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1 INFORMAŢII GENERALE
1.1 Date de contact şi informaţii legale
1.1.1 Date contact

Asistenţă

Dacă nu puteţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie în acest ghid, sau dacă aveţi întrebări sau
probleme, contactaţi departamentul de asistenţă Brainlab:

Regiune Telefon Email:

Statele Unite ale Americii şi
Canada

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Africa, Asia, Australia, Euro-
pa

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

support@brainlab.comAmerica Latină
Tel: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Japonia
Tel: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Franţa şi regiunile vorbitoare
de limbă franceză Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Impresii

În ciuda revizuirii atente, acest manual poate conţine erori.
Vă rugăm să ne contactaţi la adresa oncology.manuals@brainlab.com dacă aveţi sugestii despre
cum putem îmbunătăţi acest manual.

Producător

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAŢII GENERALE
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1.1.2 Informaţii juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conţine informaţii proprietare protejate prin dreptul de autor. Nicio parte a acestui ghid
nu poate fi reprodus sau tradus fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci înregistrate Brainlab

• BrainSCAN™ este marcă înregistrată de către Brainlab AG.
• iPlan® este marcă comercială înregistrată de către Brainlab AG în Germania şi/sau în Statele

Unite.
• m3® este marcă înregistrată de către Brainlab AG.

Mărci înregistrate ce nu aparţin Brainlab

• Adobe® şi Acrobat® sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® este marcă înregistrată a Medical Intelligence GmbH.
• Java™ este marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® şi Windows® sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.

Etichetă CE

• Semnul CE0123 prezintă că iPlan RT Brainlab este în conformitate cu cerinţe-
le principale ale Directivei dispozitivelor medicale.

• Conform MDD (Directiva Consiliului 93/42/CEE), iPlan RT este un produs Cla-
sa II b.

Instrucţiuni de eliminare

Eliminaţi echipamentele electrice şi electronice doar în conformitate cu reglementările legale.
Pentru informaţii despre directiva DEEE (Deşeurile de echipamente electrice şi electronice),
vizitaţi: 
www.brainlab.com/weee

Vânzări în Statele Unite

Legea federală a Statelor Unite limitează vânzarea acestui dispozitiv de către un medic, sau
prin comanda unui medic.

Public ţintă

iPlan RT se adresează profesioniştilor din domeniul medical (medici, oncologi radiologi,
dozimetrişti, medici etc) cu cunoştinţe suficiente privind vocabularul tehnic în limba engleză din
domeniul fizicii medicale şi imagisticii medicale, astfel încât să permită o înţelegere adecvată a
interfeţei de utilizare iPlan RT.

Conformitate cu Standardele Internaţionale

Sistemul de planificare a tratamentului iPlan RT 4.5 este proiectat şi fabricat în conformitate cu
următoarele standarde internaţionale: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
Sistemul iPlan RT 4.5 şi documentaţia însoţitoare au fost testate în conformitate cu IAEA-
TECDOC-1540, Capitolul 5, Teste tip.

Date de contact şi informaţii legale
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Mai multe informaţii pot fi furnizate la cerere.

Informaţii lingvistice

Toate manualele de utilizare Brainlab sunt iniţial concepute în limba engleză.

Garanţie

Garanţiile nu se aplică produselor care au fost deteriorate ca urmare a accidentelor,
abuzului, re-instalare necorespunzătoare, sau ambalare necorespunzătoare în cazul
returnărilor. Garanţiile nu se aplică componentelor de produse care au fost modificate sau
înlocuite fără autorizarea scrisă a Brainlab.

INFORMAŢII GENERALE
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1.2 Simboluri
1.2.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertismentele sunt indicate prin simboluri triunghiulare de avertizare. Acestea conţin
informaţii critice de siguranţă cu privire la o eventuală leziune, deces sau alte consecinţe
grave asociate cu utilizarea neconformă a echipamentului.

Atenţie

Mesajele de atenţionare sunt indicate prin simboluri circulare de atenţie. Acestea conţin
informaţii critice de siguranţă cu privire la posibile probleme cu dispozitivul. Astfel de
probleme includ defecţiuni ale dispozitivului, defectarea dispozitivului, defectarea
aparatului sau pagube materiale.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate cu font cursiv şi sunt utilizate pentru a prezenta sfaturi utile
suplimentare.
 

Simboluri
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1.3 Domeniu de utilizare
1.3.1 Utilizarea Sistemului

Indicaţii pentru utilizare

iPlan RT utilizat in terapia cu radiații, care este destinat utilizării în tratamentul stereotactic,
conformal, planificat prin intermediul calculatorului, bazat pe radiaţii emise de către accelerator
pentru tratamentul leziunilor craniene, a capului, gâtului şi a leziunilor extracraniene.

Manipularea cu grijă a echipamentului

Componentele de sistem şi instrumentele accesorii cuprind piese mecanice precise.
Manipulaţi-le cu grijă.

Doar personalul medical instruit poate opera componentele de sistem şi instrumentele
accesorii.

Utilizare adecvată

Cererile de planificare Brainlab sunt destinate exclusiv pentru a oferi asistenţă
suplimentară personalului medical. Acestea nu substituie sau nu înlocuiesc experienţa
utilizatorului, şi nu anulează responsabilitatea utilizatorului în timpul utilizării.

Instalare

Dacă sistemul este conectat la o reţea locală (LAN), Brainlab recomandă să se instaleze
software-ul de protecţie malware (de exemplu, un scanner de viruşi), şi să se păstreze fişierele de
arhivare actualizate.
Vă rugăm să fiţi reţineţi că setările software-ului de protecţie malware poate afecta performanţa
sistemului, de exemplu, în cazul în care accesul la fiecare fişier este monitorizat, încărcarea şi
salvarea datelor pacientului ar putea fi lentă. Prin urmare, Brainlab recomandă a dezactiva
scanarea în timp real şi a efectua scanarea pentru detectarea viruşilor în timpul orelor de
nefuncţionare a clinicii.
Actualizările sistemului de operare (hotfix), sau programului software a părţilor terţe trebuie să se
facă în afara orelor clinice şi într-un mediu de testare pentru a verifica funcţionarea corectă a
sistemului Brainlab. Hotfix-urile trebuie să fie actualizate. Brainlab monitorizează remedierile
rapide lansate de Windows şi pot determina dacă pot exista probleme pentru unele actualizări.
Vă rugăm să contactaţi departamentul de asistenţă Brainlab dacă se detectează probleme cu
remedierile rapide ale sistemului de operare.

Revizia plauzibilităţii

Înainte de tratamentul pacientului, analizaţi plauzibilitatea tuturor informaţiilor de intrare şi
de ieşire ale sistemului.

Decizia de a trata un pacient prin radioterapie/radiochirurgie trebuie să fie făcută de către
un neurochirurg sau medic oncolog radiolog cu experienţă. Raţionamentul acestora
trebuie să se bazeze pe formarea lor medicală şi experienţa anterioară, precum şi
exactitatea măsurătorilor din sistemul iPlan RT.

INFORMAŢII GENERALE
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1.4 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale

Restricţii echipament

A nu se folosi echipamente hardware care nu sunt documentate ca fiind compatibile cu
iPlan RT în următoarele secţiuni. Acest lucru poate duce la nealinierea pacientului,
determinând leziuni grave ale acestuia.

Hardware-ul sistemului nu poate fi schimbat de utilizator. Brainlab nu poate fi considerat
responsabil pentru nicio modificare adusă sistemului. Reglementările locale trebuie să fie
respectate.

Restricţii software

În scopul optimizării performanţei sistemului, evitaţi rularea de aplicaţii paralele inutile pentru
iPlan RT.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.4.1 Instrumente medicale Brainlab

Instrumente medicale compatibile Brainlab

iPlan RT este compatibil cu:

Echipament medical Brainlab Comentariu

Localizator CT/raze X şi poziţio-
narea zonei ţintă

Localizator Brainlab CT/Raze X (în Sistemul Brainlab / Ra-
dionics
Inel pentru cap BRW-HR/UCHR / Inel pentru cap Leksell în
formă de G)
Localizator şi poziţionare a zonei ţintă Tomografie computeri-
zată / Angiografie de radiochirurgie stereotactică Brainlab
fără cadru
Localizator şi poziţionare a zonei ţintă cap şi gât (pe Sistemul
Brainlab pentru cap şi gât)
Radionics BRWLF (pe Inel pentru cap Radionics BRW-HR/
UCHR)
Indicator Leksell CT, 9 tije (pe Leksell Headring G-Frame)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Localizator şi poziţionare a zonei
ţintă Tomografie computerizată /
Angiografie de radiochirurgie ste-
reotactică fără cadru Localizator CT LLZ şi dispozitiv de configurare pacient com-

binat pentru a permite anexarea listelor generate de calcula-
tor pentru aliniere cu laserLocalizator şi poziţionare a zonei

ţintă cap şi gât pentru utilizarea
cu Sistemul de tratare a capului
şi gâtului

Poziţionare stereotactică a zonei
ţintă

Poziţionare Brainlab a zonei ţintă
Poziţionare Brainlab Clasic a zonei ţintă

Poziţionare a zonei ţintă pentru
inelul pentru cap Leksell

Extensia fără cadru SRS a mesei
universale de tratament

Componente Brainlab fără cadru pentru radiochirurgie ste-
reotacticăFolie masă de imagistică Brainlab

Extensie ICT fără cadru Brainlab

Datele exportate de DICOM RT sunt disponibile numai pentru seturile nelocalizate de date, şi
seturile de date localizate cu hardware-ul Brainlab.

Numai dispozitivele medicale Brainlab menţionate mai sus pot fi utilizate cu acest
dispozitiv medical. Folosirea de combinaţii de dispozitive medicale care au nu au fost
autorizate de Brainlab, poate afecta în mod negativ siguranţa şi/sau eficacitatea acestui
dispozitiv medical şi pune în pericol siguranţa pacientului, utilizatorului şi/sau a mediului.

Doar acele instrumente şi piese de schimb specificate de Brainlab vor fi folosite pentru
iPlan RT. Utilizarea instrumentelor/pieselor de schimb neautorizate poate afecta negativ
siguranţa şi/sau eficacitatea dispozitivului medical şi pune în pericol siguranţa pacienţilor,
utilizatorilor şi/sau a mediului.

INFORMAŢII GENERALE
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1.4.2 Software medical Brainlab

Autorizare

Numai angajaţii autorizaţi de către Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu
instalaţi sau ştergeţi alte aplicații software.

Software medical compatibil Brainlab

iPlan RT este compatibil cu următoarele aplicaţii medicale software produse de Brainlab AG.

Software Brainlab Versiune Comentariu

Brainlab Elements –
Fluxul de lucru de contu-
rare în radioterapie

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

iPlan RT 4.5 poate citi date xBrain scrise cu
Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Sistem de poziţionare pacient Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT este compatibil cu platforma server
iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Folosit pentru radioterapie şi planificarea trata-
mentului de radiochirurgie. Date planificate cu
iPlan RT Dose 3.0 şi 4.0 pot fi importate în
iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Folosit pentru radioterapie şi planificarea trata-
mentului de radiochirurgie. Date planificate cu
iPlan RT Image pot fi importate în software-ul de
planificare a tratamentului iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Utilizat pentru exportarea imaginilor scanate către
staţia de lucru iPlan.

Software interfaţă cu uti-
lizatorul Brainlab m3 3.0 Interfaţă utilizator folosită pentru m3 pe Siemens

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

iPlan RT 4.5 poate citi planuri scrise cu iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT Image / Dose 4.0
şi iPlan RT Image / Dose 4.1. Nu toate versiunile de software pot citi planurile de tratament
create cu versiunile mai noi.
• Aplicaţiile software iPlan nu sunt compatibile cu versiunile ulterioare.
• Planurile de tratament create prin folosirea programului software Brainlab BrainSCAN nu pot fi

încărcate în iPlan RT.
Următorul program software poate citi planurile salvate cu iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Nu utilizaţi „Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) cu iPlan RT 4.5.x deoarece nu este
suportat de versiunile ulterioare ale programului software.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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Alte programe Brainlab

Dacă executaţi versiuni ale programului software, altele decât cele specificate mai sus, contactaţi
departamentul de asistenţă Brainlab pentru clarificările privind compatibilitatea cu dispozitivele
Brainlab.

Doar programul software medical Brainlab specificat de Brainlab poate fi instalat şi utilizat
cu sistemul.

INFORMAŢII GENERALE
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1.4.3 Dispozitive medicale neaparţinând companiei Brainlab

Dispozitive medicale compatibile neaparţinând Brainlab

iPlan RT este compatibil cu următoarele dispozitive medicale neaparţinând companiei Brainlab.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi persoana de asistenţă Brainlab specializată.

Dispozitiv medical Model Producător

Sistem BodyFIX
Localizator BodyFIX 20

Medical Intelligence
Localizator BodyFIX 14

Indicator CT Leksell 9 tije pentru utilizarea cu inelul pentru cap Lek-
sell coordonat în formă de G Elekta

Radionics BRW-LF Pentru utiliza împreună cu inelul pentru cap
Radionics BRW-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Gros Varian

Varian IGRT Subțire Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Echipament compatibil cu
Brainlab:
• Localizator şi poziţionare a
ţintei H&N

• Localizator şi poziţionare a
zonei ţintă Tomografie
computerizată / Angiogra-
fie de radiochirurgie ste-
reotactică fără cadru

• Sistem cu mască SRS
fără cadru

Pentru mai multe informaţii,
consultaţi persoana de asis-
tenţă Brainlab specializată

• În general, iPlan RT poate exporta date către toate sistemele principale R&V. Mai multe
informaţii sunt furnizate p. 379.

• Datele exportate de DICOM RT sunt disponibile numai pentru seturile nelocalizate de date, şi
seturile de date localizate cu hardware-ul Brainlab.

• Contactaţi reprezentantul de vânzări Brainlab sau asistenţă clienţi pentru detalii despre
combinaţiile Linac/MLC suportate.

Alte dispozitive neaparţinând Brainlab

Design-ul sau geometria hardware-ului terţei părţi s-ar putea schimba. Utilizatorul este
răspunzător pentru verificarea compatibilităţii oricărui hardware al unei terţe părţi cu iPlan
RT, chiar dacă în ghidul de utilizare acesta este declarat compatibil.

Folosirea de combinaţii de dispozitive medicale care au nu au fost autorizate de Brainlab,
poate afecta în mod negativ siguranţa şi/sau eficacitatea acestui dispozitiv şi pune în
pericol siguranţa pacientului, utilizatorului şi/sau a mediului.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.4.4 Software neaparţinând Brainlab

Autorizare

Numai angajaţii autorizaţi Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalaţi
sau eliminaţi orice alte aplicaţii software decât de protecţie malware şi actualizările
„remedierilor rapide” ale sistemului de operare.

Software compatibil neaparţinând Brainlab

iPlan RT este compatibil cu următoarele sisteme de operare neaparţinând companiei Brainlab:

Sistem de operare

Windows XP Professional (32 şi 64 biţi)

Windows 2003 Server (32 biţi)

Windows 2003 Server R2 (64 biţi)

Windows 2008 Server (64 biţi)

Windows 7 Ultimate (64 biţi)

Windows 8.1 Pro (64 biţi)

Pentru detalii privind compatibilitatea pachetului de servicii, consultaţi specialistul Brainlab.
Toate unităţile de bandă trebuie să fie dezactivate în Windows XP Device Manager (Manager
dispozitive).
iPlan RT nu trebuie instalat pe sistemele de operare diferite de versiunile special emise şi
descrise mai sus.

Doar programul software menţionat de Brainlab poate fi utilizat cu iPlan RT. Utilizarea
programului software neaparţinând Brainlab (altele decât de protecţie malware şi
actualizările „hotfix” ale sistemului de operare) care nu au fost autorizate de Brainlab poate
afecta negativ eficienţa sistemului iPlan RT.

Software non-Brainlab pe aceeaşi staţie de lucru

Se acceptă instalarea şi rularea următoarelor software-uri pe aceaşi staţie de lucru cu iPlan RT:

Software Versiune Comentariu

RayStation produs de Ray-
Search Laboratories AB 4.7 înainte

Sistem de planificare a trata-
mentului pentru terapia cu ra-
diaţii.

Software integrat al unei terţe părţi

Implementarea Brainlab DICOM se bazează pe librăria MERGE DICOM. Pentru informaţii
detaliate privind respectarea DICOM, consultaţi Declaraţia de conformitate a sistemului DICOM a
terţei părţi şi Declaraţia de conformitate DICOM Brainlab la adresa www.brainlab.com.

• RTPConnect este suportată (a se consulta Declaraţia de conformitate RTPConnect 8.30
13.07.2005 şi Specificaţiile interfeţei RTPConnect (01.08.2007)).

• Acest software se bazează în parte pe activitatea Independent JPEG Group şi a Sun
Microsystems Inc.
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• Implementarea Brainlab PDF-Viewer se bazează pe biblioteca PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003 – 2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT utilizează mediul Java 1.6 (sau mai avansat). Pornind iPlan RT, utilizatorul este de
acord să respecte termenii acordurilor de licenţă corespunzătoare.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.4.5 Software-urile medicale ce nu aparțin de Brainlab

Autorizare

Numai angajaţii autorizaţi Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalaţi
sau eliminaţi orice alte aplicaţii software decât de protecţie malware şi actualizările
„remedierilor rapide” ale sistemului de operare.

Software-urile medicale non-Brainlab compatibile

iPlan RT este compatibil cu următoarele aplicaţii medicale software produse de RaySearch:

Software Versiune Comentariu

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transformă pla-
nurile de tratament create cu
iPlan RT 4.5 Dose sau orice
sistem de planificare a trata-
mentului în planuri VMAT echi-
valente (Terapie cu arc volu-
metric modulat)

Alte software-uri non-Brainlab

Dacă executaţi versiuni ale programului software, altele decât cele specificate mai sus, contactaţi
departamentul de asistenţă Brainlab pentru clarificările privind compatibilitatea cu dispozitivele
Brainlab.
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1.5 Formare şi Documentaţie

Formare Brainlab

Pentru a asigura utilizarea sigură şi adecvată, înainte de a utiliza sistemul, toţi utilizatorii trebuie
să participe la un program de instruire organizat de către un reprezentant Brainlab.

Responsabilitate

Componentele şi accesoriile sistemului iPlan RT pot fi operate doar de personal medical
calificat.

Formare şi Documentaţie
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1.5.1 Documentaţie

Citire Manuale de utilizare

Tratamentul de succes şi sigur încheiat folosind software-ul de planificare Brainlab necesită
planificare procedurală atentă.
Prin urmare, este important ca:
• Manualele de utilizare relevante să fie citite cu atenţie înainte de utilizarea sistemului.
• Se asigură acces permanent la aceste manuale de utilizare.

Manuale de utilizare disponibile

Manual de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare clinică Instrucţiuni detaliate privind folosirea aplicaţiile de planificare
iPlan RT.

Ghid de utilizare software-ului
(Physics Administration)

Instrucţiuni detaliate privind folosirea aplicaţiilor Physics Admi-
nistration.

Ghidul techic de referinţă (Fi-
zică Brainlab)

Informaţii detaliate privind măsurarea datelor fasciculului, asigu-
rarea calităţii şi privind algoritmii de dozaj utilizate în software-ul
Brainlab de planificare a tratamentului radioterapeutic.
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1.6 iPlan RT pe echipamente a treia parte

Informaţii generale

Software-ul de planificare Brainlab RT poate fi instalat pe echipamentele a treia parte dacă se
întrunesc ambele cerinţe pentru echipament şi sistem de operare descrise mai jos.
Compatibilitatea generală este verificată în timpul instalării software-ului de planificare RT conform
protocoalelor de acceptare Brainlab. Brainlab recomandă efectuarea testelor de revalidare dacă
se instalează software a treia parte sau dacă este modificat după instalarea software-ului de
planificare RT original.

Cerinţe software

Software Cerinţă

Sistem de operare
Windows 7 Ultimate (64 biţi)
Windows 2008 Server (64 biţi)
Windows 8.1

Pentru detalii privind compatibilitatea pachetului de servicii, consultaţi specialistul Brainlab.
Software-ul de planificare Brainlab RT nu trebuie instalat pe sisteme care nu întrunesc cerinţele
recomandate pentru echipament.

Cerinţele echipamentului pentru staţile de lucru

Echipamente Cerinţă

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 sau echivalent;
12 nuclei sau echivalent; HT dezactivat

Chipset Intel C602 Chipset Series sau echivalent

RAM 16 GB sau mai mult

HDD
2 partiţii de volum:
C:\ pentru sistemul de operare
F:\ pentru aplicaţii

HDD

RAID 5 Volume cu
4x HDD
Min. 7.200 U/min
1 TB per HDD, 16 MB Cache

Grafică:
Placă video Nvidia Quadro cu suport OpenGL
2.0, 1 GB RAM sau mai mult
e.g. NVIDIA Quadro K2000

Rezoluţia ecranului 1.600 x 200 sau 1.920 x 1.200

Calitatea culorilor 24 biţi

Conectarea la reţea 1 Gbit/s

Cerinţele echipamentului pentru server sau dispozitive virtuale

Echipamente Cerinţă

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 nuclei sau echivalent; HT dezactivat

Chipset Intel C600 Chipset Series sau echivalent

iPlan RT pe echipamente a treia parte
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Echipamente Cerinţă

RAM 32 GB sau mai mult

HDD
RAID 5 Volume cu 2 partiţii de volum:
C:\ pentru sistemul de operare min. 50 GB
F:\ pentru aplicaţii şi date min. 100 GB

Grafică:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 pentru
opţiunea Advanced 3D
(nu se aplică pentru dispozitivele virtuale întru-
cât virtualizarea GPU nu este acceptată)

Conectarea la reţea Adaptor de server pentru reţea de 1 Gigabit

Hard Drive Spaţiu pe disc de 250 GB

Calculatorul este destinat utilizării în mediul intraspitalicesc. Regulamentele şi standardele
generale, cum ar fi IEC 60601-1, IEC 60950, trebuie avute în vedere de către spital, adică numai
părţile referitoare la standardele care se aplică trebuie utilizate în mediul intraspitalicesc.
Modificările aduse staţiei de lucru nu sunt sub controlul Brainlab. Trebuie să aveţi în vedere
regulamentele locale corespunzătoare.

Instalarea altui software

Brainlab nu permite instalarea software-ului de planificare Brainlab RT pe platforme cu
software medical parte terţă instalat. Aceasta deoarece nu se poate exclude faptul că
software-ul de planificare Brainlab RT influenţează software-ul parte terţă şi invers. În acest
context, este responsabilitatea utilizatorului să furnizeze şi să identifice platformele
adecvate care întrunesc cerinţele date pentru instalarea software-ului de planificare
Brainlab RT.

Brainlab nu recomandă instalarea niciunui software parte terţă pe platformă întrucât acesta
poate afecta performanţa software-ului de planificare Brainlab RT. Este responsabilitatea
utilizatorului să verifice dacă software-ul de planificare Brainlab nu este afectat de nicio
instalare de software parte terţă sau actualizări ale acestuia – în acest scop, trebuie
utilizate instrucţiunile de revalidare a software-ului din cadrul ghidului de utilizare al
acestuia.
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1.7 Note de siguranţă

Informaţii generale

Această secţiune conţine informaţii importante care trebuie luate în considerare pentru
funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de planificare a tratamentului.
Este responsabilitatea dumneavoastră de a stabili un program cuprinzător de asigurare a calităţii
potrivite pentru detectarea erorilor, limitărilor sau inexactităţilor planificării tratamentului şi
sistemele de furnizare a tratamentului. Pentru mai multe detalii consultaţi capitolul privind
asigurarea calităţii în cadrul Ghidului de referinţă tehnică, Fizica Brainlab.
Folosind fantom, măsuraţi precizia absolută a sistemului iPlan RT în combinaţie cu sistemul de
furnizare a tratamentului. Precizia măsuratătorilor trebuie să fie luată în considerare la
configurarea parametrilor de plan pentru a asigura furnizarea unui tratament exact.
Asiguraţi furnizarea corespunzătoare a planului de tratament al pacientului. Este recomandată
efectuare verificării fantomei pentru fiecare plan de tratament folosind exact aceleaşi setări de
parametri care vor fi utilizate pentru pacientul real în timpul tratamentului efectiv.
Pentru a garanta consecvenţa parametrilor de poziţionare şi tratament în cazul utilizării unor
sisteme de planificare, toţi parametrii finali de poziţionare şi tratament trebuie furnizaţi de acelaşi
sistem de planificare a tratamentului. Dacă informaţiile provenite din iPlan RT se utilizează direct
pentru poziţionarea pacientului (de ex., Target Positioner Overlays) apoi, planul de tratament
corespunzător generat de iPlan RT şi planul de tratament nu trebuie modificate cu niciun alt
sistem de planificare a tratamentului.
Tratamentele stereotactice, cum ar fi radiochirurgia stereotactică (SRS) şi radioterapie
stereotactică corporală (SBRT), includ rate foarte ridicate ale dozajului şi doze pentru fiecare
fracţiune şi sunt, de obicei planificate cu marje reduse de volum ţintă. Prin urmare, trebuie să
utilizaţi măsuri de precauţie suplimentare de siguranţă în timpul planificării tratamentului, planul de
transfer şi furnizarea tratamentului. Este foarte recomandat a efectua o asigurare suplimentară a
calităţii, înainte de fiecare tratament stereotactic al pacientului.
Toate rapoartele privind planul de tratament trebuie aprobate de către o persoană calificată
înainte ca informaţiile pe care le conţin să fie folosite în scopul tratamentului de radioterapie.
Este recomandat să utilizaţi rapoartele planului de tratament pentru a verifica toţi parametrii de
tratament, inclusiv, dar fără a se limita la, dimensiunea şi poziţiile colimatorului, unghiurile
dispozitivelor şi specificaţiile dozajului, direct în sistemul de furnizare a tratamentului.
Tratamentul pacientului nu trebuie să fie început înainte de acceptarea, verificarea şi validarea
sistemului de planificare a tratamentului, şi verificarea faptului că inclusiv profilurile de fascicul
sunt completate de către client.
Pentru fiecare plan de tratament al pacientului, utilizatorul trebuie să verifice dacă configuraţia
Linac planificată este transferată şi aplicată în mod corect în cadrul aplicaţiei Linac. Acesta
include, dar nu este limitat la aplatizarea modulului de filtru şi configuraţii ale accesoriilor.
Asiguraţi-vă că persoanele autorizate pentru a efectua funcţii de planificare a tratamentului sunt
instruite în mod corespunzător pentru funcţia pe care o îndeplinesc.
Fiţi întotdeauna conştienţi de faptul că rezultatul depinde la modul absolut de calitatea datelor de
intrare. Orice nereguli sau incertitudinile legate unităţile datelor de intrare, identificare, sau
probleme de calitate de orice natură trebuie să fie investigate cu atenţie înainte de utilizarea
datelor.
Asiguraţi-vă că dispozitivele de imagistică (de exemplu, scanner CT) sunt configurate şi calibrate
în mod corespunzător. Verificaţi calibrarea în mod regulat prin imagistică şi prin verificarea
fantomelor de testare.
Verificaţi exactitatea conturului exterior rezultat şi a modelului de ţesut utilizat pentru calculele
dozei. Totalitatea zonei relevante pentru tratament trebuie să fie inclusă în interiorul conturului.
Asiguraţi-vă în timpul procesului de planificare completă că lucraţi la setul corect de date ale
pacientului. Informaţiile despre pacient sunt afişate în zona de navigare a sistemului de planificare
a tratamentului iPlan.
Asiguraţi-vă întotdeauna că sistemele de furnizare a tratamentului utilizate pentru tratarea unui
pacient sunt aceleaşi ca cele intenţionate în timpul procesului de planificare, şi anume profilul
aparatului selectate corespunde dispozitivului de tratament.
Asiguraţi-vă că orice accesorii ale tratamentului, cum ar fi suportul pentru colimator conic şi
colimatorul conic de mărimea care este cerută în planul de tratament, sunt instalate în mod
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corespunzător în calea fasciculului înainte de furnizare. Sistemele dvs. de furnizare a
tratamentului nu pot fi în măsură să revendice o blocare a fasciculului în caz de accesorii lipsă
sau greşite. Consultaţi, de asemenea, documentaţia prevăzută pentru accesorii.
Înainte de tratament, este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica în mod corespunzător
din interiorul camerei de tratament că portalul selectat şi unghiurile mesei de tratament pot fi
utilizate pentru a efectua un tratament, fără a cauza leziuni pacienţilor sau deteriorarea
echipamentului, cum ar fi sistemul de furnizare a tratamentului.
Este recomandat a verifica şi a confirma configurarea pacientului printr-o metodă adecvată de
verificare a poziţiei înainte de tratament. Planurile mostrelor pot fi generate cu ajutorul fantomelor
şi precizia metodei actuale de configurare a pacientului testat.
Asiguraţi-vă că sistemul de planificare a tratamentului iPlan să fie corect configurat, iar
configurarea reflectă parametrii sistemului de furnizare a tratamentului. Aceşti parametri includ,
dar nu sunt limitaţi la, Convenţia de scară Linac, limitele mecanice sau parametrii de dozaj, cum
ar fi moduri de energie Linac sau fluenţă, cum sunt SRS şi FFF (Filtru aplatizare gratuit).
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi în fiecare moment asupra faptului că
configuraţiile dispozitivelor sunt sincronizate între diferite locaţii de configurare (de exemplu
sistemul de planificare a tratamentului, înregistrare şi verificare şi sistemul de furnizare a
tratamentului). O asimetrie în configuraţia maşinii folosite pentru planificare şi cea utilizată pentru
tratament poate duce la furnizarea nedorită a tratamentului sau o întrerupere în fluxul clinic de
lucru.
Brainlab furnizează instrucţiuni actualizate de măsurare. Asiguraţi-vă că cele mai recente
instrucţiuni de măsurare sunt utilizate în timpul achiziţiei fascicul de date. Pentru mai multe
informaţii, contactaţi persoana de asistenţă specializată Brainlab.
Asiguraţi-vă că măsurătorile de date de fascicul sunt actualizate şi algoritmii de dozaj sunt corect
configuraţi şi calibraţi. Verificaţi în mod regulat configurarea şi calibrare folosind măsurători
fantomă.
Dacă unul sau mai multe componente ale sistemului de furnizare a tratamentului au fost
modificate, schimbate sau recalibrate, o revalidare a sistemului de planificare a tratamentului, în
combinaţie cu sistemul de furnizare a tratamentului, trebuie să fie efectuată în conformitate cu
procedurile dumneavoastră de asigurare a calităţii. În cazul în care componentele care
influenţează parametrii dozimetrice ale sistemului au fost modificate, măsurătorile datelor de
fascicul trebuie să fie repetate şi datele revizuite introduse în sistem prin intermediul Beam Profile
Editor/Physics Administration.
Driverele pre-instalate etc, nu ar trebui să fie schimbate dacă nu este absolut necesar. În cazul
unei actualizări a driverului, actualizarea unui program de scanare a viruşilor sau similar, asiguraţi-
vă că iPlan funcţionează fără modificări. Se recomandă o revalidare a programului software.
Trebuie să respectaţi cu atenţie specificaţiile şi recomandările furnizate de producătorul
echipamentelor dvs. de dozimetrie. În special, toate detectoarele de doze au un interval clar
specificat privind dimensiunile domeniul pentru care sunt aplicabile. Utilizarea echipamentelor de
dozimetrie contrar specificaţiilor sau într-un mod greşit poate duce la calculul greşit al dozelor.
Datele de fascicul Brainlab (de exemplu Novalis Tx) instalat în timpul acceptării sistemului este
doar în scopul testării şi nu sunt adecvate pentru utilizarea clinică.
Atunci când datele măsurate sunt transmise către Brainlab, trebuie să aveţi în vedere
următoarele:
• Brainlab nu are nicio posibilitate de a verifica corectitudinea

- oricăror date primite din partea unui utilizator
- oricăror date transmise unui utilizator

• Orice feedback sau recomandări furnizate de Brainlab pe baza datelor primite depinde de
corectitudinea datelor.

• În cazul în care datele primite au fost prelucrate de către Brainlab şi returnate utilizatorului,
acest lucru nu garantează în nici un fel că datele returnate sunt corecte.

• Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor returnate de
Brainlab şi este, de asemenea, pe deplin responsabil pentru verificarea corectitudinii oricărui
feedback sau recomandări furnizate de Brainlab. Utilizatorul trebuie să valideze siguranţa şi
eficacitatea datelor returnate de Brainlab înainte de a efectua orice tratament a pacientului.

• Faptul că Brainlab ar fi putut prelucra anumite date nu afectează responsabilitatea generală a
utilizatorului pentru corectitudinea a profilului final a fasciculului.

Vă rugăm consultaţi Ghidul de referinţă tehnică, Fizica Brainlab, şi Ghidul de utilizare
software-ului, Physics Administration.
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2 CONFIGURAREA STAŢIEI
DE LUCRU iPLAN

2.1 Specificaţii sistem
2.1.1 Elemente de bază staţie de lucru

Staţie de lucru iPlan

Figura 1 

Instalare sistem

Staţia de lucru iPlan este livrată preinstalată cu toate elementele hardware şi software necesare,
putând fi folosită imediat. După acceptarea sistemului, este creată o copie de siguranţă a instalării
iPlan RT. Această copie de siguranţă va fi executabilă doar pe staţia dvs. de lucru iPlan.

