hold.
• Angi et doseområde som skal inkluderes, i feltene Use Dose Values between.

Disse verdiene kan også stilles inn ved å flytte musen over doseskalaen ①. En hvit gren-
seboks vises:
• Når du stiller inn et doseområde, venstreklikker du på grenseboksens øverste kant for å

flytte den opp eller ned og således angi en øvre grense for doseområdet.
• Når du stiller inn et doseområde eller en terskel, venstreklikker du på grenseboksens

nederste kant for å flytte den opp eller ned og således angi terskelen eller den nedre
grensen for doseområdet.

4.

Hvis du vil fokusere på spesielle områder, kan du angi doseobjektet som skal baseres på
dosen, i:
• grenseboksen, som du kan justere i de viste snittene
• en fysisk struktur som velges på listen under Use Dose in Bounding Box including

the Dose in this object
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Trinn

5.
Hvis du vil utelukke dosen i spesielle områder fra vurdering, kan du angi doseobjektet
som skal utelates fra dosen i en fysisk struktur, ved å velge det på listen under Use Dose
in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Angi et navn på doseobjektet.

7. Klikk på OK. Et nytt doseobjekt opprettes og vises på objektlisten i funksjonsområdet.
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8.7 Vise dose som allerede er levert

Generell informasjon

iPlan RT Dose har funksjoner som gir deg mulighet til å importere en dose som allerede har blitt
levert til en pasient, for å se om det har en effekt på din aktuelle planlegging.
MERK: Du kan bare importere en dosematrise som har blitt opprettet med iPlan RT. Det er ikke
mulig å importere en dosematrise fra andre planleggingssystemer (f.eks. via Dicom RT).
 

Scenarioer for doseimport

Doseimport er tilgjengelig i disse situasjonene:
• Vise doseoppsummering av dosen som allerede har blitt levert for en eksisterende plan
• Importere dosen som allerede har blitt levert for en plan som skal endres etter gjennomgang

med iPlan RT Adaptive
• Importere dose som allerede har blitt levert for en pasient som må gjennomgå en gjentatt

behandlingsrunde

Aktive eller inaktive dosematriser

Dosematriser importeres til iPlan RT i én av følgende to tilstander:

Aktiv
Aktive dosematriser vurderes når det utføres doseberegning (dvs. for DVH-dia-
grammer, som grunndose for Refresh MU, som grunndose for IMRT-optime-
ring osv.). Disse påvirker planleggingsprosessen.

Inaktiv

Inaktive dosematriser vurderes aldri for doseberegninger. Disse påvirker ikke
planleggingsprosessen. Du kan "aktivere" inaktive dosematriser midlertidig for
å undersøke den generelle dosefordelingen eller doseverdier, og deretter de-
aktivere dem igjen.

Du kan endre aktiv/inaktiv-tilstanden for en importert dosematrise når som helst under
planleggingen.

Tolkning av DVH

Hvis tidligere anvendte dosematriser importeres og legges til i den aktuelle behandlingsplanen,
kan beregnet DVH representere en kunstig dosematriseoppsummering. Dosematrisen som faktisk
har blitt levert kan være annerledes, avhengig av endringene i den anatomiske strukturen og den
faktiske behandlingsposisjonen. Volumendringer i løpet av behandlingen må også vurderes for
tolkning av DVH.

Sikkerhetsmerknader

Sørg for å velge det riktige menyalternativet for import, i henhold til ønsket arbeidsflyt:
Import dose for summation, Import dose for adaptive RT eller Import dose for recurring
plan. Dette sikrer at iPlan RT utfører kontroller og viser informasjon og varselmeldinger
som er spesifikke for det valgte scenarioet.

Hvis en behandlingsplan som allerede var eksportert ble endret etter eksporten, må det
påses at alle involverte behandlinger mottar den oppdaterte versjonen av de tilhørende
parameterne for behandlingsplanen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, R&V-
systemet, pasientposisjoneringssystemer, målposisjoneringsfilmer osv. I tillegg må alle
involverte personer informeres (fysiker, lege, terapeut osv.)!
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Før godkjenning av en behandlingsplan som inneholder importerte dosematriser (aktive
eller inaktive for doseberegning), må en fysiker eller en lege som har fått opplæring og har
erfaring, nøye kontrollere planen og bildefusjonene.

Dosematrisene kan lagres for individuelle behandlingsgrupper og for den fullstendige
planen. Hver dosematrise kan kun importeres én gang for en individuell
behandlingsgruppe, slik at den ikke ved et uhell blir tatt med i beregningen flere ganger.
Det er imidlertid mulig å importere en dosematrise for en fullstendig plan og dosematriser
for individuelle behandlingsgrupper i én plan. Brukeren av iPlan RT skal forsikre seg om at
det kun importeres en dosematrise som har blitt eksportert for en fullstendig plan, eller at
det kun importeres dosematriser som har blitt eksportert for enkle behandlingsgrupper.

Under lagring er koordinatene i dosematrisen relatert til innrettingssettet i den opprinnelige
behandlingsplanen. Dosematrisen kan kun importeres i nye planer hvis dette
innrettingssettet også er en del av den nye planen. For å sikre at den importerte
dosematrisen integreres i riktig posisjon, må de ulike bildesettene være korrekt fusjonert til
hverandre.

Under importering av dosematrisen må det kontrolleres at den importerte dosen samsvarer
med den dosen som faktisk har blitt levert! Dobbeltsjekk at den importerte dosematrisen er
den korrekte dosematrisen. Under doseimportering skal også "Dose Scaling Factor" eller
"Number of Fractions" dobbeltsjekkes.

Ulike rutenettstørrelser for importerte dosematriser og faktiske beregnede dosematriser
innenfor behandlingsplanen kan føre til interpoleringer av isodose. Disse interpoleringene
kan føre en litt annen dosevisning enn i den opprinnelige planen.

Slik lagrer du en dosematrise

For å bruke noen av disse funksjonene må en dose ha blitt lagret som en dosematrise i planen på
et tidligere tidspunkt. Slik lagrer du en dosematrise:

Trinn

1.
I funksjonsområdet eller i fanen Plan Content velger du enten:
• behandlingsplanen (RTPlan) (for å lagre hele dosen), eller
• en behandlingsgruppe (for å lagre dosen som har blitt levert av gruppen)

2.

Høyreklikk på musen for å vise hurtigmenyen:
• Velg Save Dose Matrix for Group for å lagre dosen som har blitt levert av en individu-

ell behandlingsgruppe.
• Velg Save Dose Matrix for RTPlan for å lagre dosen som har blitt levert av den full-

stendige planen.

3. Den planlagte dosen lagres som en dosematrisefil.

MERK: Når en dose har blitt importert, kan den ikke importeres på nytt.
 

MERK: Når behandlingsplanen er godkjent (se side 347), kan programmet lagre dosematrisene
for alle behandlingsgrupper. Du kan velge disse "godkjente" matrisene for å legge dem til senere.
 

MERK: Når du eksporterer en dosematrise som du ønsker å legge til som "Dose for Adaptive RT",
må du passe på at du eksporterer dosematrisene for behandlingsgruppen. Dosematriser som
eksporteres for den fullstendige planen, kan bare brukes til "Dose for Summation" og "Dose for a
recurring Plan".
 

Slik sletter du lagrede dosematrisefiler

Trinn

1. Velg behandlingsplanen på listen i funksjonsområdet.
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Trinn

2. Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen, og velg Delete Dose Matrix Files. Dia-
logboksen Delete Dose Files vises.

3. Velg de lagrede filene som skal slettes, og klikk på OK.

Slik endrer du oppløsningen til en dosematrise

Før lagring av en dosematrise er det kanskje nødvendig å justere oppløsningen på den lagrede
dosematrisen. Du kan angi oppløsningen til en dosematrise i feltet Dose Resolution i
dialogboksen RTPlan Properties (se side 205).
Nøyaktigheten på dosevisningen og beregnede DVH-er avhenger av den doseoppløsningen
dosematrisen ble eksportert i. Når en dosematrise har blitt eksportert, beregnes alle de etterspurte
dosepunktene ved hjelp av en lineær interpolering mellom de forhåndsberegnede og de lagrede
dosematrisepunktene. Nøyaktigheten til denne lineære interpoleringen avhenger av hvor fint
doseoppløsningen er angitt og av homogeniteten til selve dosefordelingen (se Figur 177).

Figur 177 
Denne illustrasjonen demonstrerer effekten av avtagende dosenøyaktighet, når det brukes
dosematriser med grovere oppløsning til en DVH-beregning. Tre DVH-beregninger som er basert
på det samme DVH-rutenettet, er sammenlignet:
• Original Plan: Dosen for hvert rutenettpunkt beregnes uten interpolering.
• 2 mm resolution: Dosen for DVH-rutenettoppløsningene beregnes ved å interpolere de

importerte doseverdiene i en dosematrise med 2 mm oppløsning.
• 4 mm resolution: Dosen for DVH-rutenettoppløsningene beregnes ved å interpolere de

importerte doseverdiene i en dosematrise med 4 mm oppløsning.
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8.7.1 Legge til dose for oppsummering

Generell informasjon

Hvis du i løpet av en behandling oppdager at planen skulle ha vært oppdatert, kan du bruke
denne funksjonen til å oppsummere og vise den dosen som allerede har blitt levert.
iPlan RT antar at referansesettet fra den opprinnelige planen er brukt, og at den ikke har blitt
endret for oppdateringen av planen. Som standard er den importerte dosematrisen satt til aktiv.
Dette er grunnen til at denne typen dosematrise har en effekt på planleggingsprosessen. Det
antas at den importerte dosematrisen delvis bidrar til den totale planens forordning.

Dosematriser som legges til, vurderes som standard i doseberegninger som forordninger
og IMRT-optimering, men ikke i DICOM-eksport. For kun doseoppsummering skal
referansesettet (CT) for den importerte dosematrisen og den aktuelle planen være det
samme! Behandlingsplaner som har blitt opprettet tidligere, må ha blitt levert i henhold til
de importerte dosematrisene.

Den viste dosefordelingen er kun korrekt hvis referansesettet forblir det samme og den
importerte dosematrisen er aktiv.

Slik legger du til en dose for oppsummering

Trinn

1. I trinnet Treatment Planning velger du behandlingsplanen på listen i funksjonsområdet.

2. Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen, og velg Add Dose Matrix for Summati-
on.

3. Velg den lagrede dosematrisen som skal importeres.

4. Dialogboksen Dose Import vises. Utfør om nødvendig endringer i egenskapene til den
importerte dosen (se side 275), og klikk på OK.

5.

Den importerte dosematrisen vises nå på listen i funksjonsområdet. Hvis du velger denne,
kan du justere egenskapene for den eller aktivere den som en del av den aktuelle planen.

• Hvis du klikker på Active Dose Matrix, blir den importerte dosematrisen en aktiv del av
planen, og blir tatt hensyn til når du klikker på Refresh MU.

• Hvis du klikker på Properties, vises dialogboksen med egenskaper for Dose Import
(se side 275).

Vise dose som allerede er levert
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Egenskaper for doseimport

Når du importerer en dosematrise for oppsummering, eller velger egenskaper for matrisen etter
importering, vises denne dialogboksen:

①
②

③
④

Figur 178 

Nr. Komponent Funksjon

① Dose Matrix Name Du kan redigere navnet på dosematrisen.

② Dose Scaling Factor

Hvor mye av den importerte dosen som skal tas med i vurderin-
gen for oppsummeringen:
• 1.00: ta hensyn til 100 % av tidligere dose
• 0.25: ta hensyn til 25 % av tidligere dose

MERK: Denne verdien kan kun endres under import. Etter dette
viser iPlan RT kun den konfigurerte verdien her.
 

③ Assigned PTV Klikk på Edit for å endre PTV-tilordning og gruppevekting.

④ Active Dose Matrix Se side 271.

ARBEIDE MED BEHANDLINGSPLANEN

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 275



8.7.2 Importere dose for adaptivt RT

Generell informasjon

Du kan gå gjennom den dosen som allerede er levert i en oppdatert, fraksjonert plan, og
oppdatere antall gjenværende fraksjoner tilsvarende. Dette gjøres ved å importere den dosen som
allerede er levert, etter behandling av flere fraksjoner.
En oppdateringsskanning anbefales på det sterkeste for de gjenværende fraksjonene.
Standardstatusen på en importert dosematrise er inaktiv. Den dosen som allerede er anvendt, kan
automatisk trekkes fra den innledningsvise forordningen ved å skrive inn antall behandlede
fraksjoner.
Den viste doseoppsummeringen reflekterer kanskje ikke den faktiske pasientbehandlingen på
grunn av ulikt behandlingsoppsett, endringer i pasientanatomien og endringer i organvolum.

Sikkerhetsmerknader

Dosematrisen skal i disse tilfellene være inaktive for å unngå interferens mellom det forrige
planet og det faktiske planet. På denne måten vil ikke iPlan RT vurdere den importerte
dosen som ble vurdert for IMRT-optimeringer, beregnede MU-er og forordningen for de
gjenværende fraksjonene.

iPlan RT tillater visning av den importerte dosedistribusjonen som en dosematrise for
Adaptive RT-scenarioer. Vær oppmerksom på at den viste doseoppsummeringen kanskje
ikke reflekterer den faktiske pasientbehandlingen på grunn av potensielt ulikt
behandlingsoppsett, endringer i pasientanatomien og endringer i organvolum. Den
importerte dosematrisen bør deaktiveres for den endelige planen. Planlegg det
gjenværende antallet fraksjoner uavhengig av de importerte dosematrisene.

Slik bruker du importerte dosematriser for Adaptive RT

Trinn

1.

Lagre den leverte dosematrisen i henhold til den opprinnelige planen. Dette kan for ek-
sempel gjøres etter den tiende fraksjonen.
MERK: Når du eksporterer en dosematrise som du ønsker å legge til som "Dose for
Adaptive RT", må du passe på at du eksporterer dosematrisene for behandlingsgruppen
(se side 272). Dosematriser som eksporteres for den fullstendige planen, kan bare brukes
til "Dose for Summation" og "Dose for a recurring Plan".
 

MERK: Under godkjenning av den originale planen er det mulig å lagre en dosematrise
for hver behandlingsgruppe. De lagrede matrisene kan brukes til senere import i adaptiv
RT-scenarioet.
 

2.

Bruk adaptiv RT til å vise endringer i pasientens fysiologi og til å tilpasse behandlingso-
bjekter til en nyere CT-skanning. Når du er fornøyd med planleggingsobjektenes posisjon
i den nye CT-skanningen, fortsetter du med ny planlegging.
Den nye CT-planen og de morfede objektene danner grunnlaget for en ny plan i iPlan RT.

3.

På dette tidspunktet er isosenteret fortsatt i den posisjonen som ble bestemt i den opprin-
nelige planen, slik det ble beregnet ut fra rigid fusjon. Hvis pasientens fysiologi imidlertid
har endret seg, betyr det at dette ikke lenger er den optimale posisjonen. Doselinjene og
DVH vil ikke oppfylle forordningen.
Du kan flytte isosenteret til en ny posisjon for å gjenspeile en endring i PTV (se side 188).

Vise dose som allerede er levert

276 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Trinn

4.

Slik ser du dosen som er levert så langt:
• I trinnet Treatment Planning velger du behandlingsplanen på listen i funksjonsområ-

det.
• Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen, og velg Import Dose for Adaptive RT.

Dialogboksen Dose Import vises (se side 278).
Den importerte dosematrisen for adaptiv ny planlegging må kobles til det "nye" PTV-ob-
jektet som korresponderer til PTV-objektet i den opprinnelige planen.
Tilordningen til PTV-en (den korrekte PTV-en i tilfelle flere PTV-er) brukes av iPlan RT til
å automatisk subtrahere allerede bestrålte fraksjoner fra forordningen, hvis det alternati-
vet er valgt. Noen samsvarssjekker og tilhørende varselmeldinger som rapporteres av
iPlan RT, er basert på korrekt tilordning av PTV.

5.

Du kan justere doseimporten for å vise gjeldende pasientstatus ved hjelp av disse alter-
nativene:
• Du kan begrense importen til kun de fraksjonene som allerede har blitt levert.
• Du kan redusere dosen som skal leveres fra forordningen, ved å subtrahere de tidligere

fraksjonene fra forordningen.

6.

Med dosematrisen for de første fraksjonene som nå er importert, kan du opprette en plan
for de gjenværende fraksjonene:
• Still dosematrisen til inaktiv.
• Klikk på Refresh MU.

7.

Det adaptive scenarioet kan gjentas etter at flere fraksjoner i planen har blitt behandlet.
Slik gjør du dette:
• Lagre dosematriser for hver behandlingsgruppe i den oppdaterte planen (eller gjør det-

te samtidig som du godkjenner planen).
• Når du har anvendt ytterligere fraksjoner ved bruk av den oppdaterte planen, starter du

en planadaptering til (f.eks. begynn på nytt fra trinn 2) ved bruk av de lagrede dosema-
trisene for den oppdaterte planen.

Fraksjonsinformasjon som er lagret med dosematriser

iPlan RT lagrer informasjon sammen med de lagrede dosematrisene for behandlingsgrupper, om
hvilke fraksjoner i den opprinnelige planen de inneholder doseberegningsdata for.
Dosematriser som for eksempel er eksportert for den opprinnelige planen (Plan A), inneholder
dose for
• "fraksjon 1-20 av 20" (matrise A, som eksportert).

Når du importerer dem, må du kanskje angi antall fraksjoner som allerede er anvendt, og endre
den importerte dosematrisen til f.eks.
• "fraksjon 1-5 av 20" (matrise A, etter importering).

Når planen (Plan B) er oppdatert og dosematrisene er lagret på nytt for den oppdaterte planen,
lagres følgende informasjon sammen med den lagrede dosematrisen:
• "fraksjon 6-20 av 20" (matrise B, etter eksportering).

Når du importerer dem, kan du nok en gang angi antall fraksjoner som allerede er anvendt med
den oppdaterte planen (Plan B), og endre den importerte dosematrisen til f.eks.
• "fraksjon 6-13 av 20" (matrise B, etter importering).

På dette tidspunktet vil du ha en Plan C (som representerer den oppdaterte planen for fraksjoner
14 til 20, av 20 opprinnelige fraksjoner) som inneholder to dosematriser for dine tidligere planer og
deres henholdsvise dosefraksjoner:
• "fraksjon 1-5 av 20" (matrise A, etter importering, som representerer anvendte fraksjoner i Plan

A)
• "fraksjon 6-13 av 20" (matrise B, etter importering, som representerer anvendte fraksjoner i

Plan B)
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Egenskaper for doseimport

Når du importerer en dosematrise, eller velger egenskaper for matrisen etter importering, vises
denne dialogboksen:

①
②

③

⑤

④

Figur 179 

Nr. Komponent Funksjon

① Dose Matrix Na-
me Du kan redigere navnet på dosematrisen.

② Number of Irra-
diated Fractions

Antall bestrålte fraksjoner anvendt ved bruk av behandlingsgruppen
som dosematrisen har blitt eksportert for.

③ Assigned PTV Klikk på Edit for å endre PTV-tilordning og gruppevekting.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pres-
cription

Når aktivert, reduseres dosen som er definert i planbeskrivelsen ved å
subtrahere dosen som allerede er levert.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Hvis du gjør dosematrisen aktiv, blir den importerte dosematrisen en
aktiv del av planen, og blir tatt hensyn til når du klikker på Refresh
MU.

MERK: iPlan RT støtter bare doseimport for adaptiv RT for behandlingsgrupper som er tilordnet
en enkel PTV (dvs. at målretting mot flere PTV-er med en enkelt behandlingsgruppe ikke støttes
for doseimport for adaptiv RT).
 

MERK: iPlan RT støtter bare doseimport for adaptiv RT for PTV-er som det er definert en enkelt
behandlingsgruppe for (dvs. at flere behandlingsgrupper som har den samme PTV-en som mål,
ikke støttes for doseimport for adaptiv RT).
 

Vise dose som allerede er levert
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8.7.3 Importere dose for en gjentagende plan

Generell informasjon

Dette alternativet gir deg mulighet til å gå gjennom dosen som har blitt levert med en tidligere
plan. Dette er nyttig i tilfeller der pasienten må behandles på nytt, for eksempel etter tilbakekomst
av en tumor.
Den leverte dosen skal ikke tas hensyn til for forordningen eller for eventuelle IMRT-optimeringer
av den aktuelle planen. Derfor er standardstatusen for dosematrisen inaktiv. Den anvendte dosen
kan importeres med en gitt faktor for en vektet evaluering av den innledende behandlingsdosen.
For å gå gjennom den kumulative dosen må status for den importerte dosematrisen settes til aktiv.
Sørg for å gjøre dosematrisen er "inaktiv" før eventuelle IMRT-beregninger, MU-oppdateringer
eller eksporteringer.
Referansesettene i dette tilfellet kan være ulike, men innrettingssettet fra planen som
dosematrisen er lagret for, må være til stede i den nye planen og må fusjoneres til det nye
referansesettet.

Dosematrisen skal i disse tilfellene være inaktive for å unngå interferens mellom det forrige
planet og det faktiske planet. På denne måten vil ikke iPlan RT vurdere den importerte
dosen for IMRT-optimeringer, beregnede MU-er og forordningen for den nye planen.

For gjentagende planer kan referansesettene være ulike, men koordinatsystemene må
være de samme. Vær oppmerksom på at den importerte dosen vanligvis ikke skal vurderes
for den faktiske forordningen eller noen doseoptimeringer. Standard arbeidsflyt er å gå
gjennom dose som allerede er levert av en tidligere plan, i en ny plan, på grunn av en
tilbakekomst. Derfor er standardstatusen for dosematrisen inaktiv. Den anvendte dosen
kan importeres med en gitt skaleringsfaktor for å ta hensyn til reparasjonstiden mellom
behandlingen og tilbakekomsten.

Slik importeres dose for en gjentagende plan

Trinn

1. Åpne den opprinnelige planen i iPlan RT Dose, og lagre dosematrisen.

2.

Lagre den opprinnelige planen i iPlan RT Dose når følgende har blitt utført:
• I trinnet Treatment Planning sletter du gamle behandlingsgrupper.
• I vinduet Prescription endrer du gamle strukturtyper til Other.
• Slett gamle strukturer eller endre navn på dem / gjør dem usynlige (brukerinnstilling).

3.

Åpne denne planen i iPlan RT Image.
• Legg til det nye CT-settet ved bruk av dialogboksen Add data... i Viewing-oppgaven.
• Hvis det har blitt brukt en lokalisator for den nye CT-skanningen, må dette CT-settet lo-

kaliseres i tillegg til tidligere lokaliserte CT-sett.
• Fusjoner det gamle innrettingssettet til det nye CT-settet, slik at det nye CT-settet blir

innrettingssettet (dvs. angi det nye CT-settet som Image Set 1 og det tidligere innret-
tingsettet som Image Set 2 i iPlan RT Image). Se side 91 for mer informasjon.

• Utfør automatisk segmentering for nye strukturer hvis du ønsker, men vær forsiktig så
du ikke endrer eller sletter en PTV eller OAR i den eksisterende planen, da dette vil
ødelegge planen.

• Lagre planen.

4.
Åpne planen igjen i iPlan RT Dose.
• Endre referansesettet til det nye CT-settet.
• Fortsett med planlegging basert på det nye CT-settet.

5. Høyreklikk med musen for å vise hurtigmenyen, og velg Import Dose for a Recurring
Plan. Importer den lagrede dosematrisen.
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Trinn

6.

Dialogboksen Dose Import vises. Utfør om nødvendig endringer i egenskapene til den
importerte dosen (se side 275), og klikk på OK.
Du kan for eksempel redusere den tidligere dosen med en prosentandel i feltet Relative
Irradiated Fraction.

7. Den tidligere dosematrisen kan nå sees den aktuelle planen.

Vise dose som allerede er levert
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8.8 Validering av plan
8.8.1 Statusikoner for behandlingsplan

Generell informasjon

I Navigator-området i planleggingstrinnene Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review og Physicist’s Verification indikerer et trafikklysikon at det finnes
tilleggsinformasjon om status for den aktuelle planen.

Figur 180 

Statusikoner

Statusikoner Funksjon Se

Din nåværende behandlingsplan er gyldig.

Informasjonsmeldinger (blå i) har blitt produsert for den aktuelle
behandlingsplanen.
Dette indikerer at planen inneholder noen uvanlige eller utvidede
valg.

Side 282

Varselmeldinger (gul !) har blitt produsert for den aktuelle behand-
lingsplanen.
Dette indikerer at brukeren må bestemme om inkonsekvenser som
oppdages i planen skal tolereres eller utredes.

Side 284

Feilmeldinger (rød x) har blitt produsert for den aktuelle behand-
lingsplanen.
Dette indikerer at planen er ukorrekt, og er ikke gyldig for behand-
ling.

Side 288

En trafikklysadvarsel indikerer mulige kollisjoner mellom lineærakseleratorens gantry og
behandlingsbenken. Avhengig av behandlingsoppsettet og/eller pasientens anatomi kan
kollisjoner oppstå selv om dette ikke indikeres i programvaren.

Før behandling er det ditt ansvar å verifisere, fra innsiden av behandlingsrommet, at valgte
gantry- og benkvinkler kan brukes for å utføre behandlingen uten at det resulterer i skade
på pasienter eller utstyr som f.eks. systemet for behandlingslevering.
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Dialogboksen Plan Status

For å vise meldinger som har blitt levert, klikker du på statusikonet.

Figur 181 

Trinn

1. Gå grundig gjennom den oppgitte informasjonen, og endre planen din etter behov.

2. Informasjonen i Plan Status inkluderes i legens utskrift (se side 401) og må signeres.

Informasjonsmeldinger

Eksempler på mulige informasjonsmeldinger er gitt nedenfor:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Den aktuelle planen
ble lagret av en annen versjon av iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Den aktuelle planen ble
lagret av et annet program (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Behandlingsparametre
(som strålevinkler eller vektinger) har blitt endret. Trykk på knappen "Refresh MU" for å oppdate-
re dosen som har blitt levert til behandlingsplanen, om nødvendig.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referansesettet er
ikke lokalisert, selv om innrettingssettet er lokalisert.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Både
innrettingssettet og referansesettet er lokalisert ved bruk av "Brainlab CT Localizer". Pasient-
koordinatsystemet er definert av innrettingssettet, ikke av referansesettet.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Vær oppmerksom
på at mulige ulikheter med pasientens hodeposisjon i forhold til immobiliseringsenheten mellom
CT og røntgen/angio også må vurderes under planlegging av behandlingen. Eventuelle unøyak-
tigheter i registreringen gjelder også hvis pasienten posisjoneres med en rammeløs tilnærming
(f.eks. ExacTrac-røntgen eller andre løsninger for rammeløs posisjonering).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Heterogenitetkorrigering er slått av. Området inne i den opp-
dagede pasientkonturen antas derfor å være vannekvivalent.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Doseberegning er basert på spesialsettet: CB
CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Rutenettet med grovere størrelse bru-
kes til å beregne min./maks.-doser.)

Validering av plan
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Prescription uses separate normalization for each target. (Forordning bruker separat normalise-
ring for hvert mål.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Det eksisterer både et normaliseringspunkt og et representasjonspunkt for objektets "PTV".
Som standard brukes representasjonspunktet til eksport. Trykk på "Refresh MU" for å slette re-
presentasjonspunktet.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.(Elementrekkefølge
og gantryrotasjonsretning kan forbedres for behandlingen.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Formen på feltet/-ene er frosset. Planleggingsform(er) og blader tilpasses ikke automatisk.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Feltformen er frosset.
Diameteren på konusen kan ikke endres.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (For minst
ett felt i lysbuen: Lysbuen er låst. Monitorenheter vil ikke bli oppdatert.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Lysbuen er låst. Monitorenheter vil ikke bli
oppdatert.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Feltfor-
mene er frosset. Planleggingsformer og blader tilpasses ikke automatisk.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Strålen er låst. Monitorenheter vil ikke bli
oppdatert.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Planen inneholder luk-
kede felter (MLC). Disse må fjernes før behandlingen.)

The isocenter is blocked (MLC). (Isosenteret er blokkert (MLC)).

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Planen inneholder luk-
kede felter (kjever). Disse må fjernes før behandlingen.)

The isocenter is blocked (jaws). (Isosenteret er blokkert (kjever).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Doseraten støttes ikke. Kontroller dette.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT-strålen "IMRT Beam 1"
har blitt delt inn i 2 underfelter.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Et segment av dette elementet er delt inn i 2 deler,
fordi MU-verdien (10321 MU) er større enn maksimal tillatt MU (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Elementet er delt inn i 2 deler, fordi MU-verdien (10321 MU) er
større enn maksimal tillatt 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). (Et underfelt av dette elementer er delt inn i 2 deler, fordi
MU-verdien (10321 MU) er større enn maksimal tillatt MU (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dette er en adaptiv dosema-
trisekomponent som er satt til inaktiv, og vil ikke bli tatt hensyn til for forordning og dosebereg-
ninger som utføres.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dette er en gjentagende do-
sematrisekomponent som er satt til inaktiv, og vil ikke bli tatt hensyn til for forordning og dosebe-
regninger som utføres.)

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Dette er en dosematrisekompo-
nent for oppsummering som er satt til aktiv, og vil bli tatt hensyn til for forordning og dosebereg-
ninger som utføres.)
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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!" (Vær også oppmerksom
på at den eksporterte behandlingsplanen ikke tar hensyn til dosematrisekomponenter, og kan
således levere en dose som er annerledes enn den som er vist!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (En ekstern dosedistribusjon har blitt lagt til i den aktuelle planen fra planen "Endelig
plan" for pasient "John Doe" ID "01237456" som ble godkjent den "01.01.2011 12:00:00
(tt:mm:ss) UTC-5:00" av "james.dean".)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Doseberegninger har ikke blitt startet. Aktiver dosevisning for å muliggjøre plan-
statuskontroller relatert til dosedistribusjoner.)

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! (For minst ett
lukket bladpar er det planlagte bladmellomrommet innenfor 2 mm av kjevekanten, og dekkes
kanskje ikke av kjevene under levering. Kontroller planen din grundig!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (IMRT-se-
kvensen inneholder lukkede MLD-felter. Kontroller planen din grundig.)

Varselmeldinger

Eksempler på mulige varselmeldinger er gitt nedenfor:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Planen henviser til følgende tomme objekt(-er) som
PTV eller OAR: Hjernestamme. Disse objektene må om nødvendig segmenteres korrekt.)

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. (Datasettet som brukes som innrettingssett, har blitt skannet i "Prone", mens retningen
for behandlingen er konfigurert som "Supine". Se i brukerhåndboken for iPlan RT Dose for deta-
ljerte forklaringer.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (Datasettet som brukes som referansesett har blitt skannet i "Prone+G1", mens ret-
ningen for behandlingen er konfigurert som "Supine". Se i brukerhåndboken for iPlan RT Dose
for detaljerte forklaringer.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Punktet "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" er definert som et forordningspunkt, men det til-
ordnede objektet ("PTV") inneholder ingen behandlingselementer (stråler, lysbuer). Dosen som
er definert av dette punktet, ignoreres.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Isosenterkoordinaten er plas-
sert utenfor den lokaliserte regionen.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Isosenterkoordinaten
"Point#1" er ikke tilordnet prefikset "Coord".)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Behandlingsgruppen "My-
Group" er ikke tilordnet prefikset "Coord".)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Behandlingsgruppen "Group 1" bruker identifikatoren " 1". Denne brukes også av
en ikke-relatert isosenterkoordinat.)

The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Behandlingsgruppen "Group 1" og dets isosenterkoordinat "Coord 2" identifiseres av ulike num-
re. Det samme nummeret skal brukes der det er mulig. Hvis flere behandlingsgrupper er tilordnet
den samme isosenterkoordinaten, skal det brukes unike alfanumeriske identifikatorer.)
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Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Heterogenitetkorrigering er slått av. Benketoppen som er lagt til i
vevsmodellen, antas derfor å være vannekvivalent.)

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. (Doseberegningene er basert på et referansesett av typen konusstråle, og kan ha store av-
vik. Det anbefales på det sterkeste å utføre en oppdaterings-CT-skanning som brukes som refe-
ransesett.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Doseoppløsningen for den
aktuelle planen overstiger grensen på 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialogboks of the Surface Segmentation task first
and then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan ac-
cordingly. (Juster verdien i dialogboksen Set Parameters i overflatesegmenteringsoppgaven
først, og kontroller deretter oppløsningsverdiene i egenskapene for RTPlan og juster dem tilsva-
rende.)

The active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofilen er ikke godkjent.)

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. (Du bruker en maskinprofil fra iPlan RT Dose 3.0.x.
Velg en maskinprofil fra iPlan RT Dose 4.x for å få full funksjonalitet.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Den akti-
ve maskinprofilen lastet inn fra den aktuelle planen, står ikke på listen over installerte maskinpro-
filer. Profilen kan være utdatert eller fra en ekstern kilde. Kontroller dette.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktive maskinprofilen er kun for godkjenninger og skal ikke brukes til pasientbehandling.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Kjevene overlapper MLC-feltet.)

Risk of table collision. Please verify. (Fare for bordkollisjon. Kontroller dette.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Antall porsjo-
ner dette elementet er inndelt i, overstiger 10. Kontroller dette.)

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. (IMRT-behandlingsgruppen "GroupIMRT" ble lastet inn i
en plan i en tidligere iPlan RT Dose-versjon. Den må optimeres på nytt for å gjøre alle optime-
ringsparametre for omvendt planlegging tilgjengelig for visning og utskrift.)

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.
(Maksimal mulig bladhastighet er overskredet. Det anbefales å enten slå på begrensning på
bladhastighet eller redusere doseraten. Det oppsto et problem med algoritmen for begrensning
av bladhastigheten. Det anbefales å redusere doseraten, antall segmenter eller størrelsen på
tynne stråler.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Det er defi-
nert mindre enn tre lysbuekontrollpunkter. Behandlingen kan resultere i kontrollerfeil.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Lysbuen som defineres av start- og stoppvinklene er tvetydige. Bekreft at ønsket sektor
behandles.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Antall kontrollpunkter for HybridArc er for liten til en stråleeksport. Øk lysbuelengden.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Den hybride lysbuens IMRT-stråler er posisjonert
svært tett: Differansen på gantryvinkelen mellom nærliggende IMRT-stråler er mindre enn 5°.)
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This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dette er en adaptiv dosematrisekomponent som har blitt satt til aktiv. Den er ikke ment
for denne innstillingen!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Vær oppmerksom på at det blir tatt hensyn til matrisekomponen-
ten under forordning og doseberegninger som utføres.)
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! (Vær også oppmerksom
på at den eksporterte behandlingsplanen ikke tar hensyn til dosematrisekomponenter, og kan
således levere en dose som er annerledes enn den som er vist!)