Administratorul de sistem al spitalului sau o persoană cu drepturi similare va trebui să
implementeze măsuri adecvate pentru a preveni accesul neautorizat la staţia de lucru iPlan.

iPlan RT funcţionează doar pe o anumită staţie de lucru sau server iPlan. În caz de
probleme privind staţia de lucru sau licenţele iPlan contactaţi departamentul de asistenţă
Brainlab. În cazul unei errori de sistem, sistemul poate fi restabilit cu condiţia existenţei
datelor necesare de siguranţă (măsurătorile, setări specifice utilizatorului, program de
instalare, fişiere de licenţă).

Hardware-ul staţiei de lucru nu poate fi schimbat de utilizator. Brainlab nu poate fi
considerat responsabil pentru nicio modificare adusă sistemului. Reglementările locale
trebuie să fie respectate.
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2.1.2 Unităţile de disc şi de reţea

Unităţi disponibile

Staţia de lucru iPlan este echipată cu o unitate opţională MOD/DAT, o unitate opţională Zip, o
unitate DVD±R/RW şi o unitate USB. De asemenea, poate fi conectată la reţeaua informatică a
spitalului.

Transferul datelor

Imaginile scanate pot fi copiate de pe unitatea MOD sau DAT pe hard disk-ul staţiei de lucru iPlan
sau transferate către staţia de lucru cu ajutorul reţelei. Datele emise din unităţile MOD şi Benzi pot
fi accesate doar dacă utilizatorul are drepturi de administrator.

Mai multe informaţii

Informaţii tehnice detaliate privind staţia de lucru iPlan (inclusiv informaţii privind transportul,
depozitarea, operarea şi întreţinerea) sunt furnizate în documentaţia staţiei de lucru a
producătorului.

Fişiere

iPlan RT utilizează diferite sume de control pentru a verifica corectitudinea tuturor fişierelor de
setări relevante, precum şi datele planului de tratament. Dacă unul din aceste fişiere este
modificat intenţionat sau accidental fără a utiliza iPlan RT, programul software va afişa un mesaj
de eroare. Nu ştergeţi sau modificaţi date referitoare la iPlan RT! Dacă sunt necesare modificări
privind staţia de lucru iPlan RT ce nu pot fi realizate în cadrul programului software iPlan RT vă
rugăm contactaţi departamentul de asistenţă Brainlab.
În cazul situaţiilor de urgenţă (de exemplu, deteriorarea hard disk-ului), vă rugăm contactaţi
departamentul de asistenţă Brainlab. Sistemul poate fi restabilit cu condiţia existenţei datelor
necesare de siguranţă (date de măsurare, setări specifice utilizatorului, program de instalare,
fişiere de licenţă).

Testul de iniţializare

Pentru a vă asigura că iPlan RT rulează doar dacă elementele de hardware şi procesoarele
aritmetice ale calculatorului sunt complet funcţionale, se execută un test la pornirea programului
software. În acest scop, se execută un calcul complex pentru o matrice mare în memoria
sistemului pentru fiecare din unităţile de procesare. Dacă rezultatul nu corespunde rezultatului
standard al acestui calcul, se afişează un mesaj de eroare şi programul software se închide. În
acest caz, contactaţi departamentului de asistenţă Brainlab.

Specificaţii sistem
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2.1.3 Asistenţă tehnică la distanţă

Informaţii generale

Dacă solicitaţi, staţia de lucru iPlan poate fi echipată cu dispozitiv de acces la distanţă de către
departamentul de asistenţă Brainlab.
Acest dispozitiv de acces la distanţă poate fi activat făcând clic pe Start iHelp (Inițiere iHelp) în
meniul Windows Start.

Meniu Start

Figura 2 
Odată ce funcţia iHelp a fost activată, se afişează o pictogramă corespunzătoare în bara de
sistem Windows.
În acest moment este posibil ca departamentul de asistenţă Brainlab să acceseze de la distanţă
staţia dvs. de lucru iPlan, de exemplu, pentru executarea diagnosticării.
Pentru a dezactiva accesul de la distanţă, faceţi clic pe Stop iHelp (Oprire iHelp) în meniul
Windows Start.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii privind instalarea şi termenii de utilizare, contactaţi departamentul de
asistenţă Brainlab la adresa ihelp.support@brainlab.com.
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3 UTILIZARE iPLAN RT
3.1 Pornirea programului software

Cum să porniţi aplicaţia iPlan RT Dose

Etapă

Pentru a porni iPlan RT în configuraţia iPlan RT Dose şi a afişa ecranul de selectare al planului
de tratament, faceţi dublu clic pe pictograma iPlan RT Dose.

Cum să porniţi aplicaţia iPlan RT Adaptive

Etapă

Pentru a porni iPlan RT în configuraţia iPlan RT Adaptive şi a afişa ecranul de selectare al pla-
nului de tratament, faceţi dublu clic pe pictograma iPlan RT Adaptive.

Consultaţi p. 427.

Cum să porniţi aplicaţia iPlan RT Phantom QA

Etapă

Pentru a porni iPlan RT în configuraţia iPlan RT Phantom QA şi a afişa ecranul de selectare al
planului de tratament, faceţi clic de două ori pe pictograma iPlan RT Phantom QA.

Consultaţi p. 463.
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Cum să porniţi aplicaţia iPlan RT Review

Etapă

Pentru a porni iPlan RT în configuraţia iPlan RT Review şi a afişa ecranul de selectare al planu-
lui de tratament, faceţi dublu clic pe pictograma iPlan RT Review.

Consultaţi p. 354.

Cum să Porniţi aplicaţia Physics Administration

Etapă

Pentru a porni programul, faceţi dublu clic pe pictograma Physics Administration.

A se consulta Ghidul de utilizare software-ului, Physics Administration 4.5.

Pornirea programului software
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3.1.1 Restricţii de acces la aplicaţii

Informaţii generale

Toate programele software iPlan RT implementează restricţii de acces pentru utilizatori.

Authorization Manager (Manager autorizare)

Opţiunea de administrare a utilizatorului foloseşte Authorization Manager (Manager autorizare)
din Microsoft Windows. Pentru a accesa acesta în Windows, apelaţi azman.msc din meniul
Start/Run (Start/Executare). Se foloseşte un fişier de autorizare al stocării pentru a potrivi
utilizatorii în funcţie de roluri. Contactaţi Brainlab dacă locaţia fişierului nu este setată corect. În
prezent există două drepturi diferite gestionate prin restricţii de acces: 
• Aprobare (a se consulta p. 353).
• Utilizare software (a se vedea mai jos).

Restricţii de acces pentru utilizarea software-ului

Implicit, utilizarea programului este restricţionată la utilizatorii autorizaţi. Pentru a vă conecta, un
utilizator trebuie să introducă numele şi parola de conectare:

Figura 3 
Când aplicaţia este pornită, puteţi părăsi aplicaţia făcând clic pe Exit.
NOTĂ: Trei încercări nereuşite de autentificare la rând pot determina blocarea contului respectiv
de utilizator Windows, în funcţie de configuraţia Windows.
 

Utilizare Authorization Manager (Manager autorizare)

Autentificarea obligatorie poate fi oprită de departamentul de asistenţă Brainlab, dar este
recomandabil să nu se facă acest lucru. Agenţia dvs. de reglementare poate cere inclusiv ca
această setare să fie oprită. Implicit, dreptul de a accesa programul software este corelat cu
numele operaţiunii use iPlan RT Dose care este conectată la rolul iPlanRTDoseUser în
fişierul de stocare al autorizaţiei. 
Folosind utilizatorii Authorization Manager (Manager autorizare), pot fi adăugaţi la rolul
iPlanRTDoseUser pentru a obţine acces la programul software. Pot fi desemnaţi doar utilizatori
cu date de autentificare Windows valide. Este responsabilitatea dvs. de a face actualizări.
Agenţia dvs. de reglementare poate solicita să furnizaţi acces de urgenţă în cadrul programului
software. Dacă acest lucru se aplică, este responsabilitatea dvs. de a crea un utilizator cu acces
de urgenţă şi a asocia rolul de iPlanRTDoseUser pentru acest utilizator. Este responsabilitatea
dvs. de a limita acreditarea utilizatorului cu acces de urgenţă.

Deconectare automată

Atunci când aplicaţia nu este folosită pentru o anumită perioadă, utilizatorul actual este
deconectat automat. Perioada de timp înainte de care o deconectare automată este setată în
iPlanSettings şi poate fi modificată de departamentul de asistenţă Brainlab. 

UTILIZARE iPLAN RT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 41



Timpul implicit de deconectare este 15 minute. Când caseta de dialog pentru conectare apare
după o deconectare sau utilizatorul a fost schimbat, se solicită ca butonul dezactivat al casetei de
dialog pentru conectare Exit şi un utilizator privilegiat să închidă corect aplicaţia.

Schimbarea utilizatorului curent

Puteţi schimba utilizatorul activ fără a ieşi din aplicaţia iPlan RT:

Etape

1.

Faceţi clic pe pictograma Brainlab din colţul drept inferior al aplicaţiei pentru a deschide
caseta About iPlan.

2. Faceţi clic pe Change User. Se afişează caseta de dialog pentru autentificare.

3. Autentificaţi-vă cu datele dvs. pentru a deveni utilizator activ.

Registre audit

Registrele programului software se autentifică şi planifică acţiuni de salvare într-un fişier criptat,
împreună cu datele despre utilizator, aplicaţie şi timpul de acţiune. Dacă sunteţi chestionat de
autorităţile de reglementare sau prin acţiuni legale, informaţiile pot fi decriptate şi furnizate de
departamentul de asistenţă Brainlab.

Notă de siguranţă

Utilizatorii nu trebuie să-şi dezvălui informaţiile de autentificare. Fiecare utilizator este pe
deplin responsabil de orice modificare a planului de tratament. Dacă siguranţa numelui de
utilizator şi parolă este compromisă, contactaţi administratorul dvs. de sistem.

Pornirea programului software
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3.2 Prezentare generală Planificare tratament

Informaţii generale

Prezentul capitol furnizează o introducere la interfaţa iPlan RT.

Înainte de a începe

Etape

1.
Executaţi pre-planificarea (de exemplu, localizarea datelor craniene, fuziunea imaginii şi
crearea obiectului iniţial) folosind aplicaţia iPlan RT Image dacă este disponibilă pe staţia
dvs. de lucru iPlan. 

2. Planul de tratament poate fi acum deschis în iPlan RT Dose.

NOTĂ: Caracterele speciale şi alternanţele fonetice vocalice cum ar fi ä, ü, şi ö nu sunt
recomandate în numele pacientului sau calea de date. Întregul nume de fişier (inclusiv calea de
date) nu poate depăşi 250 de caractere.
 

iPlan RT Dose Flux de lucru

Acesta este fluxul standard de lucru pentru planificarea tratamentului folosind aplicaţia iPlan RT
Dose. Fiecare etapă este descrisă în detaliu în cadrul acestui manual:

Etape A se con-
sulta

1. Încărcare date pacient. Pagina 57

2. Segmentare suprafaţă. Pagina 73

3. Creare obiect. Pagina 109

4. Planificarea tratamentului. Pagina 151

5. Optimizare doză (doar IMRT). Pagina 309

6. Revizuire medic. Pagina 354

7. Verificare medic. Pagina 358

8. Ieşire iPlan RT Dose. Pagina 54

Puteţi comuta uşor între etape folosind Navigatorul (p. 47).

Terminologie

Pentru termeni utilizaţi în acest manual, consultaţi p. 525.
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3.3 Elemente de bază Ecran planificare

Informaţii generale

Această secţiune furnizează o introducere pentru ecranele de planificare. A se consulta p. 475
pentru mai multe informaţii.

Dispunere pe ecran

①

②

③

④

⑤

Figura 4 

Conţinutul ecranului de planificare

Nr. Componentă Funcţie

① Filă pagini Sunt furnizate diferite file de pagini pentru fiecare etapă de
planificare.

② Vizualizări de planificare
Imaginile de planificare furnizează informaţii relevante despre
imagini şi butoane funcţionale suplimentare. Consultaţi p.
475.

③ Bară de instrumente Funcţiile barei de instrumente variază în pagina filei actuale şi
a etapei de planificare. Consultaţi p. 49.

④ Zonă Navigator Acest lucru vă permite să parcurgeţi etapele de planificare, în
ordinea recomandată. Consultaţi p. 46.

⑤ Zonă Functions Aceasta asigură funcţii specifice etapei curente de planificare.
Consultaţi p. 48.

Elemente de bază Ecran planificare
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Casetă de dialog Planificare

Atunci când anumite funcţii sunt selectate, se deschide o casetă de dialog de planificare separată
în care puteţi defini diferite setări:

Figura 5 
După modificarea setărilor în caseta de dialog:

Opţiuni

Faceţi clic pe OK pentru a salva modificările şi a închide fereastra.

Faceţi clic pe Cancel pentru a închide fereastra fără a salva modificările.

Dacă o valoare în afara limitelor specificate este înscrisă într-un câmp, această valoare
este înlocuită fie cu valoarea implicită sau cea mai apropiată valoare validă pentru acest
câmp. De exemplu, dacă se introduce o valoare negativă a dozei, iPlan RT Dose va folosi
cea mai redusă valoare posibilă a dozei. Trebuie să verificaţi toate valorile pentru a asigura
că acestea sunt adecvate pentru utilizarea clinică.
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3.3.1 Zonă Navigator

Zonă Navigator

Zona Navigator vă permite să comutaţi în cadrul fluxului de lucru iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figura 6 

Nr. Componentă Funcţie

① Go to... Deschide aplicaţia iPlan Navigator care permite selectarea
etapelor în orice ordine.

② Etapa următoare Etapa curentă şi cea următoare sunt întotdeauna prezentate
în zona Navigator.③ Etapă actuală

④ Nume pacient, ID pacient
şi titlu plan de tratament

NOTĂ: Puteţi QuickLoad un plan diferit pentru acest pacient,
făcând clic pe numele planului. Consultaţi p. 70.
 

⑤ Minimizaţi fereastra iPlan astfel încât să fie deschisă doar în
fundal.

⑥ Se opreşte programul software iPlan (a se consulta p. 54).

⑦ Next Vă conectează la următoarea etapă.

Elemente de bază Ecran planificare
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figura 7 

Nr. Componentă Funcţie

① Lista etapelor

Toate etapele disponibile sunt prezentate în cadrul aplicaţiei
iPlan Navigator:

• Paşilor parcurşi li se atribuie o bifă.
• Etapa curentă este evidenţiată în galben.
• Etapele următoare sunt evidenţiate în albastru.
• Pentru a selecta o etapă, faceţi clic pe ea cu mouse-ul.

② Zonă explicaţie Se furnizează o explicaţie a etapei curente în partea dreaptă
a listei etapelor.

③ OK Se confirmă selecţia şi vă conectează la etapa cores-
punzătoare.

④ Cancel Vă conectează înapoi la ecranul precedent.
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3.3.2 Zonă Functions

Informaţii generale

În funcţie de etapa actuală de planificare, în această zonă sunt prevăzute diferite funcţii.

Zonă Functions

Figura 8 
Pentru a selecta o funcţie, faceţi clic pe ea cu mouse-ul.
• Funcţiile disponibile sunt evidenţiate în albastru.
• Funcţiile actuale nedisponibile sunt evidenţiate cu gri.

Utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului

Puteţi accesa anumite funcţii prin apăsarea butonului dreapta al mouse-ului pe un element
relevant de pe ecran.

Elemente de bază Ecran planificare
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3.4 Bară de instrumente General şi Butoane funcţii

Informaţii generale

În funcţie de fişa de pagină selectată în zona de planificare, bara de instrumente şi modul de
vizualizare a imaginii pot conţine funcţiile incluse mai jos:
• Butoanele funcţiilor cu fundal de culoare gri sunt conţinute în bara de instrumente.
• Butoanele de funcţii cu fundal de culoare neagră sunt conţinute în modul de vizualizare a

imaginii.
NOTĂ: Etapele Treatment Planning şi Dose Optimization asigură diverse funcţii suplimentare
care nu sunt disponibile pentru alte etape de planificare. Mai multe detalii privind aceste funcţii
sunt furnizate prin p. 156.
 

Selectare secţiuni şi set de imagini

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul Slice and Image Set Selection selectează imaginile
scanate pentru a fi afişate în modul de vizualizare a imaginilor. Pagina 482

Navigare secţiuni unice în ordine crescătoare sau descrescătoa-
re. Pagina 486

Navigare secţiuni multiple în ordine crescătoare sau des-
crescătoare. Pagina 486

• În imaginile de reconstrucţie, butonul Depth Scrolling vă per-
mite să derulaţi printre reconstrucţiile de scanare în cadrul axu-
lui indicat prin pictograma pacientului (prezintă partea de stân-
ga jos a modului de vizualizare a imaginii). 

• În modul de vizualizare a secţiunilor, butonul Slice Scrolling
vă permite să derulaţi printre secţiunile disponibile. 

Pagina 487

NOTĂ: Funcţiile de navigare printre secţiuni sunt de asemenea integrate direct în modul de
vizualizare a imaginilor, în cadrul cărora sunt prezentate cu un fundal de culoare neagră.
 

Opţiuni vizualizare

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul Options vă permite să accesaţi opţiunile avansate de vi-
zualizare. Pagina 498

Butonul 2D Recenter vă permite să afişaţi planuri verticale şi ori-
zontale care pot fi utilizate pentru a modifica planurile de recon-
strucţie. 

Pagina 494

Butonul Panning vă permite să activaţi panoramarea imaginii. Pagina 497

Butonul View Types vă permite să selectaţi tipul de vizualizare a
imaginii ce urmează a fi afişată (planuri, 3D sau obiecte). Pagina 490

UTILIZARE iPLAN RT
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Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul View Options vă permite să modificaţi orientarea vizua-
lizării imaginii (frontal, lateral stânga, lateral dreapta, caudal sau
cranial). 

Pagina 489

Butonul Composing Options vă permite să verificaţi două secţiu-
ni de imagini din diferite seturi de date pe care le-aţi îmbinat. Pagina 492

Funcţii Zoom

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butoanele Zoom In/Out vă permit să măriţi imaginile afişate astfel
încât structurile individuale, cum ar fi tumorile din imaginea sca-
nată, să fie examinate mai îndeaproape. Puteţi reduce, de aseme-
nea, mărirea imaginii, astfel încât întreaga imagine să poată fi afi-
şată. 

Pagina 495

Butonul Full Screen măreşte imaginea curentă pe un ecran com-
plet. Făcând clic pe acest buton din nou, veţi păstra aranjamentul
original al imaginii. 

Pagina 496

Funcţii de configurare a ferestrelor

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul Windowing vă permite să modificaţi distribuţia nivelului
de gri din imaginile afişate, astfel încât vizibilitatea sau contrastul
structurilor să poată fi îmbunătăţite.

Pagina 509

Butonul Advanced Windowing furnizează opţiuni avansate pen-
tru modificarea valorii de gri, distribuirea Hounsfield sau SUV pen-
tru setul de imagini selectat.

Pagina 511

Funcţii măsurare

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul Measure Hounsfield Units vă permite să măsuraţi
unităţile Hounsfield ale oricărui punct în secţiunea imaginii. Pagina 515

Butonul Measure Values vă permite să măsuraţi valoarea (de
exemplu, în gri sau SUV) oricărui punct al unei secţiuni de imagi-
ne. 

Pagina 515

Butonul Measure Distances vă permite să măsuraţi distanţa din-
tre orice două puncte ale unei secţiuni de imagine. Pagina 518

Butonul Measure Angles vă permite să măsuraţi unghiurile dintre
orice trei puncte ale unei secţiuni de imagine. Pagina 519

Bară de instrumente General şi Butoane funcţii
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Funcţii diverse

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Butonul Screenshot vă permite să realizaţi capturi de ecran ale
imaginilor şi casetelor dialog afişate. Pagina 520

Butonul Save Treatment Plan vă permite să salvaţi modificările
actualului plan de tratament. Pagina 52

Butonul Print vă permite să imprimaţi planul de tratament finali-
zat. Pagina 407
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Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 51



3.5 Salvarea planului de tratament

Informaţii generale

Planul de tratament trebuie să fie salvat frecvent în timpul planificării tratamentului.

Cum se salvează planul de tratament

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Save Treatment Plan.

2.

În caseta de dialog Save As ..., introduceţi un nume şi o descriere adecvată pentru plan.

3. Faceţi clic pe Save pentru a continua.

Stare salvare

Figura 9 
Odată ce acţiunea de salvare a fost activată, starea salvării este indicată în bara de progres.

Salvare locaţie

Planul de tratament este salvat într-un fişier preconfigurat (a se consulta p. 369).

Salvarea planului de tratament
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Aprobare plan

Figura 10 
Dacă aţi salvat planul de tratament după aprobarea planului (a se consulta p. 356 şi p. 364),
mesajul de confirmare de mai sus este afișat. Acest mesaj vă informează, de asemenea, că
deschiderea unei alte funcţii decât Physician’s Review sau Physicist’s Verification din cadrul
planului curent, va determina invaliditatea aprobării.

UTILIZARE iPLAN RT
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3.6 Ieşire iPlan RT

Informaţii generale

Programul poate fi închis oricând prin pictograma de oprire sau prin aplicaţia iPlan Navigator.

Cum să ieşiţi folosind pictograma de oprire

Etapă

Faceţi clic pe pictograma de oprire pentru a ieşi din program.

Cum să ieşiţi folosind aplicaţia iPlan Navigator

Etape

1. Faceţi clic pe Go to ... în zona aplicaţiei Navigator (a se consulta p. 46).

2.

Selectaţi Exit şi faceţi clic pe OK.

Ieşire iPlan RT
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Etape suplimentare solicitate

Dacă aţi modificat planul de tratament, vă puteţi salva modificările făcând clic pe Yes în mesajul
care apare.
Făcând clic pe No aplicaţia se va închide fără salvarea modificărilor realizate.

Figura 11 
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Ieşire iPlan RT
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4 ÎNCĂRCARE DATE
PACIENT

4.1 Încărcare şi importare

Informaţii generale

Datele de planificare salvate în format Brainlab (de exemplu, urmând preprocesarea cu iPlan RT
Image) pot fi încărcate în iPlan RT Dose.
NOTĂ: Dacă planul de tratament conţine obiecte, funcţia Prepare for Export trebuie să fie
utilizată înainte de salvarea planului de tratament de iPlan (Cranial) 3.0 pentru a fi deschis în
iPlan RT Image 4.1.1.
 

Formate fişier

Următoarele formate pot fi încărcate în iPlan RT:

Software Format fişier

iPlan RT Dose xBrain creat de iPlan RT Dose sau iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Imaginile DICOM pot fi adăugate folosind funcţia Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Doar seturi de date care nu conţin un plan de dozaj.

Brainlab Elements -
Fluxul de lucru de contura-
re în radioterapie

xBrain din Patient Data Manager 2.0.

NOTĂ: Planurile salvate în iPlan RT Adaptive nu pot fi încărcate în iPlan RT Dose până când
etapa Prepare for Re-planning nu a fost executată.
 

Verificare imagine

Imaginile au fost importate dintr-un format non-DICOM (de exemplu Transfer DLL) nu au Cadrul
unui set de Referinţă UID. Asiguraţi-vă că seturile de imagine create conţin imagini corecte (de
exemplu, într-un set nu există imagini necorelate dintr-un sistem coordonat diferit).

Procedură generală

Încărcarea şi importarea datelor cuprinde, în general, următoarele etape, care pot varia în funcţie
de conţinutul datelor selectate şi tipul de date.

Etape

1. Selectaţi arhiva de date din care datele ar trebui să fie încărcate.

ÎNCĂRCARE DATE PACIENT
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Etape

2. Selectaţi datele pacientului care urmează a fi transferate.

3. Selectaţi studiul solicitat al pacientului.

4. Selectaţi planul de tratament relevant.

5. Activaţi încărcarea datelor imagine.

Odată ce aceste etape au fost finalizate, puteţi începe planificarea tratamentului.

Notă de siguranţă

La intrarea în iPlan RT din Patient Data Manager 2.0, obiectele auto-segmentate pot să nu
fie aprobate. Revizuiţi cu atenţie obiectele.

Nu utilizaţi părţi din datele generale generate de o aplicaţie (de ex., coordonatele ţintei
afişate în iPlan stereotaxy) drept date introduse pentru o altă aplicaţie (de ex., coordonatele
isocentrului iPlan RT Dose). Planul de tratament rezultat poate fi extrem de incorect dacă
părţile de date schimbate sunt procesate într-o manieră inconsecventă datorită
incapacităţii de a schimba toate date necesare (de ex., coordonatele oferite pot fi utilizate
corect numai dacă sunt etichetate, sistemul de coordonate şi în special definiţia originii
sunt absolut identice). De exemplu, inelul pentru cap / coordonatele localizatorului pot
indica o poziţie anatomică diferită, în funcţie de ce set de imagine este utilizat ca referinţă
stereotactică definind sistemul/originea de coordonate ale cadrului stereotactic/
localizatorului în una şi alte aplicaţii.

Când un plan de tratament cu multiple localizatoare salvat cu iPlan 3.0 Stereotaxy este
încărcat în cadrul iPlan RT Image 4.1, referinţa stereotactică nu poate fi definită de utilizator
în iPlan RT Image 4.1 astfel cum a fost făcut în iPlan 3.0 Stereotaxy. Pentru a preveni
vătămarea pacientului din cauza aplicării coordonatelor stereotactice greşite ulterior în
iPlan RT Dose, utilizatorul nu va transfera localizări multiple către iPlan RT Image 4.1 sau
nu va delocaliza localizarea irelevantă înainte de a continua cu iPlan RT Dose.

Dacă numele sau ID-ul pacientului nu sunt cuprinse în datele originale, sunt incluse ca
„<unknown>”. Acest lucru conduce la riscul potenţial de selectare a datelor greşite ale
pacientului pentru tratament. Informaţi operatorul scanerului pentru a desemna
întotdeauna numele şi ID-ul corect în cadrul datelor.

Cateterul şi obiectele de simulare ale rezultatului sunt salvate în aşa fel încât să poată fi
încărcate cu alte aplicaţii. Acest lucru înseamnă că obiectele de simulare a rezultatului şi
cateterul pot fi alterate prin alte aplicaţii, altele decât iPlan Flow 3.0. De îndată ce un cateter
simulat este modificat, obiectul de simulare nu mai reprezintă un rezultat de simulare
pentru acel cateter. Este responsabilitatea utilizatorului de a nu modifica manual cateterele
sau obiectele rezultate de simulare.

Încărcare şi importare

58 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.1.1 Încărcare şi Importare Pagini de asistenţă

Pagini de asistenţă

Datele pacientului pot fi încărcate şi importate folosind o serie de pagini de asistenţă.

②
③

①

④

⑤

Figura 12 

Gestionarea paginilor de asistenţă

Nr. Componentă Funcţie

① Zonă Details Aceasta oferă informaţii suplimentare cu privire la datele selectate
ale pacientului.

② Lista datelor dispo-
nibile

În funcţie de etapa actuală, această listă vă permite să selectaţi da-
tele disponibile, cum ar fi tipuri de arhive, studii de pacienţi, sau o
set de imagini.

③ Titluri de listă

Puteţi sorta lista de date în funcţie de oricare dintre anteturile furni-
zate, apăsând pe antetul relevant.
Datele pot fi sortate în ordine crescătoare sau descrescătoare – or-
dinea curentă este indicată de pictogramele cu săgeţi de lângă nu-
mele antetului.
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Nr. Componentă Funcţie

④ Zonă opţiuni

Aceasta conţine setări opţionale care variază în funcţie de etapa cu-
rentă.
Dacă preferaţi, aceste funcţii pot fi ascunse, apăsând pe butonul
săgeată mai sus de lista de funcţii. Apăsând butonul săgeată, aces-
te funcţii se vor afişa din nou.

⑤ Butoane generale Această zonă conţine butoanele generale ale paginii de asistenţă
care apar în fiecare pagină de asistenţă.

Butoane pagină de asistenţă

Butoanele care apar în mai multe pagini de asistenţă sunt prezentate mai jos.
Funcţiile care sunt specifice doar unei pagini de asistenţă sunt explicate în descrierea etapei
corespunzătoare.

Componentă Funcţie

Back Vă conectează în orice caz la etapa anterioară.

Cancel Închide pagina de asistenţă şi afişează iPlan Navigator (a se consulta p.
47).

Next Vă conectează în orice caz la etapa următoare.

Delete

Şterge permanent orice fişiere selectate. Sistemul întotdeauna solicită o
confirmare finală înainte de a şterge toate fişierele.
• Numai datele pacientului situate pe hard disk pot fi şterse.
• În timpul selectării pacientului, în cazul în care ultimul pacient este şters,

sunteţi redirecţionat către pagina de arhivă.
• În timpul selectării studiului, în cazul în care există doar un singur studiu

al pacientului, acesta nu poate fi şters.
• Ştergerea unei arhive elimină doar înregistrarea din lista de arhivă. Nu

sunt şterse date ale pacientului.

Logfile... Afişează un fişier jurnal conţinând informaţii suplimentare privind etapele
încheiate până acum (a se consulta p. 72).

Select All Selectează toate înregistrările din lista curentă.

Deselect All Deselectează toate înregistrările din lista curentă.

Datele pot fi şterse de pe hard disk chiar dacă sunt setate ca fiind doar pentru citire.

Încărcare şi importare
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4.2 Încărcarea datelor imagine

Acces plan de tratament

Fiecare plan de tratament poate fi operat într-un anumit moment de către un singur utilizator.

Încărcarea planurilor multiple

Poate fi deschis pe rând doar un plan de tratament. Dacă editaţi deja un plan de tratament, şi fie
încărcaţi un al doilea plan de tratament sau închideţi aplicaţia fără a salva, veţi pierde orice
modificări aduse primului plan de tratament.

Format plan de tratament

Planurile de tratament nu pot fi încărcate dacă nu includ un set de date CT.

Conţinut plan de tratament

Dacă obiectele (de exemplu PTV-uri sau OAR-uri) care sunt utilizate pentru planificarea
dozei au fost transferate către un set de imagini diferit sau eliminat complet din planul dvs.
de tratament în timpul editării în iPlan RT Image, planul de tratament nu poate fi încărcat în
iPlan RT Dose.

Dacă un plan de tratament iPlan RT Dose este modificat cu aplicaţia iPlan RT Image (de
exemplu formă tumoare sau fuziune de imagini) asiguraţi-vă că adaptaţi planul final iPlan
RT Dose la ultimele modificări. Tratarea incorectă a pacientului poate avea loc dacă planul
iPlan RT Dose nu este coerent cu parametrii de tratament iPlan RT Image.

Încărcarea planurilor într-o versiune software anterioară

Figura 13 
Dacă un plan de tratament care conţine una sau mai multe coordonate de izocentru şi grupuri de
elemente de tratament (de exemplu, fascicule sau arce), cu nume identice este încărcat dintr-o
versiune de software anterioară, este afişat un mesaj corespunzător.
• Prefixul „Group” sau „Coord” este adăugat după cum este solicitat.
• Dacă numele elementului nou depăşeşte 22 de caractere, se afişează un mesaj de

atenţionare, în care numele poate fi modificat manual.
Acest lucru asigură convenţii unice şi coerente de numire pentru exportarea de date planificate
pentru utilizarea ulterioară în timpul tratamentului pacientului.
NOTĂ: Dacă în acest plan sunt cuprinse nume de elemente identice de fascicul sau arc, acestea
sunt, de asemenea, prelungite în mod automat printr-un prefix corespunzător.
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Încărcarea unui iPlan RT Phantom QA Plan

Planurile mostră create în iPlan RT Phantom QA (a se consulta p. 463) pentru asigurarea
calităţii nu pot fi încărcate în alte aplicaţii iPlan RT pentru utilizarea în cadrul planificării
tratamentului pacientului.

Figura 14 

Încărcarea unui iPlan RT Adaptive Plan

Planurile create în iPlan RT Adaptive (a se consulta p. 427) nu pot fi încărcate în alte aplicaţii
iPlan RT pentru utilizarea în cadrul planificării tratamentului pacientului.

Încărcarea unui plan aprobat

Figura 15 
În cazul în care un plan de tratament care a fost deja aprobat este încărcat, un mesaj de
avertizare din software indică faptul că unele măsuri vor face aprobarea invalidă.

Încărcarea datelor imagine
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Încărcarea planurilor modificate în cadrul iPlan RT Image

Figura 16 
Dacă un plan de tratament care a fost editat în iPlan RT este ulterior editat în iPlan RT Image, şi
apoi redeschis în iPlan RT, vi se solicită să revizuiţi cu atenţie corectitudinea planului de
tratament rezultat.
Ştergerea, mutarea sau modificarea obiectelor de la un set de imagini la altul poate distruge
ireversibil planul de tratament.

Când planul a fost modificat cu alte module software (de exemplu iPlan RT Image) după ce
conţine deja un plan de tratament (de exemplu componente izocentru etc.), utilizatorul
poate verifica corectitudinea conţinutului planului după încărcarea cu mare atenţie.

Note de siguranţă

Dacă un plan de tratament a fost modificat cu altă aplicaţie software (de exemplu
iPlan RT Image) după definirea informaţiilor tratamentului (de ex., grupe izocentru), după
încărcare trebuie să verificaţi cu atenţie conţinutul planului pentru a vă asigura că
conţinutul planificat anterior nu a fost şters iremediabil.

Dacă un plan de tratament a fost optimizat pentru IMRT (a se consulta p. 309), nu sunt
permise modificări ulterioare (de exemplu pentru obiectele voxel) cu altă aplicaţie software
cum ar fi iPlan RT Image. Procedând astfel, optimizarea poate fi invalidată.

Dacă un plan de tratament este modificat cu altă aplicaţie software (de exemplu
iPlan RT Image) după definirea fasciculelor şi arcelor, modelul ţesutului (a se consulta p.
73) se poate muta în raport cu scanarea CT de referinţă din cauza unei localizări reînnoite
sau fuziune imaginii. Trebuie, prin urmare, să verificaţi cu atenţie echivalenţa adâncimii şi
intrarea în ţesut în imaginea planului de arc/proiecţia adâncimii (a se consulta p. 248)
pentru fiecare fascicul sau arc.
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Încărcarea planurilor cu Imagine de fuziune modificată

Figura 17 
Dacă este deschis un plan final de dozare a tratamentului în iPlan RT Image şi se fac modificări
la informaţiile imaginii de fuziune în planul de tratament, revizuiţi cu atenţie distribuitorii planificaţi
de dozare şi căile fasciculelor atunci când planul de tratament este ulterior încărcat în cadrul iPlan
RT Dose. Acest lucru se datorează faptului că modificările la informaţiile originale ale imaginii de
fuziune pot duce la un set de date de fuziune diferite, care, la rândul său, vor conduce la o aliniere
diferită a setului de imagini. Pentru mai multe detalii, a se consulta p. 91.

Încărcarea planurilor cu o orientare definită personalizată

Planurile cu o orientare definită personalizată ce nu sunt suportate de aplicaţia iPlan RT trebuie
eliminate pentru a continua cu planificarea. Dacă încercaţi să încărcaţi un astfel de plan, se va
afişa această casetă de dialog:

Opţiuni

Yes: Eliminaţi orientarea personalizată şi continuaţi cu planul.

No: Nu eliminaţi orientarea personalizată şi reveniţi la încărcarea casetei de dialog pentru a se-
lecta alt plan.

Încărcarea datelor imagine
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4.2.1 Selectarea unei Arhive

Încărcare pagini de asistenţă arhivă

Pagina de asistenţă a Load Archives este prezentată imediat la pornirea programului software.
Este posibil a încărca datele planului de tratament doar în format Brainlab.

Figura 18 

Cum se încarcă o arhivă

Etape

1. Pentru a uşura navigarea, apăsaţi antetul coloanei corespunzătoare pentru a sorta arhi-
vele în funcţie de nume, formatul datelor, sau director, după cum este necesar.

2. Selectaţi arhiva dorită, apăsând pe numele sau pictograma corespunzătoare.

3. Apăsaţi Next pentru a afişa datele pacientului conţinute în arhivă.

Funcţii Avansate pentru Selectarea arhivei

Următoarele funcţii avansate sunt prezentate în dreapta paginii de asistenţă Load Archives.

Componentă Funcţie A se con-
sulta

New Archive
În cazul în care o arhivă adecvată nu a fost încă configurată,
această funcţie permite crearea uneia pentru datele pe care doriţi
să le transferaţi.

Pagina 370

Settings Definiţi setările specifice pentru arhiva selectată. Pagina 370

Delete Şterge permanent orice fişiere selectate. Sistemul întotdeauna so-
licită o confirmare finală înainte de a şterge toate fişierele. Pagina 60

Logfile... Afişează un fişier de registru conţinând informaţii suplimentare pri-
vind etapele încheiate până acum. Pagina 72
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4.2.2 Selectarea Pacientului

Pagină de asistenţă pacienţi

Odată ce o arhivă a fost selectată, se prezintă pagina de asistenţă a selectării pacientului.

Figura 19 

Cum se încarcă datele unui pacient

Etape

1. Pentru a uşura navigarea, apăsaţi antetul coloanei corespunzătoare pentru a sorta fişiere-
le pacienţilor în funcţie de nume, ID sau data de naştere, după cum este necesar.

2. Selectaţi fişierul dorit al pacientului, apăsând pe numele sau pictograma corespunzătoa-
re.

Încărcarea datelor imagine
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Etape

3. Apăsaţi Next pentru a continua cu etapa următoare.

NOTĂ: Pacientul evidenţiat cu albastru este pacientul selectat.
 

Funcţii Avansate pentru Selectarea pacientului

Diverse funcţii avansate sunt prezentate în dreapta paginii de asistenţă Patients.

Componentă Funcţie

Delete Şterge permanent orice fişiere selectate. Sistemul întotdeauna solicită o confir-
mare finală înainte de a şterge orice fişier (a se consulta p. 60).

Logfile... Afişează un fişier jurnal conţinând informaţii suplimentare privind etapele în-
cheiate până acum (a se consulta p. 72).

Refresh Actualizează afişajul, de exemplu când un nou pacient este adăugat în directo-
rul de pe hard disk.

Search Filtrează afişajul conform cu Patient Name sau Patient ID introduse.

Reset Resetează filtrul, astfel încât toate datele disponibile sunt prezentate din nou.

Etape următoare

Dacă fişierul selectat al pacientului conţine mai multe studii, vi se va solicita să selectaţi un anumit
studiu (a se consulta p. 68).
Dacă fişierul pacientului conţine doar un studiu, veţi fi redirecţionat către selectarea planului de
tratament (a se consulta p. 69).

ÎNCĂRCARE DATE PACIENT
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4.2.3 Selectarea unui Studiu

Pagină asistenţă Studii

Dacă datele pacientului pe care le-aţi încărcat conţin studii multiple, vi se solicită selectarea unui
studiu al pacientului.

Figura 20 

Cum să selectaţi studiul solicitat

Etape

1. Pentru a uşura navigarea, apăsaţi antetul coloanei corespunzătoare pentru a sorta studii-
le pacienţilor în funcţie de studiu, comentariu sau dată, de exemplu.

2. Selectaţi studiul dorit al pacientului, apăsând pe numele sau pictograma corespunzătoa-
re.

3. Apăsaţi Next pentru a continua cu selectarea planului de tratament (a se consulta p.
69).

NOTĂ: Dacă este disponibil numai un singur studiu al pacientului, sistemul îl deschide automat şi
continuă cu etapa următoare.
 

Încărcarea datelor imagine
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4.2.4 Selectarea unui plan de tratament

Planificare Pagină de asistenţă

Figura 21 

Cum se selectează planul de tratament

Etape

1.
Pentru a uşura navigarea, apăsaţi antetul coloanei corespunzătoare pentru a sorta planu-
rile de tratament în funcţie de numele planului, utilizator, dată de creare sau descrierea
planurilor, după cum este necesar.

2. Selectaţi planul de tratament dorit, apăsând pe numele sau pictograma corespunzătoare.

3. Apăsaţi Next pentru a încărca planul de tratament selectat.

NOTĂ: Dacă este disponibil numai un singur plan de tratament, sistemul îl deschide automat şi
continuă cu etapa următoare.
 

Stare plan

①

②

Figura 22 

Nr. Componentă

① Planuri aprobate (pictogramă felicitări). Consultaţi p. 353.

② Planuri care necesită editare suplimentară (pictogramă stilou).

ÎNCĂRCARE DATE PACIENT
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Cum să QuickLoad un Plan de tratament

Pentru a încărca un plan de tratament diferit în mod rapid pentru acelaşi pacient (QuickLoad):

Etape

1.

Apăsaţi pe numele pacientului ① din zona de Navigare:

①

2. Se afişează lista planurilor de tratament pentru acest pacient (Figura 21). Selectaţi unul
pentru a fi încărcat imediat.

Încărcarea datelor imagine
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4.2.5 Încărcarea datelor selectate

Încărcarea Paginii de asistenţă

Datele selectate sunt automat încărcate odată ce etapele solicitate au fost încheiate.

①

② ③

Figura 23 

Nr. Componentă Funcţie

① Zonă Details Detalii privind datele încărcate.

② Bară de progresare Indică starea datelor încărcate.

③ Buton Abort Anulează încărcarea datelor.

Etape următoare

Software Etapa următoare A se con-
sulta

iPlan RT Dose Surface Segmentation Pagina 73

iPlan RT Adaptive View and Import p. 429

iPlan RT Phantom QA Surface Segmentation Pagina 465

iPlan RT Review Physician’s Review p. 354

În cazul în care planul de tratament selectat a fost modificat cu ajutorul software-ului, cum
ar fi iPlan RT Image urmând editarea iniţială în cadru iPlan RT Dose, conţinutul planului
trebuie să fie revizuit cu atenţie după încărcare.

ÎNCĂRCARE DATE PACIENT
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4.3 Fişiere jurnal

Informaţii generale

Este prevăzută o funcţie de fişier jurnal în anumite pagini de asistenţă pentru paginile de asistenţă
pentru funcţiile de exportare şi importare a DICOM (a se consulta p. 381). Folosind această
funcţie, dacă este necesar, pot fi afişate şi editate fişierele jurnal generate de sistem pentru etapa
în discuţie.
NOTĂ: iPlan RT Adaptive furnizează doar importarea DICOM.
 

Activarea Afişajului Fişierului jurnal

Pentru a activa afişajul fişierului jurnal, apăsaţi Logfile... din zona de opţiuni din dreapta paginii de
asistenţă.

Ecran File Display

① ② ③

Figura 24 

Afişaj

Nr. Componentă

① Nume fişier şi locaţie fişier.

② Conţinutul fişierului jurnal.

③

Dacă doriţi să editaţi conţinutul fişierului jurnal, sau să-l salvaţi într-un loc diferit, apăsaţi
Editor.
NOTĂ: Fişierul jurnal este prezentat în cadrul editorului Notepad unde îl puteţi modifica
şi/sau salva în locaţia preferată.
 

Fişiere jurnal
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5 SEGMENTARE
SUPRAFAŢĂ

5.1 Ce este segmentarea suprafeţei?

Informaţii generale

Pentru a realiza calcularea dozajului cu iPlan RT Dose, trebuie să definiţi un model adecvat de
ţesut conţinând:
• Un set ortogonal de imagini derivat din setul de referinţă (a se consulta p. 90)
• Contur exterior (a se consulta p. 98)
• Parte superioară a mesei (opţional, a se consulta p. 85)
• Obiecte opţionale (de exemplu, bolus) cu o valoare HU definită (a se consulta p. 104)

NOTĂ: Toate calculele ulterioare ale dozelor se bazează pe modelul de ţesut rezultat.
 

Utilizarea scanărilor CT cu fascicul conic pentru planificarea tratamentului poate duce la
calcularea incorectă a dozajului.

Cum se realizează segmentarea suprafeţei

Etape

1. Stabilire parametri de corecţie. Aceşti parametri furnizează informaţii despre scanare şi
sunt necesari pentru ca aplicaţia iPlan RT Dose să interpreteze corect datele pacienţilor.

2.

Dacă este necesar, schimbaţi seturile de referinţă. Dacă schimbaţi seturile de referinţă,
trebuie să verificaţi ca parametrii să fie valizi în continuare.
NOTĂ: Excepţie (eficientă începând din versiunea iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2):
Modificarea setului de referinţă nu este posibilă dacă adăugaţi o scanare localizată actua-
lizată într-un plan de tratament localizat existent. În acest caz, cel mai nou set de date
localizat este definit automat drept set de referinţă, modificările manuale nu sunt permise.
 

3.
Ajustare contururi. iPlan RT Dose generează un contur de suprafaţă. Deoarece doar in-
formaţiile din acest contur exterior sunt luate în considerare în timpul calculului dozei, le
puteţi modifica astfel cum este necesar.

4. Stabilire puncte de referinţă. Un punct de referinţă într-o dată craniană nelocalizată sau
extracraniană poate ajuta la alinierea ulterioară a pacientului.

5. Adăugaţi orice obiect 3D, cum ar fi un bolus.

Începerea unui nou plan

Când încărcaţi un plan de tratament, sunteţi direcţionat către etapa Surface Segmentation.

SEGMENTARE SUPRAFAŢĂ
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Opţiuni

1. Dacă planul de tratament selectat conţine mai multe seturi CT îmbinate, vi se solicită să se-
lectaţi setul de referinţă dorit (a se consulta p. 89).

2. Dacă:
- Planul de tratament a fost editat anterior folosind aplicaţia iPlan RT Image sau o versiune

anterioară a iPlan RT Dose, sau
- Creaţi un plan nou

Vi se solicită să definiţi diverşi parametri de corecţie în caseta de dialog Set Parameters.

Dacă informaţiile privind segmentarea suprafeţei au fost deja introduse, sunteţi direcţionaţi direct
către ecranul principal.

Ce este segmentarea suprafeţei?
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5.1.1 Rezumat Funcţii disponibile

Ecran Surface Segmentation

Figura 25 

Filă Functions

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Choose Refe-
rence Set...

Vă permite să selectaţi un set de date de referinţă pentru ţesut/
doză şi calcularea DRR pentru alinierea ulterioară a pacientului. Pagina 89

Set Reference
Point

Vă permite să stabiliţi un set de referinţă în datele nelocalizate
ale pacientului. Pagina 77

Set Parame-
ters...

Vă permite să definiţi tabele de conversaţii pentru Hounsfield
pentru conversia densităţii electronilor, precum şi a defini para-
metrii de bază ai tratamentului.

Pagina 97

Brush Size Sur-
face Adjustment

Aceste funcţii vă permit să modificaţi manual informaţiile de
contur luate în considerare de programul software în timpul cal-
culării dozei.
Aceste funcţii nu sunt disponibile în fila Overview.

Pagina 98

Remove 3D Re-
gion

Vă permite să ştergeţi obiectele tridimensionale din setul de da-
te. Pagina 107

Smooth Outer
Contour 

Vă permite să aplatizaţi suprafaţa obiectelor 3D planificate pen-
tru a facilita ajustarea dozei. Pagina 99

Update Tissue Vă permite să afişaţi modificările pe care le-aţi făcut contururilor
ţesuturilor şi modelului de ţesut. Pagina 102

Cursor Original /
Tissue

Vă permite să comparaţi secţiunea originală CT la reconstrucţia
sa modificată (model ţesut). Pagina 102

Vizualizare toate
obiectivele Afişează toate obiectele definite.
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Componentă Funcţie A se con-
sulta

Heterogenity
Correction

Utilizând această casetă de validare, puteţi decide dacă doza ar
trebui planificată utilizând informaţiile de densitate a electronului
furnizate de datele de imagine.

Pagina 103

Filă Artificial

Fila Artificial din zona funcţiilor oferă funcţii suplimentare pentru elementele ce nu constituie
ţesuturi, cum ar fi implantele medicale sau materialul bolus.

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Define Bolus

Când se tratează o PTV care este aproape de suprafaţa pielii,
această funcţie permite ca un anumit obiect să fie definit pentru
a reprezenta bolusul echivalent ţesutului care este plasat pe
piele, în astfel de cazuri.

Pagina 104

Overwrite HU
HU Value

Vă permite să definiţi o valoare HU specifică a fi aplicată unui
obiect special, de exemplu un implant medical. Pagina 106

Ce este segmentarea suprafeţei?
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5.2 Configurare Parametri de corecţie

Informaţii generale

Puteţi seta parametrii pentru a vă asigura că iPlan RT Dose interpretează corect datele de
imagine.

Setarea parametrilor pentru un plan nou

Vi se va solicita setarea parametrilor atunci când:
• Deschideţi un plan nou din cadrul aplicaţiei iPlan RT Image sau care a fost creat cu versiunea

anterioară a iPlan RT Dose.
• Creaţi un plan nou.

Cum să setaţi parametrii

Pentru a modifica setările existente în orice moment, faceţi clic pe Set Parameters ... pentru a
deschide caseta de dialog Set Parameters. 

Parametri de corecţie disponibili

Puteţi seta următorii parametri:
• HU (Unitate Hounsfield) pentru conversia ED (Densitate Electron) (a se consulta p. 79)
• Tip tratament (a se consulta p. 84)
• Orientare scanare şi tratament (a se consulta p. 88)
• Prag de detectare pacient
• Rezoluţie Model ţesut (a se consulta p. 81)
• Rezoluţie doză
• Setări parte superioară masă (a se consulta p. 85)

Casetă de dialog Set Parameters

Figura 26 

SEGMENTARE SUPRAFAŢĂ
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Confirmare setări

Odată ce aţi configurat setările dorite şi aţi acceptat informaţiile furnizate privind orientarea
localizării, scanării şi tratamentului (a se consulta p. 88), puteţi confirma setările şi continua cu
segmentarea suprafeţei făcând clic pe OK.

Configurare Parametri de corecţie
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5.2.1 HU (Unitate Hounsfield) pentru conversia ED (Densitate electron)

Informaţii generale

Puteţi asigura conversia corectă a valorilor unităţilor Hounsfield specifice scanerului CT în
scanările pacientului la valorile echivalente ale densităţii electronului.
Acestea sunt în special utile atunci când nu este posibilă conversia lineară directă, de exemplu în
cazul ţesutului pacientului.

Funcţii conversie

Datele de conversie HU în ED sunt prezentate în caseta de dialog Set Parameters:

①

③
②

Figura 27 

Nr. Componentă Funcţie

① Lista tabelelor de
conversie

Este disponibilă o listă a tabelelor de conversie HU în ED disponibi-
le.
Un tabel de conversie implicit bazat pe valorile tipice pentru versiu-
nile anterioare ale iPlan RT Dose este furnizat automat.

② Curbă de conversie Datele conţinute în tabelul de conversie selectat sunt prezentate
sub forma unei curbe de conversie.

③ Punct de conversie Echivalenţele de conversie individuale înscrise în tabelul selectat
sunt afişate ca puncte de conversie de pe curbă.

NOTĂ: Când se încarcă planuri de tratament generate folosind aplicaţia iPlan RT Dose 3.0,
valorile de conversie HU vor fi înlocuite cu valori conţinând tabelul de conversie selectat.
 

Cum se editează tabelele de conversie

Opţiuni

Pentru a modifica un tabel existent ①, selectaţi respectivul tabel şi faceţi clic pe Edit.
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Opţiuni

Pentru a crea tabele suplimentare de conversie, faceţi clic pe New în lista tabelelor de conver-
sie.

În ambele cazuri se afişează caseta de dialog Edit Table.

Figura 28 

Etape

1. Introduceţi un nume adecvat pentru scanerul pentru care trebuie folosit tabelul de conver-
sie. Numele scanerului trebuie să fie unic.

2. Introduceţi valorile de conversie adecvate în câmpurile corespunzătoare, de exemplu, aşa
cum este determinat pe baza testării fantomei.

3. Faceţi clic pe OK pentru a confirma înregistrările.

4. Curba corespunzătoare de conversie este acum actualizată în conformitate.

Cerinţe tabel de conversie

Tabelele de conversie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• Tabelul trebuie să conţină cel puţin două înregistrări.
• Fiecare valoare HU sau ED poate fi definită o singură dată.
• Valorile pot fi introduse doar în ordine crescătoare strict monotonă.
• Valoarea maximă HU este +3071.
• Valoarea pereche HU -1000 = ED 0.00 este o valoare implicită ce trebuie inclusă în tabelul de

conversie.
• Valoarea ED corespunzătoare pentru valoarea HU +3071 este definită de utilizator şi trebuie să

fie introdusă.

Verificare plauzibilitate

Când se face clic pe OK, funcţia de verificare a plauzibilităţii verifică dacă datele introduse sunt în
limite rezonabile. Dacă limitele sunt depăşite, se afişează un mesaj de avertizare.
În acest caz, trebuie să verificaţi de două ori datele introduse înainte de aprobarea şi utilizarea
pentru tratament.

Înainte de aprobare şi utilizarea în cadrul planificării, utilizatorul trebuie să verifice cu
atenţie valorile introduse în tabelele de conversie HU în ED pentru a fi corecte.

Configurare Parametri de corecţie
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5.2.2 Modificarea Pragului HU pentru detectarea ţesutului pacientului

Setări detectare pacient

Când datele CT ale pacientului sunt încărcate pentru prima dată, iPlan RT Dose defineşte
automat o valoare prag implicită de -200 HU ca limită inferioară pentru conturul extern al
modelului de ţesut.

Figura 29 

Cum se Modifică pragul HU

Puteţi edita valoarea de prag pentru definirea conturului extern în câmpul HU Threshold inclus în
caseta de dialog Set Parameters.

Cum se adaugă cavităţi închise

Algoritmul de contur automat umple automat orice cavităţi în acest contur exterior.

Opţiuni A se con-
sulta

Pentru a vă asigura că algoritmul ia, de asemenea, aceste cavităţi în considerare
în scopul calculării ulterioare a dozei, selectaţi caseta de validare Add fully enclo-
sed cavities to patient.

Pagina 100

Aveţi posibilitatea să reglaţi ulterior conturul exterior, de exemplu, pentru a exclude
datele de imagine, care sunt lipsite de relevanţă pentru calculul dozei, cum ar fi ar-
tefacte de la scaner sau cavităţi de aer.

Pagina 98

În cazul seturilor nelocalizate de date, zona modelului de ţesut poate fi restricţio-
nată. Pagina 84

Cum se adaugă un contur extern

Un contur extern poate fi importat în prealabil în cadrul aplicaţiei iPlan RT Image. Acest contur
extern poate fi apoi detectat în aplicaţia iPlan RT Dose.

Etape

1. Pentru a detecta un contur extern exterior creat în acest fel, în iPlan RT Dose, definiţi-l în
acelaşi set CT care este selectat ca set de referinţă (a se consulta p. 90).

2.
Când toate setările au fost făcute în caseta de dialog Set Parameters, vi se solicită să
selectaţi fie conturul extern creat în iPlan RT Image sau conturul intern creat pe baza
Patient Detection Settings descrise mai sus.

3.
Dacă decideţi să selectaţi conturul extern creat în iPlan RT Image, acesta va fi convertit
într-un contur extern interior. Această conversie poate fi realizată o singură dată şi poate
fi inversată prin reîncărcarea planului.

SEGMENTARE SUPRAFAŢĂ
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5.2.3 Modificarea rezoluţiei modelului de ţesut

Informaţii generale

Puteţi ajusta rezoluţia modelului de ţesut în scopul de a optimiza echilibrul între performanţa
sistemului şi precizia planificării dozei.
NOTĂ: O rezoluţie mai mică a modelului de ţesut poate determina o calculare mai puţin precisă a
dozei.
 

Cum se modifică rezoluţia modelului de ţesut

Etape

1.

În caseta de dialog Resolution of Tissue Model în Set Parameters introduceţi factorul
cu care ar trebui redusă rezoluţia originală a scanării pentru modelul de ţesut în câmpurile
furnizate pentru coordonatele de scanare.

2.

Dacă activaţi caseta de validare Use Average Slice Distance, se calculează, de aseme-
nea, o distanţă medie a secţiunii pentru modelul de ţesut bazat pe distanţele medii ale tu-
turor secţiunilor incluse în setul de referinţă. Numărul actual al secţiunilor scanate rămâne
neschimbat.
Dacă caseta de validare nu este activată, se aplică uniform cea mai mică distanţă a sec-
ţiunii din setul de referinţă pentru modelul de ţesut. Drept urmare, numărul de secţiuni
scanate va creşte.

NOTĂ: Sunt disponibile distanţele disponibile între secţiuni pentru setul de imagini relevant ce
poate fi vizualizat în fila Plan Content (a se consulta p. 488).
 

Performanţă sistem

Memoria sistemului necesară pentru setările configurate şi rezoluţia rezultată sunt indicate în
partea inferioară a zonei Resolution of Tissue Model.

Cum se verifică modificările rezoluţiei ţesuturilor

Pentru a verifica modificările comparând cu informaţiile existente de scanare, puteţi folosi
opţiunea Update Tissue (a se consulta p. 102) din zona funcţiilor.
Pentru compararea acurateţii, este de ajutor ca opţiunea Display Interpolation să fie dezactivată
(a se consulta p. 499).

Configurare Parametri de corecţie
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5.2.4 Modificarea rezoluţiei dozei

Rezoluţie doză şi DVH

Setările rezoluţiei dozei furnizate în caseta de dialog Set Parameters sunt folosite ca bază pentru
definirea grilajului de calculare a dozei din histograma volumului dozei (a se consulta p. 221). 

Cum se modifică rezoluţia dozei

Etape

1.

Modificaţi rezoluţia dozei din Dose Resolution Settings.

În general, cu cât este mai mică valoarea în milimetri introdusă în câmpul Dose Resolu-
tion, cu atât este mai mare precizia în timpul calculării dozei.

2.
Pentru a se asigura că dimensiunea grătarului poate fi ajustată automat pentru a permite
calcularea exactă a dozei chiar şi în cazul structurilor foarte mici, se recomandă activarea
casetei de validare Finer for Small Objects.

Schimbarea rezoluţiei dozei în DVH

Setările pe care le configuraţi aici pot fi, de asemenea, modificate ulterior în histograma volumului
dozei (a se consulta p. 221).

Precizia calculării dozei depinde de grila de rezoluţiei definită de utilizator. Valoarea
utilizată pentru aprobarea planului final de tratament trebuie să fie cât mai mică posibil şi
nu mai mare de 5 mm. În cazul obiectelor mici cu o dimensiune mai mică de 30 mm, se
recomandă valorile de 3 mm sau mai puţin.
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5.2.5 Setarea Tipului de tratament

Cum se stabileşte Tipul de tratament

În zona Treatment Type în caseta de dialog Set Parameters selectaţi, fie Cranial sau
Extracranial, în funcţie de tratamentul ce va fi aplicat.

Figura 30 

Decupare obiect

În cazul seturilor de date craniene şi extracraniene nelocalizate, puteţi seta manual un interval de
decupare pentru a îndepărta zonele care nu sunt necesare pentru calcularea dozei, de exemplu,
masa scanerului.

Figura 31 
Pentru seturile de date craniene localizate, programul software modifică automat intervalul de
prindere cu clemă din direcţia x – y în zona din interiorul casetei localizatorului pe baza cadrului
de referinţă pe care caseta localizatorului o oferă. În acest caz, nu este disponibilă funcţia de
decupare a obiectului.

Verificaţi precizia conturului exterior rezultat şi modelul ţesutului. Totalitatea zonei
relevante pentru tratament trebuie să fie inclusă în interiorul conturului.

Cum să modificaţi Intervalul de prindere cu clemă

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Adjust Outer Contour Region din partea dreaptă a casetei dialog.

2.
În oricare mod de vizualizare a imaginii Axial, Coronal sau Sagittal, plasaţi mouse-ul
peste cadrul albastru şi modificaţi cadrul astfel încât zona ce urmează a fi ştearsă să fie
exclusă.

3. Odată ce aţi făcut clic pe OK din caseta de dialog Set Parameters, selecţia dvs. este
confirmată, iar zona selectată este exclusă din conturul exterior.
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5.2.6 Setarea Părţii superioare a mesei

Informaţii generale

Dacă iradierea este direcţionată printr-un strat solid de fibră de carbon cum ar fi partea superioară
a mesei, poate avea loc atenuarea şi acumularea dozei. Specificând partea superioară a mesei
ce va fi folosită în tratamentul planificat din caseta de dialog Set Parameters, aceste efecte vor fi
luate în considerare în timpul planificării dozei.

Setări parte superioară masă

Această opţiune este disponibilă pentru tratamente extracraniene sau tratamente craniene în care
sunt folosite Localizatorul şi poziţionarea zonei ţintă Tomografie computerizată / Angiografie
de radiochirurgie stereotactică fără cadru sau Localizator şi poziţionare a zonei ţintă cap şi
gât ale Brainlab.
Trebuie utilizate şi încărcate doar planurile localizate în conformitate cu poziţionarea zonei ţintă cu
iPlan RT.

Figura 32 
NOTĂ: La utilizarea Suprapunerii fără cadru SRS Universal CT cu caseta dispozitivului de
localizare, software-ul ajustează automat intervalul de decupare pe direcţia x-y în zona din
interiorul casetei dispozitivului de localizare. Pe măsură ce Suprapunerea CT este decupată,
trebuie selectat Frameless SRS Universal Couch Extension din Setările Părţii superioare a mesei
dacă partea superioară a mesei trebuie luată în calcul la planificarea dozei.
 

Cum se adaptează setările părţii superioare a mesei

Etape

1. Pentru a selecta o parte superioară a mesei, activaţi caseta de validare Add Table Top
din caseta de dialog Set Parameters.

2. În lista derulantă furnizată, selectaţi extensia de cap corespunzătoare.

3.
În modul de vizualizare Coronal al casetei de dialog Set Parameters deru-
laţi prin setul de imagini până când stratul superior al mesei din imagine es-
te vizibil.

4.

Activaţi butonul Adjust Outer Contour Region din partea dreaptă a casetei
dialog Set Parameters.
(Utilizarea altui buton de funcţie, este necesară reactivarea butonului Ad-
just Outer Contour Region).

5. În modul de vizualizare Coronal, amplasaţi mouse-ul peste cadrul albastru/galben şi de-
plasaţi conturul extensiei de cap în poziţia finală vizată pentru tratament.

6. În modurile de vizualizare Axial/Sagittal, reglaţi fin şi revizuiţi potrivirea.

7. Faceţi clic pe OK în caseta de dialog Set Parameters pentru a confirma aliniamentul.

8. Odată ce partea superioară a mesei a fost selectată, este prezentată în imaginile de re-
construcţie (a se vedea p. 84).
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Informaţiile privind densitatea părţii superioare a mesei pot fi verificate în ecranul principal folosind
cursorul Original/Tissue (a se consulta p. 102) şi funcţia de măsurare a unităţii Hounsfield (a se
consulta p. 515).
NOTĂ: Pentru anumite modele de masă, cum ar fi modelele Varian IGRT, nivelul de configurare a
ferestrei trebuie să fie stabilit la mai puţin de -700 HU pentru a vedea modelul părţii superioare a
canapelei. Pentru seta nivelul de configurare a ferestrei, consultaţi p. 509 şi p. 511. Dacă este
selectată o parte superioară a mesei şi utilizată într-un plan de tratament, va fi indicată în
Parametri pentru imaginea medicului în Modelul de ţesut. Verificaţi întotdeauna dacă s-a selectat
partea superioară corectă a mesei şi este utilizată în cadrul planului.
 

Înainte de tratament, este responsabilitatea dvs. să verificaţi corespunzător din interiorul
camerei de tratament ca partea superioară a mesei să fie egală cu partea superioară
utilizată în timpul planificării tratamentului.

Poziţionare parte superioară masă

Pentru pacienţii localizaţi, poziţia părţii superioare a mesei este automat modificată pe baza
coordonatelor localizatorului şi nu poate fi modificată de utilizator.
Dacă este selectat un set de referinţă nelocalizat (a se consulta p. 89), poziţia părţii superioare
a mesei este corelată cu poziţia casetei de decupare (a se consulta p. 84) după cum urmează:
• Direcţie AP: Partea superioară este adăugată la marginea posterioară a casetei de decupare

dacă orientarea scanării CT a pacientului este cu faţa în sus, sau marginea anterioară a
casetei de decupare dacă orientarea este cu faţa în jos.

• Direcţie LR şi HF: Centrul părţii superioare a mesei este centrat la caseta de decupare.
Poziţia părţii superioare a mesei poate fi verificată în imaginile de reconstrucţie în caseta de
dialog Set Parameters.

Note de siguranţă

Înainte de tratament, este responsabilitatea utilizatorului să verifice în interiorul camerei de
tratament ca partea superioară a mesei să fie egală cu partea superioară utilizată în timpul
planificării tratamentului.

Utilizatorul trebuie să verifice corectitudinea poziţiei părţii superioare a mesei în ceea ce
priveşte poziţia pacientului. Acest lucru este necesar în special pentru fasciculele ce
lovesc partea superioară într-un unghi plat, aproape orizontal. Diferenţele mici între planul
de dozare şi configurarea tratamentului actual pot duce la diferenţe semnificative între
dozele calculate şi actuale!

Modelele părţilor superioare a mesei sunt aproximări ale geometriei reale şi nu iau în
considerare regiunile cu densitate ridicată conţinând conectori metalici. Evitaţi iradierea
prin aceste regiuni modificând în consecinţă direcţia de iradiere a fasciculului şi
elementele de arc.

În general, trebuie evitat tratamentul pacienţilor prin partea superioară a mesei (din
posterior). Cu toate acestea, dacă nu poate fi evitat, trebuie să includeţi modelul părţii
superioare pentru calcularea dozei în segmentarea suprafeţei. În caz contrar, trebuie să
cunoaşteţi că doza de distribuţie calculată nu include atenuarea suplimentară, nici doza
crescută de piele aproape de partea superioară a mesei. Prin urmare, calcularea dozei a
fost corectată manual.

Pentru părţile superioare de masă ce nu aparţin Brainlab, nu se poate garanta că parametrii
implementaţi sunt coerenţi cu partea superioară a mesei folosite. Vă rugăm verificaţi dacă
calculele iPlan corespund părţii superioare a canapelei dvs. prin îndeplinirea măsurătorilor
QA adecvate.

Partea superioară este extinsă în direcţia X – Y dacă intervalul de scanare CT este mai mic.
Reţineţi că lungimea părţii superioare a mesei este decupată la intervalul de scanare
corespunzător (direcţie Z) – sau a casetei de decupare – oricare este mai mică.
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Înainte de tratament, este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica în mod
corespunzător din interiorul camerei de tratament că portalul selectat şi unghiurile mesei
de tratament pot fi utilizate pentru a efectua un tratament, fără a cauza leziuni pacienţilor
sau deteriorarea echipamentului, cum ar fi sistemul de furnizare a tratamentului.

Dacă utilizaţi partea superioară a mesei de tratament care este şi ea inclusă în scanarea CT
a pacientului (de ex., Extensia mesei universale fără cadru SRS), asiguraţi-vă că partea
superioară a mesei este detectată corect prin detectarea conturului exterior în activitatea
de Segmentare a suprafeţei. Brainlab recomandă utilizarea funcţiei Add Table Top pentru
înlocuirea părţii superioare a mesei scanate cu modelul părţii superioare artificiale a mesei.
Dacă partea superioară a mesei nu este inclusă în lista părţilor superioare artificiale ale
mesei şi nu este detectată corect, atunci ajustaţi Pragul HU până la detectarea corectă a
acesteia.
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5.2.7 Orientare Scanare şi Tratament

Informaţii generale

Pentru a vă confirma setările în caseta de dialog Set Parameters, trebuie să revizuiţi şi să
acceptaţi informaţiile furnizate privind localizatorul şi orientarea.