There are issues with the adaptive plan. (Det er problemer med den adaptive planen.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Dosematrisekomponenter som ikke er tilkoblet:
Matrise: Endelig plan. For de følgende objektene er det ikke definert noen behandlingsgruppe:
PTV1. For de følgende objektene er flere behandlingsgrupper definert: PTV2. Objekter med tve-
tydig dose per fraksjon: PTV3. Objekter med tvetydig antall fraksjoner: PTV4. Objekter med
usammenhengende fraksjoneringsordning: PTV5. Objekter med dosematriser tilkoblet mer enn
ett objekt: PTV6. Objekter med en behandlingsgruppe tilkoblet mer enn ett objekt: PTV7. Disse
problemene kan indikere uoverenstemmelser i den adaptive planen eller et scenario som ikke
støttes av programvaren.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dette er en gjentagende dosematrisekomponent som har blitt satt til aktiv. Den er ikke
ment for denne innstillingen!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Vær oppmerksom på at det blir tatt hensyn til matrisekomponen-
ten under forordning og doseberegninger som utføres.)
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! (Vær også oppmerksom
på at den eksporterte behandlingsplanen ikke tar hensyn til dosematrisekomponenter, og kan
således levere en dose som er annerledes enn den som er vist!)

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. (Dosematrisekomponenten for oppsummering "Matrix:
Final Plan #1" har blitt beregnet ut fra vevsinformasjon som er ulik den som er brukt i din nåvæ-
rende plan. Som en konsekvens kan de resulterende doseberegningene være unøyaktige.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Dette er en dosematrisekomponent for oppsum-
mering som har blitt satt til inaktiv. Den er ikke ment for denne innstillingen! Vær oppmerksom på
at det ikke blir tatt hensyn til matrisekomponenten under forordning og doseberegninger som ut-
føres.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (En ekstern dosedistribusjon har blitt lagt til
i den aktuelle planen, fra den ikke-godkjente planen "First HybridArc" for pasient "John Doe" ID
"01237456".)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Denne dosematrisekomponenten har blitt opprettet av en annen programvare eller
programvareversjon enn den som du bruker for øyeblikket, og kan være utdatert på grunn av
nødvendige endringer i dosealgoritmer.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Den nåværende planen inneholder dosematriser som har blitt
lagret for hele planer, samt for individuelle behandlingskomponenter.)
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Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Bekreft at dosematrisene for komponenter ikke ligger i en dosematrise for en
plan på grunn av en feil.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Hensikten med planen er satt til "RESEARCH".)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Den ekvivalente feltstør-
relsen ligger utenfor området for målte feltstørrelser:)
with (at least one of) (med (minst én av))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for dybdedosefeltet (mindre enn den
minste målte størrelsen på dybdedosefeltet).)

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Den er større enn størrelsesområdet for dybdedosefelt (større enn den største mål-
te størrelsen på dybdedosefelt).)

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for spredt kjevefelt (mindre enn den min-
ste målte størrelsen på spredt kjevefelt).)

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Den er større enn størrelsesområdet for spredt kjevefelt (større enn den største
målte størrelsen på spredt kjevefelt).)

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for MLC-felt (mindre enn den minste
målte størrelsen på MLC-felt).)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Den er større enn størrelsesområdet for spredt MLC-felt (større enn den stør-
ste målte størrelsen på spredt MLC-felt).)

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Den ekvivalente feltstørrelsen ligger utenfor området for målte feltstørrel-
ser:)
with (at least one of) (med (minst én av))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for dybdedosefeltet (mindre enn den
minste målte størrelsen på dybdedosefeltet).)

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Den er større enn størrelsesområdet for dybdedosefelt (større enn den største mål-
te størrelsen på dybdedosefelt).)

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for spredt kjevefelt (mindre enn den min-
ste målte størrelsen på spredt kjevefelt).)

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Den er større enn størrelsesområdet for spredt kjevefelt (større enn den største
målte størrelsen på spredt kjevefelt).)

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Den er mindre enn størrelsesområdet for spredt MLC-felt (mindre enn den
minste målte størrelsen på spredt MLC-felt).)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Den er større enn størrelsesområdet for spredt MLC-felt (større enn den stør-
ste målte størrelsen på spredt MLC-felt).)

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minste feltutvidelsen er mindre enn fire ganger <GridRes>. Nøyak-
tigheten på doseberegninger kan være begrenset.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (der
<GridRes> er "Pencil Beam-kjerneoppløsning" eller "Monte Carlo-spatialoppløsning".)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Den maksimale størrelsen på tynne stråler er mindre enn <GridRes>. Nøyaktigheten
på doseberegninger kan være begrenset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (der
<GridRes> er "Pencil Beam-kjerneoppløsning" eller "Monte Carlo-spatialoppløsning".)
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The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minste feltutvidelsen er mindre enn fire ganger do-
seoppløsningen i RTPlan. Nøyaktigheten på doseberegninger kan være begrenset.)

For a considerable number of fields of the arc: (For et stort antall felter i lysbuen:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minste feltutvidelsen er mindre enn fire ganger <GridRes>. Nøyak-
tigheten på doseberegninger kan være begrenset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (der
<GridRes> er "Pencil Beam-kjerneoppløsning" eller "Monte Carlo-spatialoppløsning".)

For a considerable number of fields of the arc: (For et stort antall felter i lysbuen:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Den maksimale størrelsen på tynne stråler er mindre enn <GridRes>. Nøyaktigheten
på doseberegninger kan være begrenset.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (der
<GridRes> er "Pencil Beam-kjerneoppløsning" eller "Monte Carlo-spatialoppløsning".)

For a considerable number of fields of the arc: (For et stort antall felter i lysbuen:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minste feltutvidelsen er mindre enn fire ganger do-
seoppløsningen i RTPlan. Nøyaktigheten på doseberegninger kan være begrenset.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Den radiologiske diameteren er mindre enn fire ganger do-
seoppløsningen i RTPlan. Nøyaktigheten på doseberegninger kan være begrenset.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (For minst ett lukket bladpar dekkes ikke mellomrommet mellom bladene av kjevene.
Kontroller planen din grundig!)

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! (Noen bladåpninger er for små for en radiologisk korrekt representasjon
med den nåværende MLC-maskinvaren (Elekta Agility). Kontroller planen din og eventuelle ma-
nuelle endringer i bladposisjonene grundig.)

Feilmeldinger

Eksempler på mulige feilmeldinger er gitt nedenfor. Hvis det er oppført andre feilmeldinger, må du
kontakte Brainlab kundestøtte.

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. (Innrettingssettet bruker lokalisatoren "Brainlab CT Localizer", mens referansesettet
bruker lokalisatoren "Brainlab on Leksell Headring". Denne konflikten kan ikke løses. Vennligst
endre referansesettet.)

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. (Innrettingssettet
er ikke lokalisert, men referansesettet er lokalisert ved bruk av "Brainlab CT Localizer". Denne
konflikten kan ikke løses. Vennligst bruk et lokalisert innrettingssett.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isosenterkoordinaten er ikke inne i
pasientens vev.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Isosenterkoordinatnav-
net "Coord" er enten ikke unikt, eller det er for langt.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (Det ble funnet 3 stråler eller lysbuer som ikke har unike navn: Beam1,
beam1 og BEAM1. Vennligst endre navnene henholdsvis. (Merk: For sammenligning av navn
skilles det ikke mellom små og store bokstaver.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Behandlingsgruppenavnet
"Group" er enten ikke unikt, eller det er for langt.)
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The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Navnet på strålen eller lysbuen inneholder ugyldige tegn. Kontroller
at du bare bruker standard ASCII-tegn.)

The name of the beam or arc is empty. (Navnet på strålen eller lysbuen er tomt.) Please make
sure the name contains at least one non-whitespace character. (Navnet på strålen eller lysbuen
er tomt. Kontroller at navnet inneholder minst ett tegn (og ikke kun mellomrom).)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Navnet på strålen eller lysbuen inneholder tegnet
"(" eller ")". Kontroller at navnet ikke inneholder tegnet "(" og ")".)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Navnet på strålen eller lysbuen inneholder mer enn
64 tegn. Kontroller at navnet ikke inneholder mer enn 64 tegn.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Maskinprofilen ble ikke vali-
dert. Behandling er ikke mulig.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktive maskinprofilen er kun for godkjenninger og skal ikke brukes til pasientbehandling.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Vinkelen på ringrotasjonen er ikke
gyldig. Behandling er ikke mulig.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Benkevinkelen er ikke gyldig. Behandling
er ikke mulig.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimatorvinkelen er ikke gyldig.
Behandling er ikke mulig.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Gantryvinkelen er ikke gyldig. Behand-
ling er ikke mulig.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Gantryrotasjonsvinkelen er ikke
gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Danger of table collision. Please verify. (Fare for bordkollisjon. Kontroller dette.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Kjeveposisjonene eksponerer MLC-vognbok-
sen.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Verdien for MU per
grad er under maskinkravet. Kontroller dette.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Verdien for MU per
grad er over maskinkravet. Kontroller dette.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
("Tiden til levering av ønsket dose (628,75 s) overskrider maskingrensen (300 s). Kontroller det-
te.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (MU-verdien er over maskinkravet.
Kontroller dette.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimal bladposisjon er over-
skredet i underfelt "1", segment "7".)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimal bladbredde er overskre-
det i underfelt "1", segment "7".)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maksimal bladbredde er overskredet i underfelt
"1".)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) er større enn mak-
simal tillatt MU (9999). (Merk: Programmet støtter ikke deling i flere porsjoner for denne behand-
lingen.))

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) for den-
ne strålen er større enn maksimal tillatt MU (9999). (Merk: Programmet støtter ikke deling i flere
porsjoner for denne behandlingen.))
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MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) ((10321
MU) for et underfelt for denne strålen er større enn maksimal tillatt MU (9999). (Merk: Program-
met støtter ikke deling i flere porsjoner for denne behandlingen.))

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) for et segment av denne strålen er større enn maksimal tillatt MU (9999). (Merk: Program-
met støtter ikke deling i flere porsjoner for denne behandlingen.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Det er definert mindre enn tre lysbuekontrollpunkter. Behandling er ikke mulig. Bruk kon-
forme stråler i stedet.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Denne planen kan ikke eksporteres til DICOM. Planen bruker både Brainlab m3 MLC (Sie-
mens full integrering) og en annen type maskin. Dette støttes ikke av iPlan RT Dose 4.5.x.)

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.) (Denne planen kan ikke ek-
sporteres til DICOM. (Behandlingsgruppen "Group 1" har ingen gyldige forordningsdata. Trykk
på "Refresh MU" for å oppdatere forordningen.))

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.) (Denne planen kan ikke eksporteres til DICOM. (Forordningen "Isoc. Norm.
(ikke tilkoblet) (A)" er ikke tilordnet en behandlingsgruppe. Bekreft at det har blitt definert en be-
handlingsgruppe for målobjektet.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Den-
ne planen kan ikke eksporteres til DICOM. (Det har blitt definert flere fraksjoneringsordninger for
behandlingsgruppen "Group1". Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Denne planen kan ikke eksporteres til DICOM. (IMRT-strålen "IMRT 1" har 0 monitorenheter.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Denne planen kan ikke eksporteres til DICOM. (IMRT-strålen "IMRT 1" har en se-
kvens med 0 segmenter.))

Validering av plan
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8.8.2 Avslutte Treatment Planning-trinnet

Generell informasjon

Når du har fullført endringene i Treatment Planning-trinnet, kan du fortsette til neste trinn.

Gå videre til neste trinn

Klikk på Go to ... eller Next i Navigator-området.

Oppdatere beregning av monitorenhet

Figur 182 
Du må klikke på Refresh MU for å oppdatere monitorenhetene før du fortsetter til det neste trinnet
i behandlingsplanleggingen. Hvis du glemmer å gjøre dette, vil programvaren minne deg på det
ved å vise meldingen ovenfor.
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8.9 Jobbe med maler

Generell informasjon

Med iPlan RT Dose kan du lagre behandlingsplankonfigurasjoner som en mal. Dette gir deg
mulighet til å bruke de samme konfigurasjonene i andre behandlingstilfeller.

Bruksscenarioer

Du kan behandle mange pasienter med samme type lesjon: Du har allerede opprettet en protokoll
eller en "beste praksis" for å behandle denne type lesjon (f.eks. fem konforme stråler fra en
spesiell retning, eller et spesielt konform lysbue-oppsett). Deretter vil definisjon av
behandlingsplaner gå raskere, siden dette planleggingsoppsettet finnes som en mal.
Hvis du utfører IMRT-behandlinger, har du sannsynligvis definert begrensninger eller mål for
spesielle OAR-objekter, som resulterer i en spesiell kurve i DVH. Deretter kan du gjøre disse
valgene tilgjengelig som begrensningsmaler, slik at de er tilgjengelige i dialogboksen Prescription
for enkelt å kunne anvende dem på disse objektene.

Jobbe med maler
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8.9.1 Lagre behandlingsplanmaler

Lagre en behandlingsplanmal

Når du har fullført en behandlingsplan (inkludert forordning og oppsett av stråle eller lysbue), kan
du lagre denne behandlingsplanen som en mal til senere behandlinger.
Den resulterende malen kan deretter velges under opprettelse av behandlingsplan (se side 158).

Slik aktiverer du malfunksjonen

Trinn

1.

Høyreklikk på navnet til planen i funksjonsområdet for å aktivere malfunksjonen.

2.

Velg Save as plan template ... i hurtigmenyen for å åpne dialogboksen Save.

3. Definer et nytt navn på malen i det tilhørende feltet.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: Hvis dette alternativet velges,
lagres stråle- og lysbueoppsett som er definert i den aktuelle behandlingsplanen, i en
egen mal som kan velges under opprettelse av behandlingsgruppe (se side 179).

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: Hvis dette alternativet velges,
lagres begrensninger som er definert i den aktuelle planen, i en egen mal som kan velges
under definisjon av forordning (se side 162).
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Trinn

6. Klikk på Save for å opprette de valgte malene.

Informasjon som er lagret i malen

Komponent Funksjon

Behandlingsgruppe

• Maskinoppsett, dvs. produsent av lineærakselerator og lineærak-
seleratormodell, kollimatortype og energi.

• PTV-objektet der isosenterkoordinaten til den valgte behandlings-
gruppen er posisjonert.

• PTV-objekter som er tilordnet behandlingsgruppen (se side 177).
• Oppsett av stråle eller lysbue slik det er definert i en mal for strå-

lingsoppsett (se side 298).

Informasjon om forordnin-
gen (f.eks. PTV eller

OAR)

• Objekttypene du har tilordnet objektene (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• DVH-begrensningene (se side 296).
• For hvert PTV- og boostobjekt forordnes: den absolutte dosen per

fraksjon og antall fraksjoner.
Kun disse elementene lastes inn fra en mal hvis avmerkingsboksen
Load prescription only hakes av under opprettelse av planen (se
side 159).

Bruke en mal til behandlingsplan

Hvis du anvender en planmal til behandlingsplanen din, søker programvaren gjennom
behandlingsplanen for å se om den inneholder de objektene malen henviser til.
• iPlan RT søker først etter objektnavnet.
• Hvis dette ikke lykkes, søker iPlan RT etter objekttypen.

Hvis objektnavnene eller objekttypene i den aktuelle behandlingsplanen ikke stemmer overens
med de som finnes i planmalen, vises det en melding der du blir spurt om du vil anvende malen
likevel.
Avhengig av informasjonen som malen prøver å opprette for et manglende objekt, kan det hende
at anvendelse av malen ikke utføres på korrekt måte (f.eks. at malen har til hensikt å plassere en
behandlingsgruppe i PTV-en, men kan ikke finne PTV-en).

Jobbe med maler
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8.9.2 Administrering av maler for behandlingsplaner

Generell informasjon

Når maler for behandlingsplaner har blitt opprettet (se side 293), kan de administreres i en egen
dialogboks.

Slik får du tilgang til dialogboksen Manage

Vise dialogboksen Manage for maler for behandlingsplaner:

Alternativer

Klikk på Manage ... i dialogboksen Create Plan (se side 158).

Velg behandlingsplanobjektet (RTPlan), som er oppført i fanen Functions, og klikk på knappen
Manage under Plan Templates.

Dialogboksen Manage

Figur 183 

Slik administrerer du behandlingsplaner

Trinn

1. På listen Template merker du den malen du vil fjerne eller redigere.

2. Klikk på Remove for å slette den merkede malen fra listen.

3. Klikk på Apply for å endre navnet på malen.

4. Klikk på Refresh Index for å oppdatere listen over maler hvis filer har blitt manuelt kopiert
til eller manuelt slettet fra malkatalogen.

5. Klikk på Close for å lukke dialogboksen Manage.

MERK: Hvis det registreres ugyldige filer (f.eks. feil versjon eller format), blir ikke disse filene lagt
til på listen, og en tilhørende feilmelding vises.
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8.9.3 Begrensningsmaler

Generell informasjon

I dialogboksen Prescription kan du lagre dine nåværende innstillinger for begrensninger og
objekter som en mal for senere bruk (se side 175).
Det er også mulig å lagre maler for begrensninger separat under lagring av en mal for en
behandlingsplan (se side 293).
Disse begrensningsmalene kan deretter velges under definisjon av forordning (se side 175).

Begrensningsmaler for PTV- og Boost-objekter

Maler av denne typen indikerer den relative dosen og det relative volumet for tre DVH-
begrensningspunkter.
De indikerer også om hvert punkt er definert som en begrensning eller som et objekt.

Figur 184 
Uavhengig av den absolutte dosen som er forordnet, og uavhengig av volumet for den nye PTV-
en, angis begrensningspunkter i henhold til forholdene som er lagret i malen når den anvendes.
For en PTV lagres den relative dosen, og for en OAR lagres den absolutte dosen.

Jobbe med maler
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Begrensningsmaler for andre objekter

Figur 185 
Denne malen inkluderer guardian-verdien og en liste over begrensningspunkter som følger:
• Volumforholdet og den absolutte dosen for hvert punkt lagres.
• Informasjon om hvorvidt et punkt er en prioritert begrensning eller objekt, lagres også.
• Uavhengig av objektets volum angis begrensningspunkter i henhold til forholdene som er lagret

i malen når den anvendes.
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8.9.4 Lagre maler for strålingsoppsett

Generell informasjon

Maler for stråle- og lysbueoppsett kan anvendes under oppsett av behandlingsgrupper (side 179).

Slik aktiverer du malfunksjonen

Trinn

1.

Høyreklikk på ønsket behandlingsgruppe i funksjonsområdet for å aktivere malfunksjo-
nen.

2.

Velg Save as treatment plan template ... på hurtigmenyen for å åpne dialogboksen Sa-
ve.

3. Definer Site, Name og Comment i de tilhørende feltene.

4. Klikk på Save for å opprette en mal som inneholder informasjon om oppsett av stråle eller
lysbue i den valgte behandlingsgruppen.

MERK: Det er også mulig å lagre maler for stråle- og lysbueoppsett separat under lagring av en
behandlingsplanmal (se side 293).
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Informasjon som er lagret i malen

Malen inneholder følgende informasjon for hvert element (stråle eller lysbue):
• Navnet på strålen eller lysbuen
• Benkevinkel
• Vekting (kun for stråler som ikke er IMRT)
• Margin
• Kollimatordiameter (sirkulære lysbuer)
• Kollimatorvinkel
• Gantryvinkel (start- og stoppvinkler på gantry, for lysbuer)
• Overlapping (sirkulære og konforme lysbuer)

MERK: Vinkler lagres i henhold til IEC 61217. Hvis denne malen anvendes på et maskinoppsett
som bruker en annen vinkelkonvensjon enn den som ble brukt til å generere malen, kan de viste
verdiene variere. Strålekildens faktiske romposisjon er imidlertid den samme.
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8.9.5 Administrere maler for oppsett av strålingsoppsett

Generell informasjon

Når maler for oppsett av strålingsplaner har blitt opprettet (se side 298), kan de administreres i en
egen dialogboks.

Åpne dialogboksen Manage

For å vise dialogboksen Manage høyreklikker du på en behandlingsgruppe på listen i Functions-
området (se side 188) og velger Manage treatment templates ...

Dialogboksen Manage

Figur 186 

Slik administrerer du maler for oppsett av stråling

Trinn

1. På listen Template merker du den malen du vil fjerne eller redigere.

2. Klikk på Remove for å slette den merkede malen fra listen.

3. Klikk på Apply for å endre navnet på malen.

4. Klikk på Refresh Index for å oppdatere listen over maler hvis filer har blitt manuelt kopiert
til eller manuelt slettet fra malkatalogen.

5. Klikk på Close for å lukke dialogboksen Manage.

MERK: Hvis det registreres ugyldige filer (f.eks. feil versjon eller format), blir ikke disse filene lagt
til på listen, og en tilhørende feilmelding vises.
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8.10 Vise innholdet i behandlingsplanen

Generell informasjon

I enkelte planleggingstrinn finner du en oversikt over innholdet i den aktuelle behandlingsplanen
på en egen Plan Content-fane.

Fanen Plan Content

Figur 187 

Layout

Fanen Plan Content er inndelt i et datatre til venstre og et Properties-område til høyre.

Navigere i datatreet

Alternativer

Hvis du vil utvide en del av datatreet og vise pasientdataene det inneholder, klikker du på det
tilhørende ikonet.

Hvis du vil lukke en del av datatreet, klikker du på det tilhørende ikonet.

Klikk på et element i datatreet for å velge det.
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Alternativer

Avhengig av antall elementer som vises for øyeblikket, finnes det et rullefelt til høyre for datatre-
et.

Innhold i datatreet

Komponent Funksjon

2D Image Sets Røntgenbilder som er inkludert i de importerte pasientdataene

Image Sets CT, MR og andre tredimensjonelle bildedata (f.eks. PET)

Objects Objekter som segmenterte anatomiske strukturer og 3D-fiberobjekter

Points of Interest Interessepunkter som er definert for behandlingsplanen

RTPlan Behandlingsgruppene og behandlingselementene i behandlingspla-
nen er oppført under RTPlan

Objektstatus

Ikonene nedenfor brukes til å indikere visningsstatusen:

Status

Hvis et element er aktivert, vises et åpent øye-ikon ved siden av elementet i datatreet.

Hvis et element har blitt deaktivert, vises et lukket øye-ikon ved siden av elementet i
datatreet.

Hvis datatreet inneholder aktiverte og deaktiverte elementer, vises et halvlukket øye-
ikon øverst på datatreet.

• For å deaktivere et element slik at det ikke vises i planleggingsvisningen, klikker du på det
tilhørende lukket øye-ikonet i datatreet.

• Klikk på det tilhørende lukket øye-ikonet hvis du vil aktivere det på nytt.

Vise egenskaper

I Properties-området finner du følgende tilleggsinformasjon om elementet som er valgt i
datatreet:
• Når tilgjengelig, en bildevisning av det valgte elementet med flere visningsfunksjoner
• Detaljert informasjon som varierer avhengig av det valgte elementet

Egenskaper for elementet som er valgt, kan vises ved å klikke på ikonet ved siden av det
relevante elementet i datatreet:

Endre egenskaper

Hvis du vil endre egenskapene for et element i planinnholdet, klikker du på ikonet ved siden av
det i datatreet:

Egenskaper Se

Bildesett Side 476

Objekt Side 115

Vise innholdet i behandlingsplanen
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Egenskaper Se

Interessepunkt Side 233

Plan (RTPlan) Side 160

Behandlingsgruppe Side 192

Behandlingselement Side 195
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9 IMRT-OPTIMERING
9.1 Hva er IMRT?

Generell informasjon

Intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT) slår sammen en del disipliner til én kompleks behandling.
Målet er å levere intensitetsmodulerte (eller heterogene) felt til målvolumet. Disse intensitetene er
modifisert for å generere en kumulert dosefordeling som overholder de angitte målsetningene. De
intensitetsmodulerte strålene består av mange understråler som er generert av en
flerbladskollimator (MLC).

Behandlingsplanlegging

Konvensjonell behandlingsplanlegging er en forlengs prosess der de nødvendige strålene og
doseleveringen først fastslås av planleggeren. Behandlingsplanleggingsprogramvaren beregner
deretter dosefordelingen.
Med IMRT er det mulig å utføre omvendt planlegging, dvs. definere målsetninger i dosen for PTV-
en og utsatte organer. Programvaren beregner deretter en optimalisert plan for å oppfylle disse
målene. iPlan RT Dose genererer fire alternative planer med ulike vektinger for risikoorganer
(ingen, lav, middels, høy).

Behandlingslevering

Dosen kan leveres enten dynamisk eller ved hjelp av metoden "step-and-shoot".
• Med dynamisk levering justeres kollimatorbladene automatisk under behandling ved hjelp av

glidevinduteknikken.
• Med step-and-shoot brukes et antall underfelt til å levere ønsket dose.

Fordi dosen kan tilpasses nøye for PTV-formen, slik at bestrålingen av omliggende vev og utsatte
organer reduseres til en minimum, er IMRT spesielt egnet for mål som ligger ved siden av eller
omslynger kritiske organer.

Bruke målsetninger

IMRT vurderer bare dosevolumbegrensninger for objekter som har statusen PTV, Boost eller
Organ at Risk (OAR, utsatt organ). Boost-objektet er en del av PTV, men mottar større dose enn
det omliggende PTV-vevet.
All MLC-forming utføres under definisjonen av stråleinnstillingene. Alle feltformer blir optimert i
samsvar med PTV (CIAO) ved hjelp av de definert marginene.

Sikkerhetsmerknader

Med omvendt planlegging er det ikke mulig å garantere at de angitte målsetningene og
begrensningene opprettholdes. Det må derfor utføres en endelig verifisering, medregnet
alle standardkontroller.
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På grunn av de særegne forholdene ved intensitetsmodulert strålebehandling er det
absolutt nødvendig med en ekstra runde med kvalitetssikring, blant annet verifisering av
optimerings- og bladsekvenseringsresultater, pasientspesifikke tiltak og
doseverifiseringer.

Endringer etter IMRT-optimering

Du kan utføre optimering av individuelle IMRT- eller HybridArc-behandlingsgrupper og deretter
returnere til Treatment Planning-trinnet for å legge til nye grupper.

Anbefalte forberedelser før IMRT-optimering

• Bekreft at MLC-feltformen dekker hele PTV. Ved behov må MLC-en roteres på en slik måte at
hele PTV-en er tilstrekkelig dekket av MLC-en.

• Velg en hensiktsmessig PTV-margin. IMRT-algoritmen prøver å innfri målsetningene for de
ulike objektene så nøyaktig som mulig, men optimerer ikke for den beste samsvarsindeksen
som kan oppnås for PTV-en.
- Hvis PTV-marginen er for stor, er CIAO-feltet for stort, og for stort volum kan utstråles med

en høy dose, noe som fører til en høy samsvarsindeks. IMRT-algoritmen optimerer
strålefluensen for sitt åpne CIAO-felt, som er formen som vises før en IMRT-stråle blir
optimert.

- Hvis for liten PTV-margin blir valgt, vil strålehalvskyggen fra CIAO-feltet overlappe PTV-
regioner. I dette tilfellet må IMRT-algoritmen kanskje kompensere for utilstrekkelig
feltstørrelse ved å bruke varme tynne stråler i feltkantene, og dette fører også til
unødvendige ekstra høydoseregioner og til en høy samsvarsindeks.

MERK: Hvis det brukes en PTV-margin utenfor det anbefalte intervallet, vises en infomelding i
informasjonsdelen i dialogboksen IMRT Parameters.
 

IMRT-arbeidsflyt

Trinn

1.

Velg behandlingsgruppen som skal optimeres, ved å merke den i funksjonsområdet og
høyreklikke for å vise hurtigmenyen. Aktiver alternativet Selected for IMRT Optimizati-
on.
• Behandlingsgrupper som allerede er optimert, er merket med en hake ①.
• Behandlingsgruppen som skal optimeres, er merket med en pil ②.

①

②

2. Klikk på Next for å fortsette til Dose Optimization-trinnet. Det vises en dialogboks som
angir hvilke grupper som er tilgjengelige for optimering.

3. Angi parameterne som er beskrevet på side 307.

4. Utfør optimering på de valgte gruppene som beskrevet på side 315.

5.

Returner til Treatment Planning-trinnet hvor du kan:
• Legge til nye grupper
• Normalisere på nytt
• Optimere på nytt med endrede målsetninger
• Utføre flere alternativer

Hva er IMRT?
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9.2 Angi IMRT-parametere
9.2.1 Hovedinnstillinger i dialogboksen IMRT Parameters

Generell informasjon

Når planleggingstrinnet Dose Optimization er startet, vises en serie dialogbokser der du kan
optimere dosefordelingene for IMRT-behandlingsgruppene som er definert i behandlingsplanen.
Alle algoritmer under doseoptimering kan utføres samtidig på datamaskiner med flere
prosessorer. Dette muliggjør fleksible endringer av inndataparameterne, spesielt under optimering
av omvendt planlegging.

Dialogboksen IMRT Parameters

Figur 188 

Beregningsrutenett

En fininnstilling for Calculation Grid er viktig for å få en dosefordeling som er nøyaktig nok for
indikasjonen.

Komponent Funksjon

PTV Dose Grid Size
Angir rutenettstørrelsen for PTV-er som er inkludert i optimeringen.
PTV-rutenettets størrelse må være mindre enn eller lik størrelsen på
de tynne strålene.

OAR Dose Grid Size Angir rutenettstørrelsen for OAR-er som er inkludert i optimeringen.
OAR-rutenettstørrelsen er større enn eller lik PTV-rutenettstørrelsen.

Finer for Small Objects 

Aktiver dette slik at standard rutenettstørrelse blir tilpasset i samsvar
med volumet til det valgte objektet. Dette er spesielt nyttig for små
objekter.
Valgte objekter vises på listen under avmerkingsboksen Finer for
Small Objects. Faktisk rutenettstørrelse for hvert objekt er angitt i
hvert tilfelle.
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Hvis du krever nøyaktige beregninger for en mindre PTV og omtrentlige beregninger for OAR-er,
er det nyttig for kranielle bruksområder å stille PTV Dose Grid Size til 2,0 mm og OAR Dose Grid
Size til 2,0 mm. Standard rutenettstørrelse blir stilt til rutenettstørrelsen som er definert i RTPlan-
egenskapene.

Avanserte innstillinger

Ekstra beregningsinnstillinger kan redigeres i en separat dialogboks (se side 311).
Hvis du vil ha tilgang til disse innstillingene, klikker du på Advanced Settings.

Antall tynne stråler

Figur 189 
Når planleggingstrinnet Dose Optimization er startet, beregner systemet rutenettinformasjonen
for hvert objekt. Inntil denne beregningen er fullført, vises n/a (not applicable, ikke relevant) i
Information-området. Antallet tynne stråler og tilleggsinformasjon, for eksempel bruken av delte
felt, kombinerte blader og suboptimal PTV-margin, blir angitt ved behov.
Valget av ekstremt fine rutenett er begrenset av det tilgjengelige minnet og hastigheten til
datamaskinen som brukes. Det finnes imidlertid også algoritmiske begrensninger ettersom du ikke
kan definere en PTV-rutenettstørrelse på mer enn to ganger minimum bladtykkelse for de valgte
MLC-ene.
Hvis PTV-rutenettstørrelsen utgjør mer enn bladtykkelsen, kombineres de to bladene. Dette vises i
informasjonsområdet.

Sikkerhetsmerknad

Å angi ekstreme verdier for beregningsrutenettstørrelsen krever store mengder minne og
kan føre til et ustabilt system.

Linac-spesifikke innstillinger

Området Linac Specific Settings inneholder en liste over tilgjengelige akseleratorprofiler. Hvis
det bare finnes én enhet, blir den valgt som standard.

Figur 190 
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308 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Komponent Funksjon

Dose Rate Velg den foretrukne doseraten for bladsekvensering for gjeldende
behandlingsgruppe.

Beamlet Size max.

Definer X-dimensjonen til de tynne strålene som brukes. Systemet
garanterer at det bare brukes tynne stråler som er mindre enn eller
lik den innstilte verdien. Alle X-dimensjoner er tilpasset for å passe
optimalt til den konforme formen. Y-dimensjonen til hver tynne stråle
blir automatisk innstilt på bladtykkelsen. Se Figur 191.
Brainlab anbefaler at du justerer maksimal størrelse på den tynne
strålen til en verdi som ikke er for liten i forhold til beregningsrutenett-
størrelsene. Hvis du reduserer størrelsen til lavere verdier, fører det
ikke nødvendigvis til ytterligere kvalitetsforbedring av den samlede
planen.
Veldig lave verdier kan forverre resultatet fordi individuelle tynne
stråler ikke bidrar med doser til noe beregningsrutenettpunkt, så in-
gen nyttig optimering er mulig for dem.

Align Beamlets

Når denne avmerkingsboksen er aktivert, svarer alle størrelser for
tynne stråler til verdiene som er angitt under Beamlet Size max. De
er alle av samme X-størrelse og er justert på en måte som garante-
rer at kanten på en tynn stråle vil være plassert i isosenter (null).
Denne funksjonen er viktig for MLC-er med maskinvarebegrensnin-
ger på overvandring og interdigitasjon.
Se side 327.

No. of Overlap Beamlets Overlappende tynne stråler er bare påkrevd for delte felt.

Dynamic/Step-and-Shoot
Velg enten dynamisk eller "step-and-shoot". (Se beskrivelsen på side
305.) Tilgjengeligheten av IMRT, og spesielt dynamisk IMRT, avhen-
ger av den aktuelle maskinvarekonfigurasjonen.

Segments
Definer antallet segmenter for dynamisk eller step-and-shoot. Tilgjen-
geligheten av IMRT, og spesielt dynamisk IMRT, avhenger av den
aktuelle maskinvarekonfigurasjonen.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Aktiver denne avmerkingsboksen for å oppnå hensiktsmessig blad-
synkronisering og optimere segmentstørrelsen etter åpningen på til-
støtende bladpar.
Brainlab anbefaler at du aktiverer dette alternativet ettersom det er
registrert betydelige forskjeller mellom bestrålinger med og uten opti-
mering.
Se side 326.

Dimensjoner på tynne stråler

Figur 191 
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Sikkerhetsmerknader

Behovet for tongue-and-groove-optimering vil fastslås under verifiseringsprosessen for å
forhindre underdosering i PTV-en.

Det er ikke alltid teknisk mulig å flytte lukkede bladpar bak kjever. Brukeren må
dobbeltsjekke om lukkede bladpar er plassert bak kjever. Hvis dette ikke er tilfellet, må
brukeren etter eget skjønn avgjøre om den resulterende doselekkasjen er akseptabel eller
ikke.

Angi IMRT-parametere
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9.2.2 Avanserte innstillinger i dialogboksen IMRT Parameters

Slik konfigurerer du avanserte innstillinger

Klikk på Advanced Settings i dialogboksen IMRT Parameters for å vise denne dialogboksen:

Figur 192 

Normal vevsbegrensning

Hvis du merker av for Use Normal Tissue Restriction, kan du redigere to marginer for å skape et
virtuelt objekt rundt alle PTV-er.