Zonă acceptare

Figura 33 

Cum se revizuiesc parametrii

Etape

1. Revizuirea informaţiilor furnizate.

2. Verificaţi ca orientarea scanării CT în imaginile de reconstrucţie să corespundă cu orien-
tarea pictogramei pacientului.

3. Orientarea pentru tratament este întotdeauna de la cap la cadru. Nu se acceptă orienta-
rea de la picioare la cadru.

4. Odată ce aţi verificat că informaţiile prezentate sunt corespunzătoare, activaţi caseta de
validare Acknowledged.

5. Vă puteţi confirma setările şi ieşi din caseta de dialog făcând clic pe OK.

NOTĂ: iPlan RT Dose suportă doar tratamentele de la cap la cadru. Datele importate sunt
convertite în consecinţă.
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5.3 Schimbarea seturilor de referinţă

Informaţii generale

Puteţi schimba la un set de date de referinţă diferit atunci când unul este disponibil. Setul de
referinţă este utilizat:
• Pentru a defini conturul exterior şi modelul de ţesut utilizat prin algoritmul de dozaj
• Pentru a calcula radiografiile reconstituite digital (DRR-uri) pentru alinierea următoare a

pacientului
NOTĂ: Dacă planul conţine mai mult de un set de imagine CT, consultaţi p. 94.
 

Care seturi de imagine pot fi folosite?

Puteţi selecta orice set de imagini ca set de referinţă dacă setul selectat:
• Este îmbinat cu setul de referinţă actual
• Are acelaşi status de localizare

Puteţi schimba setul de referinţă în orice set de imagine într-un lanţ de seturi de imagine îmbinate
pentru care se aplică regulile de mai sus.
De asemenea, poate fi definit un set de imagini nelocalizat ca set de referinţă dacă este îmbinat
cu un set de imagini localizate ce este îmbinat cu setul actual de referinţă.
Folosirea a mai mult de un set localizat poate crea confuzie. Folosiţi întotdeauna sistemul de
coordonare al primul set din lanţ.

Dacă sunt disponibil mai multe seturi de date localizate, asiguraţi-vă că selectaţi setul
corect pentru poziţia pacientului. Dacă pacientul sau localizatorul s-a deplasat între
scanarea CT şi tratament, de exemplu prin poziţia inelului pentru cap şi rescanarea
pacientului, sistemul de coordonare al setului de date creat anterior va fi invalid. Selectarea
setului invalid de date va determina alinierea greşită a pacientului.

Dacă schimbaţi setul de referinţă, verificaţi dacă ţesutul este corect calculat şi alinierea şi
orientarea pacientului sunt astfel cum se doresc în vederea aplicării tratamentului.
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5.3.1 Alegerea unui set de referinţă

Selectare set de referinţă

Faceţi clic pe Choose Reference Set ... pentru a deschide o casetă de selectare.
NOTĂ: În funcţie de datele de imagine disponibile pentru pacientul curent, vi se poate cere în mod
automat să selectaţi un set de referinţă odată ce datele pacientul au fost încărcate.
 

Casetă dialog Set Selection

①

②
③

Figura 34 

Cum să realizaţi selecţia

Etape

1. Din lista de seturi de imagine disponibile ①, selectaţi setul de imagine ce va fi afişat. 

2.

Selectaţi o secţiune adecvată din zona de vizualizare a secţiunilor ②.
• În zona de vizualizare a secţiunilor, secţiunea sau secţiunile selectate vor fi evidenţiate

în culoarea albastru.
• În zona de previzualizare ③, se afişează secţiunea actual selectată pentru revizuire.

3. Faceţi clic pe OK pentru a vă confirma selecţia şi a afişa secţiunile în modul de vizualiza-
re a imaginilor din zona de planificare.

Afişare selecţie

Setul de referinţă selectat este acum prezentat sub Choose Reference Set ...

Figura 35 

Verificaţi întotdeauna dacă ţesutul este corect calculat şi alinierea şi orientarea pacientului
sunt corespunzătoare în vederea aplicării tratamentului. Acest lucru este important în
special dacă schimbaţi setul de referinţă.
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5.3.2 Implicaţiile alocării setului de referinţă şi a setului de aliniere

Informaţii generale

Pentru a înţelege mai bine consecinţele alocării setului de imagini dacă informaţiile privind
fuziunea imaginilor au fost modificate în iPlan RT Image pentru un plan de dozaj de tratament
finalizat în iPlan RT Dose, se furnizează mai jos câteva definiţii de bază.

Terminologie fuziune imagine

Pereche fuzionată Aceasta este o combinare a două seturi de imagine care au fost îmbinate
împreună într-o ordine specifică în cadrul iPlan RT Image.

Set asociat Acesta este al doilea set de imagini în perechea de fuziune. Este îmbinat
cu setul de aliniere.

Setul de aliniere
Aceasta este un set de imagini utilizat pentru alinierea ulterioară a pacien-
tului pe masa de tratament. Setul de aliniere este întotdeauna primul set
de imagini într-o pereche de fuziune şi acelaşi cu rădăcina de fuziune.

Set de referință Acesta este setul de imagine desemnat în iPlan RT Dose pentru a fi utili-
zat de algoritmul de dozaj şi pentru calcularea DRR (a se consulta p. 73).

Exemplu 1:

CT1 MR1
În această pereche de fuziune:
• CT1 este setul de aliniere
• MR1 este setul corespunzător care a fost îmbinat cu CT1

Rădăcină fu-
ziune

În funcţie de numărul de seturi de imagine conţinut în planul de tratament şi câte
copii de fuziune au fost create în iPlan RT Image, poate apărea una sau mai mul-
te rădăcini de fuziune.

Exemplu 2:

CT1 MR1

CT2MR2
În acest caz:
• CT1 este rădăcina de fuziune, deoarece toate seturile de imagine sunt fie îmbinate direct sau

indirect
• CT1 sau CT2 pot fi selectate ca set de referință

Afişare fuziune imagine

Puteţi vizualiza informaţiile disponibile de fuziune în fila Plan Content.

Figura 36 
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În acest caz, CT1 este atât rădăcină de fuziune cât şi set de aliniere.

Alocare set de imagini

Puteţi vizualiza alocările actuale ale setului de imagini în proprietăţile planului (a se consulta, de
asemenea, p. 161).

Figura 37 

Importanţa primului set al lanţului de fuziune

Primul set de imagini în lanţul de fuziune definit în cadrul iPlan RT Image (a se consulta p. 91)
este folosit implicit ca set de referinţă în iPlan RT Dose. Acest lucru poate fi acceptat sau
modificat manual (a se consulta p. 73).
Setul de aliniere utilizat pentru alinierea ulterioară a pacientului la masa de tratament este
automat acelaşi cu primul set de imagini din lanţul de fuziune definit în iPlan RT Image. Setul de
aliniere nu poate fi setat manual în cadrul iPlan RT Dose.
Aşa cum s-a explicat în p. 91, un nou set de aliniere poate fi automat setat dacă se fac modificări
la planul de tratament, de exemplu, prin importarea şi fuzionarea unui nou set de imagini în iPlan
RT Image.
Dacă este setat un nou set de aliniere, planificarea dozei realizate în baza setului de imagini
original de aliniere nu mai este validă.

Note de siguranţă

Un nou set de aliniere poate fi automat setat dacă se fac modificări la planul de tratament,
de exemplu prin importarea şi îmbinarea unui nou set de imagini în iPlan RT Image. Fie că
acest lucru depinde de regulile de fuziune internă utilizate de programul software iPlan,
cum ar fi formatul de scanare, data de scanare, numărul de scanări în setul de secţiuni etc.

Dacă un nou set de imagini devine primul set al lanţului, determinând modificări la planul
de tratament în iPlan RT Image, setul de aliniere din iPlan RT Dose este modificat în
consecinţă. Prin urmare, trebuie să aveţi grijă să evaluaţi şi să verificaţi toate informaţiile
privind planificarea tratamentului în cadrul iPlan RT Dose.

Schimbarea seturilor de referinţă
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Dacă adăugaţi o altă scanare localizată la un tratament localizat existent, noul set de date
CT va fi identificat drept set de aliniere şi va fi comutat la noua rădăcină de fuziune. Acest
lucru modifică implicit planul dvs. privind geometria fasciculului (căile fasciculului prin
ţesut). Prin urmare, trebuie să verificaţi cu atenţie distribuţiile dozei şi căile fasciculului.

Setul de referinţă anterior devine invalid pentru planificarea dozei dacă adăugaţi o scanare
actualizată localizată la un tratament localizat. Trebuie să utilizaţi activitatea de segmentare
a suprafeţei pentru a specifica noua scanare CT actualizată localizată drept set de referinţă.
Atâta timp cât setul de referinţă invalid nu este alocat funcţiei Export to ExacTrac sau TaPo,
funcţia de imprimare funcţionează pentru planurile de tratament create cu versiunile anterioare ale
iPlan RT 4.5.4 sau versiunile anterioare ale iPlan RT Image 4.1.2. Utilizaţi activitatea de
segmentare a suprafeţei pentru a specifica un set CT valid drept set de referinţă.
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5.3.3 Cazuri exemplu de seturi de referinţă

Informaţii generale

În continuare se descriu aplicaţiile practice şi fluxul de lucru pentru modificarea/alegerea setului
de referință şi setului de aliniere.
Acest lucru se poate petrece, de exemplu, dacă intenţionaţi să folosiţi o nouă scanare CT pentru
alinierea pacientului sau doriţi să utilizaţi un set de imagine orientat cu faţa în jos în locul unuia cu
faţa în sus.
NOTĂ: Reţineţi că propunerile implicite de îmbinare (şi reversul acestora), astfel cum sunt
furnizate în exemplele de mai jos depind de regulile de fuziune din cadrul iPlan RT Image. În
exemplele de mai jos, se presupune că noul set de scanări are o dată ulterioară de scanare.
 

Direcţie fuziune

Următorul tabel prezintă direcţia de fuziune, de exemplu pentru cazurile de mai jos.

NO_LOC Scanare CT nelocalizată

CT_LOC Scanare CT localizată pentru tratament

Nr. caz Descriere CT #1 Direcţie fu-
ziune

CT #2 Selectare set de referință
(Recomandat)

1
Scanare extracra-
niană actualizată
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Schimbare set de referinţă
la CT #2

2
Scanare diagnosti-
care extracraniană
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Nu schimbaţi setul de refe-
rinţă

3
Actualizare scanare
craniană nelocali-
zată (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Considerare set de refe-
rinţă la CT #2

4
Diagnostic scanare
craniană nelocali-
zată (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Modificarea setului de re-
ferinţă nu ar trebui să fie
necesară

5
Scanare craniană
actualizată locali-
zată

CT_LOC CT_LOC Modificarea Setului de re-
ferinţă nu este posibilă

Caz 1: Scanare extracraniană actualizată

Utilizaţi ExacTrac şi fiecare set de imagini este nelocalizat. Markerii corporali sunt detectaţi
automat de ExacTrac. Aveţi un plan existent pe baza scanării CT #1, dar intenţionaţi să continuaţi
tratamentul cu ExacTrac cu o scanare nouă, CT #2. Pentru tratament, preconizaţi că pacientul
este aliniat pe masă ca şi în scanarea originală (CT #1), dar poziţionarea izocentrului se bazează
pe noua scanare (CT #2).
Alocarea actuală a seturilor de imagine (pentru un plan de tratament aprobat bazat pe CT #1)
• CT #1 este definit ca Set de aliniere
• CT #1 este definit ca Set de referință

Flux de lucru

Etape

1. Adăugaţi o nouă scanare CT la planul existent.

Schimbarea seturilor de referinţă

94 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Etape

2.
Îmbinaţi ambele seturi de imagine CT folosind propunerea implicită (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definiţi noua scanare CT ca set de referință în ecranul Surface Segmentation (iPlan
RT Dose).

4. Aprobaţi planul de tratament din caseta de dialog Approval şi exportaţi-l în ExacTrac fo-
losind funcţia corespunzătoare iPlan RT Dose.

Alocarea seturilor de imagini după fluxul de lucru
• CT #1 este definit ca Set de aliniere
• CT #2 este definit ca Set de referință

Caz 2: Scanare diagnosticare extracraniană

Dacă utilizaţi ExacTrac şi aveţi o scanare de diagnosticare CT (#1) de exemplu în orientarea cu
faţa în sus, dar pentru tratament intenţionaţi să utilizaţi o nouă scanare CT (#2), de exemplu, o
scanare CT cu faţa în jos.
Alocarea actuală pentru seturile de imagini (dacă planul de tratament este bazat pe CT #1)
• CT #1 (cu faţa în sus) este definit ca Set de aliniere,
• CT #1 (cu faţa în sus) este definit ca Set de referință.

Flux de lucru

Etape

1. Adăugaţi o nouă scanare CT (de exemplu orientată cu faţa în jos) la planul de tratament.

2.

Îmbinaţi ambele seturi de imagini CT în direcţie opusă propunerii implicite (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3.
Dacă intenţionaţi să creaţi un nou plan de tratament cu orientare diferită a imaginii (de
exemplu, cu faţa în jos în loc de cu faţa în sus), se aprobă în caseta de dialog Approval
şi exportaţi în ExacTrac folosind funcţia adecvată iPlan RT Dose.

Alocarea seturilor de imagini după fluxul de lucru
• CT #2 (cu faţa în jos) este definit ca Set de aliniere
• CT #2 (cu faţa în jos) este definit ca Set de referință

Caz 3: Actualizare scanare craniană nelocalizată

Intenţionaţi să utilizaţi o nouă scanare craniană CT nelocalizată. Puteţi defini noul set de imagini
ca Set de referință dacă zona de scanare acoperă întreaga regiune de interes. Dacă noua
scanare este realizată doar pentru conturarea anumitor regiuni, nu este recomandată schimbarea
Reference Set.
Alocarea actuală a seturilor de imagine (pentru un plan de tratament aprobat bazat pe CT #1)
• CT #1 (localizat) este definit ca Set de aliniere
• CT #1 (localizat) este definit ca Set de referință

Flux de lucru

Etape

1. Adăugaţi o nouă scanare CT (CT #2) la planul existent de tratament.

2.
Îmbinaţi ambele seturi de imagine CT folosind propunerea implicită (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definiţi noua scanare CT (CT #2) ca set de referință în ecranul Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).
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Etape

4. Verificaţi planul de tratament în caseta dialog Verification şi aprobaţi-l în caseta dialog
Approval (iPlan RT Dose).

Alocarea seturilor de imagini după fluxul de lucru
• CT #1 (localizat) este definit ca Set de aliniere
• CT #2 (nelocalizat) este definit ca Set de referință

Caz 4: Diagnostic scanare craniană nelocalizată

Dacă aveţi un diagnostic existent al scanării nelocalizate CT (#1) şi intenţionaţi să folosiţi o nouă
scanare CT (#2) pentru tratamentul localizat.
Alocarea actuală pentru seturile de imagini (dacă planul de tratament este bazat pe CT #1)
• CT #1 este definit ca Set de aliniere
• CT #1 este definit ca Set de referință

Flux de lucru

Etape

1. Adăugaţi o nouă scanare CT localizată.

2.

Îmbinaţi ambele seturi de imagini CT în direcţie opusă propunerii implicite (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3. Verificaţi noua scanare CT ca set de referință în ecranul Surface Segmentation (iPlan
RT Dose).

4. Creaţi un nou plan de tratament şi aprobaţi-l în caseta dialog Approval (iPlan RT Dose).

Alocarea seturilor de imagini după fluxul de lucru
• CT #2 este definit ca Set de aliniere
• CT #2 este definit ca Set de referință

Caz 5: Actualizare scanare craniană localizată

Noua scanare localizată este destinată pentru a fi folosită ca set de aliniere.
Alocarea actuală a seturilor de imagine (pentru un plan de tratament aprobat bazat pe CT #1)
• CT #1 este definit ca Set de aliniere
• CT #1 este definit ca Set de referință

Flux de lucru

Etape

1. Adăugaţi o nouă scanare CT (CT #2) la planul existent de tratament. Scanarea CT locali-
zată mai nouă (CT #2) este alocată automat drept Set de aliniere. (iPlan RT Image).

2.
Îmbinaţi ambele seturi de imagini CT (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Verificaţi noua scanare CT ca Set de referință în ecranul Surface Segmentation. (iPlan
RT Dose).

4. Verificaţi planul de tratament în caseta dialog Verification şi aprobaţi-l în caseta dialog
Approval (iPlan RT Dose).

Alocarea seturilor de imagini după fluxul de lucru
• CT #2 este definit ca Set de aliniere
• CT #2 este definit ca Set de referință

Schimbarea seturilor de referinţă
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5.4 Setarea Punctelor de referinţă

Informaţii generale

Puteţi defini un punct de referinţă în datele craniene nelocalizate şi extracraniene pentru a ajuta
alinierea ulterioară a pacientului.

Punct de referinţă în modul de vizualizare a imaginii

Figura 38 

Cum să setaţi un punct de referinţă

Etape

1. Faceţi clic pe Set Reference Point pentru a activa funcţia.

2.

Faceţi clic pe un plan de imagine adecvat pentru a afişa planul vertical sau orizontal indi-
cat prin linii gri în modul de vizualizare a imaginilor.
Un punct de referinţă este automat centrat în modul de vizualizare a imaginii şi sunt afişa-
te coordonatele corespunzătoare.

3.

Faceţi clic cu mouse-ul în planul dorit şi glisaţi linia dorită până când punctul de referinţă
este poziţionat corespunzător.
Pentru a muta simultan planurile orizontal şi vertical, faceţi clic pe punctul de intersecţie a
ambelor linii şi trageţi liniile până când punctul de referinţă este poziţionat corespunzător.

NOTĂ: Coordonatele punctului de referinţă în etapele ulterioare de planificare sunt 0, 0, 0.
 

NOTĂ: Dacă este folosit un instrument de verificare a dozajului (ca de exemplu, MapCHECK sau
Delta4), punctul de referinţă trebuie să fie stabilit în conformitate cu specificaţiile instrumentului,
deoarece coordonatele 0,0,0 sunt de obicei predefinite în verificarea fantomei.
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5.5 Modificarea Contururilor
5.5.1 Contururi exterioare

Informaţii generale

Când datele pacientului sunt încărcate pentru prima dată, iPlan RT Dose generează automat un
contur exterior albastru în fiecare secţiune 2D individuală, pe baza setărilor de detectare a
pacientului configurate în caseta de dialog Set Parameters (a se consulta p. 81).
În timpul calculării dozei sunt luate în considerare doar informaţiile din cadrul acestui contur
exterior.

Figura 39 

Cum se modifică conturul exterior

Utilizând funcţiile Brush şi Eraser în zona funcţiilor, puteţi ajusta manual contururile create prin
algoritmul automat. Funcţiile Brush şi Eraser sunt disponibile în fila Slices.

②

①

Figura 40 

Etape

1. Modificaţi dimensiunea pensulei folosind bara cursorului Brush Size din zona funcţiilor.

2. Pentru a mări dimensiunea conturului exterior, activaţi funcţia Brush, şi mutaţi pensula ①
a astfel cum este necesar de-a lungul conturului, astfel cum este prezentat mai sus.

3. Pentru a reduce dimensiunea conturului exterior, activaţi funcţia Eraser şi modificaţi con-
turul, după cum este necesar.

4. Pentru a elimina spaţiile ② create în conturul exterior în timpul modificărilor dvs., activaţi
caseta de validare Auto Fill.

Note de siguranţă

Deoarece conturul exterior este prins de zona localizatorului, unele zone ale datelor
pacientului pot fi excluse, de exemplu în cazul tratamentelor gâtului. Aceste zone sunt
luate în considerare în timpul calculării dozei. Dacă este necesar, trebuie adăugate manual
conturului exterior.

Modificarea Contururilor
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Verificaţi exactitatea conturului exterior rezultat şi a modelului de ţesut utilizat pentru
calculele dozei. Totalitatea zonei relevante pentru tratament trebuie să fie inclusă în
interiorul conturului.

Cum se netezeşte conturul exterior

De exemplu, puteţi netezi conturul exterior pentru a realiza o mai mare uniformitate în cuprinderea
dozajului în cazul tratamentelor de mască.
Pentru a netezi conturul exterior, faceţi clic pe Smooth Outer Contour în zona funcţiilor.

②①
Figura 41 

Nr. Componentă

① Contur original

② Contur netezit
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5.5.2 Contururi interne

Informaţii generale

Algoritmul de contur automat umple automat orice cavitate în acest contur exterior dacă caseta de
selectare Add fully enclosed cavities to patient este selectată în timpul configurării parametrului
(a se consulta p. 81).
Aceste cavităţi interioare nu sunt astfel evidenţiate iniţial în albastru şi sunt luate în considerare în
scopul calculării ulterioare a dozajului. Dacă aceste cavităţi sunt considerate ca fiind apă sau dacă
este folosită valoarea de densitate reală a electronilor depinde dacă este activată corecţia
heterogenităţii (a se consulta p. 103).

① ②
Figura 42 

Nr. Componentă

① Cavităţi interne (umplute)

② Cavităţi interne (conturate cu albastru)

Cum să conturaţi cavităţile interne

Etape

1.
Pentru a contura toate cavităţile interne, astfel încât acestea să fie excluse din calculul ul-
terior al dozajului, dezactivaţi caseta de validare Add fully enclosed cavities to patient
în caseta de dialog Set Parameters (a se consulta p. 81).

2. Cavităţile interioare sunt automat conturate de programul software.

Cum să Reglaţi contururile interne

Utilizând funcţiile Brush şi Eraser, puteţi regla aceste contururi aşa cum doriţi. Funcţiile Brush şi
Eraser sunt disponibile în fila Slices.

①

②

Figura 43 

Modificarea Contururilor
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Etape

1. Reglaţi dimensiunea pensulei folosind bara cursorului Brush Size.

2.
Pentru a mări dimensiunea conturului cavităţii interioare, activaţi funcţia Eraser, şi mutaţi
pensula ① după cum este necesar de-a lungul conturului, astfel cum este prezentat mai
sus.

3. Pentru a reduce dimensiunea conturului interior, activaţi funcţia Brush şi modificaţi contu-
rul, după cum este necesar.

4. Pentru a elimina spaţiile ② create în conturul interior în timpul modificărilor dvs., activaţi
caseta de validare Auto Fill.
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5.5.3 Afişare ţesuturi şi Corecţie

Actualizare automată model de ţesut

Modelul de ţesut este automat actualizat atunci când:
• Caseta de dialog Set Parameters este închisă cu caseta de validare Acknowledged activată

(a se consulta p. 88)
• Sunt folosite funcţiile Remove 3D Region (a se consulta p. 107) sau Smooth Outer Contour

(a se consulta p. 99)
• Din etapa Surface Segmentation se iese prin Next sau Go to ... (consultaţi p. 46)
• Funcţia Update Tissue este utilizată ulterior modificărilor manuale (a se vedea mai jos)

Modelul ţesutului şi, astfel, distribuţia dozei calculate este automat modificat atunci când
sunt adăugate obiectele, cum ar fi o parte superioară a mesei sau bolus sau în cazul în care
valorile HU definite de utilizator sunt alocate pentru anumite obiecte. Utilizatorul trebuie să
verifice corectitudinea fiecărei modificări folosind cursorul Original/Tissue (a se consulta
p. 102) şi funcţia de măsurare a unităţii Hounsfield (a se consulta p. 515). Trebuie realizată
verificarea finală folosind reconstrucţiile de adâncime şi de câmp furnizate în etapa
Physicist’s Verification (a se consulta p. 358).

Cum să actualizaţi manual ţesutul

Faceţi clic pe Update Tissue pentru a actualiza manual modificările pe care le-aţi efectuat la
contururile ţesutului (a se consulta p. 98) şi la modelul de ţesut (a se consulta p. 106 şi p. 104).

②①

Figura 44 
De exemplu, făcând clic pe Update Tissue se afişează clar modificarea iniţială ① la fel ca
interiorul conturului ②.
Cu toate acestea, chiar dacă nu utilizaţi această funcţie, calculaţiile corecte sunt încă realizate
atunci când ieşiţi din etapa Surface Segmentation.

Cum să comparaţi setul de referinţă şi Modelul de ţesut

Puteţi utiliza cursorul Original / Tissue pentru a comuta modul de vizualizare între şi a compara
setul de referinţă CT şi reconstrucţia sa modificată (model ţesut).

Etape

1. Mutaţi cursorul către stânga pentru a afişa setul de referinţă CT.

2. Mutaţi cursorul către dreapta pentru a afişa modelul actualizat de ţesut.

Modificarea Contururilor
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① ②

Figura 45 

Nr. Componentă

① Secţiune iniţială

② Secţiune modificată

Verificaţi întotdeauna dacă ţesutul este corect calculat şi alinierea şi orientarea pacientului
sunt corespunzătoare în vederea aplicării tratamentului. Acest lucru este important în
special dacă schimbaţi setul de referinţă.

Corectare eterogenitate

Opţiuni

Dacă activaţi caseta de validare Heterogeneity Correction, calcularea dozei este modificată în
conformitate cu informaţiile de densitate a electronilor furnizate de datele de imagine CT.

Dacă dezactivaţi caseta de validare Heterogeneity Correction, calcularea dozei se bazează pe
presupunerea că toate informaţiilor localizate în cadrul conturului exterior au o densitate echiva-
lentă cu cea a apei. Sunt excluse doar cavităţile interne care au fost conturate în mod specific (a
se consulta p. 98).

Dacă nu selectaţi caseta de validare Heterogeneity Correction, acesta poate rezulta o
echivalenţă incorectă a adâncimii.

Dacă agentul de contrast a fost folosit în timpul scanării pacientului, puteţi dezactiva
corecţia eterogenităţii deoarece agentul de contrast creşte intensitatea valorii HU în
imaginile scanate.
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5.6 Adăugarea unui Bolus şi a altor obiecte 3D
5.6.1 Definire automată Bolus

Informaţii generale

Când se tratează un PTV, care este aproape de suprafaţa pielii, materialul echivalent ţesutului
cunoscut ca bolus poate fi plasat pe piele, astfel încât doza necesară este corect aplicată în zona
dorită.
Pentru a considera bolus-ul în calculul dozei, trebuie să fie specificat în cadrul programului.

Casetă de dialog Bolus Definition

Figura 46 

Cum să definiţi un obiect bolus

Etape

1. Faceţi clic pe Define Bolus ... din fila Artificial în zona funcţiilor.

2.

În caseta de dialog Bolus Definition faceţi clic pe butonul Bolus Range din partea
dreaptă a casetei de dialog.

Adăugarea unui Bolus şi a altor obiecte 3D
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Etape

3.

În oricare din modul de vizualizare Axial, Coronal sau Sagittal plasaţi mouse-ul peste
cadrul albastru şi modificaţi cadrul astfel încât să definiţi zona ce urmează a fi acoperită
de bolus (Bolus Range).

4. În câmpul Object Name, introduceţi un nume pentru obiectul bolus.

5. Din lista derulantă Bolus Direction, selectaţi direcţia dorită pentru obiectul bolus.

6.
• În câmpul valoare HU, introduceţi valoarea corespunzătoare a obiectului bolus.
• Sunt posibile valori de -1000 la 3071 HU.

7.
• În câmpul Thickness (mm), introduceţi valoarea corespunzătoare a obiectului bolus.
• Un obiect bolus poate fi generat doar dacă Bolus Range este mai mare decât sau egal

cu dublul valorii grosimii introduse.

8. Faceţi clic pe Create Bolus pentru a genera obiectul bolus.

9. Faceţi clic pe OK pentru a reveni la ecranul principal.

NOTĂ: De asemenea, obiectele bolus pot fi definite manual în cadrul etapei Object Creation (p.
109).
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5.6.2 Alocarea unui Nivel HU specific

Informaţii generale

Puteţi defini o valoare HU specifică pentru a fi aplicată obiectului special, de exemplu un implant
medical.

Funcţie HU

Figura 47 

Cum să modificaţi valoarea HU

Etape

1. Selectaţi obiectul dorit din lista obiectelor din fila Artificial.

2.
Selectaţi valoarea relevantă folosind zona de selecţie HU Value.
Este acceptat un interval HU între -1000 la +3071.

3. Activaţi caseta de validare Overwrite HU.

NOTĂ: Când obiectele se suprapun, obiectul ce se suprapune cu cea mai mare valoare HU
determină valoarea HU a volumului de intersectare.
 

Note de siguranţă

În unele cazuri, valoarea HU a scanărilor CT nu reprezintă caracteristicile reale ale
materialului (de exemplu densitatea masei şi compoziţia materialului). Acest fapt poate
determina calcularea neadecvată a dozei pentru materialele de ţesut ne-uman pentru astfel
de implanturi.

Dacă agentul de contrast este folosit în timpul scanării CT, informaţiile privind densitatea
electronilor fumizate în datele de scanare şi utilizate de algoritmul de dozaj nu corespund
cu densitatea reală a ţesutului pacientului. Atunci când se efectuează planificarea
tratamentului cu scanări de contrast, aceasta ar trebui să fie luat în considerare dacă
dezactivarea corecţiei eterogenităţii poate fi în măsură să amelioreze rezultatele calculelor
dozei sau dacă poate fi mai utilă o scanare CT alternativă fără agent de contrast. Poate fi
necesară aplicarea de corecţii valorilor HU sau de a monitoriza unităţile manual.

Adăugarea unui Bolus şi a altor obiecte 3D
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5.6.3 Eliminarea obiectelor 3D

Informaţii generale

Butonul Remove 3D Region vă permite să ştergeţi orice obiect tridimensional selectat din setul
de date, de exemplu, masă, poziţia localizatorului.

Eliminare obiect 3D

Figura 48 

Cum se şterg obiectele 3D

Etape

1. Faceţi clic pe Remove 3D Region pentru a activa funcţia.

2. Mutaţi mouse-ul pe forma tridimensională ce urmează a fi eliminată şi faceţi clic pe regiu-
nea evidenţiată.

3. Faceţi clic pe Remove 3D Region din nou pentru a elimina forma detectată şi a actualiza
automat modelul ţesutului.

SEGMENTARE SUPRAFAŢĂ
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5.7 Finalizare Segmentare suprafaţă

Informaţii generale

Odată ce modificările dvs. din etapa Surface Segmentation sunt finalizate, puteţi fi redirecţionat
în etapa următoare.

Cum se procedează

Etape

1. Faceţi clic pe Next din zona Navigator.

2.

În mesajul care apare, faceţi clic pe Yes pentru a vă confirma modificările din etapa ac-
tuală.

NOTĂ: Dacă valorile HU definite pentru modelul de ţesut (a se consulta p. 82) depăşesc valorile
definite din tabelul de conversie (a se consulta p. 79), se afişează un mesaj corespunzător. În
acest caz, trebuie să verificaţi setările în caseta de dialog Set Parameter.
 

Pentru a evita calculul incorect al dozei, trebuie să vă asiguraţi prin inspecţia vizuală a
imaginii de adâncime şi a imaginii câmpului sau a ţesutului în sarcina Segmentării
suprafeţei că modelul de ţesut utilizat pentru calcularea dozei să fie corect. Acest lucru
trebuie să includă verificarea decupării corecte, setările părţii superioare a mesei şi setările
opţiunii Overwrite HU.

Finalizare Segmentare suprafaţă
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6 CREARE OBIECT
6.1 Ce înseamnă crearea obiectului?

Informaţii generale

Crearea obiectului vă permite a evidenţia şi segmenta structuri anatomice şi de a le salva ca
obiecte de planificare.
Dacă aţi importat planul din cadrul iPlan RT Image sau versiuni anterioare ale iPlan RT Dose,
este posibil ca obiectele să fi fost deja create şi segmentate.

Cum se creează obiectele de planificare

Etape

1. Crearea unei liste de obiecte de planificare.

2. Segmentaţi obiectele prin evidenţierea structurilor anatomice în datele pacientului.

Crearea unei liste a obiectelor

Un obiect este o structură anatomică, cum ar fi un organ în stare de risc, tumoare, PTV sau orice
altă zonă de interes în cadrul datelor de imagine.
Puteţi crea o listă de obiecte pe care doriţi să le vizaţi din cadrul:
• Listele predefinite ale obiectelor standarde pentru regiunile corporale stabilite, de exemplu cap
şi gât, pelvis, etc.

• Obiecte unice pe care le creaţi pentru cazuri specifice, cum ar fi PTV-uri.
Odată definite şi subliniate, obiectele pot fi utilizate în procesul de planificare.

Obiect Metode de segmentare

Odată ce aţi selectat obiectele ţintă, le puteţi evidenţia în datele de imagine în următoarele
moduri:

Metodă

Segmentare manuală

Puteţi marca personal poziţia unui obiect în datele de imagine.
Sunt furnizate mai multe instrumente pentru a vă ajuta, inclusiv:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill şi Interpolation

Segmentare automată

iPlan RT Dose poate găsi şi evidenţia structurile anatomice stan-
dard folosind fereastra de bandă.
NOTĂ: Dacă doriţi să efectuaţi segmentarea automată folosind at-
lasul anatomic, trebuie să folosiţi iPlan RT Image.
 

CREARE OBIECT
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6.1.1 Prezentare generală Ecran principal

Informaţii generale

Această etapă conţine diverse funcţii manuale şi automate care vă permit să segmentaţi
structurile anatomice critice sau PTV-uri şi pentru a le salva ca obiecte de planificare.
Dacă utilizaţi iPlan RT Phantom QA (a se consulta p. 463), crearea obiectelor poate fi utilizată
de exemplu pentru evidenţierea orificiului de introducere pentru echipamentul de dozimetrie.