①

②

Figur 193 

Komponent Funksjon

Normal Tissue Dose Grid
Size

Definer rutenettstørrelsen som brukes til beregninger. Standardverdi-
en er to ganger PTV-rutenettstørrelsen. Den må være minst lik OAR
Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Du kan definere et område (i millimeter) rundt hver PTV som ikke er
begrenset (①). Dette området kan motta en høyere dose for å tillate
et dosefrafall nær PTV-kanten.

Margin around PTV with
Restriction

Du kan definere et område rundt PTV-en som skal behandles som et
utsatt organ (②).
Merk av for Use Outer Contour for å ignorere området som er defi-
nert i Margin around PTV with restriction. I dette tilfellet brukes alt
vev innenfor den definerte ytre konturen.

IMRT-OPTIMERING
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Sharp Edge Smoothing

Bruk glidebryteren Filter Parameter i området Sharp Edge Smoothing for å definere verdien for
fluensvarians.
Filter Parameter er en svært viktig inndataverdi for optimering. Jo høyere verdi, desto mykere
fluensvarians genereres av ett bladpar langs de tynne strålene. Mulige verdier spenner fra 1 til
5 %. Hele intervallet er tillatt hvis det brukes med forsiktighet. I noen tilfeller kan imidlertid en stor
verdi generere et uønsket resultat. Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av denne
parameteren, se (side 324).

Figur 194 

Begrensning av varm tynn stråle

I området Hot Beamlet Restriction kan du definere maksimal prosentverdi for begrensning av
den varme, tynne strålen.
Hvis resultatet viser et antall varme stråler (for eksempel hvis dosen i inngangsregionen er
spesielt høy), kan du begrense denne varmeeffekten under optimering. Ved begynnelsen av
prosessen beregner systemet MU-mengden som kreves for en sammenlignbar konform
feltbehandling. Parameteren som skal angis her, fastslår med hvilken prosentverdi det utledede
MU-resultatet fra IMRT-beregningen får lov til å være høyere enn MU-resultatet for standard
konform strålebehandling. Ekstremt lave verdier kan være vanskelige å innfri og kan føre til et
utilfredsstillende resultat.

Figur 195 
I området Hot Beamlet Restriction bruker du verdisettingsboksen IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT til å øke eller redusere maksimal prosentverdi for begrensning
av den varme strålen.
• Den tilsvarende informasjonen om den tynne strålen vises i fanen Dual Mix under

planoptimering (se side 315).
• Hvis du vil redusere maksimal vekt for den tynne strålen, bruker du parameteren Hot Beamlet

Restriction i stedet for normal vevsbegrensning. Reduksjon av varme tynne stråler oppnås
best med denne begrensningen. Den foretrekkes forsan og trenger mindre beregningstid enn å
utvide PTV-en med en begrensningsmargin.

Angi IMRT-parametere
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9.2.3 Dialogboksen IMRT Prescription

Generell informasjon

Så snart du har fullført innstillingene i dialogboksen IMRT Parameters og klikket på Next, vises
dialogboksen IMRT Prescription.
I dialogboksen IMRT Prescription kan du verifisere parametrene for forordningen og endre dem
etter behov. Du kan for eksempel definere dosevolummål for hvert segmentert PTV-, OAR- eller
Boost-objekt som skal inkluderes i IMRT-doseoptimeringen.

PTV-forordning

Figur 196 
Innstillingene i denne dialogboksen er beskrevet på side 162.

OAR-forordning

Figur 197 
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I tillegg til OAR-målsetningene kan du også tilordne en ekstra Overlap Guardian hvis PTV-en
overlapper en OAR.

Angi IMRT-parametere
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9.3 Utføre optimering

Generell informasjon

I planleggingsområdet på skjermbildet Dose Optimization kan du se fanene Dual Reconst, Dual
Mix, Dose Overlay og Plan Content.

Sikkerhetsmerknader

Endring av behandlingsplanen (f.eks. vokselobjekter) etter at planen er optimert for IMRT,
kan endre IMRT-resultatets innledende kvalitet. Fornyet optimering er derfor anbefalt.

Før du utfører IMRT-optimering, må du bekrefte kjeveinnstillingene i stråleperspektivet for
å sikre at PTV-en ikke er dekket av noen av kjevene.
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9.3.1 Fanen Dual Mix

Optimeringsplaner

Brainlabs IMRT-konsept skiller seg fra standardversjonen fordi du får mulighet til å sammenligne
en rekke forskjellige planer før du velger den beste. Det er utviklet fire alternative planer, som du
kan sammenligne i planleggingsvisningene:

Plan Vekting for utsatte organer

OAR High Høy

OAR Medium Middels

OAR Low Lav

PTV Only Ingen

Fanen Dual Mix - hovedskjermbildet

①

②

③

Figur 198 

Nr. Komponent

① Bildesnitt

② Fluenskart

③ Dosevolumhistogrammer

Sammenligne planer

Bruk glidebryterne Comparison og Selection til å sammenligne planer:

Glidebryter Forklaring

Comparison Et fluenskart, et snitt og DVH-er for den valgte planen vises på venstre side av
skjermen.

Utføre optimering
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Glidebryter Forklaring

Selection Et fluenskart, et snitt og DVH-er for den valgte planen vises på høyre side av
skjermen.

Dosefordeling

Du viser dosefordelingen for hver valgte plan i snittvisningen ved å klikke på Show Dose-
knappen. Se side 212.
Du kan bruke funksjonene Zoom In/Out til å endre zoomfaktoren i snittvisningen. Den blir ikke
sentrert på nytt.

Hvordan vise et fluenskart for hver stråle

Bruk glidebryteren Status Display i området Functions til å bytte statusvisning og vise fluenskart
for hver stråle.

Fluenskart

Et fluenskart vises for hver valgte plan.
Kartene blir kontinuerlig oppdatert under optimeringen og viser den faktiske fluensfordelingen.
Antall iterasjoner og de beregnede MU-ene per felt vises også.
I fluenskart er det de mørkeste områdene som mottar den høyeste stråleintensiteten. Områder
med lavere stråleintensitet har lysere farger. Selv den omliggende regionen er ikke helt hvit, på
grunn av MLC-overføring.
Bruk funksjonene Zoom In/Out til å endre zoomfaktoren i rekonstruksjonsvisningene. Kombinert
med samtidig posisjonering av korset i visningene (klikk på venstre museknapp nær korset og dra
til ønsket mål) blir en mer nøyaktig visning av de kritiske regionene mulig.

DVH

Du kan vise en DVH for hvert OAR-, PTV- og Boost-objekt for hver valgte plan:

Trinn

Hvis du vil vise DVH-en for et objekt, velger du det på listen under Status Display.

Nøyaktige DVH-verdier vises i de to dosevolumhistogrammene nederst i visningen i fanen Dual
Mix når forlengs beregning er fullført. Når du skal vise disse, flytter du musen til tilsvarende grafisk
DVH.
Funksjonaliteten minner om den som finnes i dosevolumhistogrammet og som aktiveres med
knappen Open DVH Dialog på verktøylinjen. Se side 218 hvis du vil ha mer informasjon.
DVH-representasjonene oppdateres regelmessig i samsvar med gjeldende resultat. Etter fullføring
av en plan vises den resulterende dosefordelingen.

Det innledende resultatet av optimeringen må ikke brukes til endelig sammenligning av
planer og beslutninger om dem. Bruk i stedet det fremoverskuende beregningsresultatet.

Slik velger du et resultat

Velg et resultat (OAR High, OAR Medium, OAR low og PTV only) på rullegardinmenyen i
området Select Result når optimeringen er ferdig.
Bekreft at MLC-feltformen dekker hele PTV. Bekreft også at den valgte MLC-en egner seg for
PTV-en, dvs. at størrelsen på MLC-feltformen er tilstrekkelig til å inkludere PTV-en og at
størrelsen på bladene passer til PTV-formen. Bekreft kollimatorrotasjonen og - hvis delte felt
brukes - at hele PTV-en dekkes av de tilstøtende delte feltene. Hvis den definerte PTV-en ikke får
plass i MLC-åpningen, vil programvaren prøve å innfri forordningen ved å beregne urimelig høye
monitorenheter.
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Isodoseinnstillingene kan vises for verifisering ved å klikke på Show Dose-knappen. Visningen av
IMRT-isodose er identisk med tilsvarende for standard behandlingsvisninger (se side 212).

Current Calculation

I området Current Calculation:

Alternativer Forklaring

Accept Du kan bekrefte og lagre optimeringen under beregning og deretter fortsette til
neste optimering. Denne knappen er bare tilgjengelig mens beregningen pågår.

Pause Du kan avvise optimeringen under beregningen, slette den og deretter fortsette til
neste optimering. Denne knappen er bare tilgjengelig mens beregningen pågår.

Finish
Hvis resultat er tilfredsstillende, kan du klikke for å fullføre optimeringen (også un-
der beregningen) uten å fortsette til neste optimering. Denne knappen er bare til-
gjengelig mens beregningen pågår.

Remove Så snart optimeringen er fullført, vises en knapp som gir deg mulighet til å slette
resultater som ikke trengs.

IMRT-planer med ufullstendig optimering bør ikke brukes til behandling.

Funksjonene Accept og Pause gjelder ikke for optimering av bare PTV, ettersom et fullstendig
resultat er påkrevd som inndata for de andre optimeringene.

Prescription-området

Komponent Funksjon

Change Objectives

Du kan åpne dialogboksen IMRT Prescription (se side 313) og endre
målsetningene som skal brukes til IMRT-doseoptimering. Hvis du klikker
på OK, optimeres da bare de relevante resultatene. Resultater som er
hoppet over eller fjernet, endres ikke.

Restart Du kan starte hele optimeringsberegningen på nytt, inkludert å endre ru-
tenettstørrelser osv.

Fremoverskuende beregning

Under sammenligning av optimering utføres først optimering av omvendt planlegging, fulgt av
fremoverskuende beregning for å oppnå realistiske resultater.
Så snart omvendt planlegging er fullført, kjøres bladsekvenseringsrutinen som genererer ekstremt
nøyaktige fluenskart over vektingene for tynne stråler. Fluenskartene brukes til å beregne
dosefordelingen ved hjelp av Pencil Beam-dosealgoritmen. Denne oppnår en god tilnærming til
det sannsynlige resultatet, og bør derfor brukes til plansammenligning og som grunnlag for
behandlingsplanlegging.
Statusen for fremoverskuende beregning kan sjekkes ved å se på dosefordelingene.
Dosevisningen kan sammenlignes med vanlig dosevisning. Så snart all fremoverskuende
planlegging er fullført, kan du sammenligne de forskjellige resultatene ved hjelp av fanene Dual
Reconst, Dual Mix og Dose Overlay.

Utføre optimering
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9.3.2 Doseoverlegging

Fanen Dose Overlay

Figur 199 
Fanen Dose Overlay har tre visninger som viser gjeldende snittsett og et dosevolumhistogram
over volum- og doseprosentverdiene for valgte resultater/objekter.
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9.3.3 Dobbel rekonstruksjon

Fanen Dual Reconst

Fanen Dual Reconst viser snittvisninger av hver valgte retning og hvert valgte resultat.

Figur 200 

Sammenligne planer

Bruk glidebryterne Comparison og Selection til å sammenligne planer:

Glidebryter Forklaring

Comparison Tre snittvisninger for den valgte planen vises på venstre side av skjermen.

Selection Tre snittvisninger for den valgte planen vises på høyre side av skjermen.

Visningsalternativer

Knapper er tilgjengelig øverst til venstre i hvert bilde:
• Full Screen for å vise snittet på full skjerm.
• Open DVH Dialog for å vise DVH-en for objektene. I motsetning til listen over objekter som

vises på hovedskjermbildet, viser DVH-dialogboksen alle objekter slik at du kan kontrollere
DVH-en for objekter som ikke er en direkte del av IMRT-prosessen.

Slik sammenligner du dosefordelinger

Trinn

1. Klikk på en dosevisningsknapp for å vise dosefordelingen på hvert snitt.

2. Velg et resultat med glidebryterne Comparison og Selection for å vise endringer i dose-
fordeling mellom varierende resultater.

3. Etter at en plan er valgt på rullegardinmenyen, kan den brukes til flere trinn.

4. Så snart du er helt fornøyd med doseoptimeringen, går du til oppgaven Treatment Plan-
ning for å utføre MU-justeringer ved behov (se side 151).

Utføre optimering

320 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Fordi all planleggingsinformasjon blir lagret i behandlingsplanen, kan alle midlertidige
IMRT-bufferfiler slettes manuelt fra temp-mappen i Windows Explorer (Utforsker) så snart
behandlingsplanen er fullført. Du kan slette disse bufferfilene fordi deres eneste formål er å
fremskynde optimeringsprosessen. Ubrukte bufferfiler blir automatisk fjernet av
programvaren etter en standardperiode på to uker.

Avhengig av integreringen av planleggingssystemet, record & verify systemet og
lineærakseleratoren kan et oppsettslysfelt eksporteres som det første segmentet i hver
IMRT-bladsekvens. Dette tillater at korrelasjonen mellom MLC-bladsekvensen med
strålevinklene og MU-innstillingene kan verifiseres. Dette oppsettslysfeltet kan bidra til en
høyere dose enn forventet på grunn av begrensningene i leveringskontrollsystemet.
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9.4 IMRT-algoritme

Generell informasjon

Sammenlignet med konform strålebehandling bruker intensitetsmodulert strålebehandling (IMRT)
stråler med ikke-ensartede intensitetsfordelinger. Intensitetsfordelingene beregnes av en omvendt
planleggingsalgoritme og blir optimert for å innfri optimeringsmålsetningene til målvolumet og de
utsatte organene så nøyaktig som mulig. Modulering av strålene oppnås ved å beregne en
sekvens for de bevegende bladene i en flerbladskollimator.

Algoritmeinformasjon

Algoritmene som brukes i IMRT-løsningen iPlan RT Dose, kan deles inn i flere undergrupper:
• Forhåndsberegninger (beregninger av objekt og tynn stråle, se side 323)
• Optimering av omvendt planlegging (med flere resultater, se side 324)
• Bladsekvensering (brukes under optimering og senere, se side 326)
• Forlengs beregning (se side 328)

Pencil Beam-algoritmen brukes til å beregne den endelige dosen til de intensitetsmodulerte
strålene som leveres av flerbladskollimatoren. For hver stråle oppsummeres den todimensjonale
intensitetsprofilen eller fluenskartet ut fra de små segmentene, og det tas hensyn til bladlekkasje
og bladdynamikk ved behov.
IMRT-algoritmen tar høyde for de allerede tilgjengelige dosefordelingene for andre
behandlingsgrupper eller importerte dosevolumer og optimerer IMRT-strålene for å innfri
begrensningene på de ulike objektene så nøyaktig som mulig.
Hvert strålefluenskart φ0 blir deretter konvolvert med Pencil Beam-kjerner, og IDD-er blir beregnet.
Beregningen av total dose fra alle stråler er tilsvarende konform strålebehandlingen, hvor de
modifiserte ikke-homogene fluenskartene brukes. 

Eksempel på fluenskart

Dette eksempelet er med PTV-kontur og bladposisjoner:

Figur 201 
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9.4.1 Forhåndsberegninger

Vokselrelasjoner

①

②
③

④

Figur 202 

Nr. Komponent

① Normalt vev

② OAR

③ PTV

④ Boost

Vokselrelasjon for alle voksler innenfor den ytre konturen:
• Alle voksler i boost er boost-voksler
• Alle voksler i PTV minus boost er PTV-voksler
• Alle voksler i OAR er OAR-voksler
• Alle voksler i et overlappende område av PTV og OAR håndteres avhengig av innstillingene for

OAR Overlap Guardian (se side 313)
• Alle voksler i normale vevsregioner er voksler i normalt vev

Se Wu 2000, avsnitt G + H hvis du vil ha mer informasjon.

Forhåndsberegning av tynne ståler

Prosedyren for beregning av tynne stråler er som følger:
• Beregn en passende form for hvert felt rundt den tilsvarende PTV-en ved hjelp av den angitte

marginen. Ingen OAR-informasjon brukes.
• Bruk rutenettstørrelsen for tynne stråler til å dele formen inn i små tynne stråler. Formen kan bli

utvidet på grunn av avrunding (med bruk av tak).
• For sentrum i alle objektvoksler og for alle omvendte CIAO-er beregnes en innledende

doseeffekt som skal brukes til overføringskorrigering.
• For sentrum i alle objektvoksler og for alle tynne stråler beregnes en innledende doseeffekt.

Hvis denne doseeffekten ligger under en viss terskel, vurderes den ikke direkte for omvendt
optimering.

Ved doseberegning for hver enkelt tynne stråle brukes Pencil Beam-måling av det tilsvarende
kvadratfeltet i CIAO. Dette er den beste måten å få samsvar mellom omvendt og
fremoverskuende beregning på.
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9.4.2 Optimering av omvendt planlegging

Generell informasjon

Motoren for omvendt planlegging bruker en kombinasjon av MLE (Maximum Likelihood Estimator)
med korrigering ("penalization") under dynamisk endring. Dette gir opphav til algoritmen DPL
(Dynamically Penalized Likelihood) (DPL-algoritme; Llacer 1997). En bayesiansk
utjevningsbegrensning brukes også på målfunksjonen.

Algoritme

Målfunksjonen (i form av log-sannsynlighet) for DPL-algoritmen er gitt som følger:
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Målet for optimeringsrutinen er å finne vektoren for den tynne strålens fluenser:

a aj( )=

for å optimere denne målfunksjonen. Disse fluensene aj ganger påvirkningen Fij fra den tynne
strålen j på voksel i summert over alle tynne stråler gir projeksjonen av fluensene på
dosedomenet ΣjFijaj. Optimeringsbegrensningene definerer de ønskede doseverdiene di og si for
hver voksel i henholdsvis PTV (D) og det følsomme vevet (S; OAR).
Maksimeringen utføres iterativt, som beskrevet i Llacer 1997. For denne prosessen oppdateres
korrigeringsparameteren βi, som er definert i OAR-regionen, under hver iterasjon. Forskjellen
mellom de fire optimeringsresultatene som iPlan RT tilbyr, ligger i vektingen w av
korrigeringsparameteren βi. Selve vektingen wi er produktet av tre andre vektinger:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Avhengig av prioriteten til OAR-ene i optimeringstrinnet (p = 0: "OAR Low", p = 1: "OAR Med" og
p = 2: "OAR High"), justeres vektingen med:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi avhenger også av den valgte OAR Guardian for det bestemte OAR-objektet med wguardian_i i
intervallet mellom 0 og 1. En OAR Guardian på 66 % tilsvarer en Guardian-vekting på 0,66.
Korrigeringsverdien wi blir dessuten økt hvis OAR-ens målsetning anses som prioritert eller ikke:
Når prioritert, er wpriority_i 100. I motsatt fall er den 1.
Det siste leddet i denne ligningen er en form for bayesiansk korrigeringsfunksjon for filtrering
(Llacer 1998). Avviket i denne tynne strålens fluens j i forhold til fluensen av tynne stråler i
nærheten av Nj gir opphav til denne korrigeringsverdien. Påvirkningen fra tilstøtende tynne stråler
vektes med parameteren λk. Den samlede utjevningen av optimeringsresultatet kan justeres med
Filter Parameter for Sharp Edge Smoothing (se veiviseren for omvendt planlegging), representert
av α i ovenstående formel.

Konklusjon

Som formelen viser er fleksibiliteten i resultatene for det meste basert på bruken av en svært
spesifikk innstilling for dosebegrensning. Begrensningene for hver voksel blir faktisk dynamisk
endret før hvert optimeringstrinn. Med denne metoden kan det brukes en hvilken som helst
funksjon for begrensningsdefinisjon. I iPlan RT er begrensningsinnstillingen begrenset til en
definisjon av antallet kombinasjoner av prøvedosevolum i et DVH (optimeringsmålsetninger).
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En viktig fordel med denne optimeringsmetoden er bruken av den beskrevne bayesianske
filtreringen under optimering (Llacer 1998). Utjevningen utføres bare i bladvandringsretningen ved
hjelp av naborelasjonen til tynne stråler.
For å redusere faren for varme tynne stråler (veldig høy intensitet) under optimering bruker
prosessen en begrensning på varme tynne stråler (øvre grense) som begrenser algoritmen ved
tilordning av fluensverdier. Denne begrensningen på varme tynne stråler er knyttet til det
tilsvarende konforme feltet, og tar derfor hensyn til dybden i vevet for hver stråle.
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9.4.3 Bladsekvensering

Generell informasjon

Bladsekvenseringen kan deles inn slik:
• Bladbevegelse for å levere fluens
• Tongue-and-groove-optimering
• Overføringsberegning
• Unngåelse av interdigitasjon, hvis nødvendig

Bladbevegelse

Ved optimering basert på tongue-and-groove (TAG) synkroniseres starten av bevegelsen for hvert
av bladparene. Før og etter levering flyttes bladparet umiddelbart bak de primære kjevene.
• Standardprosedyren uten TAG-optimering starter med alle bladpar samtidig.
• Til sammenligning beregner TAG-optimeringen det perfekte startpunktet på en måte som gjør

at maksimal sammenhengende feltstørrelse per segment er åpen.

Tongue-and-Groove-optimering

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 203 

Nr. Komponent

① Bladpar

② Bladbevegelsens retning

③ Grunnleggende fluenskart

④ Levering uten tongue-and-groove
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Nr. Komponent

⑤ Levering med tongue-and-groove

⑥ Segmenter (timing av MLC-blader)

Forstå TAG-optimering

Resultatet av TAG-optimeringen brukes til å beregne en samlet levering for hvert felt. Denne
leveringen står i en spesiell relasjon til den innledende leveringen, som representeres av den
maksimale intensiteten for hvert felt. Relasjonen er integrert i den omvendte
planleggingsprosessen for å beregne den riktige overføringsdosen, og brukes for en mer nøyaktig
fremoverskuende planlegging.

Begrensninger

Avhengig av kapasitetene i ditt bestemte behandlingsleveringssystem vil bladsekvensene kanskje
ikke reprodusere den optimerte fluensfordelingen nøyaktig. Hvis din MLC har
maskinvarebegrensninger, for eksempel manglende interdigitasjon, begrenset overvandring eller
statiske bladmellomrom (f.eks. Siemens 3-D MLC-er og Elekta MLCi), er formen på
enkeltsegmentene kanskje ikke som beskrevet. Dette er maskinvarebegrensninger og kan derfor
ikke omgås uten videre, selv om implementeringen av bladsekvenseringsfunksjonen omfatter
spesielle optimeringer for MLC-er uten interdigitasjon og statiske bladmellomrom
(flaggstangoptimering).
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9.4.4 Fremoverskuende beregning

Grunnleggende oversikt

Den fremoverskuende beregningen er basert på bladsekvenseringen, selv om Pencil Beam-
algoritmen riktigbok bruker et fluenskart til dette formålet. Det endelige fluenskartet genereres ved
hjelp av en metode som simulerer den virkelige bladbevegelsen, selv for dynamiske
bladsekvenser.
Metoden "step-and-shoot" legger de forskjellige segmentene oppå hverandre. Den dynamiske
metoden simulerer i stedet en lineær bevegelse av bladene og angir riktig åpningsvidde nøyaktig.
Disse prosedyrene blir alle utført i et veldig fint rutenett og blir til slutt omgjort til Pencil Beam-
rutenettet (kjernestørrelse).
For beregning av endelig verifisering kan også Monte Carlo-algoritmen brukes.
Ytterligere informasjon om Pencil Beam- og Monte Carlo-algoritmene tilbys i Teknisk
referanseveiledning, Brainlab-fysikk.
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9.5 Åpningsoptimering
9.5.1 Oversikt

Generell informasjon

Du kan utføre åpningsoptimering for HybridArc-behandlinger. Dette er tett knyttet til IMRT
(Intensitetsmodulert stråleterapi). I likhet med IMRT-behandlingen er målet å levere en stråle ved
å endre stråleformen over tid i samsvar med de angitte målsetningene for omvendt planlegging for
PTV-en og utsatte organer.
I motsetning til IMRT blir stråleintensiteten ikke endret under en fast gantryposisjon, men under en
lysbuebevegelse. Algoritmen for åpningsoptimering beregner optimerte planleggingsformer for en
dynamisk konform lysbue-bue for å innfri de angitte målsetningene.

Teknikk

En behandling med dynamisk konform lysbue bruker bladtilpasninger under lysbuebevegelsen.
Hver slik lysbue bruker kontrollpunkter med en bestemt trinnstørrelse på 10° gantryspredning.
Dette angir en planleggingsform spesifikk for denne stråleretningen. MLC-bladene tilpasses for de
forskjellige planleggingsformene ved å vurdere de maskinspesifikke begrensningene for MLC-
bladbevegelsene.
Teknikken for åpningsoptimering fastslår nå hvilke planleggingsformer som innfrir de
forhåndsdefinerte IMRT-målsetningene.
Åpningsoptimeringen er tilsvarende som ved optimering av flere koplanare IMRT-stråler: først
optimeres strålefluenser, og deretter blir disse fluensene omformet til bladmønstre. Under en
åpningsoptimering:
1. Stråleformen på hvert kontrollpunkt blir videre inndelt i lysbuespesifikke tynne fluensstråler.
2. Optimeringsalgoritmen fastslår, ved å vurdere alle andre kontrollpunkter, det optimale

fluensmønsteret for hvert enkelt kontrollpunkt for å innfri ønskede målsetninger. I motsetning til
IMRT-fluensmønstre bruker åpningsoptimeringsfluensen bare to nivåer av tynne fluensstråler:
fullt bestrålt, og ikke bestrålt i det hele tatt. Dette diagrammet viser åpningsoptimeringens
fluensmønster for et kontrollpunkt.

Figur 204 
3. Det resulterende kontrollpunktets fluensmønster brukes til å generere den bestemte

planleggingsformen.
4. MLC-bladene tilpasses for de optimerte planleggingsformene ved å vurdere de

maskinspesifikke begrensningene for MLC-bladbevegelsene.

Justere parametere for åpningsoptimering

Optimeringsresultatet (OAR-er beskyttet med lav, middels og høy prioritet) kan velges på
behandlingsgruppens hurtigmeny.
Den tynne lysbuestrålens oppløsning avhenger av det minste tilgjengelige PTV-volumet og
rutenettstørrelsen for den justerte dosen (se side 216).
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Rutenettstørrelsen for beregning av omvendt optimering for PTV-en og OAR-en er innstilt på
rutenettstørrelsen som er definert i RTPlan-egenskapene (se side 204).

Med omvendt planlegging er det ikke mulig å garantere at de angitte målsetningene og
begrensningene opprettholdes. Det må derfor utføres en endelig verifisering, medregnet
alle standardkontroller.

Justere de optimerte planleggingsformene

Etter at en HybridArc er åpnings- eller IMRT-optimert, er det fortsatt mulig å endre dens
planleggingsform for å finjustere den resulterende dosefordelingen ytterligere.
MERK: Hvis du vil tilbakestille planleggingsformen til den opprinnelige ikke-optimerte formen, må
du tilbakestille resultatet av åpningsoptimeringen. Med en åpningsoptimert HybridArc er det ikke
mulig å tilbakestille noen ytterligere manuelle endringer av planleggingsformen til den opprinnelige
optimerte planleggingsformen.
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10 VERIFISERINGSTRINN
10.1 Godkjenning av plan

Generell informasjon

Når behandlingsplanlegging er fullført, må behandlingsplanen:
• gjennomgås av legen (se side 348)
• verifiseres av fysikeren (se side 352)

Dette sikrer at kun fullførte og grundig gjennomgåtte planer brukes til pasientbehandling. Hvis du
laster inn en godkjent plan, vises en tilsvarende melding.
Godkjenningsmekanismen markerer godkjente planer med et tommel opp-tegn. Disse planene
lagres skrivebeskyttet og kan ikke endres. Dette sikrer at planen er i samme tilstand som da den
ble godkjent. Ved å behandle pasienter utelukkende med godkjente planer er det mulig å spore
hvilken plan en pasient ble behandlet med og at planen er klar for behandling. Det anbefales
sterkt at godkjenningsmekanismen benyttes.

For å sikre riktig kvalitet på behandlingsplanen er inndataparametrenes kvalitet
avgjørende. Alle inndataparametre, inkludert dosemålinger, pasientbilder, definisjon av
behandlingsvolumer, utsatte organer og behandlingsplanoppsett, må være grundig
gjennomgått før behandling. Kvaliteten på behandlingsplanen kan kun være så god som
kvaliteten på inndataparametrene som benyttes.

Tildeling av godkjenningsrettigheter

iPlan RT Dose bruker Microsoft Authorization Manager (Autorisasjonsbehandler) til å definere
godkjenningsrettigheter for behandlingsplaner for ulike brukerroller. De ulike brukertillatelsene kan
konfigureres i henhold til ulike roller ved systeminstallasjon. Hvis du vil endre rollestrukturen eller
angi nye brukerroller, må du ta kontakt med en spesialist fra Brainlab support. Videre informasjon
om Authorization Manager (Autorisasjonsbehandler) får du i den tilhørende tekniske
dokumentasjonen fra Microsoft.

Sikkerhetsmerknader

Du må alltid godkjenne den endelige planen før eksport, for å sikre at den ikke har blitt
endret ved et uhell. Husk alltid å eksportere planen til det valgte systemet (tredjeparts eller
ExacTrac) umiddelbart etter godkjenningen.

Hvis du vil godkjenne ytterligere en plan for en pasient, må godkjenning av eksisterende
planer trekkes tilbake (se side 360), eller de kan lagres med et annet navn, fordi godkjente
planer er skrivebeskyttet. Vær spesielt forsiktig hvis den forrige planen allerede er
eksportert, f.eks. til et R&V-system eller til en MLC-kontroller. Det er også mulig å slette
tidligere eksporterte planer hvis de ikke lenger trengs, for å forhindre pasientbehandling
med utdatert plan.
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10.2 Legens gjennomgang

Generell informasjon

I trinnet Physician’s Review kan legen gjennomgå de planlagte objektene og dosevolumraten for
hvert av dem.

iPlan RT Review

Physician’s Review kan også utføres uten at iPlan RT startes.
Du kan starte den enkeltstående programvaren iPlan RT Review fra skrivebordet og bruke det til
å laste inn, gjennomgå og godkjenne en plan på samme måte som beskrevet i dette avsnittet.

Hovedskjermbildet

Figur 205 

POI-fanen

Interessepunktene som er definert for behandlingsplanen (se side 231), står oppført i fanen POI.

Fanen Functions

Alle planlagte, segmenterte objekter (se side 109) står oppført i fanen Functions.

Objekttype Farge

PTV Grønn

OAR-objekter som har definerte begrensninger Blå

Annet Svart

Legens gjennomgang
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Opprette et doseobjekt

Du kan opprette en dose ved å klikke på Create Dose Object... Se side 269.

Slik gjennomgår du objekter og dosevolumforhold

Trinn

1. Velg fanen DVH/Reconstructions.

2.
Velg objektet du vil verifisere, på listen i fanen Functions.
Planleggingsvisningene og DVH-diagrammet øverst til venstre på skjermen oppdateres,
slik at du kan gjennomgå objektet og objektets dosevolumrate.

3. Etter gjennomgangen må behandlingsplanen godkjennes med knappen Plan Approval,
som du finner i funksjonsområdet (se side 350).
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10.2.1 Legegodkjenning

Slik aktiverer du godkjenning

I funksjonsområdet klikker du på Plan Approval.

Slik gjennomgår du planstatus

Hvis behandlingsplanen inneholder uregelmessigheter, vises nå dialogboksen Plan Status (se
side 282).

Trinn

1. Gjennomgå eventuelle feil og advarsler, og korriger behandlingsplanen der det er nød-
vendig før du fortsetter.

2.

• Hvis du bestemmer deg for ikke å endre behandlingsplanen, trykker du på OK i dialog-
boksen Plan Status for å åpne dialogboksen Approval.

• Hvis du vil endre behandlingsplanen, trykker du på Cancel for å lukke dialogboksen
Plan Status. Når du har foretatt de nødvendige endringene i behandlingsplanen, klik-
ker du nok en gang på Plan Approval i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Ap-
proval.

Dialogboksen Approval

Figur 206 

Slik godkjenner du planen

Trinn

1.

I dialogboksen Approval må bestemte brukere (f.eks. konsulterende leger) godkjenne
behandlingsplanen. Man kan benytte enten én eller to godkjennere, avhengig av hvordan
iPlan RT Dose ble konfigurert.
• I hvert Authorized by-felt angir du brukernavnet som brukes til å logge på planleg-

gingsstasjonen, samt et annet gyldig brukernavn (se side 347).
• Angi tilhørende passord for hver bruker.

2. Klikk på OK for å bekrefte godkjenningen.

3. Nå blir du bedt om å lagre den godkjente behandlingsplanen (se side 52).

Legens gjennomgang
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Trinn

4. Når behandlingsplanen er lagret og godkjent, vises en melding om dette.

Slik trekker du tilbake godkjenning av plan

Om nødvendig kan godkjenningen av planen når som helst trekkes tilbake med knappen Revoke
Approval i dialogboksen Approval (se side 360).
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10.3 Fysikerens verifisering

Generell informasjon

I trinnet Physicist’s Verification kan en fysiker verifisere behandlingsgruppene og elementene i
behandlingsplanen.

Hovedskjermbildet

Figur 207 

Planleggingsvisningenes innhold

I tillegg til de vanlige fanene Overview, Slices, X-ray Images og Plan Content (se side 44)
finnes også disse fanene:
• Field Reconstruction (se side 353)
• Setup DRRs (se side 355).

Fanen Functions

Alle planlagte behandlingsgrupper (se side 188) og behandlingselementer (se side 195) er angitt i
fanen Functions.
Hvert behandlingselement vises nå med en hake, som angir at elementet ikke lenger kan
redigeres.

Fysikerens verifisering
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①
②

Figur 208 

Nr. Komponent

① Behandlingsgruppe

② Behandlingselement

Slik gjennomgår du behandlingsplanen

Trinn

1.

Velg elementet som skal verifiseres, i fanen Functions. Egenskapsinformasjonen som
angis i funksjonsområdet, oppdateres tilsvarende.
Gjennomgå informasjonen i fanen Field Reconstructions (se side 353).
Gjennomgå Setup DRRs (se side 355).

2. Etter gjennomgangen må behandlingsplanen godkjennes med knappen Plan Approval,
som du finner i funksjonsområdet (se side 358).

3. Det finnes også flere eksportfunksjoner (se side 365).

Fanen Field Reconstructions

Denne fanen gir informasjon for elementet som ble valgt i Functions-fanen.
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①

②

③

④

Figur 209 

Nr. Komponent Funksjon

① Feltvisning En feltvisning lagt oppå et CT-snitt. Se side 246.