Ecran principal

Figura 49 

Funcţii disponibile

Componentă Funcţie

New...
Adaugă un obiect nou în listă. Obiectul nu conţine nicio informaţie vo-
xel până la care se adaugă utilizarea funcţiilor de pensulă sau sferă (a
se vedea mai jos).

Remove Şterge obiectele selectate din listă.

Auto Segmentation...

Segmentarea automată (crearea) se face pe baza unei regiuni de va-
loare gri definită de utilizator (fereastră de bandă). În cazul imaginilor
radiografice, această funcţie este cunoscută drept X-ray Segmenta-
tion ...

Brush Size Poate fi utilizată pentru a modifica dimensiunea pensulei pentru funcţii-
le Brush şi Eraser.

Contours Dacă această casetă este activată, obiectele sunt afişate doar sub
formă de contururi.

Brush Vă permite să adăugaţi manual informaţii voxel despre un obiect.

Eraser Vă permite să eliminaţi informaţiile voxel şi astfel să modificaţi forma
unui obiect.

SmartBrush Permite crearea obiectelor accelerate pe baza valorilor de gri.

Ce înseamnă crearea obiectului?
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Componentă Funcţie

Draw Sphere Permite crearea imediată a unui obiect 3D (sferă) care poate fi ulterior
modificat după cum este necesar.

SmartShaper... Permite transformarea manuală a unui obiect selectat, după cum este
necesar.

Auto Fill Dacă această casetă este activată, zonele cuprinse folosind funcţia
Brush sunt completate automat.

Interpolation
Dacă această casetă este activată, informaţiile voxel adăugate la două
secţiuni neadiacente şi vizibil folosind funcţiile Brush sau SmartBrush
sunt interpolate între două secţiuni.

Advanced Manipulation Vă permite să creaţi noi obiecte pe baza obiectelor existente.

Role Reassignment
Vă permite desemnarea unui rol special obiectului în cadrul prescripţiei
(a se consulta p. 166) pentru a fi înlocuit cu alt obiect (a se consulta p.
146).

Create Dose Object Creează un obiect din gamele de izodoze. Acestea sunt disponibile
după ce doza a fost definită. Consultaţi p. 273.

Undo Anulează ultima modificare făcută.

Redo Reface ultima modificare care a fost anulată.

Note de siguranţă

Dacă utilizaţi un set îmbinat pentru conturare, reverificaţi mereu corectitudinea obiectelor de pe
setul de referinţă.

Atunci când regiunile de interes se segmentează în imagini reconstruite, reţineţi că
imaginile reconstituite afişează imagini interpolate şi, prin urmare, nu pot prezenta datele
voxel solicitate sau aşteptate ca secţiuni originale de imagine. Obiectele planificate trebuie
să fie, prin urmare, verificate în setul de secţiuni originale.

Obiectele segmentate rezultate se bazează pe informaţii de intrare pentru programul
software. Nivelul de corespondenţă cu structura anatomică reală depinde de dimensiunea
pixelilor, numărul de secţiuni, densitatea secţiunii şi acurateţea segmentării.

Trebuie să verificaţi cu atenţie corectitudinea conţinutului planului (de exemplu, poziţiile
lamelor), după modificarea sau ştergerea obiectelor (de exemplu, PTV-uri, OAR-uri), care
sunt deja utilizate într-un plan deja existent. Efectuaţi toate modificările obiectelor înainte
de a le utiliza în planificarea dozei.

Zonă de planificare

Funcţiile prevăzute în schemele de planificare şi în bara de instrumente sunt descrise în detaliu în
cadrul p. 475.

Serii de date 4-D

Dacă sunt disponibile serii de date 4-D, în partea dreapta jos a secţiunii şi imaginilor de
reconstrucţie se afişează un panou de control ce vă permite o simulare a mişcării organelor
interne (a se consulta p. 147).
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6.2 Crearea unei liste a obiectelor
6.2.1 Crearea unui obiect gol

Informaţii generale

Puteţi defini o listă cu obiecte care pot fi folosite pentru planificare, din:
• Structuri standard furnizate iPlan RT Dose
• Obiecte personalizate pe care le definiţi dumneavoastră

Aceste obiecte sunt iniţial goale. Trebuie să adăugaţi conţinut folosind segmentarea manuală sau
automată.

Objects

Fiecare obiect are:
• Un nume
• Un tip de structură

Dacă tipul de structură nu este selectat în mod corect (cum ar fi PTV, tumoră, sau necunoscut),
obiectele nu pot fi recunoscute pentru şabloanele planului de tratament, şi nu poate fi posibilă
planificarea tratamentului pe bază de şablon.

Cum se activează Crearea obiectului

Apăsaţi New ... în zona funcţiilor.

Crearea unei liste a obiectelor
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File creare obiect

Figura 50 

Cum se adaugă obiectele unice

Obiectele individuale pot fi adăugate manual astfel cum este descris mai jos.

Etape

1. Apăsaţi fila Single Object.

2.
• Introduceţi un nume al obiectului în câmpul Name, sau
• Selectaţi un obiect corespunzător din lista de Structure.

3. Pentru a schimba culoarea unei structuri noi, apăsaţi pe culoarea dorită.

4. Din lista Image Set, selectaţi setul de imagini căruia obiectul trebuie să îi aparţină.

5. Apăsaţi OK pentru a confirma setările şi a adăuga un obiect nou în lista din zona funcţii-
lor.

Acordaţi o atenţie deosebită numirii obiectelor. Evitaţi definirea obiectelor multiple folosind
acelaşi nume şi structură. Informaţiile privind structura sunt luate în considerare în timpul
planificării ulterioare, folosind şabloanele iPlan RT Dose.
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Cum se adaugă obiectele multiple

Şabloanele predefinite care conţin o listă de obiecte utilizate în mod obişnuit pot fi selectate astfel
cum este descris mai jos.

Etape

1. Apăsaţi fila Multiple Objects.

2.
Selectaţi şablonul de tratament dorit din lista Treatment Templates.
Pentru a adăuga manual o listă nefiltrată a obiectelor multiple, selectaţi All Objects din
lista de şabloane.

3.
• Selectaţi obiectele dorite din lista Objects (este posibilă selecţia multiplă), sau
• Apăsaţi Select All pentru a include toate obiectele (pre-selectate pentru şabloane)

4. Apăsaţi OK pentru a confirma setările şi a adăuga obiectele selectate în lista din zona
funcţiilor.

Cum se creează şabloanelor obiectelor

Şabloanele suplimentare care conţin mai multe obiecte pot fi create manual, după cum urmează:

Etape

1. Apăsaţi fila Multiple Objects.

2. Selectaţi All Objects din lista de şabloane.

3. Selectaţi structurile dorite din lista de Objects.

4. Apăsaţi New Template şi introduceţi un nume pentru noul şablon în mesajul de dialog
Template care apare.

5. Apăsaţi OK în caseta de dialog Template pentru a vă confirma setările şi pentru a
adăuga un nou şablon la lista din fila de Multiple Objects.

Cum se şterg şabloanele obiectelor

Pentru a şterge un şablon de obiect din fila Multiple Objects:

Etape

1. 1 Selectaţi şablonul din lista Treatment Templates.

2. 2 Apăsaţi Remove.

Cum se Îmbină obiectele

Pentru a elimina un obiect din zona funcţiilor:

Etape

1. 1 Selectaţi obiectul din lista zonei funcţiilor.

2. 2 Apăsaţi Remove.

Crearea unei liste a obiectelor

114 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.2.2 Înţelegerea listei de obiecte

Informaţii generale

Structurile anatomice care au fost segmentate ca obiecte sunt prezentate în partea superioară a
zonei funcţiilor. Funcţiile de segmentare corespunzătoare sunt prezentate sub listă.

Stare listă obiecte

Simbol Explicaţie

Daca un obiect este activat, pictograma cu ochi deschis este afişată lângă acesta
în cadrul listei. Apăsaţi această pictogramă pentru a ascunde obiectul.

Daca un obiect este dezactivat, pictograma cu ochi închis este afişată lângă
acesta în cadrul listei. Apăsaţi această pictogramă pentru a afişa obiectul.

Proprietăţi listă obiect

Puteţi vizualiza şi modifica proprietăţile obiectului în orice moment din lista din zona de funcţii.

Opţiuni

Apăsaţi acest pătrat colorat pentru a modifica culoarea şi opacitatea obiectului.

Apăsaţi acest buton pentru:
• A modifica culoarea şi opacitatea obiectului.
• Modificaţi numele obiectului, structura desemnată a obiectului sau setul de secţiuni

desemnat.

Cum se modifică proprietăţile obiectului

Opţiuni

Pentru a afişa proprietăţile obiectului segmentat selectat, apăsaţi pe pictograma cores-
punzătoare.
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Figura 51 

Componentă Funcţie

Properties
Dacă este necesar, puteţi edita numele Name obiectului.
Puteţi selecta o etichetă pentru structura din lista furnizată.

Select color

Puteţi modifica culoarea desemnată obiectului:
• Nivelul de opacitate al culorii actuale poate fi modificat pentru imaginile 3D

folosind bara cursorului Opacity.
• O nouă culoare poate fi selectată apăsând pe o culoare diferită în paleta

prezentată.

Dose Planning

În această pagină de filă este prezentat tipul obiectului astfel cum acesta es-
te definit în planificarea dozajului.
Pentru obiectele PTV, sunt de asemenea afişate şi grupele desemnate de
tratament. Aceste sarcini pot fi modificate, de asemenea, apăsând Chan-
ge ... (consultaţi p. 178).

Note de siguranţă

Definirea PTV-urilor suprapuse duce la calcule greşite normale ale volumului de ţesut.

Pentru a evita calculele eronate, PTV-urile trebuie să fie complet în interiorul volumului
definit de conturul exterior. Volumele de amplificare trebuie să fie complet acoperite de
PTV-uri.

Crearea unei liste a obiectelor
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6.3 Segmentare manuală a obiectelor

Informaţii generale

Când adăugaţi pentru prima dată un obiect în lista dvs., acesta nu are nici un conţinut. Aceasta
înseamnă că nicio zonă din datele de imagine nu corespunde cu acest obiect.
Puteţi adăuga manual conţinutul la obiect prin segmentarea acelei părţi a datelor de imagine pe
care obiectul îl va reprezenta.

Metode disponibile de segmentare manuală

Puteţi segmenta o imagine folosind următoarele funcţii:

Funcţie

Brush Vă permite să coloraţi părţile imaginii corespunzând acelui obiect.

SmartBrush Completează automat părţile imaginii în funcţie de valoarea de gri.

Sphere Se desenează un volum sferic.

Auto Fill Completează automat în zonele imaginii.

Interpolation Interpolează automat obiectele transversal secţiunilor.

De asemenea, puteţi segmenta conţinutul în imagini radiografice. Mai multe detalii sunt furnizate
în Ghid de utilizare clinică, iPlan RT Image.
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6.3.1 Adăugarea conţinutului la un obiect folosind funcţia Brush

Cum se adaugă conţinutul

Etape

1. Selectaţi obiectul dorit din lista zonei de funcţii.

2. Apăsaţi Brush.

3.
• Utilizaţi bara cursor Brush Size pentru a defini dimensiunea pensulei.
• Pentru a vedea dimensiunea aproximativă a pensulei, mutaţi mouse-ul în zona de pla-

nificare.

4.

• Folosiţi butonul drept al mouse-ului pentru a segmenta obiectul în secţiunea de imagine
(a se consulta p. 132).

• Pentru a şterge marginile obiectelor după cum este necesar, folosiţi butonul stâng al
mouse-ului (a se consulta p. 132).

5.

Copiaţi obiectul segmentat actualmente pentru a scana suplimentar secţiunile, astfel cum
se solicită prin dezactivarea funcţiei Brush şi folosind meniul tastei drepte a mouse-ului.

Obiect în Modul de vizualizare a imaginii

Figura 52 
Imaginea de mai jos prezintă un obiect creat utilizând funcţia Brush. Numele atribuit obiectului
este prezentat în modurile de vizualizare ale imaginii atunci când indicatorul mouse-ului este
poziţionat deasupra obiectului.
NOTĂ: În timpul segmentării obiectelor mici în imagini reconstruite, interpolarea automată (a se
consulta p. 121) poate determina rezultate nesatisfăcătoare dacă distanţa dintre secţiuni
depăşeşte dimensiunea pixelilor obiectului.
 

NOTĂ: Desenarea în reconstrucţii poate produce rezultate nesatisfăcătoare pentru obiecte mici
(de exemplu, obiecte a căror dimensiune este aproximativ distanţa secţiunilor setului de secţiuni
evidenţiate).
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6.3.2 Adăugarea unui conţinut unui obiect folosind funcţia SmartBrush

Prezentare generală

SmartBrush este un instrument de segmentare a imaginii care oferă funcţii avansate de
segmentare pentru a vă ajuta în a distinge ţesuturile sănătoase de tumori, de exemplu. 
Acesta este folosit pentru a completa în mod automat regiunile de valoare gri similară, care sunt
conectate între ele.

Crearea obiectului SmartBrush

Figura 53 

Cum se creează un obiect

Etape

1. Crearea unui obiect gol după cum este descrisă în cadrul p. 112.

2. Selectaţi obiectul dorit din lista zonei de funcţii.

3. Apăsaţi SmartBrush.

4.
• Utilizaţi bara cursor Brush Size pentru a defini dimensiunea pensulei.
• Pentru a vedea dimensiunea aproximativă a pensulei, mutaţi mouse-ul în zona de pla-

nificare.

5.

• Mutaţi cursorul mouse-ului peste zona ce urmează a fi segmentată, ţineţi apăsat buto-
nul stâng al mouse-ului şi trageţi cursorul mouse-ului peste zona dorită.

• Funcţia SmartBrush segmentează toţi pixelii conectaţi cu valori de gri identice/unităţi
Hounsfield în zona din jurul cursorului mouse-ului.

6.
Dacă marginile zonei segmentate nu sunt corect separate de zona înconjurătoare, puteţi
folosi funcţiile Brush şi Eraser (a se consulta p. 132) pentru a defini mai precis aceste
margini.
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6.3.3 Adăugarea unui conţinut unui obiect folosind funcţia Draw Sphere

Prezentare generală

Draw Sphere este un instrument de segmentare a imaginii care vă permite să adăugaţi un obiect
sferic 3D la planul de tratament. Dimensiunea sferei este liber definită.

Desenare sferă Creare obiect

① ② ③

Figura 54 

Nr. Componentă

① Creare sferă

② Sferă finalizată (imagine 2D)

③ Sferă finalizată (imagine 3D)

Cum se creează un obiect

Etape

1. Crearea unui obiect gol este descrisă în cadrul p. 112.

2. Selectaţi obiectul dorit din lista zonei de funcţii.

3. Apăsaţi Draw Sphere.

4. Mutaţi cursorul mouse-ului în centrul zonei ce urmează a fi segmentată, ţineţi apăsat bu-
tonul stâng al mouse-ului şi trageţi cursorul mouse-ului până sfera acoperă zona dorită.

Modificare obiectelor sferice

Obiectul sferic poate fi ulterior modificat, de exemplu pentru a se potrivi contururilor unei tumori
sau OAR folosind funcţiile de editare asigurate (a se consulta p. 131).
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6.3.4 Auto Fill şi Interpolation

Funcţii Auto Fill şi Interpolation

Figura 55 

Umplere automată

Dacă includeţi o secţiune a unei secţiuni de imagine, de exemplu prin desenarea unui cerc
folosind funcţia Brush spaţiul va fi umplut când caseta de validare Auto Fill este activată.

① ②
Figura 56 

Nr. Componentă

① Funcţie Auto Fill dezactivată

② Funcţie Auto Fill activată

Interpolation

Dacă caseta de validare Interpolation este activată, informaţiile voxel adăugate la două secţiuni
non-adiacente şi vizibile folosind funcţiile Brush (sau SmartBrush) sunt interpolate între două
secţiuni.
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①

②

③

Figura 57 

Nr. Componentă

① Informaţii interpolate

② Pornire secţiune

③ Încheiere secţiune
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6.3.5 Creare obiect pentru imaginile prin raze X

Înainte de a începe

Pentru a realiza crearea obiectului în imagini radiografice, se solicită următoarele:
• Un set de date CT localizat.
• Imagini radiografice frontale şi laterale (dacă este cazul, cu imagini corespunzătoare DSA),

localizate cu acelaşi cadru de referinţă ca setul de date localizate CT.

Casetă dialog creare obiect

Figura 58 

Cum se realizează segmentarea

Etape

1. Mergeţi la fila X-ray Images din ecranul principal.

2. Creaţi un obiect gol (a se consulta p. 112).

3. Apăsaţi X-ray Segmentation ... pentru a deschide caseta de dialog a creării obiectului.

4. Utilizaţi funcţiile Brush şi Eraser (a se consulta p. 132) pentru a segmenta structura soli-
citată în imaginile radiografice furnizate în fila Frontal şi Lateral.

5.

Pentru a previzualiza obiectul rezultat:
Apăsaţi pe imaginea de previzualizare din dreapta sus a filei.
Activaţi caseta de validare Overlay Object Preview pentru a afişa obiectul frontal şi late-
ral suprapus în imaginea radiografică.

6. Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi OK.
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Verificarea segmentării

① ②
Figura 59 

Nr. Componentă

① Imagine radiografică

② Imagine CT

Odată ce procedura este completă, obiectul segmentat este afişat în modurile de vizualizare ale
imaginii din zona de planificare.

Note de siguranţă

Segmentarea prin folosirea imaginilor radiografice creează un obiect marginal care include
structura relevantă decât o evidenţiere exactă. Din acest motiv, această procedură nu este
întotdeauna în întregime corectă şi ar trebui să fie folosită doar acolo unde este cazul (de
exemplu pentru AVM). Toate obiectele care au fost segmentate cu ajutorul imaginilor
radiografice, trebuie să fie verificate într-un set de date CT sau RM de către personalul
medical cu ajutorul software-ului. În cazul în care au fost incorect segmentate, obiectele
trebuie să fie corectate manual sau eliminate.

Opţiunile de previzualizare 3D furnizate în filele Frontal şi Lateral asigură personalului
medical ce utilizează software-ul o idee aproximativă a imaginii ulterioare a obiectului
segmentat. Cu toate acestea, în funcţie de rezultatul localizării radiografice şi de modul în
care transformarea obiectului a fost realizată, această opţiune de previzualizare poate
apărea în cazuri izolate schimbată faţă de conturul 2D evidenţiat. În astfel de cazuri,
verificaţi exactitatea localizării şi verificaţi cu atenţie rezultatele segmentării radiografice în
setul de secţiuni CT de bază.

Obiecte radiografice transformate în seturi de date CT/RM

Atunci când obiectele sunt create în seturi de imagini radiografice şi apoi modificate pe baza unui
set de date 3D CT/RM, modificările nu sunt vizibile în setul de date radiografice.
Contururile prezentate pe cele două imagini radiografice 2D sunt transferate într-un obiect 3D prin
intermediul unui mecanism de proiecţie (transformare de la 2D la 3D). Pentru fiecare secţiune
corespunzătoare CT, (înregistrare prin localizator), contururile imaginilor radiografice sunt
proiectate şi o formă eliptică este poziţionată în interiorul pătratului rezultat. Combinarea acestor
forme eliptice unice generează obiectul 3D.
Pentru a afişa modificările bazate pe un set de date 3D cu privire la razele radiografice, ar fi
necesar să se transforme obiectul 3D din nou în 2D. Această retransformare ar implica o pierdere
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de informaţii, şi re-transformarea ulterioară din contururile 2D într-un obiect 3D, va deforma
obiectul şi-l va face de nerecunoscut.
Din acest motiv, iPlan RT Dose afişează doar contururile create iniţial în fila X-ray Segmentation
şi obiectul 3D este recalculat pe baza conturilor afişate în aceste imagini.
Trebuie să verificaţi toate structurile din seturile de date CT sau RM.
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6.4 Segmentare automată a obiectului

Informaţii generale

Când adăugaţi pentru prima dată un obiect în lista dvs., acesta nu are nici un conţinut. Aceasta
înseamnă că nicio zonă din datele de imagine nu corespunde cu acest obiect.
iPlan RT Dose poate segmenta obiectele automat, folosind fereastra de bandă cu:
• Dreptunghiul de delimitare
• Obiect mască
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6.4.1 Definirea pragului de bandă utilizând caseta de separare

Informaţii generale

Band Thresholding este o procedură automată de segmentare bazată pe informaţii privind
nivelul culorii gri.

Casetă de dialog Band Thresholding

Figura 60 

Cum se realizează segmentarea

Etape

1. Selectaţi obiectul din lista zonei funcţiilor.

2. Apăsaţi Auto Segmentation ... pentru a deschide caseta de dialog a funcţiei Band
Thresholding.

3.

Apăsaţi butonul Resize Bounding Box din bara de instrumente din caseta de dialog a
opţiunii Band Thresholding (dacă nu este deja activ).

4. Selectaţi Bounding Box în lista derulantă Mask.

5. Folosiţi cursorul mouse-ului pentru a poziţiona cadrul dreptunghiului de delimitare în ima-
ginile axiale, coronare sau sagitale pentru a înconjura zona care va fi segmentată.

6.

• Din lista derulantă Maximal Fragment Number selectaţi numărul de fragmente ce ur-
mează a fi detectate şi segmentate.

• De exemplu, dacă selectaţi un fragment, va fi conectată ulterior cea mai mare zonă ce
va fi segmentată.

7.

Definirea valorilor de gri în histogramă (dreapta jos), vizualizate prin:
• Introducerea valorilor necesare Right şi Left direct în câmpurile furnizate, sau
• Utilizând cursorul mouse-ului pentru a regla valoarea şi/sau glisoarele stânga/dreapta,

până când valorile necesare sunt afişate în câmpurile corespunzătoare.
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Etape

8. Pentru a defini mai precis formarea de umbre, activaţi caseta de validare Zoom din zona
aflată între pragul stâng şi drept.

9. Apăsaţi OK pentru a confirma setările realizate şi a activa segmentarea.

NOTĂ: Zonele segmentate în roşu identifică informaţiile de scanare care sunt în limita pragului
definit. Nu este o previzualizare a obiectului segmentat.
 

Verificarea segmentării

Figura 61 
Odată ce procedura este completă, obiectul segmentat este afişat în modurile de vizualizare ale
imaginii din zona de planificare.

Notă de siguranţă

Prin folosirea limitării benzii pentru segmentare, este posibil să nu se detecteze forma
corectă a unei anumite structuri. Din acest motiv, toate obiectele care au fost segmentate
automat trebuie să fie verificate în secţiunile originale folosind programul software de către
personalul medical. În cazul în care au fost incorect segmentate, obiectele trebuie să fie
corectate manual sau eliminate.

Rezultatul segmentării vasului trebuie să fie inspectat şi verificat cu atenţie.
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6.4.2 Casetă de dialog Band Thresholding cu Obiect mască

Informaţii generale

În caseta de dialog a opţiunii Band Thresholding puteţi de asemenea executa segmentarea
obiectului într-o zonă definită de obiectul mască.

Obiect mască

Figura 62 

Cum se creează un obiect mască

Etape

1. Creaţi un obiect gol (a se consulta p. 112).

2. Pentru a defini pe larg zona ce urmează a fi segmentată, utilizaţi, de exemplu, funcţia
Draw Sphere (a se consulta p. 120) sau SmartShaper (a se consulta p. 134).

Casetă de dialog Band Thresholding cu Obiect mască

Figura 63 
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Cum se realizează o Limitare de bandă

Etape

1. Creaţi manual un obiect gol secundar (a se consulta p. 112), numindu-l conform obiectului
ce urmează a fi segmentat.

2. Selectaţi acest obiect din zona de funcţii şi apăsaţi Auto Segmentation ...

3. În caseta de dialog Band Thresholding, selectaţi obiectul mască necesar din lista deru-
lantă Mask din partea inferioară a casetei de dialog.

4. Pentru a defini mai precis configurarea ferestrelor, activaţi caseta de validare Zoom din
zona aflată între pragul stâng şi drept.

5.

• Din lista derulantă Maximal Fragment Number selectaţi numărul de fragmente ce ur-
mează a fi detectate şi segmentate.

• De exemplu, dacă selectaţi un fragment, ulterior va fi conectat cel mai mare fragment
ce va fi segmentat.

6.

Definirea valorilor de gri în histogramă (dreapta jos), vizualizate prin:
• Introducerea valorilor necesare Right şi Left direct în câmpurile furnizate, sau
• Utilizând cursorul mouse-ului pentru a regla valoarea şi/sau glisoarele stânga/dreapta,

până când valorile necesare sunt afişate în câmpurile corespunzătoare.

7. Apăsaţi OK pentru a confirma setările realizate şi a activa segmentarea.

Verificarea segmentării

Figura 64 
Odată ce procedura este completă, obiectul segmentat este afişat în modurile de vizualizare ale
imaginii din zona de planificare.

Notă de siguranţă

Prin folosirea limitării benzii pentru segmentare, este posibil să nu se detecteze forma
corectă a unei anumite structuri. Din acest motiv, toate obiectele care au fost segmentate
automat trebuie să fie verificate în secţiunile originale folosind programul software de către
personalul medical. În cazul în care au fost incorect segmentate, obiectele trebuie să fie
corectate manual sau eliminate.

Rezultatul segmentării vasului trebuie să fie inspectat şi verificat cu atenţie.

Segmentare automată a obiectului
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6.5 Modificarea obiectelor existente

Informaţii generale

iPlan RT Dose asigură mai multe instrumente pentru a modifica obiectele existente.

Instrumente disponibile

Puteţi modifica un obiect cu ajutorul funcţiilor:
• Brush şi Eraser
• SmartShaper
• Transferarea obiectelor între secţiuni
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6.5.1 Funcţiile Brush şi Eraser

Funcţii Brush şi Eraser

Figura 65 

Opţiuni

Diametrul instrumentului de pensulă/radieră poate fi modificat folosind bara cursorului Brush Si-
ze.

Pentru a afişa ambele instrumente, pensulă/radieră, şi oricare obiecte segmentate sub formă de
contururi, bifaţi caseta de selectare Contours.

Utilizarea Funcţiei Brush

Funcţia Brush vă permite să adăugaţi manual conţinut obiectelor segmentate, sau de a goli
obiecte (a se consulta p. 118).

① ②
Figura 66 

Nr. Componentă

① Funcţie Standard brush

② Funcţie Brush doar Contururi

Utilizarea Funcţiei Eraser

Funcţia Eraser vă permite să eliminaţi manual informaţii din obiectele segmentate (consultaţi p.
118).

① ②
Figura 67 

Modificarea obiectelor existente
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Nr. Componentă

① Eraser standard

② Eraser doar cu contururi

Comutare Brush şi Eraser

Pentru a comuta între funcţiile Brush şi Eraser în timpul segmentării obiectului, utilizaţi butonul
dreapta al mouse-ului (Brush) şi butonul stânga al mouse-ului (Eraser) după cum este cazul.
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6.5.2 SmartShaper

Informaţii generale

Această funcţie permite selectarea obiectului ce urmează a fi transformat sau repoziţionat, după
cum este necesar.

Fereastra de dialog SmartShaper

Figura 68 

Cum se activează funcţia SmartShaper

Etape

1. Selectaţi obiectul dorit în zona funcţiilor şi apăsaţi SmartShaper ... pentru a deschide ca-
seta de dialog SmartShaper.

2. Pentru a afişa obiectele sub formă de contur, bifaţi caseta de selectare Contours.

3. Diametrul instrumentului de formare poate fi modificat folosind bara cursorului Tool Size.

Modificarea obiectelor existente
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Cum se foloseşte funcţia SmartShaper

Etape

1.

Pentru a modifica poziţia obiectului selectat, apăsaţi Move şi trageţi obiectul în poziţia do-
rită.

2.

Pentru a modifica forma obiectului selectat, apăsaţi Deform, şi mutaţi cursorul mouse-ului
peste obiect pentru a ajusta conturul exterior.

3. Apăsaţi OK pentru a confirma modificările.

Notă de siguranţă

Din motive de performanţă, caseta de dialog SmartShaper asigură doar o previzualizare a
obiectului rezultat. Calcularea obiectului se realizează doar când caseta de dialog este
închisă cu ajutorul mesajului OK. Din acest motiv, rezultatul final poate diferi de
previzualizare, în special pentru obiectele mici şi subţiri. Din acest motiv, toate obiectele
care au fost modificate folosind SmartShaper trebuie să fie verificate în secţiunile originale
folosind programul software de personalul profesional. În cazul în care au fost incorect
modificate, obiectele trebuie să fie corectate manual sau eliminate.
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6.5.3 Transferarea obiectelor între seturile de secţiuni

Informaţii generale

Odată create, obiectele sunt alocate automat la setul de date în care au fost segmentate.
Dacă este necesar, un obiect poate fi atribuit altor seturi de date combinate incluse în planul de
tratament.

Disponibilitate

Obiectele nu pot fi transferate între seturile de secţiuni odată ce planul de tratament a fost creat.

Cum se execută transferul obiectului

Etape

1.
Faceţi clic pe ... butonul de lângă obiect.

2.

În caseta de dialog afişată, deschideţi fila Set/Statistics.

NOTĂ: Această filă este disponibilă doar înainte de crearea planului de tratament.
 

3. Selectaţi setul de date către care obiectul ar trebui transferat.

4. Dacă doriţi să transferaţi toate obiectele, şi nu doar obiectul actual selectat, activaţi case-
ta de validare Move all Objects.

5. Apăsaţi OK pentru a confirma selecţia.

6.

Apăsaţi OK din mesajul de reselectare pentru a activa transferul obiectului.

Modificarea obiectelor existente
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Note de siguranţă

La transferul unui obiect dintr-un set de secţiuni către altul combinat, se pot produce erori
mari de interpolare dacă setul de secţiuni diferă semnificativ în ceea ce priveşte
proprietăţile geometrice ale dimensiunii pixelilor, distanţa secţiunilor şi orientarea
acestora. În plus, în cazul în care setul de secţiuni suprapune doar o parte a obiectului,
doar acea parte poate fi transferată. Restul obiectului nu va fi transferat. Ca urmare a
acestor factori, forma obiect din setul de secţiuni ţintă nu mai poate fi corectă.

Valoarea volumului indicată în fila Set/Statistics este calculată de aplicaţia iPlan pe baza
calităţii imaginii, rezoluţiei imaginii, grosimea secţiunii etc. şi poate diferi de volumul actual
al obiectului segmentat.

Forma unui obiect mutat poate fi diferită după retăierea acestuia într-un set de secţiuni,
deoarece acele părţi ale obiectului mutat nu sunt localizate în setul de secţiuni ce este
eliminat. Suplimentar, erorile de interpolare pot altera uşor forma.

CREARE OBIECT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 137



6.6 Manipularea avansată a obiectelor

Informaţii generale

iPlan RT Dose asigură mai multe metode avansate pentru procesarea obiectelor.

Funcţii disponibile

• Redimensionarea obiectelor
• Crearea unui obiect perete
• Îmbinarea obiectelor
• Divizarea obiectelor
• Realocare rol

Manipularea avansată a obiectelor
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6.6.1 Scalarea obiectelor

Informaţii generale

Funcţia Scaling vă permite să faceţi următoarele:
• Proporţional se măresc sau micşorează obiectele pe care le-aţi creat şi generează un nou

obiect din obiectul transformat.
• Crearea unui obiect „paravan” care este generat în conexiune cu un obiect sursă pe care l-aţi

creat deja.

Cum se activează Dimensionarea obiectului

Etape

1. Apăsaţi Advanced Manipulation ... în zona funcţiilor.

2. Selectaţi fila Scaling.

Filă Scaling

①

②

Figura 69 

Nr. Componentă

① Obiectul sursă selectat din care se va crea obiectul scalat.

② Previzualizare a obiectului scalat pe baza manipulării obiectului realizat.

Cum se Măresc şi Micşorează Obiectele

Opţiunile disponibile în caseta de dialog Scaling vor varia dacă măriţi sau micşoraţi obiectele, sau
creaţi un obiect paravan.
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Etape

1. În cadrul Choose Operation and Source Object, selectaţi Enlarge Object sau Shrink
Object.

2. De asemenea, în cadrul Choose Operation and Source Object, selectaţi obiectul din
lista furnizată pe care doriţi să-l dimensionaţi.

3.

• În secţiunea Adjust Parameters definiţi dimensiunile în milimetri prin care obiectul va fi
mărit sau micşorat în dimensiune.

• Implicit, dimensiunea obiectului va fi modificată proporţional în partea stângă-dreaptă,
anterior-posterior şi cap-picioare. Pentru a dezactiva această setare, apăsaţi caseta de
validare proportional pentru orientarea corespunzătoare.

4.

• În câmpul Name, definiţi un nume pentru obiectul scalat. Din lista furnizată poate fi se-
lectată şi o structură predefinită.

• Implicit, noul obiect va fi numit conform numelui obiectului sursă şi operaţiunea selec-
tată.

5. Apăsaţi culoarea dorită a obiectului.

6. Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de scalare, apăsaţi imaginea de previzualizare
furnizată în fila dreaptă a paginii.

7. Apăsaţi Generate pentru a crea un obiect scalat.

8.
• Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi Close.
• Obiectul scalat este acum prezentat în lista de imagini din zona funcţiilor.

Notă de siguranţă

Obiectele vor fi mărite sau micşorate numai în cazul în care marginea introdusă este mai
mare decât sau egală cu jumătate din distanţa setului de date a secţiunii şi grosimea
secţiunii. Cu alte cuvinte, dacă scanarea are o distanţă şi o grosime a secţiunii de 5 mm şi
marginea obiectului este setată la 2 mm, obiectul nu va fi mărit în direcţia scanării. Dacă
marginea este de 2,5 mm, va fi mărită.