② Stråleperspektiv Se side 254.

③ Dybdevisning Se side 244.

④ DRR-visning DRR-en er i samme retning som CT-bildet i feltvisningen.

Fysikerens verifisering
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10.3.1 Vise DRR-er

Generell informasjon

Avhengig av DRR-innstillingene som ble valgt under behandlingsplanleggingen, er oppsett-DRR-
ene også inkludert i utskriften av behandlingen (se side 399) og i behandlingsdataene som
eksporteres via DICOM (se side 373).

①

②③

Figur 210 

Nr. Komponent

① PTV-objekter vises som konturer på hver DRR.

② Glidebryteren justerer kontrasten mellom ben og vev samtidig for alle DRR-er.

③ Denne vindusknappen endrer kun vindusinnstillingene for DRR-en (se side 497).
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Slik endrer du DRR-innhold

Velge informasjonen som skal inkluderes i DRR-overlapping:

Trinn

1.

Velg behandlingsplanen i Functions-området og klikk på Properties. Dialogboksen
RTPlan Properties vises.

2.

Velg fanen DRR Overlays. Aktiver innholdet du vil se i DRR-en. Dette inkluderer hvorvidt
du vil vise et gradnett og skaleringsinformasjon:

Den virkelige skalaen til gradnettet kan være på isosenternivå eller på avbildningsnivå,
avhengig av konfigurasjonen til iPlan RT Dose og Physics Administration. Når du bruker
gradnettet til posisjonering, må du verifisere nøye at skalaen er stilt inn i henhold til
posisjoneringsprosedyren.
Du kan også velge DRR-informasjonen som skal brukes på utskrifter (se side 399) og i
behandlingsdataene som eksporteres via DICOM (se side 373).

Fysikerens verifisering
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Slik endrer du DRR-merker og vinkler

Trinn

1.

Velg behandlingsgruppen i Functions-området og klikk på Properties. Dialogboksen
Properties vises.

2.

Velg fanen DRRs. Du kan velge en stråle og angi et navn og gantry- og benkevinkler.

Imager defineres med Physics Administration-verktøyet.
Innholdet i DRR-overlappinger finner du i side 356.
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10.3.2 Fysikerens godkjenning

Slik aktiverer du godkjenning

I funksjonsområdet klikker du på Plan Approval.

Slik gjennomgår du planstatus

Trinn

1.
Hvis behandlingsplanen inneholder uregelmessigheter, vises nå dialogboksen Plan Sta-
tus (se side 282). Feil og advarsler må gjennomgås spesielt nøye, og behandlingsplanen
skal korrigeres der det er nødvendig, før man fortsetter.

2.

• Hvis du bestemmer deg for ikke å endre behandlingsplanen, trykker du på OK i dialog-
boksen Plan Status for å åpne dialogboksen Approval.

• Hvis du vil endre behandlingsplanen, trykker du på Cancel for å lukke dialogboksen
Plan Status. Når du har foretatt de nødvendige endringene i behandlingsplanen, klik-
ker du nok en gang på Plan Approval i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Ap-
proval.

Dialogboksen Approval

Figur 211 

Slik godkjenner du planen

Trinn

1.

I dialogboksen Approval må bestemte brukere godkjenne behandlingsplanen. Man kan
benytte enten én eller to godkjennere, avhengig av hvordan iPlan RT Dose ble konfigu-
rert.
• I hvert Authorized by-felt angir du brukernavnet som brukes til å logge på planleg-

gingsstasjonen, samt et annet gyldig brukernavn (se side 347).
• Angi tilhørende passord for hver bruker.

2. Klikk på OK for å bekrefte godkjenningen.

3. Nå blir du bedt om å lagre den godkjente behandlingsplanen (se side 52).

4. Når behandlingsplanen er lagret og godkjent, vises en melding om dette.

Fysikerens verifisering
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Slik trekker du tilbake godkjenning av plan

Om nødvendig kan godkjenningen av planen når som helst trekkes tilbake med knappen Revoke
Approval i dialogboksen Approval (se side 360).
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10.4 Trekke tilbake godkjenning av behandlingsplan
10.4.1 Trekke tilbake godkjenning av plan

Generell informasjon

Når en behandlingsplan er godkjent, er det mulig å trekke tilbake godkjenningen, for eksempel
hvis du vil endre planen.
Alle brukere som har autorisasjon til å godkjenne en behandlingsplan, kan også trekke tilbake
eksisterende godkjenninger.

Dialogboksen Approval

Figur 212 

Trekke tilbake godkjenning av plan

Trinn

1. I funksjonsområdet klikker du på Plan Approval.

2.
I dialogboksen Approval som nå vises, vises autorisasjonsfeltene i grått.
Vil du trekke tilbake godkjenningen, klikker du på Revoke Approval.

Trekke tilbake godkjenning av behandlingsplan
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Trinn

3.

I dialogboksen Authorization angir du brukernavnet og passordet som ble brukt til å log-
ge på planleggingsstasjonen.
For å kunne fjerne godkjenningsstatus fra en godkjent behandlingsplan må du ha de nød-
vendige tilgangsrettighetene.

4. Klikk på OK for å trekke tilbake godkjenning av en behandlingsplan.
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Trekke tilbake godkjenning av behandlingsplan
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11 ARKIVOPPRETTING
11.1 Opprette et nytt arkiv

Slik aktiverer du arkivoppretting

Klikk på New Archive i alternativområdet på veivisersiden Load Archives, som vises like etter
oppstart av programvaren (se side 65).

Veivisersiden New Archive

Figur 213 

Slik velger du arkivtype

Trinn

1. På veivisersiden New Archive velger du ønsket arkivtype ved å klikke på det tilhørende
navnet eller ikonet.

2. Klikk på Next for å definere ønskede innstillinger.

MERK: Kun aktiverte (lisensierte) dataformattyper, for eksempel Brainlab-formatet, er angitt på
siden New Archive.
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11.1.1 Innstillinger for det nye arkivet: Brainlab-format

Generell informasjon

Dette arkivet brukes til data i det avanserte Brainlab-formatet. Innstillingene du definerer i dette
trinnet, kan senere justeres når som helst ved hjelp av knappen Settings på veivisersiden Load
Archives.

Veivisersiden Brainlab Format

Figur 214 

Slik stiller du inn grunnleggende Brainlab-innstillinger

Trinn

1. Skriv inn et passende navn for arkivet i feltet Archive Name.

2.
• I feltet Data path angir du filplasseringen for pasientdataene manuelt.
• Eventuelt kan du navigere til det relevante nettverket eller den lokale plasseringen ved

hjelp av Browse-knappen.

3. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

4. Klikk på OK for å gå tilbake til veivisersiden Load Archives, der du kan laste inn det øn-
skede arkivet, som beskrevet på side 65.

Opprette et nytt arkiv
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12 EKSPORT
12.1 Eksportoversikt

Tilgjengelige eksportalternativer

iPlan RT Dose har følgende eksportalternativer:
• Doseeksport (se side 366)
• Eksport via DICOM og andre formater (se side 373)

Sikkerhetsmerknader

Eksportalternativene gir mulighet til å endre navnet og/eller ID-en til en pasient. Denne
funksjonen må imidlertid brukes med ekstrem forsiktighet, fordi den kan føre til forveksling
av behandlingsplaner for ulike pasienter.
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12.2 Doseeksport
12.2.1 Eksportere doseinformasjon

Generell informasjon

Denne funksjonen aktiverer volumetrisk, planar eller lineær dosefordelingsinformasjon som skal
eksporteres til en fil.

Slik aktiverer du doseeksport

Klikk på Dose i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet. En dialogboks vises som
inneholder aksiale, koronale og sagittale bildevisninger og en tilsvarende dosevisning.

Dialogboksen Dose Export

Figur 215 

Definere eksportdata

Komponent Funksjon

Region selection

Du kan velge en region som doseinformasjon skal eksporteres for.
Dette kan gjøres etter:
• Volum
• Skanneplan (aksialt, koronalt eller sagittalt)
• Lineær retning (venstre-høyre LR, anterior-posterior AP, fot-hode

FH)

Doseeksport
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Komponent Funksjon

Dose Range

Du kan definere:
• Koordinater som bestemmer dosedataområdet som skal eksporte-

res: (L og R), (A og P), (F og H).
• En tilsvarende Step-størrelse (i millimeter) for hvert koordinatpar.

Bilderamme

Du kan definere dosedataområdet som skal eksporteres ved å plas-
sere musepekeren på den blå rammen i en av bildevisningene og ju-
stere rammen.

• Du kan bruke gjeldende isosenter (behandlingsgruppe) som refe-
ranse når du definerer doseområdet.

• Du kan også rulle med musen gjennom tilgjengelige snitt for å fin-
ne den aktuelle interesseregionen.

Export filename
Du kan legge inn et filnavn, for eksempel Dose_Export.txt.
Standard bane er C:\Brainlab\Export\Dose\. Dette kan endres ved
hjelp av Browse ...-funksjonen.

Single Beam Export Se nedenfor.

Enkle eller flere filer

Alternativer

Hvis du vil eksportere en separat fil for hver planlagte stråle eller lysbue, aktiverer du Single
Beam Export.
• Hver eksporterte fil angir den totale dosen gitt av den aktuelle strålen eller buen for alle frak-

sjoner.
• Navnet på hver eksporterte fil er filnavnet som er lagt inn i Export filename som et tillegg til

navnet på behandlingsgruppen og det aktuelle behandlingselementet.

Hvis den totale doseinformasjonen for hele planen skal eksporteres til en enkelt fil, må Single
Beam Export deaktiveres.
• Den eksporterte filen inneholder den totale dosefordelingen for hele planen for alle fraksjone-

ne og inkluderer også alle aktive dosematrisekomponenter.
• Navnet på hver eksporterte fil er filnavnet oppført under Export filename.

Om eksporterte filer

Alle eksporterte filer starter med samme topptekstinformasjon som beskriver
programvareversjonen, pasienten, behandlingstypen, stråledata osv.

EKSPORT

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 367



Antallet planer, rekker og kolonner er inkludert, i tillegg til informasjon om enheten i
tabelloppføringene.

Slik utfører du eksporten

Klikk på OK å utføre eksporten.

Doseeksport
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12.2.2 Eksportere fluensdosen

Generell informasjon

Du kan bruke denne funksjonen til å eksportere dosefordelingene for individuelle stråler (konforme
og IMRT) i behandlingsplanen.
Ved å bruke et homogent, rettvinklet fantom og bestråle de individuelle feltene på film, kan du
sammenligne dosefordelingen for hver stråle med målte verdier, for eksempel for å utføre IMRT
QA med enkel stråle.
For sammenligningsformål er de aktuelle strålene justert loddrett på fantomoverflaten.

Den eksporterte dosen er basert på MU-verdien for en enkel fraksjon og blir beregnet med
Pencil Beam-algoritmen. Monte Carlo-algoritmen brukes ikke i dette tilfellet.

Slik aktiveres Fluence Dose-eksport

Klikk på Fluence Dose i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for buebehandlinger. På grunn av dette kan bare
stråleinformasjon eksporteres for komposittplaner som inneholder buer og stråler.

Dialogboksen Fluence Dose

Figur 216 

Definere eksportdata

Komponent Funksjon

Phantom Properties

Denne informasjonen brukes til å opprette en vevsmodell for vannfanto-
met som brukes til doseberegning.
Angi Electron Density for fantomet og fantomdimensjonene (AP, LR og
FH).
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Komponent Funksjon

Isocentric Setup

I Depth-feltet skriver du inn den geometriske dybden i filmplanet (A-P-ret-
ning) fra fantomoverflaten. Dette planet definerer også isosenterplanet.
• I LR- og FH-retningen skal isosenteret plasseres midt i fantomet.
• Dybdeverdien kan ikke være større enn AP-verdien som er angitt i fan-

tomegenskapene.
SSD-feltet (kilde-felt-avstanden) angir kilde-isosenter-avstanden (gitt i
maskinprofilen) minus den geometriske dybden.

Used Element MU

Hvis avmerkingsboksen Use Element Single Fraction MU er aktivert,
brukes MU-verdiene for de individuelle strålene i planen for en enkel frak-
sjon til å beregne dosefordelingene.
Hvis denne avmerkingsboksen er deaktivert, skriver du inn en brukerdefi-
nert verdi (> 0) som skal brukes på alle strålene, i Element MU-feltet.

Export Parameters
Legg inn Grid Size som skal brukes på fluensdoseeksport.
Definer Number of Pixels i x- og y-retningen fra isosenterpunktet. Dette
definerer dataområdet som skal eksporteres.

Slik eksporteres nødvendige data

Trinn

1.
Filename-området viser eksportmappen for fluensdata.
Du kan endre denne med Browse ...-funksjonen. Standard bane er C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Skriv inn et filnavn, for eksempel Fluence_Export.txt.
Den eksporterte filen begynner med topptekstinformasjon som beskriver programvarever-
sjonen, pasienten, behandlingstypen, stråledata osv.
Antallet plan (lik antallet elementer), antallet rekker og antallet kolonner er inkludert, så
vel som informasjonen om enheten for tabelloppføringer.

3. Klikk på OK for å starte eksporten.

Doseeksport
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12.3 Eksport via DICOM og andre formater

Generell informasjon

Du kan bruke Export Wizard for å eksportere en godkjent behandlingsplan:
• til et DICOM-arkiv
• til pasientposisjoneringssystemet ExacTrac

Hvis planleggingsinformasjon fra iPlan RT, f.eks. behandlingsposisjoner, blir eksportert
direkte til og brukt av hvilket som helst pasientposisjoneringssystem (ved å bruke enten
Export to ExacTrac eller DICOM-eksport), må den tilknyttede behandlingsplanen fra iPlan
RT brukes til behandlingen.

Dialogboksen Save Archives

Når du klikker på Export Wizard i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet, vises denne
dialogboksen.

Figur 217 

Arkivtype

Velg ønsket arkivtype:

Komponent Funksjon

Velg dette ikonet til eksport av posisjoneringsdata i ExacTrac-format.

Velg dette ikonet (standardnavn: DICOM Export) til eksport til den lokale
harddisken.

Velg dette ikonet (standardnavn: DICOM Network Push) til eksport til et ek-
sternt PACS eller Record & Verify-system.
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MERK: Ekstra eksportarkiver (for eksempel for ekstra PACS-systemer) kan opprettes slik det er
beskrevet på side 389.
 

Opprette nye arkiver

Et nytt arkiv opprettes med funksjonene i panelet til høyre for dialogboksen.

Komponent Funksjon

New Archive Gjør det mulig å spesifisere arkivtypen og innstillingene for et nytt arkiv.

Settings
Definerer spesifikke innstillinger for det valgte arkivet.
• For DICOM-arkivinnstillinger, se side 389
• For ExacTrac-arkivinnstillinger, se side 386

Delete Sletter permanent alle valgte filer. Systemet ber alltid om endelig bekreftelse
før det sletter filer (se Side 60).

Logfile ... Viser en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført
så langt (se Side 72).

Fortsette med eksport

Klikk på Next for å fortsette med dataeksport.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.1 Eksport via DICOM

DICOM-samsvar

iPlan RT Dose bruker DICOM 3.0 Merge Library som overføringsprotokoll til tredjepartssystemer.
DICOM legger til rette for generell interoperabilitet mellom ulike leverandørsystemer. DICOM RT
(stråleterapi) slik det brukes i iPlan RT Dose, er den nyeste undergruppen av DICOM-objekter
som brukes til overføring av spesifikke digitalbilde-, grafikk- og ikke-bildedata mellom to eller flere
systemer.
For detaljert informasjon, se den nyeste DICOM-samsvarserklæringen på www.brainlab.com/
dicom.
DICOM-konfigurasjonen utført av Brainlab er på ingen måte en garanti for at interoperabiliteten
alltid er riktig. Brukerne må kontrollere at deres utstyr er fullt funksjonelt og produserer nøyaktige
resultater.
Gjennomgå nøye strukturformer som er importert fra eller eksportert til tredjeparts
planleggingssystemer. DICOM-standardens egenart gjør at noen strukturer kanskje modifiseres
under overføring eller blir utilsiktet endret. Dette kan skje på grunn av ulike tolkninger av DICOM-
standarden mellom forskjellige TPS-leverandører.

Sikkerhetsmerknader

DICOM i seg selv garanterer ikke interoperabilitet. Samsvarserklæringen legger imidlertid
til rette for en førstenivåvalidering av interoperabilitet mellom ulike applikasjoner som
støtter den samme DICOM-funksjonaliteten. Samsvarserklæringen skal leses og forstås i
sammenheng med DICOM-standarden.

I samsvar med IEC 62274 "Safety of radiotherapy record and verify systems", kapittel 6.6
"Data acceptance", bør oppsettdataene for behandlingsmaskinen og andre
pasientbehandlingsdata bare være tilgjengelig for behandling etter at operatøren har
bekreftet at dataene er gjennomgått for riktighet og fullstendighet.

Eksporten må verifiseres ved å sammenligne behandlingsparametre som genereres i iPlan
RT Dose (for eksempel slik det vises på utskriften) med de i ditt
behandlingsstyringssystem og din behandlingskonsoll.

Kontroll av utstyret

I samsvar med IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy",
kapittel 11 "Caution to Users", skal kjøpere av strålingsonkologiutstyr kontrollere at deres
utstyr kommuniserer på riktig måte med annet utstyr og kan overføre informasjon med
DICOM-protokoller og -definisjoner.

Datagjennomgang og godkjennelse

En godkjenningsmekanisme følger med av praktiske grunner for å påse at behandlingsdata har
blitt gjennomgått for riktighet og fullstendighet før pasientbehandlingen begynner (se side 347).

I samsvar med IEC 62083 skal brukeren kontrollere at alle parametre for
planleggingsplanen har blitt godkjent før de eksporteres til et tredjepartssystem.

EKSPORT

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 373



12.3.2 DICOM-eksport: Aktivering

Før du begynner

Eksport via DICOM er bare mulig etter at behandlingselementer (stråler eller buer) har blitt
definert. Når det gjelder IMRT-stråler og HybridArcs, må optimering utføres (se side 305).
Behandlingsplanen må også lagres (se side 52) før den kan eksporteres via DICOM.
Selv om DICOM-eksport er teknisk mulig for godkjente og ikke-godkjente planer, blir eksporten
avbrutt hvis eksportplattformfilen er konfigurert for en m3 full integrering og planen ikke er
godkjent. I dette filellet krever programvaren godkjenning av planen.

Sikkerhetsmerknader

Siden DICOM-eksport kan konfigureres til å ikke automatisk tømme eksportmappen hver
gang eksport utføres, må du være spesielt oppmerksom for å unngå forveksling med
DICOM RT-behandlingsplaner som allerede er lagret i DICOM-eksportmappen.

Hvis iPlan RT Dose-programvaren har blitt konfigurert til å automatisk tømme
eksportmappen hver gang eksport utføres, skal den forhåndskonfigurerte
eksportkatalogen ikke endres uten å påse at filene i denne katalogen har blitt
sikkerhetskopiert der dette er nødvendig.

Slik aktiverer du DICOM-eksport

Trinn

1. Klikk på Export Wizard i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet.

2.
Velg enten:
• DICOM Export til eksport til den lokale harddisken.
• DICOM Network Push til eksport til et eksternt PACS eller Record & Verify-system.

3. Trykk på Next.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.3 DICOM-eksport: Planstatus

Generell informasjon

Hvis behandlingsplanen ikke har blitt godkjent, vises nå dialogboksen Plan Status (se side 282).
Feil og advarsler må gjennomgås spesielt nøye, og behandlingsplanen skal korrigeres der det er
nødvendig, før man fortsetter.

Planstatus

Figur 218 

Bestemme om planen skal endres

Alternativer

Hvis du ikke ønsker å endre behandlingsplanen, trykk på OK i dialogboksen Plan Status for å
fortsette til Object Selection (side 376).

Hvis du vil endre behandlingsplanen, trykker du på Cancel for å lukke dialogboksen Plan Sta-
tus. Når du har foretatt de nødvendige endringene i behandlingsplanen, klikker du på Export
Wizard på nytt for å aktivere DICOM-eksport for den endrede planen.
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12.3.4 DICOM-eksport: Objektvalg

Generell informasjon

Når eksportarkivet har blitt valgt og innholdet i dialogboksen Plan Status er gjennomgått der dette
er nødvendig, kommer du til dialogboksen Object Selection.

Utføre eksporten

I Plan Details-delen øverst på skjermen finnes en del informasjon om behandlingsplanen,
inkludert pasientens navn og navnet som er tildelt behandlingsplanen. Dette kan redigeres om
nødvendig.
• En loggfil med informasjon om gjeldende DICOM-eksport kan åpnes via Logfile ... (se side 72).
• De andre funksjonene som er tilgjengelige i alternativområdet til høyre for dialogboksen,

varierer litt avhengig av eksportplattformfilen som er valgt for gjeldende arkiv (se side 389).
Når nødvendige innstillinger er gjort, klikk på Export for å utføre eksporten (se side 384).

Endringer i pasientnavnet og ID-en må gjøres med forsiktighet. Bruken av spesielle tegn
kan for eksempel resultere i utilsiktet duplisering av pasientfilen.

Uhensiktsmessig valg av data for eksport kan hindre eller forsinke pasientbehandlingen,
og deaktiverte objekter blir automatisk fjernet.

Innstillinger for klinisk studieplattform

Hvis datasett eksporteres via DICOM til bruk under kliniske studier, blir de oppførte DICOM-
objektene eksportert som standard og kan ikke fjernes.
Anonymisering utføres automatisk under eksport i samsvar med RTOG-standarden.

Resampling av bildedata

Under eksport av lokaliserte datasett blir bildepikseldataene resamplet basert på
lokaliseringsinformasjonen for å hente ut rettvinklede bilder. Dette gjelder også for
behandlingsplaner der referansesettet er forskjellig fra innrettingssettet. I så fall blir
referansesettet resamplet i koordinatsystemet for innrettingssettet.
Disse dataene er forskjellige fra de opprinnelige importerte CT-bildedataene. Du må ta en
gjennomtenkt avgjørelse om hvordan disse dataene skal behandles videre (for eksempel for
pasientposisjonering).

Eksport via DICOM og andre formater
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Dialogboksen Object Selection

Figur 219 

Komponent Funksjon

Auto Anonymize Anonymiserer pasientens navn og Patient ID.

Reset Gjenoppretter det opprinnelige pasientnavnet og Patient ID. Dette er bare
mulig før eksporten er ferdig.

Plan State Viser dialogboksen Plan Status (se side 282).

Select All Velger alle objekter.

Deselect All Fjerner alle objekter.
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12.3.5 DICOM-eksport: Eksportparametere

Dialogboksen Export Parameters

Figur 220 

Dialogboksens innhold

Komponent Funksjon

Create subdirectories Når denne er aktivert, blir eksporterte DICOM RT-objekter lagret i un-
derkataloger i stedet for i en enkel mappe.

Course ID Bane-ID-en skal bare legges inn hvis en Lantis/IMPAC-eksportplatt-
form ble valgt for eksporten.

Structures Hvis Include Isocenters as Points er aktivert, blir isosentrene ek-
sportert i DICOM RT Struct-objektet som strukturer.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Isosenterpunktdosen beregnet av iPlan RT Dose ekspor-

teres.
• Manual: En imitasjonsstråledose i Gy kan legges inn av brukeren.

Denne verdien skrives i den eksporterte DICOM-filen.
• Altered: Stråledosen beregnes som beskrevet på side 395. Under

visse forhold kan det forekomme uoverstemmelser mellom en en-
kel stråledose og 3D-dosevolummatrisen.

Dose Rate:
• Defined: Doseraten som ble valgt i behandlingsgruppen, blir ek-

sportert.
• Null: En doserate på 0 blir eksportert.
• None: Ingen verdi blir eksportert.

DRRs

Du kan velge Treatment Beam Views og Setup Views som skal ek-
sporteres. Du kan også legge til blad-/kjeveposisjoner i DRR-filene.
Dette kan brukes hvis tredjepartsystemet er i stand til å vise blad-/
kjeveinformasjon.

Hvis verdiene Actual, Manual eller Altered er valgt for stråledoseverdi på Export
Parameters-siden, vil den eksporterte verdien avvike fra doseverdien på det spesifiserte
punktet sammenlignet med iPlan RT Dose-applikasjonen eller utskriften.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.6 DICOM-eksport: Redusere objekter

Generell informasjon

Hvis antallet konturobjekter overskrider en grense satt av Brainlab, er det nødvendig å redusere
antallet objekter som skal eksporteres. Denne dialogboksen vises bare hvis grensen er
overskredet.

Dialogboksen Reduce Objects

Figur 221 

Slik reduseres antallet objekter

Trinn

1. Hvert objekt som skal eksporteres, er merket med en hake. Fjern avmerkingen på hvert
objekt som du ønsker å fjerne fra eksporten.

2. Når antallet objekter har blitt redusert til akseptabel grense, blir Next-knappen aktivert.

3. Klikk på Next for å fortsette med eksporten.
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12.3.7 DICOM-eksport: Konturgodkjenning

Generell informasjon

Hvis antallet konturpunkter per objekt må reduseres for eksport, vises denne dialogboksen. Den
gjør det mulig å verifisere at konturinformasjonen fremdeles er tilstrekkelig nøyaktig.
Denne dialogboksen vises bare hvis DICOM RT Struct-funksjonaliteten er innkjøpt.

Konturer i RT-struktursettene kan tolkes forskjellig av forskjellige systemer. En uønsket
retning, justering, vending eller avspeiling av konturene i forhold til bildene kan derfor
forekomme. Selv formen og volumet i strukturene kan variere noe fra system til system, på
grunn av ulike algoritmer som angir konturene. Av denne grunn må strukturene verifiseres
nøye etter import til et tredjepartsystem.

Dialogboksen Contour Approval

Figur 222 

Trinn

1. Velg interesseregionen (konturert objekt) på listen.

2. Bruk verktøylinjefunksjonene til høyre for dialogboksen til å justere bildevisningsinnstillin-
gene (kontrast, zoomfaktor, vist snitt osv.) for å muliggjøre maksimal ROI-visning.

3. I bildevisningen kan konturinformasjonen nå gjennomgås ved hjelp av funksjonene be-
skrevet på side 381.

4. Du kan gå til neste snitt som inneholder en redusert kontur, ved å trykke på Next Redu-
ced Contour.

MERK: En melding øverst til venstre i bildet angir om gjeldende bildesnitt inneholder reduserte
konturer.
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Funksjoner for konturgjennomgang

Komponent Funksjon

Show Spy Glass

Denne funksjonen tillater direkte sammenligning med originalen med
reduserte konturer.

Show Original and Redu-
ced De originale og reduserte konturene overlapper hverandre.

Show Original Bare de originale konturene vises.

Show Reduced Bare de reduserte konturene vises.

Ved å redusere konturene (antallet konturpunkter) kan små konturer bli deformert i større
skala enn store objekter, eller kan til og med forsvinne fullstendig. Du må derfor kontrollere
nøye konturenes riktighet etter at de er importert til et tredjepartsystem.

Brainlab lagrer konturene med svært høy nøyaktighet. På grunn av en begrensning i
DICOM kan antallet konturpunkter bli redusert før de blir skrevet til DICOM RT-
struktursettet. Du må derfor kontrollere nøye konturenes riktighet etter at de er importert til
et tredjepartsystem.

Størrelsen på eksporterte konturpunkter kan overskride det godkjente antallet
konturpunkter i et tredjepartsystem. Dette kan føre til uønsket deformering av konturene.
Du må derfor kontrollere nøye konturenes riktighet etter at de er importert til et
tredjepartsystem.
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12.3.8 DICOM-eksport: Dose-/DVH-innstillinger

Generell informasjon

Denne dialogboksen vises bare når det utføres full eksport. Den gjør det mulig å spesifisere
hvilken dosefordeling og DVH-informasjon som eksporteres til DICOM.
Se side 395.

Dialogboksen Dose Export

Figur 223 

Dialogboksens komponenter

Komponent Funksjon

Dose Region

I dette området velges doseinformasjonen som skal eksporteres:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (hele behandlingsplaninnholdet)

Dose Summation
Type

Du kan definere om dataene skal beregnes og eksporteres for:
• hele behandlingsplanen (Entire Plan)
• dose per forordning (Prescription)
• dose per behandlingsstråle (Beam)

Hvis du velger Beam, kan programvaren gå tom for minne ved et stort an-
tall stråler med store dosevolumer definert.

Export DVHs

Aktiver avmerkingsboksen for å velge følgende for eksport:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Eksport via DICOM og andre formater
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Komponent Funksjon

Select Range
Definer koordinatene venstre-høyre (L og R), anterior-posterior (A og P)
og fot-hode (F og H) for å bestemme dosedataområdet som skal eksporte-
res.

Bilderamme

Du kan definere dosedataområdet som skal eksporteres ved å plassere
musepekeren på den blå rammen i en av bildevisningene og justere ram-
men.

• Du kan bruke gjeldende isosenter (behandlingsgruppe) som referanse
når du definerer doseområdet.

• Du kan også rulle med musen gjennom tilgjengelige snitt for å finne den
aktuelle interesseregionen.

• Marginen for rammestørrelsen kan også justeres med Margin-verdiset-
tingsboksen.

Eksportere informasjon

Hvis minnet som kreves for doseeksport overskrider tilgjengelig minne, kan det føre til
minneproblemer. En varselsmelding vises som gjør det mulig å avbryte operasjonen eller fortsette:

Figur 224 

Hvis målsystemet ikke kan lese mer enn én fraksjonering per behandlingsplan, blir planen
delt, og programvaren kan konfigureres til å opprette én DICOM RT-behandlingsplan for
hvert isosenter. Etter overføringen av målsystemet må du sørge for at alle planer har blitt
importert. Hvis noen planer ikke er riktig importert, kan den leverte dosen bli for lav
sammenlignet med forordnet dose. Hver individuelle plan viser et fortløpende nummer og
det totale antallet planer i sitt plannavn. Dessuten inneholder DICOM-filen en liste over
referanseplaner. Om nødvendig kan du informere produsenten av målsystemet om å sjekke
Brainlab-samsvarserklæringen for hvordan denne DICOM-funksjonen skal implementeres.
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12.3.9 DICOM-eksport: Avslutte eksporten

Slik utfører du eksporten

Når påkrevde innstillinger er gjort via dialogboksen Object Selection, utføres eksporten ved å
klikke på Export.

Eksportsammendrag

Figur 225 
Når eksporten er fullført, vises innholdet i dialogboksen Object Selection som nedtonet tekst i
denne dialogboksen. Dette bekrefter at eksporten var vellykket.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.10 Eksportere til ExacTrac

Generell informasjon

Du kan eksportere en godkjent behandlingsplan til bruk med pasientposisjoneringssystemet
Brainlab ExacTrac. Bare godkjente planer kan eksporteres.
MERK: Du blir automatisk bedt om å utføre ExacTrac-eksport etter DICOM-eksport (seside 373).
 

Slik aktiveres eksport til ExacTrac

Trinn

1. Klikk på Export Wizard i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet.

2. Velg Export to ExacTrac i dialogboksen Save Archives og klikk på Next.

Dialogboksen Summary

Figur 226 

Trinn

1. Velg bildesettene og objektene du vil eksportere, på trevisningen.

2. Hvis du ønsker å anonymisere pasientens navn og pasient-ID automatisk, klikker du på
Auto Anonymize.

3. Hvis du vil se en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført så
langt (se side 72), klikker du på Logfile...

4. Du starter eksporten ved å klikke på Export.

Eksportrestriksjoner

Bare datasett med maksimum skannelengde på 1 000 mm og under 400 snitt kan eksporteres.
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Sikkerhetsmerknader

Det er ditt ansvar å sikre at maskinens konfigurasjoner (blant annet kjeveinnstillinger) er
synkronisert mellom de ulike konfigureringsstedene (f.eks. systemet for
behandlingsplanlegging, systemet for record and verify og systemet for
behandlingslevering). En uoverensstemmelse mellom maskinkonfigurasjonen som brukes
til planlegging og den som brukes til behandling, kan føre til utilsiktet behandlingslevering
eller avbrutt klinisk arbeidsflyt.

Fargene i eksporterte bildesett kan avvike fra de opprinnelige fargene. To objekter med
ulike farger kan bli eksportert med samme farge.

For å hindre bruk av feil behandlingsplan under behandlingen må du alltid kontrollere at
den endelige planen for pasienten har blitt eksportert til ExacTrac, ved å sjekke
pasientnavn, ID, isosenternavn og eksporttid. Den relevante planen må også alltid
godkjennes før eksport.

Godkjenn alltid den endelige planen for å sørge for at den ikke utilsiktet blir endret.
Eksporter den endelige planen til et tredjepartsystem eller ExacTrac rett etter godkjenning.

Arkivinnstillinger for ExacTrac

Hvis du vil vise arkivinnstillingene for ExacTrac, velger du Export to ExacTrac og klikker på
Settings i Export Wizard:

Figur 227 

Komponent Funksjon

Archive Name Du kan endre arkivnavnet.

Data path Stedet der arkivfilene er.

Close application after
successful export Når denne er aktivert, vil iPlan RT Dose lukkes etter fullført eksport.
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Komponent Funksjon

Platform Viser plattformen for eksporten. På dette tidspunktet viser denne ba-
re ExacTrac.

EKSPORT

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 387



12.3.11 DICOM-eksport: Klinisk studie

Generell informasjon

Du kan redigere en viss beskrivende informasjon for den kliniske studien.
Informasjonen som kan velges på hver rullegardinmeny, er basert på informasjonen som er
oppført i den relevante kliniske studieplattformen (se side 393).
De gjenværende feltene kan fylles ut manuelt med relevant informasjon.

Slik aktiveres DICOM-eksport for kliniske studier

Trinn

1. Klikk på Export Wizard i Physicist’s Verification-trinnet.

2. Velg et DICOM eksport-arkiv ved hjelp av en ATC-eksportplattform.

Dialogboksen Clinical Trial

Figur 228 

Komponent Funksjon

Name Navnet som er tilordnet sponsoren for den kliniske studien.

Protocol ID Den relevante protokoll-ID-en for den aktuelle kliniske studien.

Protocol Name Tilleggsinformasjon om den valgte protokollen som definert i den
valgte kliniske studieplattformen (se side 393).

Site ID Stedets ID på klinikken der studien skal utføres.

Site Name Stedsnavnet på klinikken der studien skal utføres.

Case Number Kasusnummeret for gjeldende kliniske studie.

Submission type Status for dataene (Initial, Correction eller Final).

Coordinating Center Koordinerende organisasjon for den kliniske studien.
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12.3.12 DICOM-arkivdefinisjon

Generell informasjon

iPlan RT Dose støtter DICOM-eksport til den lokale harddisken og via DICOM Push til et eksternt
arkiv, f.eks. et PACS eller et Record & Verify-system.

Slik aktiverer du arkivdefinisjonen

Trinn

1. Klikk på Export Wizard i Export-delen i Physicist’s Verification-trinnet.

2. Klikk på New Archive i dialogboksen.

3.

I dialogboksen New Archive som nå vises, velger du ett av følgende:
• DICOM export to file system for å opprette et arkiv for harddiskeksport.
• DICOM export to PACS via Network for å opprette et arkiv for eksport til et eksternt

PACS eller Record & Verify-system.

DICOM: Side for harddiskeksport

Figur 229 

Slik stiller du inn DICOM: Innstillinger for harddiskeksport

Trinn

1. Skriv inn et passende navn for arkivet i feltet Archive Name. Standardnavnet er DICOM
Export.
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Trinn

2.
• I feltet Data path angir du filplasseringen for pasientdataene manuelt.
• Som et alternativ kan du navigere til den relevante lokale banen ved hjelp av Browse-

knappen.

3. I AET-feltet kan du legge inn applikasjonstittelen definert for iPlan RT Dose i klinikken.
Mer informasjon er tilgjengelig fra Brainlab support.

4.

Bruk rullegardinmenyen Platform og velg den aktuelle eksportplattformfilen.
Alternativene tilgjengelig under DICOM-eksport vil variere noe avhengig av eksportplatt-
formfilen som er valgt (se side 392).
MERK: For kliniske studieeksporter må den forhåndskonfigurerte ATC Export-plattformen
være valgt for å starte dialogboksen Clinical Trial. Se side 393.
 

5. Bruk rullegardinmenyen Archive for follow up export og velg den aktuelle m3-installa-
sjonen i tilfelle full m3-integrering.

6. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

7. Klikk på OK for å gå tilbake til veivisersiden Save Archives der du kan eksportere til det
relevante arkivet slik det beskrives på side 374.

DICOM: Side for PACS-eksport

Figur 230 

Slik stiller du inn DICOM: Innstillinger for PACS-eksport

Trinn

1. Skriv inn et passende navn for arkivet i feltet Archive Name. Standardnavnet er DICOM
Network Push.

2. Skriv inn de relevante detaljene i feltet Server name or IP address og i feltet Server port
number.

3.
Skriv inn applikasjonstittelen som er definert for PACS-serveren, i feltet Server AET.
• Det skilles mellom små og store bokstaver i applikasjonstittelen.
• Mer informasjon er tilgjengelig fra Brainlab support.

4. Skriv inn den lokale applikasjonstittelen for forespørselen i feltet Local AET for Query.

Eksport via DICOM og andre formater
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Trinn

5.
Bruk rullegardinmenyen Platform og velg den aktuelle eksportplattformfilen.
Alternativene tilgjengelig under DICOM-eksport vil variere noe avhengig av eksportplatt-
formfilen som er valgt (se side 392).

6. Bruk rullegardinmenyen Archive for follow up export og velg den aktuelle m3-installa-
sjonen i tilfelle full m3-integrering.

7. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig. Et tilsvarende tidsavbrudd for
tilkoblingsoppsettet skal angis i sekunder i feltet Timeout (s).

8. Klikk på OK for å gå tilbake til veivisersiden Save Archives der du kan eksportere til det
relevante arkivet slik det beskrives på side 374.
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12.3.13 DICOM-plattformfiler

Generell informasjon

Avhengig av den tiltenkte senere bruken av eksporterte DICOM-data på din klinikk har Brainlab
support forhåndsdefinert ulike eksportplattformfiler i henhold til dine krav.
• Alternativene som er tilgjengelige for deg under eksporten, vil variere noe avhengig av

innstillingene som var konfigurert i eksportplattformfilen som ble valgt for gjeldende arkiv (se
side 389).

• Av sikkerhetsgrunner kan eksportplattformfilene for behandlingsplaner bare redigeres av
Brainlab support.

• Bruk av standard eksportplattform kan gi uriktig behandling.
• Plattformfilene for kliniske studier kan imidlertid redigeres av den ansvarlige legen som

beskrevet nedenfor.

Eksport via DICOM og andre formater
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12.3.14 Innstillinger for klinisk studieplattform

Generell informasjon

Prøvekliniske studieplattformer lagres som *.xml files under: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Du bør opprette en separat plattformfil for sponsor av klinisk studie. Dette gir deg muligheten til

å forhåndsdefinere standardinnstillinger (se tabellen nedenfor) for alle kliniske studier av en
spesiell type.

• Individuelle innstillinger for hver klinisk studie kan så utføres i dialogboksen Clinical Trial under
DICOM-eksport (se side 388).

MERK: Mens DICOM Export-plattformfilene blir ugyldige hvis de redigeres av uautoriserte
personer, er de kliniske studieplattformene ubeskyttet og kan redigeres av brukeren.
 

Kode Type verdi Forklaring

SponsorName streng Sponsor for den kliniske studien, for eksempel RTOG,
NSABP, JCOG osv.

CoordCenter streng Koordineringssenter for evaluering av den kliniske stu-
dien.

SiteID naturlig tall Studiestedets ID gis av koordineringssenteret.

SiteName streng Stedsnavnet kan oppføres i dialogboksen Clinical Trial
under DICOM-eksport.

SubmissionType "Correction",
"Initial", "Final" Type innsending.

ProtocolList
entries naturlig tall Totalt antall oppføringer lagt til på protokollisten.

Protocol number naturlig tall
Nummer tildelt en enkel protokollisteoppføring som defi-
nerer rekkefølgen i rullegardinmenyen i dialogboksen
Clinical Trial.

Protocol/ID streng Den korte ID-en for den relevante kliniske studieprotokol-
len, for eksempel RTOG0415.

Protocol/Name streng Lang beskrivelse av den kliniske studien.
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12.3.15 Verifisere eksportresultatene (DRR)

Generell informasjon

For hvert isosenter blir to oppsettbilder eksportert i retningene 0° og 90°. Ett stråleperspektivbilde
(BEV) for hver stråle blir også eksportert med MLC-konturene og objektkonturene, avhengig av
konfigurasjonen i Physics Administration.
• For IMRT-behandlinger viser BEV-bildene startposisjonen med MLC-formen som samsvarer

med PTV sin omgivende kontur.
• I tilfelle dynamiske buer viser BEV-bildet det innledende MLC-feltet.

Informasjonen som vises i de eksporterte DDR-ene (for eksempel om den radiologiske MLC-
formen eller den fysiske objektformen blir vist) kan konfigureres i RTPlan-egenskapene (se side
160).

Det er bare mulig å eksportere segmenterte objekter til DICOM RT-bildene på riktig måte
hvis pikselbredden og pikselhøyden er satt til samme verdi.

Eksportert DRR

Figur 231 

Definere DRR-eksport

Hvorvidt DRR-er blir eksportert og hvilken informasjon disse skal inneholde, kan defineres i
behandlingsplanegenskapene (se side 356) og i behandlingsgruppeegenskapene (se side 357).
MERK: Vær oppmerksom på at eksport av tilleggsinformasjon i DRR-er kan påvirke
mønstersamsvaret under senere behandlingsoppsett.
 

Se Brukerveiledning for programvare, Physics Administration 4.5.

Segmenteringen av objekter er basert på en lavere oppløsning enn den opprinnelige
bildeserien. Objektkonturene er derfor kanskje ikke så nøyaktige som det viste vevet.
Strukturene, spesielt isosentrene, er bare inkludert for orienteringsformål. Ikke bruk
konturer eller MLC-former til pasientposisjonering.
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12.4 Eksportbakgrunn: Behadlingsdose i DICOM RT
Plan

Generell informasjon

Når doseforordningen er ferdig, kan det utføres doseeksport. En eksportert behandlingsplan
inneholder informasjon om behandlingsplanen, for eksempel lineærakseleratorens gantry,
kollimatorposisjon, MLC-former, MU-er osv. Verdiene som eksporteres for forordnet dose,
avhenger av om:
• Dosen er forordnet bare til én PTV - den foreskrevne verdien i dette tilfellet er lik den faktiske

verdien.
• Behandlingen inkluderer flere forordninger til flere PTV-er - disse forordningene har gjensidig

innflytelse på hverandre.

Eksempel på håndtering av to PTV-er

I eksempelet nedenfor krysser én PTV 1-stråle over PTV 2, og tilføyer en betydelig dosemengde
til forordningen for PTV 2.

Figur 232 
Dette påvirker de eksporterte doseverdiene slik:
• Som vist ovenfor samsvarer ikke enkle stråledoser for PTV 2 med den forordnede

isosenterdosen på 75 Gy. Forskjellen på 15 Gy tilføyes med én stråle PTV 1 som krysser PTV
2.

• Når denne planen eksporteres til et R&V system, vil den enkle stråledosen, multiplisert med
fraksjonene, bli 60 Gy for PTV 2.

For å eliminere dette avviket fra den opprinnelige forordningen blir det beregnet en faktor under
eksporten av iPlan RT Dose som korrigerer den enkle stråledosen og derfor den totale
forordnede dosen for R&V-systemet. MU-verdiene blir ikke påvirket.
Eksempelverdiene for de fire strålene som bestråler PTV 2, påvirket av 10 Gy-strålen i PTV 1:

Stråler Fraksjoner Doseforordning/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50
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Verdier etter eksport til R&V system:

Stråler Fraksjoner Doseforordning/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Tredjeparteksport

Siden noen tredjepartsapplikasjoner ikke forventer mer enn én fraksjonering i en enkel plan, kan
iPlan RT Dose separere behandlingsplaninnholdet for eksport. I motsetning til tidligere versjoner
av iPlan RT Dose blir standard planseparering ikke lenger utført per behandlingsgruppe/
isosenter, men i stedet per forordning. Hver eksporterte behandlingsplan inneholder nå én
fraksjonering og alle relaterte stråler (uansett hvilken behandlingsgruppe/isosenter de tilhører).
Fra bakoverkompatibilitet er det fremdeles mulig å konfigurere planseparering per
behandlingsgruppe ved bruk av eksportplattformen. Ta kontakt med Brainlab support for mer
informasjon.
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12.5 Varian MLC-eksport

Generell informasjon

Hvis MLC-dataene ikke kan sendes til Record & Verify-systemet via DICOM, kan du bruke
funksjonen Create Varian MLC file(s) i behandlingsplanleggingstrinnet til å skrive MLC-dataene
til en forhåndsfigurert mappe på harddisken til arbeidsstasjonen.
Du kan deretter lagre manuelt de respektive filene på et bærbart datalager og gjøre dem
tilgjengelige på Novalis/MLC-arbeidsstasjonen.

Hvis det brukes Varian MLC-filer med MU-porsjonerte stråler/buer, blir bare én MLC-fil
skrevet. Denne filen må brukes for alle porsjoner av strålen! Det skrives separate filer for
delt felt-IMRT, én for alle porsjoner av hvert IMRT-underfelt.

Hvis det brukes Varian MLC-filer, må det alltid påses at det brukes riktig MLC-fil for den
respektive strålen/buen. Påse at stråle- og buenavnene er unike og lette å identifisere!
Stråle- og buenavnene må ikke ha mer enn 20 tegn. Lengre navn vil ikke bli skrevet til
Varian MLC-filer og må forkortes før MLC-fileksport. Varian MLC-filer skal ikke endres
manuelt, da det kan føre til forveksling av ulike stråler eller buer.

Som en del av den pasientspesifikke kvalitetssikringen anbefaler Brainlab at sykehuset
utarbeider og gjør tilgjengelig en sjekkeliste som sikrer følgende:
• Den riktige Varian MLC-filen blir brukt.
• De riktige strålene og buene brukes.
• MLC-filen som brukes er den som passer til den endelige godkjente behandlingsplanen.

Sørg alltid for å eksportere Varian MLC-filer som tilhører den godkjente DICOM-planen.

Opprette Varian MLC-fil(er)

Trinn

1. Velg RTPlan på listen i funksjonsområdet i Treatment Planning-trinnet.

2. Klikk på Create Varian MLC file(s) for å eksportere de respektive filene.

3.

Hvis de eksporterte filene opprettes på en vellykket måte, vises en melding om dette.

4. Klikk på OK for å bekrefte meldingen.
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13 SKRIVE UT
BEHANDLINGSDATA

13.1 Generere dokumentutskrifter

Generell informasjon

Når behandlingsplanen er fullført, kan den skrives ut med Print-knappen på verktøylinjen.
• Du kan velge hvilke dokumenter som skal skrives ut, på en liste.
• Du kan forhåndsvise dokumentene og lagre dem i PDF-format.
• Du kan konfigurere dokumentinnholdet.
• En målposisjoneringsenhet kan også spesifiseres for å generere overlappinger for

kraniebehandling.

Slik aktiverer du utskriftsfunksjonen

Trinn

Klikk på Print-knappen for å åpne dialogboksen for utskrift.

SKRIVE UT BEHANDLINGSDATA

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 399



Utskriftsdialogboksen

Figur 233 

Utskriftsdialogboksens innhold

Nr. Komponent

① Forhåndsvisning

② Valg av målposisjoneringsenhet

③ Dokumentvalgliste

④ Funksjoner for innholdsgenerering

⑤ Skriverbehandlingsfunksjon

Sikkerhetsmerknader

Alle behandlingsplanrapporter må være godkjent av en kvalifisert person før
informasjonen de inneholder brukes til strålebehandling.

Alle utskrevne koordinater er kun gyldige med kompatible posisjoneringssystemer (se side
20).

Generere dokumentutskrifter
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13.1.1 Forhåndsvisning av dokumenter

Slik forhåndsviser du et dokument

Trinn

1.

Navnene på de tilgjengelige dokumentene vises på listen Select Documents.

2.

Du kan vise et dokument i forhåndsvisningsområdet ved å klikke på navnet på listen.

Tilgjengelige dokumenter

Figur 234 

Kriterier for TaPo-overlegg

Dokumentet TaPo Overlays kan ikke opprettes hvis:
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• en kalibrert skriver ikke er tilgjengelig
• behandlingsplanen ikke inneholder lokalisert kraniedatasett
• behandlingsplanen ikke er godkjent

Slik velger du målposisjoneringsenhet

For å generere passende overlegg for lokalisert kraniebehandling må du velge ønsket
målposisjoneringsenhet.

Figur 235 
• Målposisjoneringsenhetene som er tilgjengelige på listen, avhenger av systemkonfigurasjonen

og hvilken type målposisjoneringsenhet som brukes på klinikken.
• Innholdet i det resulterende målposisjoneringsoverlegget varierer avhengig av hva du har valgt

her.

Verifiser maskinprofilinnstillingen med ytterligere en lysfeltkontroll for hver
målposisjoneringsutskrift.

Hvis overlegg for målposisjoneringsenhet brukes til pasientposisjonering, må den
tilhørende behandlingsplanen fra iPlan RT brukes til behandlingen, og behandlingsplanen
må ikke modifiseres med andre behandlingsplanleggingssystemer.
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13.1.2 Skrive ut behandlingsdokumenter

Generell informasjon

Hvis hver dokumentkonfigurasjon er tilfredsstillende (se side 405), kan behandlingsdokumentene
skrives ut.
MERK: TaPo-overlegg kan ikke skrives ut før kriteriene som beskrives i side 401 overholdes.
 

Slik velger du skriver

Du kan definere ulike skrivere for hvert dokument, for eksempel en blekkskriver for
målposisjoneringsoverlegg og en laserskriver for behandlingsdata.
Vil du definere en skriver, klikker du på skriverens navn ved siden av dokumentet og velger den
ønskede skriveren.

Slik skriver du ut dokumenter

Trinn

1. Merk av i boksen for hvert dokument som skal skrives ut. Du kan velge flere.

2. Klikk på Print Selection.

Kontroller nøye at rutenettet til det utskrevne overlegget tilsvarer rutenettet til
målposisjoneringsenheten eller bæreplatene.

Metriske enheter

Alle tall i iPlan angis i metriske enheter. Hvis det ikke angis noen enhet, skal det antas at enheten
er millimeter.
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13.1.3 Eksportering av behandlingsdokumenter

Generell informasjon

Du kan eksportere dokumentene direkte til en valgt bane som du verifiserer i dialogboksen Export
To. Du kan også endre filnavnene til de valgte dokumentene.

Figur 236 
Enkelte R&V-systemer kan importere disse behandlingsdokumentene automatisk. Ta kontakt med
R&V-produsenten for nærmere informasjon.
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13.2 Konfigurere dokumenter

Slik konfigurerer du dokumenter for utskrift

Trinn

Du konfigurerer dokumenter for utskrift ved å klikke på Configure Documents i funksjonsområ-
det på Print-skjermen.

Dialogboksen Configure Documents

Figur 237 
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13.2.1 Konfigurere TaPo-overlegg

Slik konfigurerer du TaPo-overlegg

Velg fanen TaPo Overlays i dialogboksen Configure Documents.

Fanen TaPo Overlays

Figur 238 

Komponent Funksjon

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Hvis behandlingsplanen inneholder flere isosentre, vil disse skrives
ut på det samme overleggsarket.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Hvert isosenter i behandlingsplanen skrives ut på et eget overleggs-
ark.

Paper Size Standardalternativet her er A4. Hvis du trenger andre papirformater,
kan spesialisten fra Brainlab support konfigurere disse for deg.
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13.2.2 Konfigurere PDF-dokumenter med DVH-grafer

Slik konfigurerer du PDF-dokumenter med DVH-grafer

Velg fanen DVH Graphs i dialogboksen Configure Documents.
Du kan lage en PDF som inneholder histogrammer med dosevolum for behandlingsobjekter
(f.eks. PTV-er og OAR-er).

Fanen DVH Graphs

Figur 239 

Komponent Funksjon

One Image per Page Hver DVH skrives ut på en egen side.

Four Images per Page Fire DVH-er skrives ut på hver side.

Separate chart per object En egen DVH opprettes for hvert objekt.

A chart with all objects En enkelt DVH opprettes for hvert objekt.
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13.2.3 Konfigurere PDF-er med dosefordeling

Slik konfigurerer du PDF-er med dosefordeling

Velg fanen Dose Distribution i dialogboksen Configure Documents.
Du kan produsere en PDF som for eksempel inneholder isodoselinjer, terskelinformasjon og
snittvisninger for behandlingsobjekter.

Fanen Dose Distribution

Figur 240 

Dialogboksens innhold

Komponent Funksjon

Orientation Selection Velg i hvilken retning snittet skal skrives ut.

Slices Selection

Velg:
• All Slices.
• Every other slice.
• PTV + Margin.
• Vil du velge spesifikke snitt for utskrift, bruker du Manual selection.
• Du kan også bla gjennom snittene ved å flytte musepekeren over for-

håndsvisningen av snittet, holde nede venstre museknapp og flytte
pekeren til høyre eller venstre.

Zoom
Zoomfaktoren for informasjon om dosefordeling:
• Whole Slice: et helt snitt
• PTVs + Margin: en zoommargin rundt en PTV

Page Layout
Du kan skrive ut dosefordelingsdataene med:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.
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Komponent Funksjon

Other Options

• Show Isodose Legend: aktiver tegnforklaring for informasjon om iso-
dose

• Hide tissue information: vis behandlingsområdet som et omriss,
uten informasjon om vev

• Show the Overview only: vis kun oversikten i PDF-en
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13.2.4 Konfigurere PDF-er med stråleperspektiv

Slik konfigurerer du PDF-er med stråleperspektiv

Velg fanen BEV i dialogboksen Configure Documents.
Du kan opprette en PDF som viser aktuelt stråleperspektiv for hvert av de planlagte
behandlingselementene. For IMRT-behandling inkluderes også fluenskart i utskriften.

Fanen BEV

Figur 241 

Komponent Funksjon

Page Layout
Du kan skrive ut stråleperspektivdata med:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Den relevante avstanden mellom kilde og bilde kan defineres i milli-
meter. Dette gjelder for BEV-bilder og bilder med fluenskart.

Konfigurere dokumenter
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13.2.5 Konfigurere PDF-er med DRR

Slik konfigurerer du PDF-er med DRR

Velg fanen DRRs i dialogboksen Configure Documents.
Du kan opprette en PDF som inneholder en DRR for hvert av de planlagte
behandlingselementene. Sykehusets spesifikke posisjoneringsprosedyre med DRR-er må
verifiseres før klinisk bruk.
Du kan konfigurere DRR-enes innhold i dialogboksen RTPlan Properties. Se side 356.

Fanen DRRs

Figur 242 

Komponent Funksjon

Paper Size Standardalternativet her er A4. Hvis du trenger andre papirformater,
kan spesialisten fra Brainlab support konfigurere disse for deg.

Page Layout
Du kan skrive ut DRR-er med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Du kan definere retningen til DRR-ene som skal skrives ut: Beam

Shots, eller
• Setup Shots.

Skaleringen som brukes i DRR-utskriftene, samsvarer ikke med skaleringen i et faktisk
røntgenbilde. For realistisk skalering må DRR-eksport gjennomføres med DICOM RT.

SKRIVE UT BEHANDLINGSDATA
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13.2.6 Konfigurere pasientposisjonering

Slik konfigurerer du pasientposisjonering

Velg fanen Patient Positioning i dialogboksen Configure Documents.
Du kan opprette en PDF som viser pasientens posisjon i forhold til benken og gantryet. For
lysbuebehandling viser utskriften av pasientmodellen pasientens start- og endeposisjon i forhold
til gantry for lysbuen.
Brainlab anbefaler at du bekrefter faktisk pasientposisjon i forhold til planlagt pasientposisjon,
f.eks. ved å kvittere utskriften.

Fanen Pasient Positioning

Figur 243 

Komponent Funksjon

Page Layout
Du kan skrive ut pasientposisjonen med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.

Konfigurere dokumenter
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13.3 Lagre behandlingsdokumenter

Generell informasjon

Funksjonen Save Selection på skjermbildet Print brukes til å lagre dokumentene som er aktivert
(en hake vises i den tilhørende avmerkingsboksen).
Standard lagringsplass er den aktive mappen for behandlingsplanen på planleggingsstasjonen.
Behandlingsdokumentene kan imidlertid lagres i en annen mappe om ønskelig.
Dokumenter som ikke er lagret med Save-funksjonen, slettes automatisk når programmet
avsluttes.
Av sikkerhetshensyn (for å sikre at utskriften utføres på en kalibrert skriver) kan ikke TaPo-
overlegg lagres.

Lagre dokumenter

Trinn

1. Merk av i avmerkingsboksen for dokumentet som skal lagres.

2.

Klikk på Save Selection. Dialogboksen Save Files vises.

3. Du kan endre standard filnavn for PDF-filene om ønskelig.

SKRIVE UT BEHANDLINGSDATA
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Trinn

4.

Hvis du vil endre utdatamappen, klikker du på Browse. Velg en ny plassering for filmap-
pen som vises.

5. Klikk på OK for å lagre de valgte PDF-dokumentene på ønsket plass.

Lagre behandlingsdokumenter
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13.4 Administrere skrivere

Generell informasjon

Funksjonen Manage Printers på skjermbildet Print viser tilgjengelige skrivere som kan kalibreres.

Figur 244 

Tilgjengelige skrivere

All tilgjengelige skrivere på planleggingsstasjonen står oppført i midten av dialogboksen.

Figur 245 

Alternativer

Hvis du vil deaktivere en skriver på listen, velger du den relevante listeoppføringen og klikker på
Disable.

Vil du aktivere en deaktivert skriver på nytt, velger du den på listen og klikker på Enable.

Slik angir du marginer

Trinn

1. Hvis utskriftsmarginene som er satt som standard ikke gir ønsket utskriftresultat, kan du
definere passende utskriftsmarginer ved hjelp av feltene under Margins [mm].

2. Når du trykker på Save, lagres margininnstillingene.

Slik aktiverer du skriverkalibrering

For å skrive ut målposisjoneringsoverlegg riktig, må den valgte skriveren være kalibrert riktig. De
andre dokumentene (se side 401) kan skrives ut med en ikke-kalibrert skriver.
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Du aktiverer skriverkalibrering ved å velge ønsket skriver på listen og trykke på Calibrate.

Dialogboksen Calibration

Figur 246 

Slik kalibrerer du en skriver

Trinn

1.
Klikk på Print Grid i dialogboksen Calibration.
X- og y-skalaen skrives nå ut på valgt skriver.

2.
Bruk en linjal til å måle den faktiske lengden til hele x- og y-skalaen på utskriften.
Den faktiske lengden kan variere i forhold til lengden som angis på utskriften. Formålet
med skriverkalibrering er å korrigere dette avviket.

3.
Angi målt verdi for x- og y-skalaen i riktig felt.
Hver verdi som angis, må ganges med 10, f.eks. angis 179,5 mm som 1795.

4. Klikk på Verify for å skrive ut en oppdatert x- og y-skala fra valgt skriver.

5.
Bruk en linjal til å måle den faktiske lengden til hele x- og y-skalaen på utskriften.
Den faktisk målte lengden og lengden som angis på utskriften, skal nå samsvare.

6.
• Hvis faktisk målt verdi og lengden som angis på utskriften samsvarer, klikker du på Ac-

cept for å fullføre skriverkalibreringen.
• Hvis ikke, trykker du på Print Grid og gjentar fremgangsmåten til verdiene samsvarer.

Kalibreringsresultat

Figur 247 
Når kalibreringen er gjennomført, angis skriveren som "calibrated" på skriverlisten.
Det er mulig å kalibrere flere skrivere for utskrift av behandlingsdokumenter.

Administrere skrivere
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Hva er adaptiv strålebehandling?

Generell informasjon

Adaptiv strålebehandling er en behandlingsmåte som kan forbedre behandlingsplanen ved å rette
seg etter endringer hos pasienten og i pasientens organer i løpet av behandlingsprosessen. Dette
kan være endringer i objekters volum og plassering på grunn av pasientoppsett, vektøkning eller -
tap eller som svar på behandlingen. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive er et beslutningsverktøy som leveres med iPlan RT. Det kan bare betjenes
med iPlan RT og iPlan RT Image. Det kan ikke brukes til omplanlegging.
iPlan RT Adaptive hjelper deg med å bestemme om en plan må endres for å forbedre
pasientbehandlingen, eller om den fortsatt er gyldig. Denne beslutningen baseres på ekstra
konusstråle-CT-skanninger eller ekstra planleggings-CT-skanninger. Dette setter deg i stand til å
forberede planen for enkel og rask omplanlegging i iPlan RT Dose.
Utgangspunktet er den opprinnelige behandlingsplanen som brukes til pasientbehandlingen i
øyeblikket. Etter hver fraksjon (eller hver gang en ny skanning - konusstråle-CT eller CT - er
tilgjengelig) blir det nye datasettet lagt til i den opprinnelige planen. Datasettene fusjoneres - rigid
og elastisk - og objektene overføres automatisk til det nye datasettet.
Legen/fysikeren kan nå utføre en vurdering basert på de nye konturene og doseoverlegget av den
opprinnelige dosefordelingen (beregnet for den opprinnelige planen), og bestemme om planen
fortsatt er gyldig.

Felles programvaregrensesnitt

iPlan RT Adaptive har samme brukergrensesnitt og felles GUI-funksjoner som iPlan RT og iPlan
RT Image.
Vanlige funksjoner omfatter:
• Innlasting av pasientdata
• Standard bildemanipuleringsfunksjoner

Arbeidsflyten iPlan RT Adaptive

Standardarbeidsflyten iPlan RT Adaptive brukes for å legge til nye eller ekstra datasett hver gang
det er tilgjengelig eller nødvendig:

Trinn

1. Last inn en behandlingsplan.

2. Importer flere datasett (konusstråle eller ekstra planlagte CT-skanninger).

3. Utfør bildefusjon for å bringe datasett inn i samme referanseramme.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Trinn

4.

Utfør objektmorfing. iPlan RT Adaptive søker etter de nyligste bildesettene for planleg-
gingobjektene som er definert i de andre fusjonerte settene. Du kan definere objektpar, og
objekter kan overføres fra ett sett til et annet uavhengig av skannedato. Dette er en ela-
stisk deformering.

5. Utfør objektendring etter behov. Dette setter deg i stand til å tilpasse de morfede objekte-
ne ved hjelp av standard objektmanipuleringsverktøy.

6. Gå gjennom de fysiske endringene av objekter over tid, og vurder om den opprinnelige
dosefordelingen er tilfredsstillende.

7. Velg om du vil beholde den opprinnelige behandlingsplanen, eller klargjør data for om-
planlegging med iPlan RT Dose.

Planer lagret med iPlan RT Adaptive kan ikke lastes inn med iPlan RT Dose før de er
klargjort for omplanlegging.

Hva er adaptiv strålebehandling?
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14.2 Vise og importere data

Generell informasjon

Du kan vise behandlingsplanen og importere nyligere datasett i trinnet View and Import.

Hovedskjermbildet

Figur 248 
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14.2.1 Legge til flere bildesett

Generell informasjon

Du kan importere nyligere pasientbildesett i behandlingsplanen. Det er bare mulig å legge til CT-
data.
Før du legger til nye bildesett i en eksisterende behandlingsplan, må du kontrollere at den
innlastede behandlingsplanen gjelder for samme pasient som de nye bildesettene, og at riktig
plan er lastet inn.

Sikkerhetsmerknader

Kvaliteten på konusstråle-CT-er kan variere betydelig. Sørg for at all informasjon vises
korrekt. I tilfelle bildekvaliteten (skanneområdet eller kontrasten) er utilstrekkelig, må
pasienten skannes på nytt, og denne skanningen må ikke brukes til ny validering av noen
planer.

iPlan RT kan bare vise Hounsfield-verdiinformasjonen per piksel som ble beregnet og
eksportert av skanneren. Vær omhyggelig når du tolker denne informasjonen, og kontroller
at informasjonen er riktig. Eksempelvis vil kjeglestråle-CT eller rotasjonsangiografiske data
ikke inneholde reelle HU-verdier! Hvis den riktige submodaliteten/modaliteten ikke ble
angitt under importen, kan ikke programvaren skille mellom riktige HU-verdier og
gråverdier.

Før du legger til nye bildesett i en eksisterende behandlingsplan, må du kontrollere at den
innlastede behandlingsplanen gjelder for samme pasient som de nye bildesettene, og at
riktig plan er lastet inn.

Sørg alltid for at det brukes hensiktsmessige data i behandlingsplanleggingen, dvs. at all
relevant informasjon er synlig og at datasettene ikke er forvrengt.

Gjennomgå nøye strukturformer som er importert fra eller eksportert til tredjeparts
planleggingssystemer. DICOM-standardens egenart gjør at noen strukturer kanskje modifiseres
under overføring eller blir utilsiktet endret. Dette kan skje på grunn av ulike tolkninger av DICOM-
standarden mellom forskjellige TPS-leverandører.

Slik importerer du datasett

Trinn

1.

Klikk på Add Data ...

2. Angi riktig modalitet, submodalitet og retning ved å trykke på Orientation i dialogboksen
Set Selection (side 422).

Vise og importere data
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Trinn

3.

Så snart du har lastet inn det valgte arkivet, blir du spurt om du vil legge til de nye data-
ene i gjeldende pasientdata.

• Klikk på Yes for å legge til de nye dataene direkte i gjeldende pasientdata.
• Klikk på Cancel for å avbryte import av de nye dataene.

MERK: For DICOM-arkivet og importalternativene, se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT
Image.
 

Under import av DICOM-data må du bekrefte at all generell DICOM-informasjon (f.eks.
modalitet, pasientnavn, fødselsdato) ble riktig tolket av iPlan RT Adaptive, og at riktig
informasjon ble sendt fra skanneren.

Sørg for å angi submodaliteten for hver skanning.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Endre bilderetning under import

Slik viser du dialogboksen Orientation

Klikk på Orientation ... i dialogboksen Set Selection for å vise dialogboksen Orientation.

Dialogboksen Orientation

Figur 249 

Slik endrer du bilderetning

For riktig visning av data (f.eks. Hounsfield-enheter) må du også bekrefte at riktig
avbildningsmodalitet og -submodalitet er valgt.

Slik angir du modalitet og submodalitet

Du kan angi Modality og Submodality i denne dialogboksen eller i behandlingsplanattributtene i
iPlan RT Dose.
Sørg for å angi submodaliteten CB for konusstråle-CT-bilder.

Sikkerhetsmerknader

Kontroller at riktig pasientretning er registrert i skanneren.

Hver retningsendring blir skrevet i seriekommentaren og i loggfilen.

Kontroller at riktig modalitet og submodalitet er valgt.

Husk at konusstråle-CT-er ikke inneholder reelle HU-verdier og at doseberegningen kan
være feilaktig.

Vise og importere data
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Tilgjengelige retningsfunksjoner

Hvis pasienten har vært skannet, men skanneoperatøren brukte feil retning eller registrerte feil
modalitet, gir disse funksjonene deg mulighet til å korrigere bilderetningen eller -modaliteten. Merk
at noen skannere og medisinske informasjonsformater ikke inkluderer bilderetningsinformasjon i
toppteksten på bildet.

Komponent Funksjon

Bla gjennom
bilder

Du kan bla gjennom snittene i bilderekonstruksjonsvisningene i stigende eller
synkende rekkefølge inntil du finner et egnet bilde. Du kan:
• bruke musehjulet til å bla gjennom tilgjengelige bildedata, snitt for snitt
• bruke musehjulet med Skift-tasten på tastaturet inne for å rulle gjennom de

tilgjengelige bildedataene gruppe for gruppe
• bruke opp- og nedpilene på tastaturet til å rulle forover eller bakover med ett

snitt om gangen
• bruke Pg Up- og Pg Dn-tastene på tastaturet til å rulle forover eller bakover

gjennom de tilgjengelige bildedataene gruppe for gruppe

Flip A-P Vend det valgte bildet i følgende retninger:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (hode-fot)
• L-R (venstre-høyre)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Roter det valgte bildet i følgende retninger:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (hode-fot)
• L-R (venstre-høyre)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Angrer den siste endringen som ble foretatt.

Reset Tilbakestiller alle endringer som er foretatt.

Modality Modaliteten til skannedatasettet kan velges her hvis den ikke allerede er for-
håndsdefinert på skanneren.

Submodality

En hensiktsmessig submodalitet kan velges for gjeldende modalitet, hvis den
ikke er forhåndsdefinert allerede på skanneren:
• Angio
• Contrast
• CB = Cone beam (konusstråle)

Patient Orienta-
tion

• For pasientretning kan du velge Prone, Supine, Decubitus Left eller Decu-
bitus Right, hvis retningen ikke allerede er forhåndsdefinert på skanneren.

• Hvis Unknown automatisk har blitt definert, må du kontrollere at det riktige
alternativet for bildedataene er valgt før du fortsetter.

Scan direction
• For skanneretningen, velg enten Head first eller Feet first.
• Hvis Unknown automatisk har blitt definert, må du kontrollere at det riktige

alternativet for bildedataene er valgt før du fortsetter.