Limitările micşorării

Micşorarea obiectelor/structurilor cu diferite distanţe, în mod semnificativ, în direcţii perpendiculare
poate duce la eroziune mai mare decât se aştepta. Consideraţi următoarele exemple
bidimensionale, în care obiectul eliptic din Figura 70 prezintă dimensiunea elementului utilizat
pentru micşorare/eroziune, denumit astfel element de eroziune.

Figura 70 
Elementul de eroziune este de aproximativ 16 ori mai înalt decât lăţimea acestuia. Punctul din
centru denotă punctul care este mutat peste marginea obiectului pentru a eroda. Aplicarea acestui
element de eroziune unui disc circular (indicat de linia circulară în Figura 71) furnizează un obiect
erodat (indicat prin obiectul solid din centrul Figura 71) în care micşorarea lăţimii este de
aproximativ 5 ori mai mare decât cum este definit prin raza orizontală a elementului de eroziune.
Vă rugăm reţineţi acest efect în selectarea parametrilor pentru micşorarea obiectului.

Manipularea avansată a obiectelor
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Figura 71 

Cum se creează un obiect paravan

Etape

1. În cadrul Choose Operation and Source Object, selectaţi Create Wall.

2.

• Apăsaţi Exterior pentru a crea obiectul paravan în afara obiectului sursă.
• Apăsaţi Centered pentru a crea limita obiectului sursă în centrul noului obiect paravan.
• Apăsaţi Interior pentru a crea obiectul paravan al obiectului sursă.

3. De asemenea, în cadrul Choose Operation and Source Object, selectaţi obiectul sursă
dorit.

4. În secţiunea Adjust Parameters, definiţi dimensiunile în milimetri pentru obiectul para-
van.

5.
• În câmpul Name, definiţi un nume pentru obiectul paravan. Din lista furnizată poate fi

selectată şi o structură predefinită.
• Numele implicit al noului obiect este cel al obiectului sursă.

6. Apăsaţi culoarea dorită a obiectului.

7. Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de scalare, apăsaţi imaginea de previzualizare
furnizată în fila dreaptă a paginii.

8. Apăsaţi Generate pentru a crea un obiect paravan.

9.
• Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi Close.
• Obiectul paravan este acum prezentat în lista de imagini din zona funcţiilor.
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6.6.2 Îmbinarea obiectelor

Informaţii generale

Fila Logical Operations vă permite să îmbinaţi două obiecte și să creați un nou obiect din
obiectele îmbinate.

Cum se activează opţiunea Activare operaţiuni logice

Etape

1. Apăsaţi Advanced Manipulation ... în zona funcţiilor.

2. Selectaţi fila Logical Operations.

Fila Logical Operations

①

②

Figura 72 

Nr. Componentă

① Obiectele sursă selectate din care se va crea noul obiect.

② O previzualizare a noului obiect pe baza a cum două obiecte sursă au fost îmbinate.

Cum se Îmbină obiectele

Etape

1. Din câmpurile First Operand şi Second Operand, selectaţi cele două obiecte pe care ar
trebui să fie bazat noul obiect.
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Etape

2.

Selectaţi operaţiunea dorită din următoarele opţiuni:
• Apăsaţi Union pentru a crea un nou obiect din două obiecte îmbinate.
• Apăsaţi Intersection pentru a crea un nou obiect din intersecţia a două obiecte.
• Apăsaţi Subtraction pentru a crea un nou obiect care rezultă din scăderea celui de al

doilea obiect (Second Operand) din primul obiect (First Operand).

3.
• În câmpul Name, definiţi un nume pentru noul obiect. Din lista furnizată poate fi selec-

tată şi o structură predefinită.
• Implicit, noul obiect va fi numit conform operaţiunii selectate.

4. Apăsaţi culoarea dorită a obiectului.

5. Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de îmbinare, apăsaţi imaginea de previzualiza-
re furnizată în fila dreaptă a paginii.

6. Apăsaţi Generate pentru a crea un nou obiect.

7.
• Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi Close.
• Noul obiect este acum prezentat în lista de imagini din zona funcţiilor.
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6.6.3 Divizarea obiectelor

Informaţii generale

Fila Splitting vă permite să despărţiţi obiectele planificate în obiecte mai mici. Acest lucru poate fi
util, de exemplu, în tratarea tumorilor spinale, în scopul de a separa zonele OAR, care nu ar trebui
să fie expuse la tratamentul cu radiaţii din zonele tumorale care ar trebui să primească doza
maximă.

Cum se activează opţiunea Splitting

Etape

1. Apăsaţi Advanced Manipulation ... în zona funcţiilor.

2. Selectaţi fila Splitting.

Fila Splitting

Figura 73 

Etape iniţiale

Etape

1. Din lista Source Object, selectaţi obiectul ce va fi divizat.

2.

Selectaţi orientarea dorită de divizare din planul de rezecţie:
• Apăsaţi Min Area pentru a defini liber orientarea divizării, astfel încât secţiunea trans-

versală să fie menținută la minim.
• Apăsaţi Axial, Coronal sau Sagittal pentru a diviza obiectul conform orientării definite.
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144 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Etape

3.

Apăsaţi butonul Object Splitter în bara de instrumente din fila Splitting.

4. Apăsaţi pe imaginea preferată din filă.

5.

• Utilizând cursorul mouse-ului, trageţi pe pătratul verde pentru a ajusta planul de rezec-
ţie de-a lungul orientării selectate.

• De asemenea, este posibil, să înclinaţi planul prin mutarea cursorului mouse-ului mai
sus sau mai jos de pătratul verde.

6.

Verificaţi ca obiectul să fie divizat corect, prin utilizarea imaginilor scanate sau cele 3D.

Cum se Generează obiectele divizate

Odată ce sunteţi mulţumit că obiectul a fost împărţit în mod corect, puteţi genera cele două noi
obiecte indicate prin casete albastre şi de culoarea chihlimbarului.

Etape

1. În câmpul Name, definiţi un nume pentru primul obiect.

2. Apăsaţi culoarea dorită a obiectului.

3. Apăsaţi Generate Blue sau Generate Amber, în funcţie de ce obiect doriţi să generaţi.
Acest obiect este acum prezentat în lista Source Object.

4. Repetaţi etapele 1 – 3 din obiectul secundar.

5.
• Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi Close.
• Noile obiecte sunt acum prezentate în lista de imagini din zona funcţiilor.

CREARE OBIECT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 145



6.6.4 Role Reassignment

Informaţii generale

Această funcţie vă permite desemnarea unui rol special obiectului în cadrul prescripţiei (a se
consulta p. 166) pentru a fi înlocuit cu alt obiect.
• De exemplu, dacă un volum ţintă a scăzut în dimensiune între tratamente, un volum ajustat

poate fi creat folosind funcţiile de scalare (p. 139).
• Volumul original (desemnat ca PTV în planul de prescripţie) poate fi apoi înlocuit cu volumul

redus.

Cum se Activează Realocarea rolului

Apăsaţi Role Reassignment ... pentru a deschide caseta de dialog Reassignment.

Casetă dialog Reassignment

Figura 74 
Obiectele definite ca PTV, Boost sau OAR în prescriere (a se consulta p. 166) sunt prezentate în
cadrul Assigned Objects.
Obiectele rămase disponibile pentru selecţie sunt prezentate în cadrul Available Objects.

Etape

1. În cadrul Assigned Objects, selectaţi obiectul original pentru a fi înlocuit.

2. În cadrul Available Objects, selectaţi obiectul de înlocuire.

3. Apăsaţi Swap pentru a înlocui obiectul original cu obiectul de înlocuit.

4. Pentru a vă confirma setările şi a închide această casetă de dialog, apăsaţi Close.

Verificaţi dacă scenariul tratamentului modificat este corespunzător tratamentului
planificat.
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6.7 Simulare de date 4-D
6.7.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Dacă sunt disponibile serii de date 4-D (a se consulta p. 484) în partea dreapta jos a secţiunii şi
imaginilor de reconstrucţie se afişează un panou de control ce vă permite o similare a mişcării
organelor interne.
Această funcţie este deosebit de utilă atunci când se planifică contururile obiectelor pentru
tratamente extracraniene, deoarece mişcarea organelor interne poate fi un factor important în
astfel de cazuri.

Panou de comandă

Figura 75 

Simulare în desfăşurare

① ②

③ ④

Figura 76 
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Funcţii Panou de control

Componentă Funcţie

Se începe simularea 4-D prin navigarea automată în ordine prin datele disponi-
bile.

Pauză simulare 4-D.

Vă permite să navigaţi manual în continuare prin seturile de date disponibile.

Se derulează rapid direct spre finalul simulării 4-D.

Vă permite să navigaţi manual înapoi prin seturile de date disponibile.

Se derulează rapid înapoi direct spre începutul simulării 4-D.

Puteţi naviga spre un anumit punct din simulare folosind cursorul de progres.

Simulare de date 4-D
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6.8 Creare obiect existent
6.8.1 Prezentare generală

Ieşire mesaj prompt

Figura 77 
Înainte de ieşirea etapei Object Creation asiguraţi-vă că toate obiectele sunt corect segmentate.
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7 CREAREA UNUI PLAN DE
TRATAMENT

7.1 Despre planul de tratament

Procedură Planificare tratament

Această etapă vă permite să creaţi un plan complet de tratament.

Etape

1. Alegeţi un şablon sau executaţi o planificare manuală.

2. Definiţi o prescriere pentru fiecare obiect de planificare.

3. Adăugare grupuri de tratament.

4. Vizualizaţi rezultatele algoritmilor alternativi de calculare a dozajului.

5. Vizualizaţi dozajul folosind modul de vizualizare a imaginilor sau DVH.

6. Comparare planuri.
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7.1.1 Compararea opţiunilor de tratament

Informaţii generale

iPlan RT Dose vă permite să creaţi un plan de tratament folosind modalităţile de terapie:
• Fascicul conform
• Arc conform (static şi dinamic)
• IMRT
• Arc circular
• HybridArc

Software-ul nu limitează cantitatea câmpurilor de tratament, fascicule sau arcuri care pot fi
folosite. Cu toate acestea, performanţa sistemului va fi afectată dacă sunt utilizate multe fascicule
(> 50), arcuri (> 10) sau câmpuri IMRT (> 20).

Fascicule conforme

Tehnicile Fasciculului conform utilizează forme specifice colimatorului pentru direcţii şi cadru diferit
al mesei, optimizând astfel fiecare câmp de radiaţie la forma PTV-urilor. Având în vedere
dimensiunea mare a câmpului care este posibil cu un colimator multilamele, este de obicei
suficient a planifica un izocentru pentru fiecare leziune.
Dezavantajul acestei tehnici este că doza ţesutului înconjurător pe partea de intrare a fasciculul
poate fi mai mare decât atunci când se efectuează radiochirurgia standard, cu un cadru rotativ.

Arcterapie conformaţională

În timpul tratamentelor Arcurilor conforme, cadrul rotativ în timpul iradierii este similar cu cel al
radiochirurgiei standard. Ajustarea câmpului de radiaţie în forma tumorii pentru fiecare plan al
arcului şi unghi al cadrului este similară cu cea a abordării Fasciculului conform. Sunt posibile atât
tratamentelor cu arcuri conformaţionale statice, cât şi cele dinamice.

Tratament Formă câmp de radiaţii

Arc conform dinamic Adaptat la proiectarea PTV în timpul arcului

Arc conform static Este calculată o formă medie a câmpului pentru arcul complet

Terapie prin radiaţii de intensitate modulată

Prin terapia cu radiaţii de intensitate modulată (IMRT), intensitatea fasciculului variază în cadrul
câmpului furnizat. În acest fel, această furnizare a dozajului pentru organul afectat, în plus faţă de
PTV, poate fi redusă.

Arcuri circulare

Tratamentele cu arcuri circulare folosesc colimatoare conice ce rezultă în câmpurile de radiaţii sub
formă de conuri. O doză mare de radiaţii este livrată la punctul de intersecţie, în timp ce dozele
din afara acestui volum sunt considerabil mai mici. Un număr de arcuri sunt în general folosite
pentru un tratament unic, aranjat în spaţiu în jurul pacientului, folosind unghiuri unice ale mesei de
tratament pentru fiecare arc. Folosirea unui număr suficient de fascicule îmbunătăţeşte distribuţia
dozei, minimizând astfel doza pentru ţesutul din jur.
Arcurile circulare sunt deosebit de utile atunci când se tratează leziuni mici, sferice şi atunci când
se efectuează radiochirurgie funcţională. Dezavantajul folosirii câmpurilor conice este că poate fi
necesar a planifica mai multe izocentre pentru un singur PTV. Ca urmare, doza din interiorul
leziunilor nu poate fi suficient de omogenă.
Calcularea dozajului pentru tratamentele Arcuri circulare se realizează folosind un algoritm
circular conic de dozaj. Algoritmul Monte Carlo nu este disponibil în acest caz.
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Acurateţea unui con circular ataşat suportului colimatorului nu poate fi garantat pentru
toate unghiurile colimatorului. Asiguraţi-vă în timpul tratamentului că utilizaţi unghiul
identic al colimatorului în timpul măsurătorilor fasciculelor.

Pentru conuri circulare, fălcile trebuie să protejeze radiaţiile din afara materialului conului.
Poziţiile de fălci utilizate în timpul tratamentului trebuie să fie identice cu poziţiile fălcilor
utilizate în timpul măsurătorilor de fascicul.

HybridArc

HybridArc este o combinaţie de tratament de arcuri conforme dinamice şi IMRT. Unul sau mai
multe fascicule IMRT se adaugă fiecărui arc dinamic la aceeaşi poziţie a mesei pentru a optimiza
în continuare doza de distribuţie prin minimizarea efortului suplimentar de configurare.
Lungimea Arcului şi numărul fasciculelor IMRT per Arc pot fi modificate de utilizator. Unghiurile
cadrului fasciculelor IMRT sunt automat distribuite de software folosind distanţa unghiului cadrului
între două fascicule IMRT adiacente şi unghiul cadrului primului fascicul IMRT calculat astfel:

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

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

În plus, ponderea între doza livrată de Arcul conform şi fasciculele IMRT poate fi modificată de
către utilizator. Înainte de optimizarea fasciculelor IMRT, deschiderea arcului dinamic conform este
optimizat conform restricţiilor IMRT definite pentru a îmbunătăţi suplimentar distribuţia dozei. În
acest fel HybridArc asigură avantajele tratamentelor cu Arcuri dinamice conforme şi IMRT.
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7.1.2 Prezentare generală Ecran principal

Obiectiv

În ecranul principal Treatment Planning vă puteţi defini, vizualiza şi edita planul de tratament.

Deschidere Plan de tratament

Vă puteţi conecta la această etapă prin funcţiile Navigator (a se consulta p. 46).
Dacă încă nu este definit un plan de tratament, iPlan RT Dose deschide automat caseta de
dialog Create Plan (a se consulta p. 158).

Ecran principal

Figura 78 

Refresh MU

Acest buton actualizează calculul unităţii monitorului pentru întregul plan de tratament. Valorile
MU sunt doar actualizate automat în cazul unor schimbări majore, de exemplu ponderea
grupurilor de tratament şi elementele individuale de tratament (a se consulta paginile 191 şi
197), sau modificări ale prescrierii (a se consulta p. 177).
• Pentru elementele HybridArc, funcţia Refresh MU restaurează ponderea fasciculului Arc-IMRT

după optimizarea deschiderii.
• Pentru elementele IMRT şi HybridArc funcţia Refresh MU îndeplineşte normalizarea dozei de

PTV prescrise după optimizarea IMRT.
• Refresh MU după optimizarea IMRT trebuie în general optimizată deoarece nu ia în

considerare şi obiectivele OAR. În acest fel, funcţia Refresh MU poate determina încălcarea
restricţiilor OAR.

• Refresh MU după optimizarea IMRT în combinaţie cu un algoritm Monte Carlo activ
declanşează întotdeauna un nou calcul Monte Carlo, indiferent de orice rezultate anterioare ale
calculului. Datorită naturii statistice a algoritmului Monte Carlo, fiecare Refresh MU poate
determina unităţi de monitorizare ale fasciculului uşor diferite.
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Zonă Functions

Dacă planul de tratament nu a fost definit încă, sunt disponibile următoarele funcţii:

Componentă Funcţie

Create Treatment Plan Vă permite să creaţi un plan de tratament (a se consulta p. 158).

Object Manipulation
Acest lucru vă permite să editaţi forma obiectelor fie pe baza morfo-
logiei acestora, fie prin executarea de operaţiuni logice (a se consul-
ta p. 138).
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7.1.3 Bară de instrumente doză şi Vizualizare funcţii

Funcţii bară de instrumente

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Plan Comparison vă permite să încărcaţi un al doilea plan de tra-
tament ce poate fi comparat ulterior cu planul de tratament actual
sau să comparaţi calculele Monte Carlo şi fascicul de tip creion.

Pagina 240

Open DVH Dialog deschide caseta de dialog în care poate fi cal-
culat dozajul de tratament pentru volumele ţintă planificate. Pagina 221

Dose Display deschide o casetă de dialog în care pot fi configu-
rate diverse opţiuni de afişare a dozajului, de exemplu valori rela-
tive sau absolute, unităţi cGy sau Gy etc. 

Pagina 219

Toggle Monte Carlo / fascicul de tip creion vă permite să co-
mutaţi între algoritmii de calculare a dozei Monte Carlo şi fascicul
de tip creion. 

Pagina 210

Show Dose vă permite să vizualizaţi contururile dozei planificate
pentru fiecare volum ţintă, împreună scala dozei corespunzătoare. Pagina 215

Threshold vă permite să afişaţi doar un prag al dozei, permiţân-
du-vă să vă concentraţi pe o anumită valoare a dozei. Pagina 217

Funcţii Mod de vizualizare a imaginilor

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Toggle view mode vă permite să afişaţi imaginile frontale şi cra-
niene ale modului de vizualizare fie doar a OAR-urilor, fie a tuturor
structurilor. 

Pagina 246

Show/draw planning shape vă permite să adaptaţi câmpul de ra-
diaţii prin modificarea lamelelor colimatorului cu multilamele. Pagina 265

Show/change leaves and jaw positions vă permite să reglaţi ma-
nual poziţiile lamelelor şi a fălcilor. Pagina 266

Enter leaf positions numerically vă permite să introduceţi valori
specifice pentru fiecare lamelă. Pagina 267

Reset manual changes to shape vă permite să anulaţi modificări-
le la poziţiile lamelelor. Pagina 269
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Componentă Funcţie A se con-
sulta

Toggle fluence display vă permite să comutaţi afişajul la harta de
fluenţă. Pagina 218

Arc/Beam display vă permite să selectaţi care din fasciculele pla-
nificate şi arcuri pot fi afişate. Pagina 252

Aceste funcţii vă permit să comutaţi între arcurile şi fasciculele
IMRT selectate.

Pagina 270

Comutare între diferite fascicule IMRT ale HybridArc.
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7.2 Crearea unui nou plan de tratament
7.2.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Odată ce etapa Object Creation a fost finalizată (a se consulta p. 73), vi se solicită automat să
creaţi un nou plan de tratament.
Dacă nu a fost definit încă un plan de tratament, este de asemenea posibil a crea un plan nou
făcând clic pe Create Treatment Plan.

Caseta de dialog Create Plan

Figura 79 

Opţiuni creare plan

Există trei variante posibile pentru crearea unui nou plan de tratament:

Secţiune A se con-
sulta

Cum să creaţi un plan complet nou Pagina 160

Cum se creează un Nou Plan (Prescriere existentă) Pagina 160

Cum se creează un Plan nou (Prescriere existentă şi configurare) Pagina 160

Gestionare Şablon Plan

Dacă doriţi să reorganizaţi şabloanele existente de tratament, faceţi clic pe Manage ... (consultaţi
p. 297).
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Modificări ulterioare

Modificările planurilor finalizate de tratament pot fi efectuate în caseta de dialog Prescription (a
se consulta p. 177). Cu toate acestea, tipul prescrierii (a se consulta p. 165) poate fi stabilit doar
în caseta de dialog Create Plan.
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7.2.2 Opţiuni creare plan

Cum să creaţi un plan complet nou

Etape

1. Selectaţi butonul Manually din partea inferioară a casetei de dialog Create Plan.

2. Faceţi clic pe Next pentru a defini prescrierea (a se consulta p. 163).

Configurarea tratamentului trebuie să fie definită separat în caseta de dialog Group (a se consulta
p. 181).

Cum se creează un Nou Plan (Prescriere existentă)

Etape

1. Selectaţi butonul Plan Template din partea superioară a casetei de dialog.

2. Selectaţi din listă şablonul preferat.

3. Selectaţi caseta de validare Load prescription only şi faceţi clic pe Next.

Informaţiile selectate privind prescrierea sunt aplicate la planul de tratament şi pot fi modificate:
• În caseta de dialog Create Plan (a se consulta p. 163)
• În caseta de dialog Prescription (a se consulta p. 177)

Setarea tratamentului trebuie să fie definită separat în caseta de dialog Group (a se consulta p.
181).

Cum se creează un Plan nou (Prescriere existentă şi configurare)

Etape

1. Selectaţi butonul Plan Template din partea superioară a casetei de dialog.

2. Selectaţi din listă şablonul preferat şi faceţi clic pe Next.

Informaţiile selectate privind prescrierea sunt aplicate la planul de tratament şi pot fi modificate:
• În caseta de dialog Create Plan (a se consulta p. 163)
• În caseta de dialog Prescription (a se consulta p. 177)

Informaţiile de configurare a tratamentului sunt aplicate planului de tratament şi pot fi modificate în
caseta de dialog Group (a se consulta p. 181).

Distribuirea arcului sau fasciculului creată prin selectarea unui şablon nu este optimizată
din punct de vedere clinic. Eficienţa planului rezultat trebuie să fie evaluată înainte de
începerea tratamentului.
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7.2.3 Schimbarea Proprietăţilor planului

Informaţii generale

Puteţi modifica proprietăţile planului de tratament în caseta de dialog Properties RTPlan.

Cum se stabilesc parametrii de calculare a dozei

Etape

1.

Selectaţi obiectul RTPlan din zona funcţiilor.

2. Faceţi clic pe Properties în fila Functions din zona funcţiilor pentru a deschide caseta de
dialog Properties.

Casetă de dialog RTPlan Properties

Figura 80 

Componentă Funcţie

Name Numele planului de tratament. Acesta apare în fila funcţiilor. Numele impli-
cit este „The RTPlan”.

Treatment Type Cranian sau extracranian.

Plan Intent Puteţi menţiona aici obiectivul planului, de exemplu calmant sau curativ.

De asemenea, puteţi vizualiza:
• Seturile actuale de referinţă şi aliniere
• Orientarea pacientului

CREAREA UNUI PLAN DE TRATAMENT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 161



Alte proprietăţi

În această casetă de dialog puteţi seta proprietăţile pentru următoarele funcţii:
• Calcularea dozei: consultaţi p. 207.
• Monte Carlo: consultaţi p. 211.
• Prescripţie: consultaţi p. 207.
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7.3 Definire prescriere
7.3.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Prescrierea este baza planului de tratament. În această prescripţie puteţi defini:
• Care structură este PTV sau de amplificare şi care obiecte sunt în pericol (OAR-uri)
• Cum va fi calculată doza în funcţie de o structură
• Ce doză ar trebui să primească o structură PTV sau de amplificare
• Ce pondere trebuie să aibă fiecare OAR
• Restricţii de dozaj şi volum pentru fiecare obiect
• Obiective pentru optimizarea planificării

Caseta de dialog Create Plan

Figura 81 

Cum se defineşte o Prescriere

Etape A se con-
sulta

1. Alegerea tipului de prescriere. Pagina 165

2. Atribuiţi tipuri obiectelor de planificare, cum ar fi OAR; PTV. Pagina 166

3. Configuraţi setările dozajului şi fracţionarea pentru obiectele PTV şi de ampli-
ficare. Pagina 167

4. Definiţi Histograma doză volum (DVH) pentru fiecare obiect. Pagina 171

5.
Definiţi restricţiile pentru PTV(uri) şi diferitele OAR-uri. Planul de tratament
rezultat trebuie să îndeplinească aceste restricţii.
NOTĂ: Restricţiile pot fi schimbate în obiective.
 

Pagina 173
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Etape A se con-
sulta

6. Definirea obiectivelor de planificare. Acestea vor influenţa optimizarea cal-
culării dozajului în timpul planificării inverse. Pagina 173

NOTĂ: De asemenea, puteţi modifica o prescriere existentă (a se consulta p. 177).
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7.3.2 Alegerea unui Tip de prescriere

Informaţii generale

Tipul prescrierii determină cum se calculează doza în comparaţie cu structura ţintă.
Tipurile de prescriere sunt definite în general pentru planul de tratament. Nu este posibil a
schimba ulterior tipurile de prescriere.

Tipuri de prescriere

Figura 82 

Care tip de prescriere?

Tip prescriere

Dose Volume Pre-
scription

Acest tip de prescriere este utilizat pentru a asigura că un anumit pro-
centaj al structurii ţintă primeşte un procentaj specific dozei prescrise.
Dacă selectaţi Dose Volume Prescription, sistemul poate calcula auto-
mat cel mai bun procentaj de acoperire doză-volum, luând între timp în
considerare restricţiile (a se consulta p. 173).
NOTĂ: Totuşi, un punct de normalizare poate fi creat ulterior (a se con-
sulta p. 236).
 

Point Prescription to
Isocenter

Acest tip de prescriere defineşte o anumită doză la punctul izocentrului
(punct de normalizare) fără a lua în considerare volumul structurii.
Dacă selectaţi opţiunea Point Prescription to Isocenter, programul
software indică faptul că o restricţie a fost încălcată în histograma volu-
mului ţintă (a se consulta p. 171). Planul trebuie să fie adaptat manual,
după caz.

NOTĂ: Dacă se selectează opţiunea Dose Volume Prescription se permite o marjă rezonabilă în
jurul PTV pentru a compensa penumbra MLC.
 

Doză relativă

Această setare defineşte proporţia dozei în baza recomandării medicului. O doză relativă de
100% indică o doză absolută de 1.

Calculare dozaj

Puteţi modifica parametrii de calculare a dozei. Consultaţi p. 207.
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7.3.3 Alocarea tipurilor obiectelor

Informaţii generale

Fiecărui obiect i se poate aloca un anumit tip de obiect folosind butoanele de opţiune din afara
listei, de exemplu PTV sau Boost.

Alocare obiect

Figura 83 

Setări disponibile

Tip obiect Descriere

PTV Obiectul corespunzător este setat ca volum ţintă planificat.

Boost
Pentru a primi o doză mai mare, poate fi definită o zonă selectată a volumului
ţintă planificat.
Obiectele de intensificare trebuie să fie întotdeauna parte a PTV.

OAR Setările definite pentru obiectele OAR (a se consulta p. 167) afectează direct
optimizarea automată a lamelelor în vederea tratamentelor conformale.

Other
Dacă este necesar, această opţiune poate fi utilizată pentru a defini structurile
de interes general ce nu sunt direct relevante pentru zona de tratament. Nu
există setări specifice disponibile pentru acest tip de obiect.

Cum se alocă tipuri de obiect

Etape

1. Selectaţi obiectul din listă.

2.

Alocaţi un tip de obiect activând un buton radio, de exemplu PTV, OAR etc. Obiectul îşi va
schimba culoarea în listă.
De asemenea, obiectele adecvate pot fi selectate împreună (cu ajutorul mouse-ul şi taste-
le Shift sau Ctrl), şi li se atribuie un tip particular de obiect, folosind butoanele de opţiune.

3. Definiţi prescrierile de dozaj pentru fiecare obiect de tip PTV sau de amplificare.

4. Definiţi restricţiile pentru fiecare obiect OAR.

5. Definiţi obiecte pentru fiecare obiect de tip PTV, amplificare sau OAR.
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7.3.4 Definirea prescrierii dozei pentru obiecte de tip PTV şi de amplificare

Informaţii generale

Puteţi defini informaţiile privind prescrierea şi fracţiunea pentru fiecare obiect PTV prezentat în
lista Objects.

Zonă setări

Figura 84 

Cum să definiţi setările obiectelor PTV

Etape

1. Selectaţi obiectul ţintă din lista Objects.

2. Asiguraţi-vă că butonul radio PTV este selectat. Obiectul ar trebui să fie colorat în verde
şi etichetat ca PTV.

3. Definiţi numărul total de fracţiuni cu zona de selecţie numerică Number of Fractions.

4.

Stabiliţi dozajul. Acesta poate fi:
• O doză specifică pentru fiecare Single Fraction, sau
• O doză generală pentru All Fractions

Puteţi folosi caseta de dialog Dose Display (a se consulta p. 219) pentru a defini:
• Unitatea de dozaj (cGy sau Gy)
• Indiferent dacă doza este relativă sau absolută

5.

Stabiliţi o ţintă de normalizare:
• Utilizaţi lista derulantă pentru a stabili obiective ţintă de normalizare preferate ca fiind

doze obiectiv absolute sau relative, sau
• Setaţi direct opţiunea Normalizare per procentaj Volum (V%).
• Setaţi un punct de normalizare în cadrul DVH prin selectarea unui punct de fixare,

apăsând butonul drept al mouse-ului pentru a afişa meniul conţinutului şi alegerea op-
ţiunii Normalization. Consultaţi p. 173.

Scopul definit va fi păstrat prin funcţia Refresh MU.
Pentru a normaliza imediat în timpul pre-calculare IMRT, selectaţi un punct de normaliza-
re, apăsaţi pe butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi alegeţi Re-
normalize Post-Optimization.
NOTĂ: Optimizarea orificiului pentru HybridArcs normalizează, de asemenea, punctele
selectate pentru opţiunea Renormalize Post-Optimization, cu toate acestea, doar dacă
nu există vreo opţiune de optimizare IMRT în aşteptare.
 

6. Zona Assigned groups este relevantă pentru alocarea ulterioară a grupului de tratament
(a se consulta p. 177).
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Cum să definiţi setările obiectelor de amplificare

Puteţi defini setările pentru obiectele de Boost în acelaşi fel ca pentru obiectele PTV. În cazul
obiectelor de Boost, doza PTV este suplimentată. Rezultatul general este corect afişat în
histograma doză volum (a se consulta p. 171).
NOTĂ: Dacă ţinta dvs. constă din două PTV-uri, unul în interiorul celuilalt, vă recomandăm să
alocaţi amplificarea tipului de obiect pentru PTV încapsulat.
 

PTV şi Pre-planificare

Dacă realizaţi planificarea ulterioară, fiecare obiect de tip PTV sau de amplificare trebuie să aibă
un izocentru asociat cu aceasta (a se consulta p. 181).

Planificare PTV şi IMRT

În timpul planificării IMRT, puteţi trata mai multe obiecte PTV cu un Grup de tratament şi le puteţi
trata cu un obiect de amplificare integrat. În acest caz, nu aveţi nevoie a selecta un grup de
tratament pentru obiectul(ele) de amplificare şi puteţi ignora cantitatea de fracţii, deoarece numai
valoarea dozei este decisivă. 
NOTĂ: Luaţi în considerare că, atunci când se tratează leziuni multiple cu un singur grup de
tratament, din motive fizice şi tehnice, există limitări în ceea ce priveşte distanţa dintre leziuni şi
poziţia acestora în cadrul câmpului de radiaţie posibil.
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7.3.5 Definirea restricţiilor de dozaj pentru Obiectele OAR

Informaţii generale

Puteţi defini nivelul de protecţie pe care fiecare obiect OAR îl va primi în timpul planificării.

Evidenţiaţi şi definiţi obiectele OAR întotdeauna corect pentru a evita dozajul neintenţionat
pentru obiectele OAR.

OAR Settings

Figura 85 

Cum să definiţi setările obiectelor OAR

Etape

1. Selectaţi obiectul ţintă din lista Objects.

2. Asiguraţi-vă că butonul radio OAR este selectat. Obiectul ar trebui să fie colorat în albas-
tru şi etichetat ca OAR.

3. Dacă doriţi să realizaţi Forward Planning, definiţi o prioritate în cadrul OAR Type (a se
vedea mai jos).

4. Dacă doriţi să realizaţi Inverse Planning, alocaţi fiecărui OAR o valoare Guardian (a se
vedea mai jos).

Pre-planificare

Dacă doriţi să realizaţi o Forward Planning, puteţi aloca fiecărui OAR unul din trei niveluri de
prioritate care sunt luate în considerare în timpul planificării ulterioare:

Prioritate OAR Descriere

OAR Type 1

Sistemul ia în considerare aceste obiecte în timpul optimizării lamelelor.
Obiectele OAR cu prioritate de grad 1 trebuie să fie complet blocate pentru a
proteja zona corespunzătoare. Cu toate acestea, în funcţie de poziţia PTV,
un bloc complet de 100% nu ar putea fi posibil întotdeauna.

OAR Type 2

De asemenea, sistemul ia în considerare aceste obiecte în timpul optimizării
lamelelor.
Părţi din marja PTV care se suprapun cu obiectele OAR cu prioritate de nivel
2 sunt blocate pentru a proteja zona corespunzătoare.

OAR Type 3 Aceste obiecte nu sunt luate în considerare în timpul optimizării lamelei.
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Planificare inversă

Dacă doriţi să realizaţi Inverse Planning, puteţi aloca fiecărui OAR o valoare Guardian. 

Tip OAR Valoare implicită de protecţie

OAR Type 1 Setarea implicită asigura 100% protecţie pentru obiectul alocat.

OAR Type 2 Setarea implicită asigura 66% protecţie pentru obiectul alocat.