Image Type
• For bildetyperetning velger du Axial, Coronal, Sagittal eller Unknown.
• Hvis Unknown automatisk har blitt definert, må du kontrollere at det riktige

alternativet for bildedataene er valgt før du fortsetter.

Series com-
ment Vis kommentarer som er lagt inn av skanneroperatøren.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Sikkerhetsmerknader

Bekreft bildets retningsbeskrivelser nøye (venstre-høyre, anteriort-posteriort og hode-fote).
Bruk bare roteringsknappene hvis du er sikker på at pasientretningen må korrigeres. Klikk
på OK for å bekrefte at den definerte retningen er korrekt.

Vise og importere data
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14.3 Bildefusjon

Generell informasjon

Med Image Fusion kan du fusjonere bildesett fra den opprinnelige behandlingsplanen med
nyligere importerte data. Dette bringer alle datasett sammen i samme referanseramme for
objektsammenligning og doseoverlegg.
Det er svært viktig at du utfører samme fusjon som ble utført på IGRT-løsningen for
behandlingsposisjonering.
Den anbefales å fusjonere alle ekstra datasett (CT- eller konustråle-CT-skanninger) til
referansesettet for den opprinnelige planen.
Det første trinnet i fusjonsalgoritmen er å finne startposisjonen. Dette gjøres ved å fusjonere
bildebalansepunktene. Det neste trinnet er den grove rutenettfusjonen. Hvis en manuell fusjon ble
utført, vil fusjonsalgoritmen hoppe over det første fusjonstrinnet.

Posisjonen til den viste dosen avhenger av den rigide bildefusjonen. For meningsfylt
dosevisning må du sørge for at den rigide bildefusjonen svarer til fusjonen som ble utført
for pasientposisjonering for behandlingen.

Hovedskjermbildets layout

②

①
③

④

⑤
⑥

Figur 250 

Planleggingsområdet

I tillegg til funksjonene i planleggingsvisningene og på verktøylinjen (se side 49), er følgende
alternativer tilgjengelige i planleggingsområdet.

Nr. Komponent Funksjon

① Okular Okularet gir deg mulighet til nøyaktig verifisering så snart bil-
defusjonen er fullført.

② Blå/gul For å gjøre det enkelt å skille mellom bildesettene som skal
fusjoneres, viser snittvisningene et sett i blått og et i gult.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Nr. Komponent Funksjon

③ Liste over fusjonspar

Øverst i funksjonsområdet er parede bildesett oppført.
• New ... kan brukes til å definere nye bildefusjonspar eller til

å endre eksisterende par (se side 427).
• Reset kan brukes til å reversere en fullført bildefusjon.

④ Blue/Amber Med disse funksjonene kan du justere blå/oransje-innstillinge-
ne for forbedret bildevisning (se side 429).

⑤ Manual Fusion Det finnes funksjoner for manuell fusjon for store (Coarse) og
små justeringer (Fine), se side 432.

⑥ Automatic Fusion
Her finnes det funksjoner som du kan bruke til å definere et
spesifikt område som deretter kan anvendes under automa-
tisk fusjonering (se side 436).

Terminologi

Uttrykk Beskrivelse

Relatert sett Dette er det andre bildesettet i fusjonsparet. Det er fusjonert til innrettingsset-
tet.

Innrettingssett

Innrettingssettet er det første settet på listen over valg for fusjon. Det er bil-
desettet som alle bildesett enten er direkte eller indirekte fusjonert til:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Alle ekstra datasett bør fusjoneres til referansesettet for den opprinnelige
planen.
I eksempelet ovenfor er CT1 innrettingssettet og referansesettet for den opp-
rinnelige planen.
Innrettingssettet er bildesettet som brukes til senere pasientjustering på be-
handlingsbordet.

Bildefusjon
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14.3.1 Definere fusjonspar

Generell informasjon

Før du utfører bildefusjon, må du definere hensiktsmessige bildepar.
Brainlab foreslår å fusjonere alle ekstra datasett til CT-en for gjeldende behandlingsplanlegging.
Under bildefusjon blir det andre datasettet konvertert og rotert til det første bildesettet. Ettersom
tredjepartsapplikasjoner kanskje ikke støtter roterte datasett, må datasettet som skal eksporteres,
være første bildesett i fusjonsparet.

Slik aktiverer du oppretting av bildepar

Trinn

1. Når du skal definere hensiktsmessige bildepar, klikker du på New ... i funksjonsområdet.

2. En dialogboks for oppretting av fusjon vises nå.

Dialogboksen Fusion Creation

Figur 251 

Slik velger du fusjonspar

Fusjonere flere datasett til den opprinnelig CT-skanningen for planlegging:

Trinn

1. Under Image Set 1 velger du den opprinnelige CT-skanningen for planlegging.

2. Under Image Set 2 velger du den ekstra CT-skanningen.

3. Klikk på OK.
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Fusion-listen

Figur 252 
Parede bildesett vises på fusjonslisten i funksjonsområdet.

Omplanlegging

For omplanlegging anbefales det å velge den nye CT-en for planlegging (det nye referansesettet)
som Image Set 1 og det gamle referansesettet som Image Set 2.

Figur 253 

Samme referanseramme

Bildesett i samme referanseramme er angitt med en grå avmerkingsboks på listen over
bildesettpar på menylinjen. Denne referanserammeinformasjonen stammer fra DICOM-filen som
brukes til import av bildesett til planleggingsprogramvaren som omfatter oppgaven Image Fusion.

Pseudo-referanserammesett

Bildesett som utfører samme volumetriske informasjon (dvs. samme antall snitt, de samme
snittposisjonene, de samme snittretningene og de samme skannedatoene) vurderes som
fusjonsbare av en referanserammeaktig fusjon. Med mindre disse bildesettparene allerede er
fusjonert, kan de identifiseres av en grå avmerkingsboks på listen over bildesettpar på menylinjen.

Bildefusjon
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14.3.2 Utvide fusjonsvisningen

Generell informasjon

For at du lettere skal kunne skille mellom de viste bildesettene, vises det definerte
innrettingssettet for fusjonsparet (se side 427) i blått.
Bildesettet som skal justeres slik at det stemmer overens med innrettingssettet under
bildefusjonen, vises i gult.
Som en retningsindikator identifiseres det gule bildesettet og det blå bildesettet øverst til høyre i
bildevisningene.

Fusjonsvisning

① ②

Figur 254 

Nr. Komponent

① Normal visning

② Kanter aktivert for gult

Blue / Amber-glidebryter

Figur 255 

Justere fusjonsvisningen

Alternativer

For å få tydeligere visning av et bestemt bildesett skyver du glidebryteren i den aktuelle retnin-
gen (Blue eller Amber).

For å vise bare omrisskonturene av et bestemt bildesett, aktiverer du den aktuelle avmerkings-
boksen Edges.
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14.3.3 Forbedre bildevisningsvinduer

Generell informasjon

Hvis du utfører bildefusjon, kan avanserte innstillinger for vindusvisning defineres individuelt for
hvert bildesett.
Justering av disse innstillingene gjør det enklere for deg å skille mellom bildesettene som vises.

Slik aktiverer du avansert vindusvisning

Trinn

Klikk på knappen Advanced Windowing for å åpne dialogboksen Windowing.

Dialogboksen Windowing

Figur 256 

Justere bildevisningsvinduer

To separate faner (Windowing Blue og Windowing Amber) tilbys slik at du kan definere
individuelle innstillinger for vindusvisning for hvert bildesett.
Detaljer om avansert vindusvisning finner du på side 499.

Bildefusjon
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Slik tilbakestiller du bildefusjon

Trinn

En fullført bildefusjonering kan reverseres når som helst ved å klikke på Reset i funksjonsområ-
det.
I listen over fusjonspar blir boksen til venstre for bildeparet (hvis det først ble fusjonert ved bruk
av referanserammefusjon) avmerket i grått.
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14.3.4 Utføre manuell fusjon

Generell informasjon

Med manuell fusjon kan du kan tilpasse det gule bildesettet manuelt med det blå innrettingssettet
som er definert i dialogboksen Fusion Creation (se side 427).
Det finnes funksjoner for store (Coarse) og små justeringer (Fine).
Justeringene dine vises i alle bildevisninger.

Fusjonsfunksjoner

Figur 257 

Visning for grov fusjon

①

②

Figur 258 

Slik utfører du en grov fusjon

Trinn

1. I funksjonsområdet klikker du på Coarse.

2. Hvis du vil flytte bildet i rett linje i en vilkårlig retning, plasserer du musen i midten av bil-
devisningen og drar med håndsymbolet ① inntil det oransje bildet er riktig plassert.

3. For å rotere bildet plasserer du musen i kanten av i bildevisningen og drar med pilhånds-
ymbolet ② til det oransje bildet er riktig plassert.

Bildefusjon
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Visning for fin fusjon

① ②

Figur 259 

Slik utfører du en fin fusjon

Trinn

1. I funksjonsområdet klikker du på Fine.

2.
Hvis du vil flytte bildet i rett linje (opp, ned, til venstre eller høyre), plasserer du musen på
kanten av bildevisningen (øverst, nederst, til venstre, til høyre) og klikker med pilsymbolet
① til det oransje bildet er riktig plassert.

3. For å rotere bildet plasserer du musen i hjørnekanten av i bildevisningen og klikker med
det kurvede pilsymbolet ② til det oransje bildet er riktig plassert.

MERK: Forskyvningsstørrelsen per museklikk under fin manuell fusjon avhenger av den valgte
zoomfaktoren.
 

Slik tilbakestiller du bildefusjon

Trinn

En fullført bildefusjonering kan reverseres når som helst ved å klikke på Reset i funksjonsområ-
det.
I listen over fusjonspar blir boksen til venstre for bildeparet (hvis det først ble fusjonert ved bruk
av referanserammefusjon) avmerket i grått.
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14.3.5 Definere et fusjonsområde

Generell informasjon

Ved å definere et fusjonsområde i innrettingssettet kan du ekskludere informasjon fra senere
automatisk fusjon som ikke var konsistent i begge bildesett og som derfor kunne ført til
unøyaktigheter i fusjonen. Eksempler omfatter mobile målvolumer eller lokalisatorenheter.
For optimale resultater justerer du området for bildefusjon slik at det inkluderer så mye lignende
informasjon som mulig og bare ekskluderer forskjellige områder.
Dette er spesielt viktig hvis du har tenkt å fusjonere datasett med forskjellig pasientposisjonering,
f.eks. med hodet bøyd forskjellig eller skanninger som utføres under behandlingssyklusen når
pasienten har gått ned eller opp i vekt.

Fusjonsfunksjoner

Figur 260 

Slik får du tilgang til funksjonene i fusjonsområdet

Trinn

1. Når du skal definere et fusjonsområde, klikker du på Modify Range ... i funksjonsområ-
det.

2. Standard fusjonsområde kan nå endres i dialogboksen Modify Range.

MERK: Fordi pasientanatomien vanligvis er forskjellig (konusstråle-CT sammenlignet med
opprinnelig CT), er det viktig å definere et område basert på behandlingsområdet eller faste
strukturer, for eksempel bein.
 

MERK: Standard interesseregion for automatisk bildefusjon er 70 % av størrelsen på Image Set 1
(som angitt i dialogboksen New...).
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Dialogboksen Modify Range

Figur 261 

Slik endrer du fusjonsområdet

Trinn

1.

Klikk på knappen Adjust Fusion Region til høyre for dialogboksen.

2. Plasser musen på den blå rammen i bildevisningen.

3. Rammen blir nå gul og kan justeres slik at den omgir området som skal brukes som fu-
sjonsreferanse.

4. Klikk OK for å bekrefte fusjonsområdet.

Det definerte fusjonsområdet bør være hensiktsmessig plassert og stort nok til å inkludere så
mange som mulig av strukturene som er relevante for den planlagte behandlingen.

Hvis du avslutter bildefusjonstrinnet uten å lagre endringene, forkastes eventuell
informasjon du har definert om fusjonsområdet. I slike tilfeller må fusjonsområdet
defineres på nytt før du kan utføre automatisk fusjon (se side 436).
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14.3.6 Utføre automatisk fusjon

Generell informasjon

Den automatiske fusjonsfunksjonen bruker en gjensidig informasjonsalgoritme til å fusjonere
bilder basert på anatomiske strukturer som er felles for begge bildesett.
Det blir ikke tatt hensyn til variasjoner i lysstyrke på bildesnittene under denne prosessen.

Før utføring av automatisk fusjon anbefales det på det sterkeste å angi et egnet
fusjonsområde (se side 434) for å sikre korrekt nøyaktighet på den automatisk fusjonen.
Hvis resultatet av automatisk fusjon er utilfredsstillende, bør fusjonsområdet endres for å
forbedre fusjonsresultatet.

Fusjonsfunksjoner

Figur 262 

Slik utfører du en automatisk fusjon

Trinn

1. Klikk på AutoFUSE for å aktivere automatisk bildefusjon. 

2.
Den automatiske fusjonsalgoritmen fastslår en startposisjon ved å fusjonere bildebalanse-
punkter og utføre en grov rutenettfusjon. Hvis det allerede har blitt utført en manuell fu-
sjon (se side 432), hoppes dette trinnet over.

3. Det gule bildesettet forskyves og roterer inntil det får plass i det blå innrettingssettet som
ble definert i dialogboksen Fusion Creation (se side 427).

Fusjon fullført

Figur 263 

Bildefusjon
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Senere korrigeringer

Hvis den automatiske fusjonen er utilfredsstillende, kan du:
• Utføre en manuell fusjonering (se side 432).
• Finjustere fusjonsområdet (se side 434) og gjenta automatisk fusjonering.

Slik tilbakestiller du bildefusjon

Trinn

En fullført bildefusjonering kan reverseres når som helst ved å klikke på Reset i funksjonsområ-
det.
I listen over fusjonspar blir boksen til venstre for bildeparet (hvis det først ble fusjonert ved bruk
av referanserammefusjon) avmerket i grått.
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14.3.7 Bekrefte fusjonens nøyaktighet

Generell informasjon

Så snart du har fusjonert to bildesett, kan du bruke okularvisningen (øverste venstre visning av
planleggingsskjermbildet) til å verifisere nøyaktigheten av bildefusjonen visuelt.
• Okularet vises som en blå ramme lagt over det gule bildesettet som ble justert under

bildefusjonen.
• Innrettingssettet vises inne i den blå rammen.

Alle objekter definert i andre fusjonerte datasett enn referansesettet, må vurderes nøye i
referansesettet for å sikre at objektets plassering og kontur er riktig.

Okularvisning

Figur 264 

Slik bekrefter du fusjonens nøyaktighet

Trinn

1. Plasser musen over okularområdet. Okularet vises nå som en gul ramme.

2. Dra okularområdet over viktige anatomiske landemerker for å bekrefte at bildesettene har
blitt nøyaktig fusjonert.

MERK: Ved behov kan du også bruke musen til å endre størrelse på okularet ved å klikke på og
dra kanten av rammen.
 

Så snart bildefusjonen er fullført, må du visuelt bekrefte resultatene av fusjonen for å sikre
at bildene er riktig korrelert.

Fusjonen bør svare til den som brukes til patentposisjonering på IGRT-systemet.

Bildefusjon
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14.4 Objektmorfing

Generell informasjon

iPlan RT Adaptive kan tilordne objekter definert i kildesettet til de ekstra skanningene. Det
tilordner kopier av objektene over på målbilder, og tilpasser dem for deres gjeldende størrelse og
form. Denne tilpasningsprosessen omtales her som objektmorfing.
Utgangspunktet for morfing er den rigide fusjonen av settene. Du kan velge kildedatasettet, og
alle objekter i dette kildedatasettet vil morfes basert på elastisk fusjon av de to datasettene.
Objekter med strukturtypen "ytre kontur" blir ikke morfet. Morfing kan bare utføres på CT- og
konusstråle-CT-datasett. Objekter kan bare flyttes til et annet datasett hvis de ikke er morfede
objekter eller ikke har vært brukt som modell for morfing.

Hovedskjermbildet

Figur 265 

Selv om objektmorfing kan øke effektiviteten i kontureringsarbeidsflyten, er det ingen
erstatning for en leges kliniske vurdering. Deformerte konturer er IKKE automatisk
korrekte, og legen må vurdere, endre og godkjenne de deformerte konturene på hvert snitt
før de brukes til planevaluering eller behandlingsplanlegging.

Objekter i MR-skanninger

Hvis objekter er definert i et MR-datasett, må de flyttes til CT-referansesettet før objektmorfing
utføres. Dette kan gjøres i objektmorfingstrinnet:

Trinn

1. Velg datasettet som inneholder objektene.

2.
Velg knappen for objektdetaljer på objektlisten.

3. I fanen Image Set velger du CT-målsettet og merker av for Move all objects.
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Trinn

4. Trykk på OK.

Slik utfører du objektmorfing

Trinn

1.
Velg ett sett fra listen under Source Image Set i funksjonsområdet. Kildebildesettet må
være en CT-skanning, og bare et datasett med objekter som tilhører dette datasettet. Ba-
re rigid fusjonerte sett er tilgjengelige.

2. Velg et målbildesett. Objekter vil morfes til dette settet.

3.

Klikk på AutoMORPH. Programvaren starter elastisk deformering av kildesettet og objek-
toverføringen og genererer duplikater av objektene. De nye objektene tilhører målbilde-
settet. Den ytre konturen er ikke morfet. Morfede objekter vises med prikkete kanter.
Du kan vise deformeringsrutenettet i fanen Grid. Dette gjør at du kan vise deformeringen
og områdene der datasettet var mer eller mindre deformert.
Hvis et elastisk fusjonsresultat ikke er som forventet, må området endres.
Den ytre konturen blir ikke morfet bare hvis riktig objekttype er valgt.

4. Vurder alle objekter nøye for å sikre at plasseringen og konturen er riktig.

Hvis kilde- og måldatasettet har forskjellig skanneområde, kan objekter være beskåret, og
objekter utenfor settområdet vil ikke overføres.

Før du bruker objekter til planlegging, må du bekrefte objektene og endre dem etter behov.

Vise de morfede objektene

Objekter fra dette trinnet er nå inkludert i behandlingsplanen og kan vises i fanen Plan Contents,
gruppert under datasettet de tilhører:

Figur 266 

Før du endrer navn på et objekt eller datasett manuelt, må du huske på at dette kan føre til
vanskeligheter med å gjenkjenne objektversjonen (f.eks. at navnet på et målsett er
forskjellig fra angitt målsett i objektnavnet).

Objektmorfing
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Fjerne morfede objekter

Trinn

Hvis du vil tilbakestille morfing, klikker du på Reset.

Reset sletter alle objekter under morfingtrinnet.

Hvis morfing blir gjentatt, vil forhåndseksisterende objekter erstattes med nye.

Slik endrer du morfingsområdet

Standard fusjonsområde for objektmorfing er den ytre konturen i kildedatasettet, hvis tilgjengelig.
Hvis det ikke finnes en ytre kontur, er det hele snittsettet i målsettet. Hvis fusjonsområdet endres
manuelt, brukes skjæringspunktet mellom ytre kontur og interesseregionen.
Redusere interesseregionen som vurderes av morfingsalgoritmen:
.

Trinn

1.

Klikk på Modify Range...
Dialogboksen Modify Range vises:

2.

Klikk på knappen Adjust Outer Contour Region til høyre for dialogboksen.

3. I visningen Axial, Coronal eller Sagittal plasserer du musen over den blå rammen og ju-
sterer rammen for å ekskludere området det ikke skal tas hensyn til ved morfing.

4. Klikk på OK for å bekrefte valget.

MERK: iPlan RT Adaptive bruker to forskjellige morfingsalgoritmer. Hvis strukturer i kildesettet er
av typene prostata, blære eller rektum, fylles lufthull først før elastisk transformering.
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14.4.1 Rutenettvisning

Generell informasjon

Resultatet av objektmorfing vises også som et rutenett og viser deformeringsmatrisen.

Rutenettvisning

Figur 267 

Størrelsesbegrensning

Antall mulige punkter i rutenettmatrisen er begrenset hvis du vil eksportere den.
Rutenetteksporten kan ha en maksimal størrelse på 10 MB avhengig av størrelsen på
interesseregionen. Du kan derfor øke matrisens granularitet ved å redusere interesseregionen
med Modify Range...

Slik eksporterer du rutenettet

Hvis du vil eksportere rutenettet som numeriske data, høyreklikker du i et rutenettvindu og velger
Export Deformation Field to Clipboard. Du kan deretter lime inn disse dataene i en annen
applikasjon.

Objektmorfing
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14.5 Objektendring

Generell informasjon

I dette trinnet kan du vise og endre morfede objekter ved behov ved hjelp av tegneverktøyene i
iPlan RT.

Hovedskjermbildet

①

②

③

Figur 268 

Nr. Komponent Funksjon

① Slice and Image Set Se-
lection-knapp Velg bildesettet som skal vises.

② Image sets

③ Objects Velg objektene du vil vise og endre (bare det valgte objektet
kan endres).

Visninger

Fane Visninger

Overview

Du kan vise objekter fra forskjellige bildesett samtidig ved å trykke på Control-
knappen på tastaturet og klikke på flere bildesett i Image Sets-listen.
Velg bildesettet som skal brukes som bakgrunn, ved hjelp av Slice and Image
Set Selection-knappen.
Du kan ikke endre objekter i denne fanen.

Slices Du kan bare vise objektene i ett bildesett om gangen.

Dobbeltklikk på et objekt for å sentrere på det. Det valgte objektet vises med tykkere konturer.
Morfede objekter har prikkete konturer.
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Du kan ikke endre de opprinnelige objektene.

Endre objekter

Objekter i den opprinnelige planen kan ikke morfes. Du kan imidlertid endre morfede objekter i
fanen Slices. Dette trinnet tilbyr iPlan-funksjoner for manipulering av objekter, medregnet:
• Brush og Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Disse funksjonene er beskrevet i detalj på side 131.
Sørg for å velge riktig objekt for endring.

Før du forlater dette trinnet, må du kontrollere at alle objekter er riktige.

Objektendring
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14.6 Gå gjennom behandlingsplanen

Generell informasjon

I Review-trinnet kan du gå gjennom endringene i planleggingsobjektene og sammenligne deres
gjeldende tilstand med tilstanden i den opprinnelige behandlingsplanen. Du kan også gå gjennom
dosefordelingen fra den opprinnelige planen og bestemme om den fortsatt er egnet for pasienten
under gjeldende forhold.
Review-trinnet er bare tilgjengelig hvis den opprinnelige planen inneholder en doseplan.

Sikkerhetsmerknader

Forskyvninger og volumer beregnes basert på segmenterte objekter. Hvis objektet ikke
kunne segmenteres fullstendig (f.eks. på grunn av forskjellig skanneområde mellom kilde-
og måldatasett), representerer ikke forskyvninger og volumer den reelle situasjonen. Ta
hensyn til dette før du foretar en endelig beslutning.

Hvis det nye bildedatasettet viser en endring i pasientens anatomi, må en klinisk ekspert
avgjøre om en planoppdatering er påkrevd. Det er sykehusets ansvar å definere prosedyrer
for tilpasning av behandlingsplanen under behandlingsprosessen.

Sørg for at all relevant informasjon vises i det nye datasettet (tilstrekkelig stort
skanneområde, tilstrekkelig god skannekvalitet) med en tilstrekkelig kvalitet til å avgjøre
om planen må oppdateres eller ikke.

Bekreft at du bruker riktig kombinasjon av objektversjon og datasett til planvalideringen.

Sørg for at alle objekter er korrekte før du starter gjennomgangen.

Før du bestemmer om en plan fortsatt er gyldig eller ikke, må en kvalifisert og erfaren lege
grundig kontrollere planen, alle strukturer som vises, fusjonsresultater og alle statistiske
verdier som vises. Alle verdier som vises av programvaren, er ment å bistå i
beslutningsprosessen. Tallene må vurderes med fornuft, og beslutninger må ikke baseres
på tallene alene uten å ta hensyn til hele situasjonen.

De ulike objektversjonenes korrelasjon med hverandre er basert på den rigide
bildefusjonen. For meningsfull forskyvningsinformasjon må du sørge for at den rigide
bildefusjonen svarer til fusjonen som ble utført for pasientposisjonering for behandlingen.
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Hovedskjermbildet

Figur 269 
I dette trinnet finnes bare objektene som brukes i behandlingsplanen.

Gå gjennom dosefordeling

Du kan vise dosefordelingen som beregnes for den opprinnelige behandlingen, i hvilken som helst
av snittvisningene i flere av fanene i dette trinnet. Du kan derfor vise dosefordelingen for de
opprinnelige objektene og for de morfede objektene for å se om den planlagte fordelingen fortsatt
egner seg. Doseoverlegg er basert på en rigid bildefusjon.
Dosefordelingsfunksjonene er beskrevet på side 212.

Dosefordelingen blir ikke beregnet på nytt. Beregningen er basert på det opprinnelige,
ikke-deformerte referansesettet. Dosen vil kanskje ikke være nøyaktig nok for morfede
objekter og endret pasientanatomi.

Gjennomgå sett

①
②

③
Figur 270 

Nr. Komponent Funksjon

① Grå merking Fusjonerte, men ikke morfede objekter

② Grå kursiv merking Ikke fusjonert

Gå gjennom behandlingsplanen
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Nr. Komponent Funksjon

③ Svart merking Fusjonerte og morfede objekter eller opprinnelige objekter

Gå gjennom flere objekter samtidig

I fanen Overview kan du vise objekter fra forskjellige bildesett samtidig ved å trykke på Control-
knappen på tastaturet og klikke på flere bildesett på Image Sets-listen.
Velg bildesettet som skal brukes som bakgrunn, ved hjelp av Slice and Image Set Selection-
knappen.

Gå gjennom objektendringer over tid

I fanen Object History kan du gå gjennom endringer av planleggingsobjektene over tid.
Hovedvinduet tilbyr både grafiske og numeriske data for hvert objekt fra alle tilgjengelige datasett,
ordnet i en tidssekvens.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figur 271 

Nr. Komponent Funksjon

① Sammenligning

Klikk for å velge mellom en måling for å sammenligne objekter over
tid:
• Prosentvis relativ volumdifferanse
• Absolutt volum
• Forskyvning av objektets midtpunkt, der forskyvningen er bereg-

net basert på en rigid bildefusjon

② Objekttrend Hver linje har fargen til det tilhørende objektet.

③ Bildesett Settene er sortert etter skannedato eller import.

④ Datasett Merk av for alternativet for å inkludere datasettet i grafen og for ek-
sport.

⑤ Objekter Objekter som kan være beskåret under morfing, er markert med en
stjerne (*).

⑥ Tabell over verdier Numeriske verdier som grafen er basert på.

⑦ Copy Kopier de merkede dataene for å lime dem inn i en annen applika-
sjon. Bare kolonner med aktivert avmerkingsboks blir kopiert.

iPLAN RT ADAPTIVE

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 447



MERK: Et doseoverlegg er ikke tilgjengelig i denne visningen, men kan ses i fanen Overview.
 

Før du sammenligner verdiene som vises i objekthistorikken til de forskjellige
objektversjonene, må du kontrollere om alle objekter er helt synlige i de forskjellige
datasettene eller om forskjellige objektsegmenter (f.eks. ryggraden) vil sammenlignes.

Gå gjennom bildesett side ved side

I fanen Side by Side kan du gå gjennom bildedataene og objektene i to datasett og sammenligne
dem direkte.

Alternativer

Hvis du vil velge hvilket datasett som vises på høyre side av hovedskjermbildet, klikker du på
gjeldende valgt høyre bildesett på listen i funksjonsområdet og klikker på det nye bildesettet.

Hvis du vil velge hvilket datasett som vises på venstre side av hovedskjermbildet, klikker du på
gjeldende valgt venstre bildesett på listen i funksjonsområdet og klikker på det nye bildesettet.

.

Figur 272 

Vurdere DVH

I fanen DVH/Reconstructions kan du vurdere DVH (dosevolumhistogram) for et objekt fra den
opprinnelig planen, eller for et morfet objekt.

Den viste dosen er den som beregnes for den opprinnelige behandlingsplanen. Imidlertid
bruker DVH-beregningen volumet til det nye objektet.

Før sammenligning av DVH for de ulike objektversjonene må du kontrollere om objektene
er helt synlige i de forskjellige datasettene eller om forskjellige objektsegmenter (f.eks.
lunge) skal sammenlignes.

Dosefordelingen blir ikke beregnet på nytt. Beregningen er basert på det opprinnelige,
ikke-deformerte referansesettet. Dosen vil kanskje ikke være nøyaktig nok for morfede
objekter og endret pasientanatomi.

Gå gjennom behandlingsplanen
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①

②

Figur 273 

Nr. Komponent Funksjon

① Bildesettliste
Velg bildesettet som inneholder objektet du vil vise. Det er
mulig å velge mer enn ett bildesett for å sammenligne DVH
for flere versjoner av objektet.

② Objekter Velg et objekt for å vise dets DVH. Det er bare mulig å velge
objekter som brukes til behandlingsplanlegging.

Sammenligne flere sett

Du kan sammenligne flere bildesett samtidig i fanen Multiple Sets:

Trinn

1. Velg hovedbildesettet ved hjelp av hovedknappen for Slice and Image Set Selection på
verktøylinjen. Dette bildet vises i visningen øverst til høyre.

2.
Velg andre bildesett i hver av de tre andre visningene ved hjelp av Slice and Image Set
Selection-knappen i hver visning. Objekter som tilhører hovedsettet (vinduet øverst til
høyre), vises i alle andre datasett.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.7 Omplanlegging

Generell informasjon

Så snart du har vurdert endringene hos pasienten, kan du bestemme om du vil opprette en ny.
Brainlab anbefaler sterkt å ta en ny CT-skanning av pasienten.

Før du fortsetter med trinnet "Prepare for Re-Planning", anbefales det å lagre den faktiske
statusen til planene. Under klargjøringen vil vevsmodellen til den opprinnelige planen
slettes, og alle objekter vil flyttes til det nye referansesettet ("ny rolletilordning"). Planer
uten en vevsmodell kan ikke startes med iPlan RT 4.5 Adaptive igjen.

Klargjøre en oppdatert behandlingsplan

Slik genererer du en oppdatert behandlingsplan:

Trinn

1. Generer en ny CT-skanning av pasienten.

2.
Utfør arbeidsflyten iPlan RT Adaptive med den nye skanningen (se side 417).
I dette tilfellet utfører du fusjonen med det nye settet som "Image Set 1". Se side 428.

3. Velg Proceed with Re-Planning i Navigator.

4.

Du blir bedt om å lagre planen.
• Velg CT-en for ny planlegging som skal brukes som referansesett.
• Den ytre konturen er fjernet. Planer uten en vevsmodell kan ikke lastes inn med iPlan

RT Adaptive igjen.
• Objektene i det nye referansesetet blir til planleggingsobjekter (ny rolletilordning).

5.
iPlan RT Dose starter automatisk i trinnet Surface Segmentation slik at du kan opprette
en ny behandlingsplan. De angitte parameterne i den gamle planen er fortsatt tilgjengeli-
ge (stråler, isosenter osv.).

Hvis CT-en for ny planlegging må lokaliseres, kan lokaliseringen bare utføres innenfor
iPlan RT Image. Etter lokaliseringen må du utføre rigid bildefusjon igjen. Kontroller nøye
etterpå at alle objekter fortsatt er riktig plassert og definert.
MERK: Behandlingsgruppen må ikke være låst hvis behandlingsformen må tilpasses for
endringer.
 

Sikkerhetsmerknader

Oppdater isosenterposisjonen og behandlingens MLC-form, og optimer eventuelt IMRT-
planen på nytt for de nye forholdene.

Hvis det bestemmes å tilpasse gjeldende behandlingsplan, må pasienten skannes på nytt,
og den nye CT-skanningen må importeres og brukes som CT-referansesett.

Vær forsiktig når du velger et nytt referansesett. Bare beregninger basert på en CT-
skanning er anbefalt. Hvis en gammel CT-skanning brukes, er det ikke sikkert at dosen
representerer den faktiske fordelingen.

Isosenteret og kollimatorbladene blir ikke automatisk justert for den nye planen, men
holdes i posisjoner som er angitt i den opprinnelige planen.

Omplanlegging
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Om iPlan RT Phantom QA

Generell informasjon

Applikasjonen iPlan RT Phantom QA som følger med iPlan RT Dose, gjør det mulig å verifisere
om behandlingsplanen møter kriteriene dine. 

Slik utfører du fantomkartlegging

Trinn

1. Start programvaren iPlan RT Phantom QA.

2.
Last inn en CT-skanning av behandlingsfantomet til iPlan RT Phantom QA.
Du kan laste inn en CT-skanning med samme lasteprosess som den som beskrives på
side 57.

3.

Utfør Surface Segmentation og Object Creation for fantom-CT-skanningen.
Du kan utføre disse oppgavene på samme måte som den som beskrives for iPlan RT.
• Se side 73.
• Se side 109.

4.

I trinnet Phantom Mapping laster du inn pasientbehandlingsplanen du vil verifisere (se
side 452).
Du kan nå vise fordelingen og interessepunktene i behandlingsplanen, kartlagt på fanto-
met.

Kontrollere dosefordeling ved å bestråle fantomet

Du kan legge en film i fantomet for bestråling ved ønsket nivå, eller du kan benytte andre metoder
for dosemåling.
Du kan analysere den bestrålte filmen med en doseskanner, slik at du ser om dosefordelingen
faktisk samsvarer med behandlingsplanen.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Laste inn en behandlingsplan

Generell informasjon

Du kan laste inn en behandlingsplan i trinnet Phantom Mapping. Det gjør det mulig å undersøke
dosefordelingen når den kartlegges på CT-skanningen av et fantom.

Slik laster du inn en behandlingsplan

Trinn

1.

I funksjonsområdet i trinnet Phantom Mapping klikker du på Load Treatment Plan ... for
å laste inn ønsket behandlingsplan.
Du kan laste inn en behandlingsplan med samme lasteprosess som den som beskrives
for iPlan RT Dose. Se side 57.

2.

Når behandlingsplanen er lastet inn, vises denne meldingen:

Slik laster du inn en annen behandlingsplan

Hvis du ikke vil lagre endringene du utførte på behandlingsplanen, men heller vil utføre
fantomkartlegging med en annen behandlingsplan:

Trinn

1. Velg RTPlan-objektet som representerer behandlingsplanen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Delete. Behandlingsplanen er nå fjernet.

3. Klikk på Load Treatment Plan (se side 452) for å laste inn en annen behandlingsplan.

Forordning

I modusen Phantom Mapping inneholder forordningsmodulen i DICOM RT-planen en tenkt
forordning med en måldose på 1,0 Gy.

Laste inn en behandlingsplan
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15.2.1 Posisjonering av behandlingsgrupper (isosentre)

Generell informasjon

I de aksiale rekonstruksjonene kan du tydelig identifisere den tynne linjen som viser filmens
vertikale posisjon. Den lille sirkelen representerer innføringsåpningen for dosimetriutstyret. Den
aktuelle posisjonen til isosenteret (behandlingsgruppen) indikeres av et lite, grønt trådkors.

Slik posisjonerer du isosenter

Isosenteret er først posisjonert på referansepunktet som defineres ved overflatesegmentering (se
side 73).
Følg disse trinnene for å posisjonere isosenteret til pasientdatasettet ved filmens posisjon eller
ved innføringsåpningen for dosimetriutstyret:

Trinn

1.

Velg behandlingsgruppe i området Functions i trinnet Phantom Mapping.

2. Klikk på Position.

3.

Bruk musen til å posisjonere det lille, grønne trådkorset ved ønsket posisjon.

Effekten av bevegelser i isosenter

Hvis ett isosenter flyttes, beholdes forholdet til andre isosentre. De originale verdiene til MLC-
posisjonene endres ikke.
Isosenterets posisjon behøver ikke å være plassert på filmplanet. Dette gjør det mulig å bruke
fantomer med flere filminnsatser til 3D-verifisering. iPlan RT Dose-eksporten kan inneholde
tilfeldige snitt og volumer.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2.2 Stille inn normaliseringsfaktorer

Generell informasjon

Når du har posisjonert isosenteret til pasientdatasettet i ønsket posisjon, kan du bruke
funksjonene Show Dose og Dose Display på verktøylinjen til å vise dosefordelingen. Vil du ha
mer informasjon om disse funksjonene, kan du se side 212.
Hvis den leverte dosen overstiger filmens doseområde, vil ikke den fremkalte filmen vise nøyaktig
dosefordeling. Du kan da bruke MU Normalization ... i funksjonsområdet til å redusere den
leverte dosen, samtidig som forholdet bevares.

Slik aktiverer du MU-normalisering

Klikk på MU Normalization ... i området Functions i trinnet Phantom Mapping.

Slik utfører du MU-normalisering

Trinn

1.

Hvis kun en uniform verdi ble brukt til fraksjonene av ulike isosentre (behandlingsgrup-
per), brukes denne verdien som standard.
Ellers må du angi et nummer i feltet Divide by, som den leverte dosen skal deles på,
f.eks. må du angi 10 hvis den leverte dosen reduseres med en faktor på 10.

2. Klikk på OK for å bekrefte, eller klikk på Cancel for å avslutte dialogboksen.

Laste inn en behandlingsplan
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15.2.3 Ytterligere innstillinger

Interessepunkter

Interessepunkter kan også defineres under fantomkartlegging, f.eks. for å vise minimal eller
maksimal dose. Se side 231.

Endre stråle- og lysbueparametre

Når du har definert normaliseringsfaktoren, kan du endre stråle- og lysbueparametrene som
ønsket:
• Se side 192.
• Se side 195.

Du kan endre inngangsvinklene slik at de tillater levering fra ønskede vinkler, eller du kan til og
med justere enkeltvise MU-er i henhold til behov.
Du kan for eksempel stille alle stråler til null, unntatt én, for å kunne analysere akkurat den strålen.
Noter de originale MU-ene for hver enkelt stråle, for eksempel ved hjelp av en utskrift (se side
399).

Verifisering

Endring av monitorenhetene i fantomkartlegging kan føre til mer elle mindre ulike MU-forhold
mellom elementene til et komplekst element (for eksempel et HybridArc-element) eller statiske
IMRT-segmenter, på grunn av problemer med avrunding. Utfør alltid film-dose-verifisering mot den
fantomkartlagte planen, etter MU-endringer, ikke mot den opprinnelige behandlingsplanen fra
iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Avslutte fantomkartlegging

Generell informasjon

Når du har avsluttet trinnet Phantom Mapping, kan du
• Lagre behandlingsplanen (se side 52). Behandlingsplanen lagres sammen med

fantomdataene.
• Velge RTPlan-objektet og eksportere behandlingsplanen til DICOM (se side 365).
• Skrive ut behandlingsplanen (se side 399).
• Avslutte applikasjonen. Du kan gjøre dette på samme måte som for iPlan Dose (se side 54).

Avslutte fantomkartlegging
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16 iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Oversikt

Generell informasjon

iPlan RT 4.5 gitt på lisens for Brain Metastases er en slank versjon av iPlan RT Dose 4.5. Den
skal kun brukes med Brain Metastases-programvaren for å forenkle oppstart og validering av
maskinprofiler. Denne iPlan RT-versjonen skal ikke brukes til behandlingsplanlegging og tillater
derfor kun lasting av planer med planhensikten maskin kvalitetssikring.

Sikkerhetsmerknader

iPlan RT 4.5 gitt på lisens for Brain Metastases skal kun brukes til oppstart og validering av
maskinprofilen. Den skal ikke brukes til å opprette behandlingsplaner.

iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 FOR
INVERSEARC 1.0

17.1 Oversikt

Generell informasjon

InverseArc (produsert av RaySearch i partnerskap med Brainlab) er en medisinsk programvare
som er designet til å transformere behandlingsplaner som er opprettet med iPlan RT Dose 4.5
eller ethvert tredjeparts behandlingsplanleggingssystem til tilsvarende VMAT (Volumetric
Modulated Arc Therapy)-planer.
En DICOM RT behandlingsplan kreves som inndata (kalt referanseplanen). En tilsvarende DICOM
RT-behandlingsplan opprettes deretter ved bruk av VMAT-teknikken. Hvis du ønsker mer
informasjon, se i håndboken for InverseArc.
For å kunne bruke behandlingsplaner som er opprettet med iPlan RT Dose som referanseplaner i
InverseArc, må de eksporteres til DICOM. Til dette brukes en spesiell plattform (VMATifier-
Platform). I motsetning til den vanlige DICOM-ekspoerten sikrer denne plattformen følgende:
• DVH-begrensninger er eksportert for å gjøre det mulig med gjennomgang av

behandlingsplaner i InverseArc.
• Oppløsningen av den eksporterte dosematrisen samsvarer med Dose Resolution i

dialogboksen med egenskaper for RTPlan i iPlan RT Dose. (Merk: For alle andre plattformer
samsvarer oppløsningen med den til referanse-CT-bildeserien.) Oppløsningen av den
eksporterte dosematrisen er av viktighet, siden InverseArc bruker akkurat samme
doseoppløsning ved opprettelse av VMAT-behandlingsplanen.

Merknader om planlegging

Ved bruk av iPlan RT Dose til å opprette referansebehandlingsplaner for InverseArc skal
følgende informasjon tas i vurdering:
• InverseArc prøver å plassere VMAT-lysbuene på lignende vis som i stråle/lysbue-oppsettet i

referanseplanen (dvs. den vil vanligvis bruke samme benkevinkler og samme isosenter).
Brukeren må imidlertid alltid sjekke foreslått lysbueoppsett i InverseArc før VMAT-
optimaliseringen startes.

• Opprettelsen av en tilsvarende VMAT-behandlingsplan med InverseArc fungerer best hvis
referanseplanen har en dosefordeling som lett kan etterlignes med en lysbue (dvs. 9 koplanare
IMRT-stråler).

Sikkerhetsmerknader

For revalidering av systemet etter InverseArc-installering anbefales revalideringstester.

iPLAN RT 4.5 FOR INVERSEARC 1.0
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18 PROGRAMVAREREVALI-
DERING

18.1 Oversikt

Generell informasjon

Disse er de anbefalte systemrevalideringstestene etter små endringer på systemet, inkludert:
• Hurtigreparasjoner av operativsystem
• Installasjon av virusskannere
• Tredjeparts programvareinstallasjon

For større operativsystemendringer (nytt OS, ny SP osv.) kontakt Brainlab support.

Slik utfører du programvarerevalidering for PatXfer RT versjon 1.5

For å utføre disse testene må følgende være konfigurert i PatXfer RT:
• Et fungerende DICOM Q/R-arkiv.
• Et Brainlab-arkiv på en mappet nettverksstasjon (hvis ingen mappet stasjon er tilgjengelig, bruk

en lokal stasjon).
• Et DICOM SCU-eksportarkiv (et lokalt DICOM-eksportarkiv hvis ikke noe nettverk er

tilgjengelig).

Trinn

1. Velg DICOM QR-arkivet og trykk på Next. Ser du pasientlisten?

2. Velg en pasient og trykk på Next. Er alle bilder av pasienten lastet og vist?

3. Eksporter pasientdataene til arkivet på den mappede stasjonen. Er alle filer eksportert slik
som forventet? Sjekk med Windows Explorer.

4. Gå tilbake til arkivutvalgslisten. Last alle xBrain-data fra Brainlab-arkivet. Er dataene la-
stet riktig?

5. Eksporter den valgte pasienten til det konfigurerte DICOM SCU-eksportarkivet. Er alle fi-
ler eksportert slik som forventet?

Slik utfører du programvarerevalidering for iPlan RT Image versjon 4.1

For å utføre disse testene kreves følgende verifiseringsdata:
• Cranial xBrain-pasientdata med minst ett CT- og ett MRI-bildesett.

Trinn

1. Åpne en testpasient. Kan pasienten/planen lastes? Vises bildene og planene inkludert ob-
jekter riktig? Sjekk oversikt (3D-visning og rekonstruksjoner), flere snitt og flere sett.

2.
Gjelder kun for lokaliserte pasientdata: Gå til Localization, tilordne riktig lokalisator til CT-
datasettet. Samsvarer de blå lokalisatormerkene med lokalisatorstengene i 2D-snitt og
oppstillingen i 3D med brukt lokalisatorgeometri?

PROGRAMVAREREVALIDERING
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Trinn

3.
Gå til Image Fusion og utfør automatisk bildefusjon. Yter den automatiske bildefusjonen
som forventet? Er Spyglass- og Amber Blue-visning for fusjonsresultatgjennomgang til-
gjengelig?

4. Gå til Object Creation, velg hvilket som helst atlasobjekt (f.eks. hjernestamme) og trykk
på Segmentation. Yter den automatiske segmenteringen som forventet?

5. Vises de segmenterte objektene riktig i alle visninger og i 3D? Verifiser farge og form.

6.
3D-ytelse: Legg til atlas-objekt Cerebrum og start den automatiske segmenteringen. Med
terskelsegmentering segmenteres objektet Bone i CT-datasettet. Er 3D-visningen riktig?
Er det fortsatt mulig å rotere 3D-oversikten?

7. Kan planen godkjennes og lagres på vellykket måte?

8. Aktiver alle utskriftselementer. Kan planen skrives ut?

9. Start iPlan RT Image på nytt og last testplanen på nytt. Kan testen lastes vellykket?

Slik utfører du programvarerevalidering for iPlan RT versjon 4.5

For å utføre disse testene kreves følgende verifiseringsdata:
• Cranial xBrain-pasientdata med konturerte OAR-er og en PTV.

Trinn

1. Åpne en testpasient. Vises testpasienten inkludert objekter riktig? Sjekk oversikt (3D-vis-
ning og rekonstruksjoner), flere snitt og flere sett.

2. Gå til Surface Segmentation og beregne ytre kontur? Er ytre kontur beregnet? Vises
ytre kontur i 3D-visningen?

3. Gå til Object Manipulation og opprett et forstørret objekt. Kan det forstørrede objektet
opprettes?

4. Gå til Dose Treatment og opprett en hvilken som helst behandlingsplan. Slå på dosevis-
ning. Fungerer 3D-visningen i stråleplanfanen fortsatt?

5. Gå til Dose Verification og bytt til feltrekonstruksjonsvisning. Vises det en DRR?

6. Kan planen godkjennes og lagres på vellykket måte (f.eks. med navnet Testplan)?

7. Kan planen eksporteres via DICOM?

8. Hvis ExacTrac Export er tilgjengelig: Kan planen eksporteres til ExacTrac?

9. Verifiser skriverkalibreringen. Aktiver alle utskriftselementer. Kan planen skrives ut?

10. Start iPlan RT på nytt og last testplanen på nytt. Kan Testplan lastes vellykket?

Oversikt
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19 GENERELLE SKJERM- OG
VERKTØYLINJEFUNKS-
JONER

19.1 Planleggingsvisningenes innhold

Generell informasjon

Faner og visninger som er tilgjengelige avhenger av trinnene i arbeidsflyten.

Grunnleggende planleggingsvisning

Den grunnleggende planleggingsvisningen tilbyr 3D- og snittrekonstruksjonsjoner:

Figur 274 

Retningsinformasjon

Bokstaver angir bilderetningen og oppgis på kanten i hver visning.

Retning Beskrivelse

A Anterior

GENERELLE SKJERM- OG VERKTØYLINJEFUNKSJONER

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 463



Retning Beskrivelse

P Posterior

L Venstre

R Høyre

H Hode

F Føtter

Planleggingsvisningenes innhold
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19.1.1 Vise 3D-datasett

Generell informasjon

Ulike planleggingsfaner finnes der innholdet av 3D-datasettene kan vises.
MERK: 3D-datasett brukes som regel for å vise pasientens anatomi. 2D-datasettene (side 467)
og 4D-bildeseriene (side 472) kan brukes til å supplementere 3D-bildeinformasjonen.
 

Planleggingsvisninger

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figur 275 

Planleggingsvisningens innhold

Nr. Komponent

① Ulike funksjoner vises øverst til venstre i hver visning, for eksempel Full Screen.

② Avhengig av gjeldende planleggingstrinn er det mulig å høyreklikke med musen på visse
objekter i planleggingsvisningen for å vise en hurtigmeny.

③ Visse visninger har en 3D-rekonstruksjonsmodell, basert på skannede bilder og på tilføyd
strukturinformasjon, som segmenterte objekter.

④

Skanningssnitt finnes i andre visninger:
• Typen skanning (for eksempel MR eller CT), nummeret som identifiserer skannesettet

(for eksempel #1) og skanneretningen finnes på første linje.
• Nummeret på gjeldende snitt i skannesettet er angitt på linje 2.
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Nr. Komponent

⑤

Skannerekonstruksjoner finnes i bestemte visninger:
• Første linje (i parentes): den retningen som bildesettet først ble tatt opp i.
• Andre linje: retningen til den rekonstrukturerte visningen av bildet.
• Typen skanning (for eksempel MR eller CT) og nummeret som identifiserer skanneset-

tet (for eksempel #1), er også angitt.

⑥ Et pasientikon (nederst til venstre i alle visninger) angir visningsretningen.

⑦
Hvis en 4D-dataserie er tilgjengelig (for eksempel under planverifisering, se side 503),
finnes det et kontrollpanel nederst til høyre på snittet og rekonstruksjonsvisningene der
du kan vise en simulering av bevegelse i indre organer.

Planleggingsvisningenes innhold
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19.1.2 Vise røntgenbilder

Generell informasjon

Hvis pasientdataene du har lastet inn inkluderer røntgenbildedata, vises dette på en separat X-ray
Images-fane.

Røntgenvisninger

①

② ③

Figur 276 

Visningens innhold

Nr. Komponent

① Full Screen-funksjonen (se side 483).

② Bildetypen (i dette tilfellet DSA) og nummeret som identifiserer bildesettet (for eksempel
#1).

③ Nummeret på gjeldende bilde i bildesettet angis på andre linje.

MERK: Standard røntgen- og DSA-røntgenbilder støttes.
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19.1.3 Vise snitt

Generell informasjon

I tillegg til rekonstruksjonsvisninger på hovedskjermbildet finnes det for visse oppgaver en egen
fane som inneholder originale CT-snittvisninger.

Snittvisninger

Figur 277 

Endre snittvisninger

Trinn

1.

Angi nummeret på nødvendige snitt ved å klikke på Number of Slices-knappen øverst til
venstre på skjermen.

Planleggingsvisningenes innhold
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Trinn

2.

Velg det aktuelle alternativet med musen.

3. Snittvisninger blir oppdatert i henhold til ditt valg.

Ytterligere informasjon

En sagittal og en koronal rekonstruksjon finnes under snittvisningene.
3D-modellen kan også være tilgjengelig. Dette blir oppdatert i samsvar med endringene i
datasettet, for eksempel under opprettelse av objekt (se side 109).

GENERELLE SKJERM- OG VERKTØYLINJEFUNKSJONER

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 469



19.2 Valg av snitt og bildesett

Generell informasjon

Hvis du bruker valgfunksjonen for snitt og bildesett, kan du velge bildadata som skal vises i
planleggingsområdet.

Aktivering

Trinn

Klikk på knappen Slice and Image Set Selection på verktøylinjen.

Valgfaner

Figur 278 

Tilgjengelige faner

Standard 3D-data kan velges i fanen Set Selection (se side 471).
Hvis de nødvendige CT-dataene er tilgjengelige, kan du bruke fanen 4-D Series (se side 472) til
å opprette en simulering av intern organbevegelse, som kan vises under behandlingsplanlegging.

Valg av snitt og bildesett
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19.2.1 Velge bilder

Fanen Set Selection

①

② ③

Figur 279 

Slik velger du et bildesett

Trinn

1. Velg bildesettet som skal vises, på listen over tilgjengelige bildesett ①. 

2.
• For å frigjøre plass i systemminnet deaktiveres bildesettene som for øyeblikket ikke er

nødvendige, ved å bruke Unload Images-knappen.
• Bildene kan aktiveres på nytt når du ønsker det, ved å bruke knappen Load All.

3.

Avhengig av gjeldende trinn kan du nå velge enten et individuelt snitt eller et sett med se-
kvensielle snitt fra snittvisningsområdet ②.
• I snittvisningsområdet vises det valgte snittet eller snittene med blå farge.
• I forhåndsvisningsområdet ③ vises det valgte snittet eller det første snittet i det valgte

snittsettet.

4. Klikk på OK for å bekrefte valget og vise snittene i bildevisningene i planleggingsområdet.
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19.2.2 Definere en 4D-serie

Generell informasjon

Hvis flere CT-skannedatasett med samme referanseramme er tilgjengelig, kan du opprette en 4D-
serie som simulerer bevegelse i et indre organ. Dette kan brukes som grunnlag når nødvendig
PTV-margin bestemmes (side 109) og til å verifisere at den fullførte behandlingsplanen er
nøyaktig og passende for pasientbehandling (se side 352).

Fanen 4-D Series

Figur 280 

Velge data for en 4D-serie

Alle CT-skannsett med samme referanseramme-UID og samme retning blir automatisk tolket som
en 4D CT-serie. Du må derfor kontrollere at de riktige CT-skannsettene har blitt valgt. Manuelle
funksjoner for oppretting av en 4D-serie finnes også slik:

Komponent Funksjon

Velg datasettene som skal inkluderes i 4D-serien.

Move Up og Mo-
ve Down Definer sekvensen der et valgt datasett skal vises i 4D-serien.

Use Common
Windowing

Merk av i denne boksen hvis du vil sikre at dersom vindusnivået justeres (se
side 497), blir det samme nivået brukt på alle datasettene i 4D-serien.

Valg av snitt og bildesett
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Komponent Funksjon

Intensity Projec-
tions

Standard gråverdinivå kan beregnes ved å bruke avmerkingsboksene for in-
tensitetsprosjeksjon:
• Minimum Intensity Projection: her brukes den laveste (mørkeste) grå-

verdien fra alle de valgte datasettene.
• Maximum Intensity Projection: her brukes den høyeste (lyseste) gråver-

dien fra alle de valgte datasettene.
• Mean Intensity Projection: her brukes den gjennomsnittlige gråverdien

fra alle de valgte datasettene.
Når du har gjort valget ditt, kan du bruke knappen Create Image Sets til å
opprette et separat datasett for hver valgte intensitetsprojeksjon. Navnet på
den valgte projeksjonen og kildebildesettet brukes til å identifisere det nye
bildesettet.

MERK: Systemytelsen maksimeres ved å unngå å laste inn skannesett som for øyeblikket ikke er
nødvendige for behandlingsplanlegging.
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19.2.3 Bla gjennom bildesnitt

Bla gjennom snitt

Alternativer

Klikk på denne Browse Slice-knappen for å gå frem ett snitt om gangen.

Klikk på denne Browse Slice-knappen for å gå tilbake ett snitt om gangen.

Bla gjennom snitt

Alternativer

Klikk på denne Browse Slices-knappen for å gå frem til en annen snittgruppe.
Visningen ruller gjennom en viss mengde snitt, avhengig av gjeldende visning. Eksem-
pel: I en visning med fire snitt, ruller visningen tre snitt frem. I en visning med ni snitt,
ruller visningen åtte snitt frem.

Klikk på denne Browse Slices-knappen for å gå tilbake til en tidligere snittgruppe.
Visningen ruller gjennom en viss mengde snitt, avhengig av gjeldende visning. Eksem-
pel: I en visning med fire snitt, ruller visningen tre snitt tilbake. I en visning med ni snitt,
ruller visningen åtte snitt tilbake.

MERK: Bla gjennom-funksjonen utføres i retningen som angis av pasientikonet (nederst til venstre
i bildevisningen).
 

Bla gjennom bilder med mus og tastatur

Du kan også bla gjennom bildedata med musen og tastaturet slik:
• Bruk musehjulet til å bla gjennom tilgjengelige bildedata, snitt for snitt.
• Bruk musehjulet samtidig som du trykker på Skift-tasten på tastaturet for å bla gjennom

snittgrupper i de tilgjengelig bildedataene.
• Bruk opp- og nedpilene på tastaturet til å rulle forover eller bakover med ett snitt om gangen.
• Du kan også bruke tastene Pg Up og Pg Dn på tastaturet for å bla tre snitt forover/tilbake.

MERK: Disse funksjonene er også tilgjengelige for visninger med snittrekonstruksjoner.
 

Valg av snitt og bildesett
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19.2.4 Dybde- og snittrulling

Generell informasjon

I rekonstruksjonsvisninger bruker du knappen Depth Scrolling til å bla gjennom skannede
rekonstruksjoner langs aksen angitt av pasientikonet (nederst til venstre i bildevisningen). 
I snittvisninger bruker du knappen Slice Scrolling til å bla gjennom tilgjengelige snitt. 

Snittvisninger

① ②

Figur 281 

Nr. Komponent

① Dybderulling (rekonstruksjoner)

② Snittrulling

Slik bruker du rullefunksjonen

Trinn

1.

Klikk på Depth Scrolling- / Slice Scrolling-knappen.

2.
Hold nede venstre museknapp og flytt musen opp eller ned over det valgte bildet til øn-
sket dybde eller snitt vises.
Du kan også bruke hjulet på musen til å rulle gjennom bildedataene.

3.

Klikk på knappen Depth Scrolling / Slice Scrolling en gang til for å deaktivere funksjo-
nen.

MERK: Den opprinnelige snittavstanden er ikke den samme som snittavstanden som brukes til
rekonstruksjoner.
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19.2.5 Endre innstilte bildeegenskaper

Slik endrer du innstilte bildeegenskaper

Alternativer

For å vise egenskaper i et 3D-bildesett klikker du på ikonet ved siden av bildet i Plan
Content-fanen.

Figur 282 

Komponent Funksjon

Properties

Du kan legge inn en kort kommentar, som et mer spesifikt navn. Kommentarer
blir inkludert i navnet som vises i datatreet hvis det forhåndstildelte navnet inne-
holder mindre enn 6 tegn.
Du kan også velge en submodalitet der dette er tilgjengelig.

More Angir om bildedataene var i DICOM- eller xBrain-format når de ble lastet inn, og
gir ytterligere informasjon om den valgte pasientstudien.

Valg av snitt og bildesett
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19.3 Grunnleggende visningskonfigurasjon
19.3.1 Visningsalternativer

Generell informasjon

I enkelte visninger kan du bruke knappen View Options til å endre visningsretning.

Slik velger du et visningsalternativ

Trinn

1.

Klikk på knappen View Options for å vise de tilgjengelige alternativene for retning.

2.

Velg nødvendig retning med musen.
De tilgjengelige retningsalternativene varierer avhengig av gjeldende planleggingsvisning
og trinn.

Valgt visningsalternativ (eksempel)

Figur 283 
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19.3.2 Visningstyper

Generell informasjon

På visse visninger kan du bruke View Types-knappen til å velge typen visning som skal brukes.

Slik velger du visningstype

Trinn

1.

Klikk på knappen View Types for å se de tilgjengelige alternativene (Planes, 3D eller Ob-
jects).

2.

Velg det aktuelle alternativet med musen.

Tilgjengelige visningstyper

Visning Beskrivelse

Planes

Når du klikker på Planes, vises segmenterte objekter ③ samt planrekonstruksjoner
② i 3D-visningen i enkelte planleggingsfaner.

①
②

③
• Informasjonen som vises, avhenger av dine valg i 3-D Plane View-fanen (tilgjen-

gelig via Options-knappen på verktøylinjen, se side 486).
• Plasseringen av planene i 3D-visningen justeres hvis endringene gjøres i 2D-vis-

ninger.

Grunnleggende visningskonfigurasjon
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Visning Beskrivelse

3D

Når du klikker på 3D, vises det en 3D-modell over hele skanneområdet.

③

Objects

Når du klikker på Objects, vises en 3D-visning av kun planlagte objekter.

③

MERK: I alle tilfeller kan du rotere visningen ved å plassere musen over visningen og flytte pilen
som vises ③ i den retningen du ønsker.
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19.3.3 Komposisjonsalternativer

Generell informasjon

I trinnet Object Creation kan du bruke knappen Composing Options til å verifisere to bildesnitt
fra ulike datasett som har blitt fusjonert.

Slik velger du et komposisjonsalternativ

Trinn

1.

Klikk på knappen Composing Options for å vise de tilgjengelige alternativene (Off,
Aperture eller Blending).

2.

Velg det aktuelle alternativet med musen.

Tilgjengelige komposisjonsalternativer

Alternati-
ver

Beskrivelse

Aperture

Gjør det mulig å sammenligne et definert område på referansesnittet (visning øverst
til høyre) med snittet i gjeldende bildevisning.

• For å sammenligne referansesnittet og gjeldende snitt brukes musen til å plasse-
re den blå rammen vist over området som skal verifiseres.

• Bruk musen til å endre størrelsen på åpningen ved å dra i kanten på rammen.

Grunnleggende visningskonfigurasjon
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Alternati-
ver

Beskrivelse

Blending

Gjør det mulig å sammenligne hele referansesnittet (vises i ravgult) med hele gjel-
dende bildesnitt (vises i blått).

• Når du skal vise mer informasjon om referansesnittet, legg musen over bildet,
hold inne venstre museknapp og flytt musen til høyre.

• For å vise mer informasjon om gjeldende snitt, plasseres musen over bildet, hold
inne venstre museknapp og flytt musen til venstre.

Off Klikk på Off for å deaktivere komposisjonsalternativene.
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19.3.4 2D Recenter

Generell informasjon

Med 2D Recenter-funksjonen kan du flytte rekonstruksjonsplanene i visse bildevisninger, og
resentrere bildedisplayet. 

Resentrering

① ②
Figur 284 

Nr. Komponent

① Justere horisontalt display

② Justere vertikalt display

Slik resentrerer du bilder

Trinn

1.

Klikk på 2D Recenter-knappen for å vise et vertikalt og horisontalt plan, angitt med blå
linjer på bildet.

2.

Klikk med musen på ønsket plan og dra linjen til en passende posisjon er funnet. Bildet
resentreres i denne nye posisjonen.
Hvis du skal flytte det horisontale og det vertikale planet samtidig, klikk på skjæringspunk-
tet for begge linjene og dra linjene til en passende posisjon er funnet.

3. Klikk på 2D Recenter-knappen på nytt hvis du vil deaktivere funksjonen.

Grunnleggende visningskonfigurasjon

482 Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.3.5 Zoome bilder

Zoomvisninger

① ②

③

Figur 285 

Nr. Komponent

① Standard zoom

② Zoom inn på seksjon

③ Zoom ut

Slik zoomer du inn og ut

Alternativer

Zoom In
• Klikk på valgt bildevisning for å zoome inn på vist bilde.
• Legg musen på et område av interesse og hold deretter venstre museknapp inne og

dra for å åpne en valgramme.

Zoom Out
Klikk på en valgt bildevisning for å zoome ut, slik at du kan få oversikt over hele bildet.

Du kan også zoome inn og ut ved å trykke på Ctrl-tasten på tastaturet og justere musehjulet.
Alle snittvisningene i gjeldende planleggingsfane justeres med samme zoomefaktor.

GENERELLE SKJERM- OG VERKTØYLINJEFUNKSJONER

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 483



Fullskjermvisning

Figur 286 

Slik aktiverer du fullskjermvisning

Trinn

1.

Klikk på knappen Full Screen for å forstørre den aktuelle visningen til fullskjerm.
Det aktuelle området er nå klart synlig i den forstørrede visningen.

2. Klikk på Full Screen-knappen på nytt for å deaktivere funksjonen og gjenopprette den
opprinnelige visningslayouten.

Grunnleggende visningskonfigurasjon
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19.3.6 Panorere bilder

Generell informasjon

Med funksjonen Panning kan du resentrere zoomfokuset (justere posisjonen til det viste bildet i
visningen).

Planleggingsvisninger

① ②
Figur 287 

Nr. Komponent

① Planvisning

② Snittvisning

Slik panorerer du bilder

Trinn

1.

Klikk på Panning-knappen for å aktivere Panning-funksjonen.

2.
Bruk musen og dra snittet til ønsket posisjon i den valgte visningen.
De andre visningene blir oppdatert tilsvarende.

3. Når du klikker på Panning-knappen på nytt, vil funksjonen deaktiveres.

MERK: Alle bildevisninger i gjeldende planleggingsfane blir justert til den valgte posisjonen.
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19.4 Avansert visningskonfigurasjon

Generell informasjon

Funksjonen Options åpner et sett med fanesider der du kan justere 3D-visningen og endre
retningen på bildene som vises i det aktuelle datasettet.

Aktivere visningsalternativene

Trinn

Klikk på Options-knappen.

Tilgjengelige fanesider

Figur 288 

Avansert visningskonfigurasjon
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19.4.1 Bruke fanen 2-D Options

Generell informasjon

I denne fanen kan du definere generelle displayalternativer for bildevisninger.

Fanen 2-D Options

Figur 289 

Tilgjengelige funksjoner

Komponent Funksjon

Scale Visible

Hvis du velger Scale Visible, aktiveres en skala (vist i millimeter) på høyre si-
de av de aksiale, koronale og sagittale bildevisningene.
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Komponent Funksjon

3-D Objects in
Slice Views

Aktiverer 3D-displayet i snittvisninger i Overview-fanen med objekter opprettet
i Object Creation-trinnet.

Hvis dette alternativet er deaktivert, vises objektene som transparente 2D-ob-
jekter.

Display Interpo-
lation

Når aktivert, interpolerer programvaren pikslene i skannebildet, noe som resul-
terer i et forbedret display i bildevisningene.

① ②

• ① Uten interpolering
• ② Med interpolering

Konturbred-
dealternativer

Følgende alternativer kan brukes til å definere bredden på objektkonturene:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Avansert visningskonfigurasjon
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Komponent Funksjon

Show Contours
Only

Viser segmenterte objekter kun som konturer.
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19.4.2 Bruke fanen 3-D Plane View

Generell informasjon

I denne fanen kan du velge elementene som skal vises i 3D-visninger. 

Fanen 3-D Plane View

Figur 290 

Slik gjør du et valg

Trinn

1.

Velg elementene som skal vises:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmenterte objekter som f.eks. PTV eller hjernestam-

me)

2. Klikk på OK for å bekrefte valget.

MERK: For å kunne vise de valgte planene og objektene må alternativet Planes være valgt via
knappen View Types (se side 478).
 

Avansert visningskonfigurasjon
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19.4.3 Bruke fanen 3-D Thresholding

Generell informasjon

I denne fanen kan du definere terskelen for verdiområdet av synlige Hounsfield-enheter eller
gråverdier som brukes til å vise benstruktur og vev i datasettet.

Bildesett Enhet som brukes

CT Hounsfield-enheter

MR Gråverdier

PET SU-verdier

Fanen 3-D Thresholding

Figur 291 

Slik justerer du terskelen

Trinn

1.
Slik justeres terskelen for 3D-display:
• Bruk glidebryteren i histogrammet (nederst til høyre på skjermen), eller
• Angi ønsket verdi i Threshold [HU]-feltet under histogrammet

2. Vis en forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen ved å klikke på oppdateringsvis-
ningen nederst til venstre på skjermen.
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Ytterligere funksjoner

Komponent Funksjon Se

Dybderulling Side 475

2D-resentrering Side 482

Panorering Side 485

Zoome inn/ut Side 483

Visningstyper Side 478

Avansert visningskonfigurasjon
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19.4.4 Bruke fanen 3-D Clipping

Generell informasjon

I denne fanen kan du definere den delen av bildet som skal vises i 3D-visninger.

Fanen 3-D Clipping

Figur 292 

Slik definerer du et klippeområde

Trinn

1. Klikk på Enable Clipping Range i 3-D Clipping Areas-delen for å vise blå rammer i de
øvre bildevisningene.

2.

Klikk på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut til høyre for dialogboksen.

3.

Legg musen over den blå rammen og juster rammen slik at den omgir området som skal
fjernes:

GENERELLE SKJERM- OG VERKTØYLINJEFUNKSJONER

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 493



Trinn

4.

For å opprette en forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen klikker du på visnin-
gen nederst til venstre på skjermen for å oppdatere den.

Slik utføres et kubisk kutt

Med dette alternativet kan du fjerne en kvadrant på 3D-modellen for å vise et tverrsnitt.

Trinn

1. Klikk på Enable Cubic Cut i 3-D Clipping Areas-delen for å vise blå rammer i de øvre
bildevisningene.

2.

Klikk på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut til høyre for dialogboksen (hvis den
ikke allerede er aktiv).

3.

Velg kvadranten som skal fjernes fra 3D-modellen:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Klikk på kanten av den blå kvadranten i aksial- eller koronalvisningen og juster vinklene
for å definere området som skal fjernes fra 3D-displayet.

5.

For å opprette en forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen klikker du på visnin-
gen nederst til venstre på skjermen for å oppdatere den.

Avansert visningskonfigurasjon
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Ytterligere funksjoner

Komponent Funksjon Se

Dybderulling Side 475

2D-resentrering Side 482

Panorering Side 485

Zoome inn/ut Side 483
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19.4.5 Bruke fanen Display Orientation

Generell informasjon

I denne fanen kan du velge ønsket visningsretning for å sørge for at den samsvarer med den
planlagte retningen for pasienten på behandlingsbordet.

Fanen Display Orientation

Figur 293 

Retningsalternativer

Du kan velge mellom følgende retningsalternativer:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Avansert visningskonfigurasjon
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19.5 Vindusjustering
19.5.1 Grunnleggende vindusjustering

Generell informasjon

Vindusinnstillingene brukes til å justere grånivåfordelingen i de viste bildene, slik at strukturenes
synlighet eller kontrastforhold kan forbedres.
Du kan justere vindusinnstillingene i aksiale, sagittale og koronale visninger.