OAR Type 3 Setarea implicită asigura 33% protecţie pentru obiectul alocat.

În cazul tratamentelor Fascicul conform şi Arc conform, setările valorii de protecţie nu afectează
calculul unităţii automate de monitorizare (MU).

Setări de protecţie şi IMRT

Setările de protecţie sunt deosebit de importante pentru optimizarea dozajului în timpul
tratamentelor IMRT şi HybridArc, deoarece optimizările calculate sunt rezultatul înmulţirii cu
procentul valorii de protecţie.
• Dacă valoarea de protecţie pentru un obiect OAR este setată la 100%, acesta va primi

consideraţie maximă în timpul optimizării dozajului.
• Un obiect OAR cu o setare a valorii de protecţie de 0% nu va fi considerată în timpul optimizării

dozajului.
• Dacă, pentru tratamentele HybridArc valoarea de protecţie pentru un obiect OAR este stabilită

la mai puţin de 10%, atunci obiectul OAR nu este luat în considerare pentru optimizarea
orificiului.

Pentru detalii privind optimizarea dozajului, consultaţi p. 309.

Raport dozare

Raportul de dozare pentru afişare este prezentat în partea inferioară a zonei de setare în cadrul
General Dose Relation for Display. Dacă două sau mai multe obiecte PTV au fost definite
pentru planul de tratament cu doze diferite de prescriere, este posibilă modificarea acestei valori
astfel încât să se aplice o relaţie corespunzătoare. Aceasta este doar o setare de afişare şi nu
afectează prescrierea reală a dozajului.

Valoarea Toate fracţiile este întotdeauna egală cu procentajul dozajului pe care îl aşteptaţi
pentru PTV. Pentru toate configurările comune, această valoare trebuie să aibă legătură cu
raportul dozei. De exemplu, trebuie să prescrieţi 20,0 Gy pentru un obiect PTV dacă
raportul preferat de afişare este 80% = 16,0 Gy. Complexitatea creşte pentru PTV-uri
multiple cu diferite prescrieri.
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7.3.6 Revizuirea Histogramei doză volum

Informaţii generale

O Histogramă doză volum (DVH) este afişată pentru fiecare obiect din zona centrală din caseta
de dialog Create Plan.
Pentru fiecare obiect, se prezintă astfel ce dozaj trebuie să primească fiecare proporţie a
obiectului.
Informaţiile cuprinse în histograma doză volum depind de setările privind obiectul şi prescrierile.

Cum să revizuiţi DVH pentru un obiect

Pentru a vizualiza DVH al unui obiect, selectaţi acel obiect din lista Objects. Se afişează DVH.

DVH nu ar trebui să fie unicul criteriu pentru deciderea acurateţei planului de tratament. Alt
criteriu posibil ar trebui să fie afişarea distribuirii dozei.

Histogramă doză volum (exemplu PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figura 86 

Nr. Componentă Funcţie

① Volumul Faceţi clic aici pentru a modifica unitatea de afişare a volumului
(centimetri cubi sau procentaj).

② Raport volum-doză Afişat pentru fiecare punct de restricţie definit pe graficul obiectu-
lui curent. Consultaţi p. 173.

③ Zone umbrite Zone din DVH prin care graficul Doză/Volum nu ar trebui să
treacă.

④ Doză Faceţi clic aici pentru a modifica unitatea de afişare a dozei (Gy,
cGy sau procentaj).
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Nr. Componentă Funcţie

⑤ Punct de restricţie Consultaţi p. 173.

Axe X şi Y

Axă Descriere

Axă Y Volumul obiectului (şi sau centimetri cubi).

Axă X Doză primită prin acel volum (relativ [%] sau absolut [Gy sau cGy]).

Valoare de protecţie

Setarea valorii de protecţie pentru obiectul OAR actual este prezentată în graficul de sub raportul
dozajului.

Cum se modifică volumul sau intervalul dozajului

Dacă doriţi să creşteţi volumul şi intervalul dozajului, faceţi clic şi glisaţi de-a lungul săgeţilor de la
capătul axelor y şi x până când graficele ajung în intervalul dorit. Un dublu click pe mouse pe o
axă, o adaptează la o adaptabilitate automată.
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7.3.7 Definirea Restricţiilor şi Obiectivelor

Restricţii

Restricţiile sunt utilizate pentru a restricţiona doza primită de structuri, alta decât volumul ţintă.
Acestea sunt de obicei stabilite de un medic.

Restricţii prioritizate

Setarea unei restricţii ca prioritate atribuie acesteia o prioritate mai mare în cazul obiectelor PTV,
şi pentru toate obiectele, în cazul planificării inverse.
Ponderarea pentru obiectele OAR prioritare în IMRT este crescută de factori de 10 (OAR scăzut),
100 (OAR mediu) sau 1.000 (OAR mare).
Renormalizarea prescrierii se calculează astfel încât DVH să corespundă întotdeauna corect cu
restricţiile prioritizate.

Obiective

Puteţi defini obiectivele, precum şi restricţiile. Obiectivele sunt utilizate pentru planificarea
tratamentului IMRT. Obiectivele vă permit să stabiliţi obiective preferate pentru un plan optim, în
timp ce se menţin limitele stabilite de restricţii.

Restricţii disponibile

În funcţie de prescrierea selectată şi tipul de tratament, precum şi tipul de obiect definit, utilizarea
restricţiilor variază după cum urmează:

Prescriere/Trata-
ment

PTV/Boost OAR Other

Prescriere volum
doză

3 restricţii implicite
Valori definibile de
utilizator
Utilizate în calcula-
rea unităţii de moni-
torizare

Numărul de restricţii
definibile de utilizator
Valori definibile de
utilizator
Doar afişare

Lipsă restricţii

Prescriere punct

2 restricţii implicite
Valori definibile de
utilizator
Doar afişare

Planificare inversă
Numărul de restricţii depinde de tipul de obiect selectat.
Toate restricţiile definite pentru toate obiectele sunt luate în considerare
în timpul optimizării dozei.

Cum să modificaţi restricţii existente în DVH

Etape

1. Selectaţi obiectul relevant din lista Objects.

2. Dezactivaţi caseta de validare Change Only Objectives.

3.
Folosind mouse-ul, selectaţi un punct de restricţie din DVH (Consultaţi Figura 86).
Punctul este evidenţiat şi îl puteţi trage spre o poziţie diferită.

4. Pentru a şterge un punct de restricţie şi a-l stabili ca restricţie prioritară, apăsaţi pe buto-
nul din dreapta pentru a deschide meniul.
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Cum să adăugaţi Obiective în DVH

Etape

1. Selectaţi obiectul relevant din lista Objects.

2. Activaţi caseta de validare Change Only Objectives.

3.

Folosind mouse-ul, selectaţi un punct de restricţie din DVH (Consultaţi Figura 86).
Punctul este evidenţiat şi puteţi trage de aici un punct nou către o poziţie diferită.
Restricţiile inferioare şi superioare ale unui PTV pot fi definite ca obiective ce urmează a fi
respectate în timpul IMRT.

4. Pentru a şterge un obiectiv şi a-l stabili ca prioritar, apăsaţi pe butonul din dreapta pentru
a deschide meniul.

Restricţii şi Obiective în DVH

Grafic

Restricţie (stabilită de medic)

Punct normalizare

Obiective (pentru optimizare)

Restricţie şi obiectiv

Prioritizat (indicat de marginea suplimentară)

Cum să modificaţi restricţiile şi obiectivele din caseta de Editare

Etape

1. Selectaţi obiectul relevant din lista Objects.

2. Faceţi clic pe Numeric.

3. Definiţi manual volumul (în %) şi valorile de dozare (în Gy) pentru fiecare punct. Punctul
va fi poziţionat în DVH în mod corespunzător.
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Etape

4.

Pentru obiectele PTV şi de amplificare ①, pot fi definite trei restricţii (o doză scăzută, o
doză dorită sau de 50% şi o doză ridicată).
Pentru obiectele OAR ②, pot fi definite multiple punct de restricţie. Întotdeauna trebuie
stabilită o doză maximă.

①

②

5. Dacă este necesar, puteţi stabili, de asemenea o restricţie ca fiind Prioritize sau un Ob-
jective.

6. Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările.

Cum să adăugaţi noi restricţii

Este posibil doar să creaţi noi restricţii pentru OAR-uri. Pentru a face acest lucru:

Etape

1. Selectaţi obiectul OAR din lista Objects (a se consulta p. 166).

2. Poziţionaţi mouse-ul în cel mai înalt punct al axei de volum DVH (indicat de punctul de
intersectare cu linia) şi glisaţi mouse-ul până apare un nou punct pe grafic.
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Cum să salvaţi fixările ca şabloane

Etape

1.

Pentru a salva actualele setări de fixare ca şablon pentru utilizare ulterioară, faceţi clic pe
Save As ... lângă lista Constraint Templates pentru a deschide caseta de dialog Save.

2. Introduceţi un nume corespunzător pentru şablonul de fixare în câmpul Enter new name.

3. Faceţi clic pe Save pentru a vă salva noul şablon de fixare.

Cum se utilizează şabloanele de fixare

Şabloanele de fixare care au fost salvate astfel cum au fost descrise în p. 176 pot fi selectate şi
aplicate actualului DVH.

Figura 87 

Etape

1. În lista derulantă Constraint Templates, selectaţi şablonul pentru a fi aplicat pentru DVH
actual.

2. Valorile selectate pot fi editate ulterior astfel cum este descris în cadrul p. 173.

3. Dacă un şablon nu mai este solicitat, selectaţi-l şi apoi eliminaţi-l făcând clic pe Delete.

Mai multe informaţii despre şabloanele de fixare sunt furnizate în p. 301.
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7.3.8 Modificarea unei prescrieri existente

Informaţii generale

Odată ce aţi creat planul de tratament (a se consulta p. 160), puteţi edita informaţiile prescrierii în
orice moment.

Cum se modifică o Prescriere

Făcând clic pe Prescription în fila Prescription în zona funcţiilor a ecranului principal. Se
afişează caseta de dialog Prescription.

Este recomandat să se revizuiască distribuţia dozelor calculate şi histogramele de volum a
dozei, după modificările acestora în caseta de dialog Prescription şi făcând apoi clic pe
Refresh MU în zona funcţiilor.

Casetă de dialog Prescription

Figura 88 

Ce poate fi modificat?

Această casetă de dialog conţine opţiuni similare de configurare cu caseta de dialog Create Plan
(a se consulta p. 163) utilizată iniţial pentru a defini parametrii necesari pentru prescriere.
Cu toate acestea, nu mai este posibil să se modifice tipul prescrierii (a se consulta p. 165).
De asemenea, este posibilă stabilirea dacă grupurile de tratament prezentate în cadrul Assigned
groups ar trebui să fie excluse din planificarea dozajului (a se consulta p. 178).
NOTĂ: Modificarea Assigned groups nu este valabilă în timpul creării planului deoarece relaţia
dintre PTV şi izocentru poate fi stabilit în ecranul principal de planificare a tratamentului (a se
consulta p. 181).
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Cum se atribuie grupuri pentru calculul MU

Puteţi determina dacă grupurile de tratament prezentate în cadrul Assigned groups sunt luate în
considerare pentru calcularea MU.

Etape

1. Faceţi clic pe Edit în caseta de dialog Prescription.

2.

În caseta de dialog Edit apărută, puteţi:
Defini dacă un grup de tratament şi PTV (de exemplu Tumor) ar trebui incluse în planifi-
carea dozei.
Definiţi un factor corespunzător, ponderea relativă în cazul în care planul de tratament
conţine izocentre multiple.

Această informaţie poate fi ulterior editată folosind pictograma Open Weighting Dialog furnizată
în zona funcţiilor în timpul planului de tratament (a se consulta p. 191).
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7.3.9 Prescriere la un punct de normalizare

Informaţii generale

Atunci când se prescrie la un punct de normalizare, este important să se ia în considerare natura
algoritmică şi numerică a rezultatului calculului.
Penumbra calculată a terenului de iradiere, regiunea cu o pantă mare a dozei este deosebit de
sensibilă la diferenţe ale algoritmului de calcul a dozei.

Caracteristici penumbră

Diferenţele de modelare a fasciculului şi, prin urmare, caracteristici diferite de penumbră sunt
cauzate de:
• Îmbunătăţiri algoritmice şi numerice pentru algoritmul fascicul de tip creion între diferite versiuni

iPlan RT Dose.
• Algoritmi diferiţi de calculare a dozei (cum ar fi algoritmii de tip fascicul de tip creion sau Monte

Carlo).
• Natura statistică a algoritmului (Monte Carlo) determină puncte de dozaj calculate variind din

punct de vedere statistic.
Atunci când se prescrie în special restricţii mai reduse de PTV, trebuie să cunoaşteţi în special că,
în unele cazuri, mici diferenţe în modelarea numerică ar putea avea un impact semnificativ asupra
unităţilor prescrise de monitorizare.

Figura 89 
Figura 89 afişează două profile de dozaj calculate cu diferiţi algoritmi. Se prezintă efectul
diferitelor penumbre de fascicul a algoritmilor diferiţi pentru un volum PTV.

Exemplu: Prescrierea unei Doze x la 100% pentru un volum PTV

Astfel cum este afişat în cadrul Figura 89, penumbra fasciculului se suprapune cu regiunile PTV.
Drept consecinţă, orice diferenţe ale penumbrei fasciculului, când sunt utilizaţi algoritmi diferiţi (de
exemplu fascicul de tip creion sau Monte Carlo) influenţează distribuirea dozei în cadrul PTV.
Prin urmare, toate abaterile regiunilor PTV cu doze mici (de exemplu regiuni cu câmp de
penumbră), afectează în totalitate unităţile de monitorizare prescrise, deoarece unităţile de
monitorizare sunt scalate astfel încât punctul de doza cu cea mai mică doză primeşte doza
prescrisă x după ce unităţile de monitorizare sunt re-scalate.
Pentru algoritmul Monte Carlo în special, nu este recomandat să se normalizeze doza la volumul
de 100% PTV. Din cauza naturii statistice a algoritmului, distribuirea dozei în volumul PTV
reflectă, de asemenea, un astfel de sunet statistic. O prescriere a dozei x pentru volumul 100%
determină efectiv un punct de prescriere pentru un punct de dozaj cu o doză puţin prea redusă din
cauza zgomotului statistic. Prescrierea într-un astfel de mod poate determina unităţi de
monitorizare semnificativ variabile.
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Scenariul de prescriere pentru 100% a volumului PTV este un exemplu extrem. Însă, cazul poate
fi similar pentru PTV-urile mici atunci când se prescrie în fracţiuni ale PTV. În acest caz, precum şi
pentru că ar trebui să luaţi în considerare dacă este adecvat să se prescrie, de exemplu, un volum
90% PTV, dacă volumul PTV este atât de mic încât micile abateri ale penumbrei fasciculului ar
putea afecta în mod semnificativ doza volumului 90% PTV.
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7.4 Adăugarea Grupurilor de tratament
7.4.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Odată ce aţi încheiat definirea parametrilor de prescriere (a se consulta p. 163), sunteţi pregătiţi
pentru a defini parametrii de tratament.

Ce este un grup de tratament?

Un grup de tratament defineşte un tratament individual al unui PTV, inclusiv:
• Dispozitivul ce va fi utilizat
• Izocentru
• Modalitate:

- IMRT
- Fascicul conform
- Arcterapie conformaţională
- Arc circular
- HybridArc

• Informaţii colimator
• Număr de fascicule, distribuţie şi unghiuri atunci când sunt aplicabile

Cum se adaugă un Grup de tratament

Etape

1.

Selectaţi obiectul The RTPlan din zona funcţiilor.

2. Faceţi clic pe Add Treatment Group în fila Functions din zona funcţiilor pentru a deschi-
de caseta de dialog Group.
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Casetă de dialog Group

Figura 90 

Cum se defineşte un Grup de tratament

Etape

1.
Introduceţi un nume pentru grupul de tratament în câmpul Group name.
NOTĂ: Fiecărui nume al grupului şi este atribuit prefixul implicit „Group”.
 

2. Utilizând lista derulantă Select PTV, selectaţi PTV-ul pentru care va fi atribuit grupul de
tratament.

3.

În zona Isocenter coordinate selectaţi:
• Utilizați coordonate existente pentru a poziţiona noul grup de tratament folosind coor-

donatele grupului de tratament iPlan RT Dose, coordonatele externe importate via DI-
COM RT, sau punctele etichetate generate utilizând, de exemplu, iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV pentru a poziţiona noul grup de tratament în centrul
geometric al PTV-ului selectat.

Listă derulantă pentru Use existing coordinate include, de asemenea, coordonatele ex-
terne importate via DICOM RT. Dacă este selectată o coordonată externă, nu poate fi re-
poziţionată ulterior.

4.
Selectaţi profilul aparatului pe care doriţi să-l utilizaţi în secţiunea Select profile.
Selectarea casetei de validare Hide older profiles afişează doar cel mai recent profil
pentru fiecare nume de profil.

5.

În zona Irradiation setup, definiţi configurarea tratamentului folosind una din opţiunile:
• Creați elemente noi: selectaţi un tip de tratament în funcţie de opţiunile de tratament

suportate de fiecare profil al aparatului selectat. Parametri suplimentari de tratament (a
se consulta p. 185 de mai jos) pot fi, de asemenea, definiţi în funcţie de tipul de trata-
ment selectat.

• Folosiți template: aici puteţi selecta un set de elemente de tratament pe baza şablonu-
lui care a fost predefinit de clinica dvs. pentru tipul de tumoare, de exemplu AVM (a se
consulta p. 303).
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Etape

6. Odată ce aţi configurat setările necesare, faceţi clic pe OK pentru a le confirma.

Configurare specifică Iradiere

Dacă aţi selectat Create new elements, trebuie definiţi diferiţi parametri în zona Irradiation
setup a casetei de dialog Group. Acestea variază în funcţie de modalitatea de tratament şi sunt
descrise în continuare:
• p. 183
• Pagina 183
• Pagina 184
• Pagina 184
• Pagina 184

O modalitate de tratament poate fi aleasă doar dacă profilul aparatului selectat o permite.

Cum să creaţi un grup de tratament Conformal Beam

Etape

1. Activaţi Conformal beam în cadrul opţiunii Treatment Type.

2. Introduceţi unghiul colimatorului în Coll. angle.

3. Puteţi defini o marjă PTV în câmpul Margin pentru calcularea formei PTV.

4. Puteţi defini o distribuţie adecvată a fasciculului pentru un tratament Cranial sau Extra-
cranial în câmpul Distribution.

5.

Definiţi:
• Elemente: numărul de elemente de tratament (fascicule)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: defineşte cât de mult se rotesc fasciculele față de distribuirea centrată

Cum se creează un Grup de tratament IMRT

Etape

1. Activaţi IMRT beam în cadrul opţiunii Treatment Type.

2. Introduceţi unghiul colimatorului în Coll. angle.

3. Puteţi defini o marjă PTV în câmpul Margin pentru calcularea formei PTV.

4. Puteţi defini o distribuţie adecvată a fasciculului pentru un tratament Cranial sau Extra-
cranial în câmpul Distribution.

5.

Definiţi:
• Elements: numărul de elemente de tratament (fascicule)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: defineşte cât de mult se rotesc fasciculele de distribuirea centrată

NOTĂ: Puteţi configura parametrii de calcul ai dozei IMRT în caseta de dialog RTPlan
Properties. Consultaţi p. 207.
 

Odată ce grupul de tratament IMRT a fost creat, îl puteţi optimiza astfel cum este descris în p.
186.
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Cum să creaţi un Grup Conformal Arc (Static sau Dinamic)

Etape

1. Activaţi fie Conformal Arc (Static), fie Conformal Arc (Dynamic) în cadrul opţiunii
Treatment Type.

2. Introduceţi unghiul colimatorului în Coll. angle.

3. Puteţi defini o marjă PTV în câmpul Margin pentru calcularea formei PTV.

4. Puteţi defini o distribuţie adecvată a fasciculului pentru un tratament Cranial sau Extra-
cranial în câmpul Distribution.

5.

Definiţi:
• Elements: numărul de elemente de tratament (arcuri)
• Table spread
• Arc length

Datorită dimensiunii etapei de 10 grade pentru calcularea dozajului tratamentelor de arc
terapie, doza calculată poate fi necorespunzătoare. Se recomandă să se realizeze o
verificare fantomă pentru fiecare plan de tratament de radioterapie.

Cum se creează un Grup Circular Arc

Etape

1. Activaţi Circular Arc în cadrul opţiunii Treatment Type.

2.
Introduceţi diametrul colimatorului în opţiunea Diameter.
Dacă activaţi opţiunea Automatic, diametrul fiecărui con circular al noului grup de trata-
ment este iniţial adaptat la forma medie PTV.

3. Puteţi defini o marjă PTV în câmpul Margin pentru calcularea formei PTV.

4.

Puteţi stabili Overlap pentru Arcurile circulare:
• La 100%, forma medie PTV rezultată este intersecţia tuturor formelor PTV calculate

pentru punctele de control ale suportului de cadru.
• La 0%, forma medie PTV rezultată reprezintă unirea tuturor formelor PTV calculate

pentru punctele de control ale suportului de cadru.
Suprapunerea şi marja PTV nu pot fi modificate după ce arcul a fost creat. Valorile aloca-
te pot fi vizualizate în fila Plan Content prin selectarea grupului corespunzător.

5. Puteţi defini o distribuţie adecvată a fasciculului pentru un tratament Cranial sau Extra-
cranial în câmpul Distribution.

6.

Definiţi:
• Elemente: numărul de elemente de tratament (arcuri)
• Table spread
• Arc length

NOTĂ: Puteţi configura intervalele de spaţiere ale fasciculul Arc circular în caseta de dialog
RTPlan Properties. Consultaţi p. 207.
 

Cum se creează un Grup HybridArc

Etape

1. Activaţi HybridArc în cadrul opţiunii Treatment Type.

2. Introduceţi unghiul colimatorului în Coll. angle.
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Etape

3. Puteţi defini o marjă PTV în câmpul Margin pentru calcularea formei PTV.

4. Introduceţi numărul de fascicule în fiecare arc în cadrul opţiunii Beams.

5. Puteţi defini o distribuţie adecvată a fasciculului pentru un tratament Cranial sau Extra-
cranial în câmpul Distribution.

6.

Definiţi:
• Elements: numărul de elemente de tratament (arcuri)
• Table spread
• Arc length

NOTĂ: De asemenea, puteţi adăuga un HybridArc făcând clic pe butonul Add HybridArc în zona
funcţiilor. Acest buton simplifică fluxul de lucru, comportamentul rămânând neschimbat.
 

NOTĂ: În afişajul 3D, poziţia fasciculelor IMRT poate fi verificat în modul de vizualizare anterior.
De exemplu un HybridArc cu un unghi de 0° amplifică reprezentarea elementelor IMRT folosind
opţiunea 3D „Vizualizare opţiune” Caudal.
 

Odată ce grupul de tratament HybridArc a fost creat:

Etape

1. Modificaţi Arcul la ponderea IMRT (a se consulta p. 193).

2. Executaţi optimizarea HybridArc, sau realizaţi optimizarea orificiului urmată de optimiza-
rea IMRT (a se consulta p. 186).

În cazul în care mai mult de un izocentru va fi tratat de un arc (la un izocentru), erorile de
rotaţie de configurare vor avea o influenţă asupra izocentrelor „satelit”. Corectaţi
întotdeauna erorile de configurare înainte de tratament, în special erorile de rotaţie în cazul
în care mai mult de o leziune va fi tratată cu un singur izocentru.

Direcţia de rotaţie a suportului cadrului poate deveni confuză în diferite etape ale
procesului de planificare: De exemplu, formele MLC sunt reflectate ca urmare a întoarcerii
rotaţiei cadrului, sau materialul informativ nu precizează în mod explicit direcţia de rotaţie
selectată. Verificaţi înainte de tratament dacă direcţia corectă de rotaţie a cadrului a fost
importată în sistemul dvs. R&V şi este afişată în consola Linac.

Şabloane tratament

Dacă selectaţi Use template, aveţi, de asemenea, opţiunea de a gestiona şabloanele disponibile
în caseta dialog specială (a se consulta p. 297).

Note de siguranţă

În funcţie de compoziţia geometrică a volumelor ţintă şi a organelor în situaţie de risc,
există limitări la realizarea distribuirii dozei complexe. Trebuie să verificaţi cu atenţie planul
final.

Din cauza principiilor fizice de bază, există limitări ale viabilităţii distribuirii dozelor
complexe şi prescrierilor contrare ale obiectelor de tip PTV şi boost.
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7.4.2 Optimizarea unui Grup de tratament IMRT sau HybridArc

Informaţii generale

Odată creat, puteţi optimiza un grup IMRT sau un grup de tratament HybridArc (a se consulta, de
asemenea, p. 309).
De asemenea, puteţi optimiza orificiul HybridArc separat înainte de optimizarea acestuia pentru
IMRT (a se consulta p. 334).

Cum se optimizează un Grup de tratament IMRT

Puteţi optimiza un grup IMRT:
• Urmând etapa Optimalizarea Dozei (a se consulta p. 309)
• Utilizând funcţiile din etapa Treatment Planning după cum urmează:

Etape

1. Selectaţi grupul de tratament IMRT din lista zonei funcţiilor.

2.

Pre-selectaţi tipul de planificare inversă apăsând butonul drept al mouse-ului pentru a
afişa conţinutul meniului. Selectaţi una din opţiunile disponibile din Select Inverse
Planning Type definind ponderea OAR (a se consulta p. 321).

3. Faceţi clic pe Optimize IMRT.

NOTĂ: Grupul de tratament IMRT este optimizat folosind parametrii stabiliţi în etapa anterioară
Dose Optimization. Dacă această etapă nu a fost executată anterior, trebuie să o realizaţi pentru
a optimiza IMRT, sau a alege o opţiune în cadrul Select Inverse Planning Type.
 

Cum se optimizează un HybridArc

Puteţi optimiza orificiul (a se consulta p. 334) şi IMRT al grupului HybridArc:
• Urmând etapa Optimalizarea Dozei (a se consulta p. 309)
• Utilizând funcţiile din etapa Treatment Planning după cum urmează:

Etape

1. Selectaţi grupul de tratament HybridArc din lista zonei funcţiilor.
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Etape

2.

Pre-selectaţi tipul de planificare inversă apăsând butonul drept al mouse-ului pentru a
afişa conţinutul meniului. Selectaţi una din opţiunile disponibile din Select Inverse
Planning Type definind ponderea OAR atât pentru IMRT şi optimizarea orificiului (a se
consulta p. 321).

3.

Faceţi clic pe una din opţiunile:
- Opt. Aperture pentru a optimiza doar orificiul
- Opt. HybridArc pentru a optimiza atât orificiul cât şi IMRT

Dacă alegeţi să optimizaţi doar orificiul, puteţi optimiza ulterior IMRT făcând clic pe Op-
timize IMRT. Optimizaţi întotdeauna orificiul înainte de IMRT.
NOTĂ: Dacă nu au fost definiţi parametrii IMRT, HybridArc este optimizat folosind para-
metrii implicit.
 

Cum se elimină optimizarea

Pentru a elimina optimizarea:

Eliminare din

Plan complet Selectaţi planul şi faceţi clic pe Reset Inverse Optimization.

Grup de tratament IMRT Selectarea grupului de tratament şi apăsarea Reset IMRT.

Grup de tratament Hy-
bridArc

Selectând grupul de tratament şi făcând clic pe:
• Reset All pentru a elimina atât optimizarea IMRT cât şi a orificiului.

Utilizaţi această metodă dacă parametrii de bază a planului de tra-
tament sunt modificaţi (de exemplu obiecte, unghiuri, poziţie izocen-
tru).

• Reset IMRT pentru a elimina optimizarea IMRT. Aceasta este folo-
sitoare pentru modificarea fină a planului (poate fi modificat numărul
de fascicule IMRT şi ponderea între Arc şi IMRT).

• Reset Aperture pentru a elimina optimizarea orificiului (disponibil
doar dacă nu este optimizat pentru IMRT).

NOTĂ: Casetele de dialog ulterioare acestor butoane pot fi evitate fo-
losind conţinutul meniului.
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Cum se selectează un grup pentru optimizare

Puteţi optimiza individual IMRT sau grupurile HybridArc pentru a evalua impactul acestora asupra
tratamentului în mod separat. Puteţi bloca rezultatele optimizării pentru diferite grupuri de
tratament şi a executa optimizarea succesivă a grupurilor de tratament. Pentru a selecta un grup
pentru optimizare:

Etape

1. Selectaţi grupul de tratament.

2.

Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului.

3. Faceţi clic pe Selected for IMRT Optimization. Când se realizează optimizarea, doar
grupul(rile) selectate vor fi optimizate.

Pictograme Selecţie optimizare

Pictogramă Semnificaţie

Acest grup de tratament a fost selectat pentru optimizare.

Acest grup de tratament a fost optimizat.

Acest grup nu a fost selectat pentru optimizare.
NOTĂ: Dacă nu a fost selectat pentru optimizare nici un grup de tratament, toate
grupurile de tratament IMRT sunt optimizate în acelaşi timp în cadrul etapei Dose
Optimization.
 

Utilizare Refresh MU

• Pentru elementele HybridArc, funcţia Refresh MU restaurează ponderea fasciculului Arc-IMRT
după optimizarea deschiderii.

• Pentru elementele IMRT şi HybridArc funcţia Refresh MU îndeplineşte normalizarea dozei de
PTV prescrise după optimizarea IMRT.
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• Refresh MU după optimizarea IMRT trebuie în general optimizată deoarece nu ia în
considerare şi obiectivele OAR. În acest fel, funcţia Refresh MU poate determina încălcarea
restricţiilor OAR.
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7.4.3 Editarea Grupurilor de tratament

Informaţii generale

Odată ce grupul de tratament a fost creat (a se consulta p. 181), poate fi modificat folosind
opţiunile furnizate în zona funcţiilor.

Cum se editează un Grup de tratament

Pentru a edita un grup de tratament, selectaţi-l din lista din zona funcţiilor. Butoanele de editare
sunt afişate în zona de mai jos.

Figura 91 

Cum să mutaţi Izocentrul

Pentru a muta coordonatele izocentrului grupului de tratament selectat în altă locaţie, procedaţi
după cum urmează:

Etape

1. Faceţi clic pe Position.

2.

În modul de vizualizare a secţiunii, poziţionaţi mouse-ul (afişat ca o cruce albă) peste izo-
centru (afişat ca o cruce verde).

3. Folosind mouse-ul, izocentrul poate fi acum tras în locul dorit.

4.

Când se poziţionează coordonatele izocentrului grupul de tratament Arc Circular, un cerc
verde este afişat în reconstrucţie.

5. Acest cerc reprezintă o estimare a 50% din linia izodozei.
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Etape

6. Diametrul corespunzător Superimp. field for isoc. este afişat în imaginea ochiului fasci-
culului (a se consulta p. 264).

7.
Distribuirea dozei finale poate să nu corespundă unei sfere exacte, astfel încât această
aproximare a extinderii domeniului ar trebui să fie utilizată numai ca ajutor pentru orienta-
rea spaţială.

Cum să găseşte centrul unui grup

Pentru a centra grupul de tratament în afişarea imaginii, faceţi clic pe Find.

Cum se vizualizează proprietăţile grupului

Proprietăţile unui grup de tratament selectat pot fi accesate făcând clic pe Properties.

Cum se şterge un grup

Pentru a elimina grupul de tratament din planul de tratament, faceţi clic pe Delete.

Cum se modifică coordonatele

Figura 92 
Puteţi modifica coordonatele de poziţie pentru grupul de tratament.

Cum să modificaţi Ponderea Grupului

Figura 93 

Opţiuni

Faceţi clic pe pictograma Open Weighting Dialog pentru a deschide caseta de dialog
conţinând informaţii privind ponderea relativă între grupuri de tratament.

Detalii sunt furnizate la p. 178.

Cum se adaugă elementele suplimentare

Faceţi clic pe Add pentru a adăuga elemente suplimentare de tratament (fascicule sau arcuri) la
grupul de tratament selectat.

Adăugarea sau eliminarea unui arc sau fascicul schimbă planul de tratament, având drept
rezultat ca planul de tratament să nu mai îndeplinească prescrierea. În acest caz, trebuie să
actualizaţi distribuirea dozei conform prescrierii, folosind butonul Update MU.
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Definirea unei suprapuneri pentru Arcuri statice

Pentru Arcuri conforme statice, se poate defini o suprapunere permisă pentru câmpuri individuale
care la rândul lor influenţează forma câmpului mediu MLC.

Figura 94 
Când planificaţi un arc static, programul software creează întâi un arc dinamic, cu MLC
adaptându-se la PTV la intervale de 10 grade. În funcţie de valoarea suprapunerii, programul
software creează atunci un câmp unic MLC pentru arcul static.
Exemplu: Doriţi să creaţi un arc cu un interval de peste 40 de grade. Acesta corespunde
câmpurilor 5 MLC pentru planificarea unui arc dinamic.
• În cazul arcurilor statice, aveţi opţiunea de a defini o suprapunere 0%, de exemplu. Astfel, nici

un câmp MLC nu poate suprapune orice alt câmp MLC, astfel încât forma PTV medie finală
este uniunea tuturor formelor PTV calculate pentru punctele de control ale suportului cadrului.

• De asemenea, puteţi defini, de exemplu, o suprapunere de 25%. Acest lucru înseamnă că cel
puţin 25% din câmpuri trebuie să se suprapună.

• La 100%, forma medie PTV rezultată este intersecţia tuturor formelor PTV calculate pentru
punctele de control ale suportului de cadru.