Vindusdisplay

Figur 294 

Slik vises gjeldende vindusinnstillinger

Trinn

1.

Klikk på Windowing-knappen for å aktivere funksjonen.

2.

Klikk på den relevante visningen og hold venstre museknapp inne for å vise et histogram
som inneholder gjeldende innstillinger.

3. Histogrammet forsvinner fra visningen så snart den venstre museknappen slippes opp.

4. Hvis du klikker på Windowing-knappen på nytt, blir funksjonen deaktivert.
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Slik justeres vindusinnstillingene

Trinn

1.

Klikk på Windowing-knappen for å aktivere funksjonen.

2.

Gråtonenivået (senteret i den valgte vindusbredden) justeres ved å klikke på visningen
og:
• Dra musen opp for å øke nivået.
• Dra musen ned for å redusere nivået.

3.
Hounsfield- eller gråverdi-vindusbredden justeres ved å klikke på bildet og:
• Dra musen til høyre for å øke bredden.
• Dra musen til venstre for å redusere bredden.

4. Hvis du klikker på Windowing-knappen på nytt, blir funksjonen deaktivert.

Vindusjustering
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19.5.2 Avansert vindusjustering

Generell informasjon

Windowing Dialog-dialogfunksjonen gir avanserte alternativer for justering av gråverdi-,
Hounsfield- eller SUV-fordelingen, slik at det er lettere å skille benstruktur eller markørpunkter fra
bløtvev på skannebildene.

Bildesett Enheter som ble brukt

CT Hounsfield-enheter

MR Gråverdier

PET SUV

Aktivere dialogboksen Windowing

Trinn

Klikk på Windowing Dialog-knappen.

Dialogboksen Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figur 295 
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Innhold i dialogboksen Windowing

Nr. Komponent Funksjon

① Current Opprinnelig snitt fra gjeldende bildesett.

② Preview Forhåndsvisning av det endrede snittet i samsvar med dine justeringer.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Velg forhåndsdefinerte vindusverdier.

④ Avmerkings-
boksen Inverse

Inverterer fargevisningen og reverserer standardinnstillingen slik at for
eksempel luft vises i hvitt og ben i svart.

⑤ Level HU Justerer gråverdinivået.

⑥ Width HU Justerer gråverdibredden.

⑦ Histogram Grafisk fremstilling av Hounsfield-/gråverdifordelingen i bildedataene.

⑧ Avmerkings-
boksen Zoom

Avgrenser den grafiske fremstillingen av Hounsfield-/gråverdifordelin-
gen til et spesifikt område.

Predefined Windowing Settings

Innstilling Beskrivelse

Bone Bruker benspesifikk vindusjustering slik at bløtvev blir blandet ut og ben vises
klarere (bare CT-bildesett).

Current Win-
dowing

Tilbakestiller vindusinnstillingene til de som var definert da du først åpnet denne
dialogboksen.

Full Range Bruker hele området av gråverdier/Houndsfield-enheter tatt opp av skanneren,
på bildesettet.

Radiology De-
fined Bruker innstillingene som var definert da bildene først ble tatt.

Windowing Region of Interest

Med dette alternativet kan du definere et spesifikt område i bildesettet og bruke gråverdier eller
Hounsfield-enheter fra dette området på hele datasettet.

Trinn

1.

Klikk på Windowing Region of Interest-knappen for å aktivere funksjonen.

Vindusjustering
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Trinn

2.

I Preview-visningen brukes musen til å dra en ramme rundt området du vil velge Windo-
wing-innstillinger fra.

Du kan også klikke i Preview-området på ønsket sted i bildet.

3.

Slipp opp venstre museknapp for å se de beregnede forhåndsvisningsresultatene.

4. Klikk på OK for å bruke gråverdier fra det valgte området på hele bildesettet.

Slik justerer du grånivået og -bredden

Du kan gjøre disse justeringene når avmerkingsboksen Zoom er deaktivert:

Trinn

1.

Slik justerer du bildevindussenteret:

• Oppgi ønsket verdi i feltet Level HU, eller
• Juster den tilhørende glidebryteren til ønsket verdi vises

2.

Slik justerer du bildevindusbredden:

• Oppgi ønsket verdi i feltet Width HU, eller
• Juster den tilhørende glidebryteren til ønsket verdi vises
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Justere bredden på gråverdifordelingen

② ③

①

Figur 296 

Alternativer

Tast inn ønsket Right HU- og Left HU-verdier direkte i feltene.

Bruk musen til å justere glidebryterne for venstre verdi ② og/eller høyre verdi ③ til ønskede ver-
dier vises i de tilhørende feltene.

MERK: Hvis du vil begrense den grafiske fremstillingen av Hounsfield-/gråverdifordelingen til et
spesifikt område slik at vindusjusteringen kan defineres på en mer nøyaktig måte, skal du merke
av for Zoom ①.
 

Ytterligere funksjoner

Komponent Funksjon Se

Dybderulling. Side 475

Du kan bla gjennom enkeltsnitt i stigende eller synken-
de rekkefølge. Side 474

Panorering. Side 485

Zoome inn/ut. Side 483

Med knappen Windowing kan du justere grånivåforde-
lingen i de viste bildene, slik at strukturenes synlighet el-
ler kontrastforhold kan forbedres.

Side 497

Med knappen Screenshot kan du ta et bilde av alle vis-
ninger og dialogbokser på skjermen (skjermdump). Side 508

Vindusjustering
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19.6 Verifiseringsfunksjoner
19.6.1 Hounsfield-/gråverdimålinger

Generell informasjon

Med funksjonene Measure Hounsfield Units og Measure Values kan du måle enten Hounsfield-
enheter eller gråverdier på hvilket som helst punkt i et bildesnitt.

Komponent Funksjon

Knappen Measure Hounsfield Units vises i tilfeller med CT-bildesett.

Knappen Measure Values vises i tilfeller med andre bildesett. Verdiene kan
måles enten i gråverdier (for eksempel MR-bilder) eller i standard opptaksverdi-
er (SUV), for eksempel for visse PET-skanninger. Andre verdier er også mulig,
avhengig av den aktuelle bildemodaliteten. 

Måleenheter

Komponent Funksjon

Hounsfield-en-
heter

Ved diagnostisk CT-avbildning blir tettheten evaluert i internasjonale Hounsfield-
enheter (HU) på en skala fra -1024 til 3071, der 0 er verdien for vann (1,0 g/
cm³) og -1000 er verdien for luft.
Hvis skannerens HU-skala overstiger 12 bit (-1024 til +3071), blir de største ver-
diene avkortet:
• Verdier < -1024 blir avkortet til -1024
• Verdier > 3071 blir avkortet til 3071

Ved nevrologisk CT-avbildning brukes vanligvis et nivå på 40 HU og en bredde
på 100 HU for å gi kontrast på hjernevev.

Gråverdier Gråverdiene vises i området 0 (svart) til 255 (hvitt).

Målingsdisplay

① ②
Figur 297 

Nr. Komponent

① Hounsfield-enheter

② Gråverdi
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Slik bruker du målingsfunksjonene

Trinn

1.

Klikk på den aktuelle knappen (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.

Klikk med musen på hvilket som helst punkt i snittet hvis du skal vise Hounsfield-enheten
eller gråverdien på det valgte punktet.
Du kan oppdatere verdien dynamisk ved å holde inne venstre museknapp og bevege mu-
sen over bildet.

3. Klikk på den aktuelle knappen på nytt når du skal deaktivere funksjonen og fjerne den vi-
ste verdien fra bildevisningen.

Sikkerhetsmerknader

iPlan RT Dose kan bare vise gråverdi-/Hounsfield-/SUV-informasjon per piksel slik det er
beregnet og eksportert av skanneren. Vær spesielt oppmerksom når du tolker denne
informasjonen, og påse at informasjonen er riktig. Konisk stråle-CT-data eller
rotasjonsangiodata vil for eksempel ikke inneholde faktiske HU-verdier.

Brukeren er ansvarlig for å påse at Hounsfield-verdien som vises, er nøyaktig.

Bildesett for visse modaliteter (f.eks. PET/MRI/SPECT/DTI) importert med iPlan RT Image-
versjoner før 4.1.2 vises kanskje ikke riktig. Den absolutte pikselinformasjonen for visse
snitt og spesielt den relative pikselinformasjonen mellom ulike snitt (3D-rekonstruksjoner)
kan være feil. PET-bilder med standard opptaksverdier (SUV) er ikke påvirket.

Hvis en PET-skanning ble detektert som ikke riktig importert av en tidligere iPlan-versjon,
reimporter dette bildesettet med iPlan RT Image 4.1.2 eller senere.

Hvis et MR-bildesett ble detektert som ikke riktig importert av en tidligere iPlan RT-versjon,
ta kontakt med Brainlab support.

Fordi standard opptaksverdier (SUV) kan variere, avhengig av PET-skanneren som brukes,
må de viste verdiene alltid sammenlignes med SUV som oppnås direkte i skanneren før
bruk.

Verifiseringsfunksjoner
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19.6.2 Koordinatsystem

Generell informasjon

Avhengig av om du jobber med lokaliserte eller ikke-lokaliserte bilder, brukes det et separat
pasientkoordinatsystem for målingsdisplayet.
• Ikke-lokaliserte bilder: Av konsekvenshensyn bruker iPlan RT Dose det samme

pasientkoordinatsystemet som ExacTrac (se side 514). Som et alternativ er det også mulig å
stille inn et referansepunkt i Surface Segmentation-trinnet for å definere opprinnelsespunktet
til koordinatsystemet.

• Lokaliserte bilder: Koordinatsystemet er basert på referanserammen som leveres av den
stereotaktiske lokalisatoren.

Brainlab koordinatsystem: Ikke-lokaliserte bildesett

Figur 298 
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19.6.3 Avstandsmåling

Generell informasjon

Med knappen Measure Distances kan du måle avstander mellom to punkter på bildet.

Avstandsdisplay

Figur 299 

Slik måler du avstander

Trinn

1.

Klikk på knappen Measure Distances når du skal aktivere funksjonen.

2.
Klikk med musen på to punkter i bildet.
Avstanden i millimeter mellom de valgte punktene blir nå beregnet og vist.

3. Om nødvendig kan du flytte et punkt ved å klikke på det med musen og dra det valgte
punktet til ønsket sted.

4. Klikk på knappen Measure Distances igjen for å deaktivere funksjonen og fjerne av-
standsmålingen fra bildevisningen.

Behandling uten lokalisering bør bare utføres hvis skaleringen er verifisert.

Verifiseringsfunksjoner
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19.6.4 Vinkelmåling

Generell informasjon

Med knappen Measure Angles kan du måle vinkelen mellom tre punkter på bildet.

Vinkeldisplay

Figur 300 

Slik måler du vinkler

Trinn

1.

Klikk på knappen Measure Angles når du skal aktivere funksjonen.

2.
• Klikk med musen på tre punkter i bildet.
• Vinkelen mellom de valgte punktene blir nå beregnet og vist.

3. Om nødvendig kan du flytte et punkt ved å klikke på det med musen og dra det valgte
punktet til ønsket sted.

4. Klikk på knappen Measure Angles igjen for å deaktivere funksjonen og fjerne vinkelmå-
lingen fra bildevisningen.
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19.6.5 Skjermdumper

Slik tar du en skjermdump av gjeldende skjermbilde

Trinn

Klikk på Screenshot-knappen.

Lagret skjermdump

Programvaren viser en melding som bekrefter at skjermdumpen er lagret og angir lagringsbanen.
Standard lagringsbane er C:\Brainlab\Screenshots.

Figur 301 

Pasientkonfidensialitet

Navnet på pasienten vises på hver skjermdump. For å opprettholde pasientens konfidensialitet
må det påses at tilgangen til alle skjermdumper er begrenset til det relevante helsepersonellet.

Verifiseringsfunksjoner
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19.7 Nyttige ekstrafunksjoner

Generell informasjon

Her beskrives noen ekstra funksjoner i iPlan RT som gjør det enklere å bruke.

iPlan-informasjon

Klikk på Brainlag-logoen nederst på hovedskjermbildet for å se informasjon om iPlan-versjonen,
Brainlab og installerte iPlan-komponenter:

Figur 302 

Slik endrer du brukeren

Trinn

1. Klikk på Brainlab-logoen.

2. Klikk på Change User-knappen.

Skalere DVH-aksene

Hvis du ønsker å øke det viste volumet eller doseområdet på DVH-aksene, klikk og dra pilene på
slutten av y- og x-aksen til grafen kommer til ønsket område:

Figur 303 

GENERELLE SKJERM- OG VERKTØYLINJEFUNKSJONER

Klinisk brukerveiledning Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 509



Terskler i doseskalaer

Hvis du ønsker å vise ekstra terskler i doseskalaen, eller fjerne dem, plasserer du musen på
tilsvarende doseskalaverdi og dobbeltklikker på venstre museknapp (maksimum åtte terskler kan
vises).
Du kan tilordne en høyere displayprioritet til en terskel ved å dobbeltklikke på ønsket verdi til
venstre for doseskalaen.

Figur 304 

Bruke høyre museknapp

Visse funksjoner kan utføres med høyre museknapp:
Du kan åpne en hurtigmeny i behandlingsplanleggingstrinnet ved å høyreklikke på:
• RTPlan
• Behandlingsgruppen
• Behandlingselementet

Nyttige ekstrafunksjoner
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19.7.1 Skjermreferanse for behandling
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Skjermreferanse

Nyttige ekstrafunksjoner
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20 DEFINISJONER OG
TERMINOLOGI

20.1 Behandlingsterminologi

Rommets isosenter

Generelt sagt er dette målpunktet der alle strålene møtes, uavhengig av behandlingsbenkens
vinkel eller lineærakseleratorens gantryvinkel.

Figur 305 

Diverse isosentre

PTV-er i pasientvev som er posisjonert ved rommets isosenter før behandling.

Gantry

Lineærakseleratorens roterende arm, som inneholder utgangsporten til røntgenstrålen, kalles
gantry.

Gantryvinkel

Standardretningen for visning av gantryvinkelen er stående foran lineærakseleratoren, slik at man
ser fra behandlingsbenkens fotende til hodeenden. Vanligvis øker vinkelen med klokken, fra 0° når
gantryhodet er like over pasienten. Avhengig av hvilken type lineærakselerator som benyttes og
dennes konfigurasjon kan programvaren modifiseres slik at den indikerer enten IEC-, DIN-, IEC
61217- eller Varian-skalaen. Det er mulig med andre innstillinger, men disse må være
fabrikkdefinerte. Fra øverst mot høyre:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (mot klokken)
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Benkevinkel

Behandlingsbenken er vanligvis definert med 0° i midtposisjon (standardposisjon). Rotering med
klokken er definert med positive vinkler opptil 90°, og rotering mot klokken er definert med vinkler
fra 359° til 270° (0° til -90°). Vinkelkonfigurasjonene som brukes på behandlingssenteret, kan
være andre enn de som er angitt ovenfor. Programvaren støtter for tiden IEC-, DIN-, IEC 61217-
og Varian-skalaen. Det er mulig med andre skalaer, men disse må være fabrikkdefinerte. Fra
venstre mot høyre:
• IEC: 90°, 0°, 270° (med klokken)
• DIN: 270°, 0°, 90° (mot klokken)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (mot klokken)
• Varian: 270°, 180°, 90° (med klokken)

Kollimatorvinkel

Lineærakseleratorens hode kan roteres slik at bladretningen på en flerbladskollimator endres,
eller slik at ekstrautstyr kan dreies. Denne roteringen er nødvendig for å få minst mulig
strålefeltstørrelse og skåne så mye friskt vev fra bestrålingen som mulig. Avhengig av
lineærakseleratorens type og konfigurasjon støtter programvaren for øyeblikket IEC-, DIN-, IEC
61217- og Varian-skalaen. Det er mulig med andre skalaer, men disse må være fabrikkdefinerte.
Fra foran mot høyre:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (med klokken)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (mot klokken)

Koordinatsystemer

Koordinatsystemet for lokalisert data er basert på referanserammen som leveres av den
stereotaktiske lokalisatoren. For ikke-lokaliserte bilder brukes imidlertid det samme
pasientkoordinatsystemet som for ExacTrac. En sammenligning av vanlige koordinatsystemer
vises nedenfor.

Figur 306 
Hvis mer enn ett lokalisert datasett er tilgjengelig, må du sørge for å velge riktig sett for
pasientposisjonering. Hvis pasienten eller lokalisatoren har blitt flyttet mellom CT-skanning og
behandling, f.eks. ved at hoderingposisjonen ble endret og pasienten ble skannet på nytt, vil
koordinatsystemet til det tidligere opprettede datasettet være ugyldig. Hvis du velger et ugyldig
datasett, vil ikke pasienten rettes inn riktig.

Stråle, felt

En enkelt bestrålingsenhet med en fast gantry-, benketopp- og kollimatorvinkel kalles strålen eller
feltet.

Behandlingsterminologi
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Generelt er formålet med strålebehandlingen å redusere bestrålingsdosen til normalt vev, samtidig
som dosen til PTV-en maksimeres. For å oppnå dette formes en stråle etter projiseringen av PTV-
en mot planet ved isosenter, vinkelrett i forhold til den innkommende strålen (som vises fra
stråleperspektivet [BEV]).
En dosefordeling som samsvarer med PTV-ens fasong, oppnås ved å overlappe flere av disse
strålene. For å minimere dosen til friskt vev fordeles disse strålene så mye som mulig i tre
dimensjoner. Imidlertid kan friheten til stråleposisjoneringen være begrenset på grunn av
plasseringen til sensitive strukturer (utsatte organer [OAR]). Brainlab anbefaler at du kontrollerer
at isosenteret ikke er blokkert fra stråleperspektivet.

Maskinprofil

Dette definerer maskinvaren (lineærakselerator, kjever, MLC-er og konusformede kollimatorer)
som brukes, og kan inneholde koblinger til én stråleprofil (for sirkelformede konuser eller MLC-er
med Pencil Beam-data) eller to stråleprofiler (for MLC med Pencil Beam- og Monte Carlo-data).

Doseprofil/stråleprofil

Inneholder fullstendig dosimetrisk informasjon for en bestemt energi-bestråling-kombinasjon for
lineærakselerator-MLC.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (amerikansk standardkode for
informasjonsutveksling). Etablert for å oppnå kompatibilitet mellom ulike typer
databehandlingsutstyr.

Tidsformat

Med mindre annet er angitt, er tt:mm:ss tidsformatet som brukes overalt i iPlan RT-
behandlingsplanleggingssystemet, for timer (tt), minutter (mm) og sekunder (ss). Timene indikeres
i 24-timersformat.

Lineærmålinger

Alle lineærmålinger vises i mm.
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20.2 IMRT-terminologi

IMRT

Intensitetsmodulert strålebehandling.

Tynne ståler

Små underdeler av en stråle med varierende intensitet.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined (komplett bestrålingsområde skissert); området dekket av en
enkelt stråle, sett fra stråleperspektivet som brukes som startpunkt for optimering.

Begrensninger

Dosebegrensninger (positive; PTV og/eller negative; utsatt organ) som skal overholdes under
behandlingen.

Dose-volum-begrensning

Begrensning som begrenser kombinasjoner av dose og volum til et min. eller maks. x % av dosen
til y % av volumet.

Omvendt planlegging

Optimering av tynne ståler ved å overholde behandlingsbegrensningene.

Fluenskart

Virtuelt felt som inneholder alle de tynne strålene fra en stråle.

Bladsekvensering

Beregning av bladbevegelser som gir ønsket fluenskart.

Segment

En enkelt status for bladposisjoner; summen av alle segmentene gir fluenskartet.

Dynamisk bladsekvensering

Bladsekvensering med en dynamisk bevegelse i bladene ved doselevering; alle segmentene
leveres mens strålen er på.

Step-and-Shoot-bladsekvensering

Bladsekvenseringen varierer mellom bladbevegelser og doselevering; først angis segmentet,
deretter aktiveres strålen.

IMRT-terminologi
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Tongue-and-Groove-effekt

Bladsekvenseringsproblem som skyldes bladenes tongue-and-groove-utforming.

Intrabladlekkasje

Lekkasje mellom overføring gjennom blader.

Interbladlekkasje

Lekkasje mellom nærliggende blader.

MLC-overføring

Stråling som overføres gjennom MLC-en (middels verdi, inkludert intrablad- og interbladlekkasje).
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21 TILLEGG
21.1 Bakgrunnsinformasjon om bildefusjon

Generell informasjon

Algoritmen for bildefusjonering som brukes i iPlan RT Image er en helautomatisk,
intensitetsbasert algoritme som kan registrere og fusjonere medisinske bildesett, uavhengig av
avbildningsmodaliteten og skanneretningen i bildesettene.
Objektene trenger ikke å være merket i de to bildesettene for å registreres, og det er ikke
nødvendig å angi landemerker. Metoden kan registrere hvilken som helst modalitet til en annen,
uansett retning på bildesettene. Hvis du forutsetter at objektet som vises i bildesettene oppfører
seg som et rigid legeme, må det angis seks transformasjonsparametre (tre grader av frihet hver
for konvertering og rotasjon) for å fusjonere bildesettene på en vellykket måte.
For hver voksel i det første bildesettet, beregner iPlan RT Image posisjonen til den
korresponderende vokselen i det andre bildesettet. Et likhetsmål blir deretter beregnet ut fra
sekvensen med alle oppnådde vokselpar. Det robuste "gjensidig informasjon"-målet er det mest
velutviklede kriteriet som gir tilfredsstillende resultater i nesten alle situasjoner. I utgangspunktet
prøver algoritmen å bestemme transformasjonsparametrene mellom bildesettene for å oppnå
maksimal likhet. En multioppløsningsmetode reduserer beregningstiden og risikoen for
konvergering til et lokalt maksimum.
Algoritmen er delvis inspirert av "A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information" og "Automated 3D registration of MR and CT images of the head" (se
referanse [1, 2]).
En litt forskjellig, men interessant metode er beskrevet i "Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information" (se referanse [3]).

Bildesettene kan inneholde skanninger av det samme objektet (for eksempel pasientens
hode), i ulike oppløsninger, orienteringer og skanneretninger. Det antas at pikselstørrelsen
og snittavstandene i begge sett er kjent. Algoritmen samsvarer med bildesettene ved å
bestemme mengden ett bildesett må konverteres og roteres med i forhold til det andre
settet.

Rigid transformasjon

Innledningsvis er det to 3D-bilder av samme objekt (for eksempel pasientens hode). Forutsatt at
det ikke er forvrengninger, vil en viss rigid transformasjon av det andre bildet bringe det i perfekt
registrering med det første. Fra nå av kalles det første bildesettet referansesettet, og det andre
bildesettet kalles testsettet. "r" og "t" med senket skrift viser til mengder i henholdsvis
referansesettet og testsettet.
De seks parametrene i en rigid transformasjon RT (denne forkortelsen kan bety enten "rigid
transformasjon" eller "rotasjon-konvertering") gis av tre rotasjonsvinkler φx, φy, φz og en
konverteringsvektor (tx, ty, tz)T.
Rotasjonsparametrene danner en rettvinklet rotasjonsmatrise,
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konverteringsvektoren betegnes med T. Siden vokselstørrelsene på bildene kan være ulike, må
dette rettes ved å multiplisere med forholdet mellom vokselstørrelsene.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Hvis denne transformasjonen gjelder en spesiell posisjon (xt, yt, zt)T i testsettet, blir motparten
angitt i referansesettet.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Felles histogram

Det felles histogrammet er den todimensjonale generaliseringen av et vanlig bildehistogram. Det
er avhengig av to bilder og en (vilkårlig, men fast) transformasjon RT mellom dem.
For hver voksel (xt, yt, zt)T i testsettet, blir tilsvarende voksel (xr, yr, zr)T i referansesettet beregnet.
Hvert slikt vokselpar bidrar til det felles histogrammet i henhold til dets intensiteter It og Ir. Vær
oppmerksom på at koordinatene xr, yr, zr ikke nødvendigvis er heltall. Det er høyst sannsynlig at
dette punktet finnes et sted i vokselrutenettet i referansesettet. Intensiteten Ir på dette punktet må
derfor interpoleres fra intensitetene i omliggende voksler. Vokslene i testsettet, der motpartene
ikke ligger i referansesettet, blir ekskludert fra beregningen av det felles histogrammet.

Likhetsmålinger

Likhetsmålinger er beregningsoppsett som tar det felles histogrammet som inndata og gir ett
enkelt tall som utdata. Dette enkle tallet skal representere kvaliteten på den aktuelle
transformasjonen som det felles histogrammet har blitt beregnet for. For en "god" transformasjon
skal dette tallet være større enn for en "dårlig". Til slutt, for transformasjonen som bringer bildene i
registrering, skal dette tallet nå et maksimum.
Avhengig av typen relasjon mellom bildesettene kan det brukes flere ulike likhetsmålinger. Det
enkleste tilfellet er en identisk relasjon. I et slikt tilfelle er bildesettene identiske, men er rotert og
konvertert opp mot hverandre. Eksempel: to CT-skanninger av samme pasient er bilder med
nesten identiske relasjoner. I dette tilfellet kan man bruke den negative summen av de kvadrerte
intensitetsforskjellene som likhetsmåling.
Mer generelle relasjoner krever mer avanserte likhetsmålinger. For affine relasjoner kan
korrelasjonskoeffisienten brukes. Funksjonelle relasjoner krever (som et minimum) bruk av
Woods-kriteriet [4] (dette kriteriet er skreddersydd for MR til PET-fusjonering, der relasjonen er
nær funksjonell) eller korrelasjonsforholdet [5]. Gjensidig informasjon [6, 7] og beslektede metoder
er de mest avanserte likhetsmålingene og kan håndtere så og si alle relasjoner.

Optimering

Et likhetsmål er en mekanisme som tilordner et ekte tall (dets verdi) til transformasjons-RT som
brukes til å beregne det felles histogrammet. En likhetsmåling kan derfor betraktes som en
funksjon S av de seks transformasjonsparametrene φx, φy, φz og tx, ty, tz. Disse parametrene
kombineres for å utgjøre parametervektoren p, der den optimale parametervektoren bildene skal
tilsvare, betegnes med p*.

Bakgrunnsinformasjon om bildefusjon
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iPlan RT Image ønsker å fastslå disse optimale transformasjonsparametrene. Forutsatt at en
"rimelig" likhetsmåling brukes, vil funksjonen S bli et globalt maksimum på p*. Med andre ord:
S(p*) ≥ S(p) for alle tillatte p.
iPlan RT Image søker etter denne optimale parametervektoren ved bruk av en modifisert versjon
av en mønstersøkalgoritme. Funksjonen S er imidlertid ekstremt kostbar å evaluere for en spesiell
p i form av regnetid (hele felleshistogrammet må være beregnet for en enkel evaluering). Det er
derfor nødvendig å ha en optimeringsstrategi som bruker så få evalueringer av S som mulig.
Grunnprinisippet er å konstruere en rekke approksimeringer (såkalte surrogater) av S som er lette
å evaluere, og maksimere approksimeringene i stedet. Rekken med maksimeringer av
approksimeringene konvergeres vanligvis raskt til p*.

Flere oppløsninger

Den forordnede optimeringsalgoritmen fungerer godt bare hvis det innledende anslaget p0
allerede er nær optimum p*. Dette fordi det er en annen vanskelighet med likhetsmåling S -
nærværet av et mulig stort antall lokale maksima. Det er høyst sannsynlig at algoritmen kan bli
fanget i en av dem og gi uriktige transformasjonsparametre. Mer robuste algoritmer som kan finne
det globale maksimum trenger dessverre ofte uoverkommelige lange beregningsperioder.
En løsning på dette dilemmaet er en multioppløsningsmetode. Den er basert på observasjonen at
den lokale maksima har en tendens til å bli jevnet ut for mindre definerte oppløsninger og bare
den generelle atferden til likhetsmålingen blir tilbake. Dette utnyttes ved å konstruere en serie
(pyramide) med 3D-bilder med stigende oppløsning.

Figur 307 
I den minst definerte oppløsningen må forholdsvis få voksler sammenlignes for beregning av
felleshistogrammet. Beregningstiden blir derfor redusert. En svært robust standard optimator for å
løse tilsvarende optimeringsproblem kan brukes. Dette kan gi en parametervektor.
I neste trinn er oppløsningen, økt og den oppnådde vektoren brukes som startverdi for en ny
optimering. Ved noen oppløsninger blir den byttet til ovennevnte optimeringsstrategi ved bruk av
surrogater. Multioppløsningsmetoden resulterer i en svært rask og robust algoritme som kan
korrigere store innledende feilregistreringer, fordi mesteparten av jobben blir gjort i mindre
definerte oppløsninger.
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21.2 Bakgrunn for objektsegmentering
21.2.1 Volumberegning og interpolering

Volumberegning

Beregningen av volumet er basert på Cavalieris prinsipp. Volumet av ett snitt avhenger derfor ikke
bare av selve snittet, men også av nabosnittene. Dette betyr også at det første og det siste snittet
bidrar mindre (men vanligvis mer enn det halve) til det generelle volumet.

Interpolering

Interpolering av former utføres av interpolerende avstander som er merket, en kjent
fremgangsmåte som er allment akseptert.

Figur 308 
Som vist i eksempelet nedenfor er interpolering mer nøyaktig jo større overlappingen av kildesnitt
som interpoleres er. Hvis det ikke er overlapping, er den interpolerte formen tom.

Figur 309 
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21.2.2 Oppløsning av segmenterte objekter og penselstørrelse

Objektoppløsning

Den generelle objektoppløsningen for segmenterte objekter avhenger av snittnivået. For de fleste
objekter er dette innstilt på 0,25 piksel, og skanneretningen er lik snittykkelsen. Store
strukturtyper, for eksempel ben, er imidlertid tilordnet en verdi på 1 piksel per snitt.

Penselstørrelse

Diameteren på penselen kan stilles til mellom 1 og 200 objektpiksler. Hvis objektoppløsningen er
to ganger så fin som den innstilte bildeoppløsningen (dette er standard for de fleste organer),
dekker penselen maksimum 100 bildepiksler.

Bakgrunn for objektsegmentering
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21.2.3 SmartShaper

Generell informasjon

SmartShaper (se side 134) er et avansert verktøy for enkel deformering av anatomiske objekter i
pasientanatomien i tre dimensjoner. I likhet med atlassegmentering, som tilpasser et atlasdatasett
til pasientdatasettet, legger SmartShaper et rutenett med usynlige kontrollpunkter over objektet
som skal tilpasses. Rutenettet av kontrollpunkter blir deretter automatisk justert med elastisk
fusjonering. 

Justere objektstørrelsen

Brukeren kan interaktivt skyve eller trekke kontrollpunktene ved å flytte den justerbare penselen
over objektområdet. Etter hvert som rutenettet deformeres, blir også det tilsvarende objektet
deformert, fordi det er forbundet med rutenettet i alle tre dimensjonene (aksialt, koronalt, sagittalt).
Ved å bruke en mindre penselstørrelse, vil antallet rutenettpunkter som beregnes øke og derved
øke følsomheten. Hvis penselen er innstilt på en større størrelse, blir justeringene mindre definert.
Du kan også bruke SmartShaper utenfor objektet ved å trekke. Dette kan gjøres fordi penselen
deformerer plassen der objektet er plassert. En enkel sammenligning kan trekkes med et bilde
som er tegnet på en ballong. Hvis du skulle skyve eller trekke ballongen, ville bildet på ballongen
bli sammenklemt eller utvidet.
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21.2.4 SmartBrush

Generell informasjon

SmartBrush (se side 119) er et interpoleringsverktøy som gir rask målavgrensning basert på en
justerbar terskelbasert detekteringsalgoritme. Umiddelbar og automatisk identifikasjon av
objektgrensene er mulig så vel som manuell endring av objekter eller strukturer. 

Automatisk målavgrensning

Når du utfører automatisk målavgrensning for komplekse strukturer, fungerer SmartBrush ved å
detektere terskler for gråverdier i de valgte konturene i det første snittet og i det siste snittet, og
deretter interpolere snittene lineært imellom slik at 3D-volumene gjendannes. Verktøystørrelsen
kan endres for å øke følsomheten og ta høyde for selv ørsmå gråtoneforskjeller. Kombinasjonen
av automatisk interpolasjon og følsomme penselinnstillinger gjør dette verktøyet ideelt for
konturering eller oppdatering av komplekse strukturer med god bildekontrast.

Bakgrunn for objektsegmentering
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21.2.5 Terskelsegmentering

Standardverdier

Objekt Min./maks.-verdi Antall komponen-
ter

Maskeobjekt

Kar
• Min.: 1433
• Maks.: 2252

10 Kraniehulen

Ben
• Min.: 164
• Maks.: 2662

--- Markeringsramme

Lunger
• Min.: -991
• Maks.: -303

1 Markeringsramme
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21.3 Bakgrunn på standard opptaksverdier
21.3.1 Beregne standard opptaksverdier (SUV)

Generell informasjon

Implementeringen i programvaren iPlan RT Image av beregningen av standard opptaksverdier i
PET-skanninger er basert på følgende publikasjon:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

SUV-beregning

Standard opptaksverdier beregnes med følgende formel:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Radioaktivitetskonsentrasjonen måles av PET-skanneren. Enheten er Bq/ml.
Skalafaktoren beregnes slik:

Verdi Beskrivelse Tilsvarende DICOM-kode

w Pasientens vekt [kg] PatientsWeight
d Total injisert dose [Bq] RadionuclideTotalDose
f Nedbrytingsfaktor DecayFactor
ti Injeksjonstid [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Skannetid [s] AcquisitionTime
λ Halvlivstid for radionuklide [s] RadionuclideHalfLife

Bakgrunn på standard opptaksverdier
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21.4 Bakgrunn på iHelp
21.4.1 iHelp - Hvordan den fungerer

Generell informasjon

iHelp-programvaren som er installert på kundesystemet (klienten), pinger til iHelp-serveren på
port 443 eller 17002. Begge er utgående forbindelser der port 17002 er den raskeste. Ved hvert
ping prøver klienten å etablere en SSL-tunnel.
• For å få tilgang til klienten vil Brainlab support-teknikeren først koble seg til iHelp-serveren med

en SSL-tunnel også.
• iHelp-serveren slår sammen de to tunnelene, og Brainlab support-teknikeren får tilgang til

klienten.

Installasjonskrav

Du trenger ikke å gjøre endringer i dine brannmurinnstillinger (med mindre du vil gi Brainlab
support en raskere forbindelse til din klient).
Forutsatt at brannmuren din allerede tillater at det opprettes Internett-forbindelser fra innsiden av
nettverket ditt, vil iHelp kunne levere ekstern assistanse.
Du må starte iHelp på klienten. Ellers får ikke Brainlab support tilgang.
Ingen pasientdata blir overført.
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