Cum se modifică diametrul arcului circular

Pentru elementele arcului circular, diametrul implicit al conului este definit iniţial în cadrul p. 184.
Ulterior, sunt furnizate în zona funcţiilor diverse opţiuni de modificare a diametrului.

Figura 95 

Opţiuni

Diametrul poate fi introdus direct în câmpul furnizat. Dacă introduceţi un diametru care nu este
definit în profilul aparatului folosit (a se consulta p. 182), este ales cel mai apropiat diametru.

Diametrul poate fi, de asemenea, modificat glisând cursorul diametrului de la stânga (diametrul
cel mai mic) la dreapta (cel mai mare diametru).

Făcând clic pe pictograma, se determină diametrul optim al conului pentru toate arcurile circula-
re alocate acestui grup de tratament şi apoi selectaţi minimumul acestor diametre optimizate
pentru toate arcurile:

Dacă faceţi clic cu butonul drept pe un grup de tratament, un meniu furnizează opţiunile
suplimentare de diametru.
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Figura 96 

Opţiuni

Optimize diameters individually defineşte diametrul optimizat individual pentru fiecare Arc cir-
cular.

Optimize to common diameter defineşte un diametru comun al arcului în acelaşi mod ca atun-
ci când se face clic pe pictograma:

Ponderea relaţie Arc-Fascicul

Pentru elementele HybridArc, relaţia implicită Arc-IMRT Fascicul este definit iniţial în cadrul
Şabloanelor de tratament (a se consulta p. 297). Puteţi modifica relaţia între arc-fascicul IMRT
folosind cursorul din zona funcţiilor.

Figura 97 
Relaţia arc-fascicul defineşte ponderea relativă a fasciculelor IMRT ale HybridArc pentru arcul
acestora, separat pentru fiecare HybridArc în grupul de tratament.
Această pondere este considerată înainte şi după optimizarea orificiului şi se bazează pe doza
prescrisă. Făcând clic pe Refresh MU dimensionează, prin urmare scalele dozei disponibilă a
arcului pentru doza dorită, conform ponderii modificate. Când fasciculele IMRT ale HybridArc sunt
optimizate, doza rămasă este adăugată prin optimizarea întregii funcţii obiective şi nu doar a
dozei prescrise. Prin urmare, ponderea finală arc-fascicul poate fi uşor diferită de valorile
specificate.
NOTĂ: Dacă un HybridArc nu utilizează vreun fascicul IMRT, atunci se utilizează o relaţie internă
Arc-Fascicul IMRT de 100%, indiferent de orice valori modificate în cursor.
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7.4.4 Modificarea Proprietăţilor grupului de tratament

Cum se editează proprietăţile grupului de tratament

Pentru a edita proprietăţile de bază ale unui grup de tratament, selectaţi grupul în zona Functions
şi faceţi clic pe Properties.
NOTĂ: Când creaţi un grup de tratament, o nouă coordonată a izocentrului este automat creată
pentru acel grup. Dacă ulterior alocaţi grupului o coordonată a izocentrului diferită, coordonata
anterioară a izocentrului este ştearsă dacă nu a fost alocată unui grup diferit de tratament.
 

Filă Properties

Figura 98 

Componentă Funcţie

Name Nume grup de tratament.

Coordinate Numele coordonatei izocentrului alocat.

Assigned targets PTV asociate cu grupul de tratament selectat (a se consulta Pagina 178).

Machine Profilul dispozitivului (Linac) a fi utilizat în tratament (a se consulta p. 195).

Dose Rate Rata dozajului (important în special pentru secvenţierea lamelor).

Leaf adaption
Tipul de adaptare a lamelelor a fi utilizate în timpul tratamentelor MLC astfel
încât lamelele să se adapteze la forma PTV (a se consulta Ghidul de utili-
zare software-ului, Physics Administration 4.5).

Conversion

În funcţie de tipul de grup de tratament selectat, conversia la un tip diferit de
tratament este posibilă după cum urmează:
• Fascicul conform -> fascicul IMRT
• Fascicul IMRT -> Fascicul conform
• Arc static -> arc dinamic
• Arc dinamic -> arc static

Nu sunt disponibile opţiuni de conversie pentru tratamentele Arc circular sau
HybridArc.
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Casetă de dialog Machine

Pentru a utiliza un profil diferit al aparatului pentru unul configurat în timpul setării tratamentului (a
se consulta p. 181), faceţi clic pe Change ... în fila Properties pentru grupul relevant de tratament
(a se consulta p. 194). Se afişează caseta de dialog Machine:

① ② ③

Figura 99 

Nr. Componentă

① Linac disponibile

② MLC-uri disponibile

③ Setări de energie disponibile pentru Linac selectate

Selectarea casetei de validare Hide older profiles afişează doar cel mai recent profil pentru
fiecare nume de profil.

Filă Jaws

Fila Jaws vă permite să definiţi poziţia fălcilor primare ale Linac atunci când se utilizează un MLC.
Setările disponibile depind de profilul selectat al aparatului (a se consulta p. 194). Pentru
informaţii privind poziţia fălcii atunci când se folosesc colimatoare conice, a se consulta Ghidul de
utilizare software-ului, Physics Administration 4.5.

Figura 100 
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Componentă Funcţie

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: fălcile sunt automat mutate şi optimizate individual pentru fie-
care element de tratament.

• Manual: puteţi defini manual poziţiile fălcilor fără a considera forma câm-
pului şi a formei. De asemenea, aceste poziţii ale fălcii pot fi modificate
manual dacă este necesar în timpul planificării (a se consulta Pagina
266).

NOTĂ: Aceste setări sunt pierdute dacă toate elementele grupului sunt şter-
se. Noile elemente adăugate unui grup gol utilizează parametrii impliciţi.
 

Jaw Setting for
group

Afişează oricare din aceste valori doar de citire (pot fi modificate doar folo-
sind Physics Administration):
• Symmetric: perechile de fălci X şi Y sunt mutate simetric
• Independent: fălci pentru aceeaşi pereche se pot mişca independent una

de cealaltă
Same jaw value for all elements: când sunt activate, aceleaşi valori ale
fălcii sunt aplicate pentru toate elementele de tratament din grup.
NOTĂ: Aceste setări sunt pierdute dacă toate elementele grupului sunt şter-
se.
 

Note de siguranţă

Se recomandă să stabiliţi modul fălcilor primare pe opţiunea Automatic într-o marjă
rezonabilă pentru a considera acurateţea poziţionării fălcii. În timpul punerii în funcţiune a
sistemului, Brainlab recomandă să se verifice dacă nu există scurgeri de radiaţii între
câmpul maxim al fălcii primare şi zona maximă blocată de MLC.

Dacă este selectată opţiunea Manual în cazul radioterapiei conformaţionale, trebuie să vă
asiguraţi că toate câmpurile arcului sunt în limitele definite de orificiul fălcii. Dacă
câmpurile se extind în afara acestei limite, se afişează un mesaj de avertizare, indicând că
orificiul nu este suficient de larg.

Pentru conuri circulare, fălcile trebuie să protejeze radiaţiile din afara materialului conului.
Poziţiile de fălci utilizate în timpul tratamentului trebuie să fie identice cu poziţiile fălcilor
utilizate în timpul măsurătorilor de fascicul.

Verificaţi poziţiile fălcilor şi dimensiunea câmpului definită de fălci direct în consola Linac
pentru fiecare câmp individual de tratament.

Nu este scopul intenţionat al sistemului de a trata un plan cu fălci primare, blocând orificiul
MLC.

Filă DRR-uri

Informaţiile care trebuie furnizate pentru includerea în timpul generării DRR pot fi definite aici (a
se consulta p. 361). Precum stabilirea setării fasciculului, dispozitivul de imagistică selectat,
cadrului şi unghiurile mesei, suprapunerile DRR pot fi de asemenea activate pentru exportare (a
se consulta p. 379) folosind Imprint Overlays for DICOM.
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7.4.5 Editarea Elementelor de tratament

Informaţii generale

Fiecare element de tratament (fascicul sau arc) poate fi modificat folosind opţiunile furnizate în
zona funcţiilor.

Figura 101 

Cum se poziţionează elementele de tratament

Este posibilă reglarea poziţiei elementelor de tratament utilizând imaginile 3D (a se consulta p.
252).

Proprietăţi

Proprietăţile unui element de tratament selectat pot fi accesate făcând clic pe Properties (a se
consulta p. 201).

Delete

Pentru a elimina elementul de tratament din planul de tratament, faceţi clic pe Delete.

Unghiuri şi Margini

Figura 102 
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Opţiuni

Puteţi modifica definiţiile unghiurilor (Table, Gantry, Coll.) pentru toate fasciculele şi arcurile de
tratament în grupul de tratament, folosind zona de selecţie numerică. Pentru tratamentele prin
radioterapie, puteţi defini unghiurile de pornire şi oprire ale cadrului.

Puteţi modifica parametrul Margin din jurul PTV în grupul de tratament folosind zona de selecţie
numerică.

Puteţi optimiza rotaţia colimatorului pentru elementele de tratament MLC făcând clic
acest buton.

Marginile trebuie să fie suficient de largi pentru a considera incertitudinile de poziţionare şi pe-
numbra MLC.

Faceţi clic pe butonul de lângă fiecare zonă de selecţie numerică (unghiuri şi marje)
pentru a deschide o casetă de dialog în care valorile tuturor elementelor din grupul de
tratament pot fi modificate individual.

Puteţi modifica definiţiile unghiului sau marginii folosind zonele de selecţie numerică.

Direcţie rotaţie cadru

Opţiuni

Pentru a modifica rotaţia cadrului în sensul acelor de ceasornic (CW) şi sensul invers
acelor de ceasornic (CCW) pentru un element de tratament arc, faceţi clic acest buton.

NOTĂ: Când inversaţi sensul de rotaţie, unghiurile Gantry Start şi Gantry Stop sunt de
asemenea inversate.
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NOTĂ: Când butonul CW/CCW este marcat cu un semn de exclamare, acesta indică faptul că
arcul constă în mai mult decât o porţiune.
 

Direcţia de rotaţie a cadrului poate fi amestecată în diferite etape a planului de procesare,
de exemplu forme MLC sunt reflectate din cauza inversării rotaţiei cadrului sau materialele
imprimate nu menţionează explicit direcţia de rotaţie selectată. Verificaţi înainte de
tratament dacă direcţia corectă de rotaţie a cadrului a fost importată în sistemul dvs. R&V
şi este afişată în consola Linac.

Cone Diameter

Pentru elementele arcului circular, diametrul implicit al conului este definit iniţial în cadrul p. 185.
Ulterior, sunt furnizate în zona funcţiilor diverse opţiuni de modificare a diametrului.

Figura 103 
• Diametrul poate fi introdus direct în câmpul furnizat. Dacă introduceţi un diametru care nu este

definit în profilul aparatului folosit (a se consulta p. 182), este ales cel mai apropiat diametru.
• Diametrul poate fi, de asemenea, modificat glisând cursorul diametrului de la stânga (diametrul

cel mai mic) la dreapta (cel mai mare diametru).

Făcând clic pe această pictogramă se optimizează diametrul elementului de
arc al formei PTV. Dacă faceţi clic pe butonul drept pe elementul de tratament,
Optimize diameter în meniu, se execută aceeaşi funcţie ca pictograma.

Ponderea elementelor de tratament

Figura 104 

Făcând clic pe pictograma Open Weighting Dialog pentru a deschide caseta
de dialog conţinând informaţii privind ponderea relativă între elementele de tra-
tament.
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Modificare factor pondere

Factorii relativi de ponderare pot fi modificaţi pentru fiecare element de tratament.

Figura 105 

Fascicule în HybridArcs

Pentru elementele HybridArc, numărul fasciculelor IMRT poate fi modificat utilizând butonul Beam
No. Acest buton este activ dacă fasciculele IMRT nu sunt optimizate.

Valoare MU

Valoarea MU calculată pentru elementele de tratament când prescrierea este optimizată (de
exemplu folosind butonul Refresh MU) este prezentată aici.

Adăugarea sau eliminarea unui arc sau fascicul schimbă planul de tratament, astfel încât
planul de tratament să nu mai îndeplinească prescrierea. În acest caz, trebuie să faceţi clic
pe Refresh MU.

Făcând clic pe Refresh MU nu garantează că parametrii relevanţi vor fi modificaţi. Trebuie
să revizuiţi manual informaţiile rezultate ale planului de tratament.

Adăugarea Grupurilor de tratament
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Modificarea Proprietăţilor elementelor de tratament

Figura 106 

Filă Funcţie

Properties Puteţi edita numele alocat elementului de tratament.

Jaws

Puteţi edita informaţiile de poziţionare pentru fălcile Linac în cazul tratamentelor
MLC:
• Automatic: fălcile sunt automat mutate şi optimizate individual pentru fiecare

element de tratament.
• Manual: puteţi defini manual poziţiile fălcilor fără a considera forma câmpului
şi a formei. De asemenea, aceste poziţii ale fălcii pot fi modificate manual
dacă este necesar în timpul planificării (a se consulta p. 266).
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7.4.6 Optimizarea elementelor de tratament şi a colimatoarelor

Informaţii generale

iPlan RT Dose vă permite să sortaţi şi optimizaţi automat elementele de tratament şi
colimatoarele, astfel încât tratamentul să fie executat mai eficient.

Optimizarea elementelor de fascicul

Figura 107 

Componentă Funcţie

Optimize Element
Delivery

Sortează ordinea fasciculelor Linac, astfel încât mişcările acceleratorului/
mesei sunt cele mai eficiente.

Distribute Elements
Equally Distribuie elementele pentru o eficienţă mai mare a Linac/mesei.

Weight Elements Pro-
portionally (doar Con-

formal Beam)

Stabileşte ponderea elementului astfel încât toate fasciculele să fie
cântărite egal.

Optimize All Collima-
tor Angles

Modificaţi unghiul colimatorului pentru fiecare fascicul, astfel încât să se
potrivească corespunzător formei PTV. Pentru a realiza acestea pentru
un fascicul individual:
• Selectaţi fasciculul şi apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afi-
şa conţinutul meniului.

• Alegeţi Optimize Collimator Angle.
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Optimizarea elementelor arc

Figura 108 

Componentă Funcţie/Utilizare

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimizează atât rotaţia cadrului cât şi sortarea
elementului.

• Gantry Rotation: Optimizează direcţia de rotaţie a cadrului (CW/
CCW) pentru o mai mare eficienţă.

• Element Sorting: Sortează ordinea arcurilor, astfel încât mişcările Li-
nac/mesei sunt cele mai eficiente.

Weight Elements Pro-
portionally (cu excep-

ţia HybridArc)

Stabileşte ponderea elementului astfel încât toate fasciculele să fie
cântărite egal.

Optimize All Collima-
tor Angles

Modificaţi unghiul colimatorului pentru fiecare fascicul, astfel încât să se
potrivească corespunzător formei PTV. Pentru a realiza acestea pentru
un fascicul individual:
• Selectaţi fasciculul şi apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afi-
şa conţinutul meniului.

• Alegeţi Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (doar ar-

curi circulare)

Optimizează diametrul elementelor individuale de arc la forma PTV. Con-
sultaţi p. 199.

Optimize to Common
Diameter (doar arcuri

circulare)

Optimizează diametrul tuturor elementelor de arc la forma PTV. Consul-
taţi p. 199.
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7.4.7 Blocarea Grupurilor de tratament şi a elementelor

Informaţii generale

Funcţiile de blocare şi îngheţare sunt furnizate în conţinutul meniului atunci când apăsaţi pe
butonul drept al mouse-ului pe grupul de tratament sau elementul individual de tratament (fascicul
sau arc).
Odată ce sunteţi mulţumiţi că grupurile şi elementele de tratament au fost planificate şi poziţionate
corect, puteţi utiliza funcţiile de blocare şi de îngheţare a preveni alte modificări.
Funcţiile de blocare şi îngheţare nu sunt disponibile dacă optimizarea IMRT (a se consulta p.
309) nu a fost finalizată. În astfel de cazuri, butonul Remove IMRT Optimization în zona funcţiilor
vă permite să deblocaţi planul pentru mai multe modificări.
Funcţiile de blocare şi îngheţare nu sunt disponibile pentru toate grupurile şi elementele de
tratament IMRT.
Funcţiile de blocare şi îngheţare pot fi utile dacă doriţi a repoziţiona un grup de tratament, cu
intenţia de a revizui efectul asupra histogramei volumul dozei. În timpul fantomei QA, puteţi, de
asemenea dori să schimbaţi unghiul fasciculului fără a modifica câmpul de radiaţie. Dacă detectaţi
o posibilă coliziune a cadrului, aţi putea dori să modificaţi setările cadrului în timp ce continuaţi cu
actualul câmp de radiaţie definit.

Cum se blochează grupurile de tratament

Faceţi clic pe Lock all elements, pentru a bloca toate elementele tratamentului fără grupul de
tratament selectat. Acestea sunt afişate în listă cu un simbol de blocare.

Figura 109 

Cum se deblochează grupurile de tratament

Faceţi clic pe Unlock all elements pentru a elimina blocarea, astfel încât elementele de tratament
în cadrul grupului de tratament selectat să poată fi modificate.

Figura 110 
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Cum se blochează elementele individuale de tratament

Faceţi clic pe Lock, pentru a bloca elementul de tratament selectat şi a aloca un simbol de
blocare în cadrul listei.
Pentru a elimina blocarea astfel încât elementul de tratament să fie modificat din nou, selectaţi
elementul Unlock din meniu care este prezentat ulterior.

Figura 111 

Cum se îngheaţă elementele individuale de tratament

Faceţi clic pe Freeze Shape(s), pentru a îngheţa câmpul de radiaţie pentru elementul de
tratament selectat. În acest caz, în listă este afişat un simbol de semi-blocare.

Figura 112 
Cu funcţia Freeze Shape(s) activată, fălcile primare şi dimensiunea şi forma câmpului
colimatorului nu sunt modificate dacă modificările sunt realizate pentru:
• Unghiuri fascicul/arc
• Poziţie grup de tratament
• Marjă PTV
• Roluri şi contururi obiect

Pentru tratamentele MLC, de exemplu, acesta poate preveni mişcările neintenţionate ale
lamelelor.

Cum se dezgheaţă elementele individuale de tratament

Pentru a reactiva modificările automate ale câmpului relevant de radiaţie:
• Selectaţi elementul din meniu Unfreeze Shape(s).
• Apăsaţi pictograma Reset manual changes to shape (a se consulta p. 269) în imaginea

ochiului fasciculului pentru a actualiza afişarea.
Modificarea automată este automat reactivată dacă:
• Este selectat un nou profil al aparatului (a se consulta p. 182) pentru grupul de tratament

actual.
• Modalitatea de tratament este convertită (a se consulta p. 194).

NOTĂ: În cazurile de tratamente arc dinamic, modificările automate sunt de asemenea reactivate
automat dacă arcurile sunt mărite, sau dacă unghiurile mesei sunt modificate în harta de coliziune
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(modificările în harta de coliziune pot modifica unghiul mesei cu până la 180°). În ambele cazuri,
sunt create câmpuri de radiaţii suplimentare, având ca rezultat repetarea adaptarea lamelelor.
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7.5 Calculare dozaj

Informaţii generale

Puteţi schimba parametrii pe care iPlan RT Dose îi utilizează pentru a calcula doza pentru un
plan. De asemenea, puteţi alege să calculaţi doza folosind algoritmii Monte Carlo şi fascicul de tip
creion.

Cum se stabilesc parametrii de calculare a dozei

Etape

1.

Selectaţi obiectul RTPlan din zona funcţiilor.

2. Faceţi clic pe Properties în fila Functions din zona funcţiilor pentru a deschide caseta de
dialog Properties.

Casetă de dialog RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figura 113 
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Elementele ferestrei de dialog

Nr. Componentă Funcţie

① Dose Resolution

Rezoluţia dozei utilizată ca bază pentru definirea calculări grilei (a se
consulta p. 83). Acesta este utilizat:
• Pentru prescriere şi calcularea volumului dozei 3D.
• Ca valoare implicită pentru calculaţiile DVH şi IMRT.
• Pentru salvarea matricelor de dozare (a se consulta p. 277).

De asemenea, această setare poate fi modificată în caseta de dialog
DVH (p. 221).

② Finer for Small
Objects

Pentru a vă asigura că dimensiunea grătarului poate fi modificată auto-
mat pentru a permite calcularea precisă a dozei chiar şi în cazul struc-
turilor foarte mici, se recomandă această opţiune.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Punctele min/max de dozaj sunt calculate prin căutarea pe o grilă foar-
te fină pentru punctul minim şi maxim de dozaj. Se recomandă utiliza-
rea acestei opţiuni pentru a calcula punctele min/max de dozaj precis
în regiunile de pantă ale dozelor ridicate. Dacă această opţiune nu es-
te selectată, rezoluţia grătarului este aceeaşi cu rezoluţia utilizată pen-
tru calcularea DVH.

④ Arc Calculation
Step

Utilizând lista derulantă, puteţi defini (în grade) intervalul de spaţiere al
fasciculului ce va fi utilizat pentru tratamentele cu arc circular pe baza
algoritmului conului circular.

⑤ Heterogeneity
Correction

Dacă această opţiune este selectată, variaţiile în densitatea ţesutului
sunt luate în considerare în timpul calculării dozajului şi lungimea căii
este corectată în consecinţă. Dacă această opţiune nu este selectată,
ţesutul prin care fasciculul trece este presupus a fi echivalent cu apa.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Dacă planul de tratament conţine PTV-uri multiple, doar acele elemen-
te de tratament alocate special fiecărui PTV sunt considerate pentru
normalizare, în conformitate cu dozajul dorit. Acest fapt este util în spe-
cial în cazul elementelor PTV-urilor concurente. Cu toate acestea, afi-
şarea dozajului ia întotdeauna în considerare efectul tuturor elemente-
lor de tratament. Se furnizează un mesaj corespunzătoare de informa-
re în caseta de dialog Plan Status (a se consulta p. 285) dacă
această opţiune este activată.
O optimizare separată poate conduce la o subestimare a dozei faţă de
PTV-uri.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Dacă această opţiune este activată, punctele de reprezentare generate
sunt alocate prescrierii actuale a dozajului (a se consulta p. 167). De
asemenea, aceste valori sunt exportate în timpul exportării DICOM (a
se consulta p. 379).

Setări suplimentare

Setările suplimentare sunt disponibile pentru:
• Proprietăţi plan. Consultaţi p. 161.
• Algoritm Monte Carlo. Consultaţi p. 211.

Dacă nu selectaţi caseta de validare Heterogeneity Correction, acesta poate rezulta o
echivalenţă incorectă a adâncimii.

Verificare resurse de memorie

Pentru a verifica cantitatea de memorie liberă a sistemului:

Calculare dozaj
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Etape

1. Selectaţi obiectul RTPlan din zona funcţiilor.

2.

Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi alegeţi Memory
Information. Caseta de dialog Memory furnizează detalii privind memoria disponibilă.
Valorile estimate de memorie sunt valide doar dacă iPlan RT Dose funcţionează exclusiv:
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7.5.1 Despre Algoritmi Monte Carlo şi fascicul de tip creion

Informaţii generale

Puteţi comuta între algoritmii de tip Monte Carlo şi fascicul de tip creion pentru calcularea
dozajului.
NOTĂ: Opţiunea nu este disponibilă pentru Arcuri circulare deoarece planificarea dozajului pentru
aceste tratamente se bazează pe algoritmul dozajului conului circular.
 

Comparaţie algoritm

Componentă Funcţie

Pencil beam

Algoritmul de calcul al dozei fascicul de tip creion este un algoritm rapid, eficient
Cu toate acestea, se aplică următoarele restricţii:
• Pierderea echilibrului lateral al electronului secundar nu este luată în conside-

rare. Se petrece astfel când fasciculul trece prin ţesut eterogen sau este di-
recţionat aproape de suprafaţa ţesutului.

• Corectarea lungimii de cale asigură acurateţea calculării dozajului în direcţia
fasciculului, chiar dacă fasciculul trece prin eterogenităţi în calea spre ţesut.

Monte Carlo

Algoritmul de calcul Monte Carlo se bazează pe statistică de eşantionare şi es-
te util în special pentru zonele eterogene de ţesut (de exemplu tratamentele
plămânilor).
Varianţa medie statistică poate fi selectată în caseta de dialog RTPlan Proper-
ties (a se consulta p. 211).
• Cu cât este mai mare acurateţea dorită, cu atât este mai scăzută varianţa sta-

tistică, şi cu atât mai mare timpul de calcul.
Prin urmare, trebuie să faceţi un compromis între acurateţe şi timpul de calcul.

Trebuie să verificaţi rezultatul calculării dozajului (a se consulta p. 215 şi p. 221).

Cum se comută între Monte Carlo/fascicul de tip creion

Etapă

Faceţi clic pe butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip creion pentru a comuta între algo-
ritmii de tip Monte Carlo şi fascicul de tip creion.

Calculare dozaj
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7.5.2 Calcul Monte Carlo

Afişare Monte Carlo

Opţiuni

Dacă butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip creion este activat (galben), cal-
culul dozajului se va baza pe algoritmul de dozaj Brainlab Monte Carlo dacă este ac-
ceptat de profilul aparatului (a se consulta p. 181).

Figura 114 

Sistemul calculează acum doza necesară pentru întreg volumul 3D ce urmează a fi tratat.
În funcţie de setarea fasciculului şi setările selectate în caseta de dialog Dose Display (a se
consulta p. 219), timpul de finalizare pentru acest calcul poate varia. În zona funcţiilor se prezintă
o bară corespunzătoare de progres.

Figura 115 
Odată ce calculul a fost finalizat, informaţia corespunzătoare poate fi afişată în modul de
vizualizare a imaginilor.
Setările, cum ar fi rezoluţia spaţială şi varianţa medie definită pentru algoritmul Monte Carlo în
caseta de dialog Dose Display sunt indicate a fi peste scala dozajului.
Se prezintă şi parametrii actuali calculaţi pentru volumul 3D.

Cum se modifică setările Monte Carlo

Etape

1. Deschideţi caseta de dialog RTPlan Properties (a se consulta p. 207).
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Etape

2.

Puteţi schimba următoarele setări în secţiunea Monte Carlo a filei RTPlan Properties:
• Spatial Resolution: specifică rezoluţia spaţială (dimensiunea grătarului de dozaj) ce

urmează a fi utilizată pentru calcularea volumului 3D. Acurateţea calculării volumului 3D
depinde de rezoluţia spaţială definită şi nu este îmbunătăţită prin creşterea măririi, de
exemplu. Nu se realizează un calcul de adaptare a dozajului.

• Mean Variance: limitează varianţele statistice în valoarea dozei per voxel pentru a faci-
lita distribuirea precisă şi netedă a dozei.

Dose Result type:
• Dose to medium: această setare implicită calculează doza actuală de energie bazată

pe doza absorbită în ţesut.
• Dose to water: această setare opţională calculează doza actuală de energie bazată pe

doza absorbită în apă.
MLC Model: pentru selecţie sunt furnizate două şabloane MLC:
• Accuracy optimized: dacă această opţiune este selectată, MLC este modelată cu for-

ma actuală a lamelei (de exemplu limbă-şi-canelură sau proiectul etapei) pe baza profi-
lului selectat al aparatului (a se consulta p. 181) şi a lua în considerare scurgerile lame-
lei.

• Speed optimized: cu această opţiune, un MLC „ideal” este modelat pe baza presupu-
nerii că nu are loc scurgerea lamelelor. Aceasta scurtează timpul necesar de calcul.

Notiţe privind Utilizarea algoritmului Monte Carlo

Când se utilizează algoritmul de dozare Monte Carlo (a se consulta Pagina 207), întotdeauna este
calculat un volum de dozaj 3D în conformitate cu setările de mai sus, indiferent dacă setarea
Calculate 3D Dose Volume este activată în cadrul casetei de dialog Dose Display (a se consulta
p. 219).
• Combinarea setării Calculate 3D Dose Volume cu calculul dozei Monte Carlo poate creşte

necesitatea de interpolare din cauza diferenţelor în rezoluţia spaţială a ambelor volume.
• Mai multe informaţii despre algoritmii Brainlab Monte Carlo sunt furnizate în cadrul Ghidului de

referinţă tehnică, Fizica Brainlab.

De asemenea, algoritmii de dozare Monte Carlo consideră împrăştierea retrogradă din
ţesuturile înconjurătoare. Asiguraţi-vă întotdeauna că scanaţi o zonă adecvată a
pacientului (contur extern în direcţia X – Y, şi cel puţin 50 mm deasupra şi sub PTV în
direcţia Z).

La revizuirea distribuţiei dozei pentru obiectele din interiorul ţesuturilor osoase, trebuie să
luaţi în considerare diferenţa între Dose to water şi Dose to medium, alegând setarea
corespunzătoare.

Dacă şablonul MLC furnizat pentru Monte Carlo nu conţine suficiente detalii, şablonul
Speed optimized poate fi utilizat în mod implicit, deşi aţi selectat şablonul Accuracy
optimized.

Precizia calculării dozei depinde de grila de rezoluţiei definită de utilizator. Valoarea
utilizată pentru aprobarea planului final de tratament trebuie să fie cât mai mică posibil şi
nu mai mare de 5 mm. În cazul obiectelor mici cu o dimensiune mai mică de 30 mm, se
recomandă valorile de 3 mm sau mai puţin.
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7.5.3 Calcul fascicul de tip creion

Afişare fascicul de tip creion

Opţiuni

Dacă butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip creion este inactivat, calculările
dozei se vor baza pe algoritmul de dozare fascicul de tip creion Brainlab.

Figura 116 

În acest caz, setarea implicită a sistemului calculează doar doza necesară pentru secţiunea
afişată în prezent. Acest calcul este realizat relativ rapid.

Cum se calculează doza pentru volumul 3D

Când doriţi să calculaţi doza prin Volumul 3D, doza este calculată o dată pentru întregul volum, şi
apoi afişată întotdeauna când se derulează prin secţiuni.
Alternativa este de a calcula per secţiune. Doza este calculată pentru fiecare secţiune şi trebuie
să aşteptaţi actualizarea atunci când derulaţi.

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Dose Display din bara de instrumente pentru a deschide caseta de
dialog Dose Display:

2. Pentru a calcula doza pentru întregul volum 3D ce urmează a fi tratat, activaţi Calculate
3D Dose Volume în secţiunea Settings. Acest calcul poate dura câteva secunde.

Calculare dozaj

În zona funcţiilor se prezintă o bară corespunzătoare de progres în timpul calculării dozei.

Figura 117 
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Odată ce calculul a fost finalizat, informaţia corespunzătoare poate fi afişată în modul de
vizualizare a imaginilor.
Rezoluţia spaţială definită pentru algoritmul fascicul de tip creion din caseta de dialog Dose
Display (a se consulta p. 220) este indicată în milimetri deasupra scalei dozei.
În cazul tratamentelor de radioterapie, un interval de spaţiere implicit al fasciculului de 10° este
utilizat de algoritmul de dozare fascicul de tip creion.

Calculare dozaj
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7.6 Vizualizare Distribuire doză
7.6.1 Afişare distribuire doză

Informaţii generale

Odată ce doza a fost calculată conform prescrierii alese de dvs., puteţi vizualiza distribuirea dozei.

Cum să afişaţi distribuirea dozei

Etapă

Faceţi clic pe butonul Show Dose.

NOTĂ: Afişajul (doză de spălare sau linii izodoză) se bazează pe setările dvs. din caseta de
dialog Dose Display (a se consulta p. 219).
 

Afişare Izodoză 2D

①

Figura 118 
Distribuirea dozei (linii izodoză sau doză de spălare) este afişată pe baza setării fasciculului sau
arcului pe care le-aţi creat în planul de tratament.
De asemenea, este prezentat nivelul dozei ① partea dreaptă a modului de vizualizare a
secţiunilor, pe baza setărilor dvs. din caseta de dialog Dose Display (a se consulta p. 219).

Opţiuni

Apăsaţi de două ori pe numărul dozei pentru a afişa izodoza ca linie groasă.

Faceţi clic de două ori pe culoarea afişată a dozei pentru a face această linie a izodozei invizi-
bilă. Din nou, faceţi clic de două ori pe numărul sau culoare pentru a o vizualiza din nou.
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Afişare algoritm

Algoritmul selectat de dozare este indicat deasupra scalei dozei:
• Dacă realizaţi un tratament Arc circular (a se consulta p. 181), este utilizat algoritmul conului

circular.
• Dacă realizaţi un tratament de radioterapie arc, radioterapie conformaţională sau IMRT, puteţi

alege între algoritmii de dozaj fascicul de tip creion şi Monte Carlo, în funcţie de profilul
aparatului dumneavoastră (a se consulta p. 207).

• În cazul tratamentelor Arc circular, informaţiile de spaţiere a fasciculului furnizate deasupra
nivelului dozei se bazează pe setările dvs. din caseta de dialog Dose Display (a se consulta p.
219).

Doza din jurul regiunii de interes trebuie să fie verificată folosind funcţiile de măsurare.

Precizia afişării dozajului

Precizia afişării dozajului depinde de diverşi parametri. Dacă doza este afişată în reconstrucţii (de
exemplu în fila Overview), doza poate fi de asemenea afişată între secţiunile setului de referinţă.
În alte moduri de vizualizare, care afişează secţiunile de referinţă în mod direct, doza este afişată
în planul secţiunii. Astfel se pot determina afişări diferite ale dozajului în imaginile de reconstrucţii
şi secţiuni, deşi este afişată aceeaşi regiune a setului de imagini.

Cum se afişează doza 3D

Figura 119 
Pentru a afişa distribuirea dozei în suprafaţa obiectelor tridimensionale:

Etape

1. Deschideţi fila Overview sau Irradiation Plan în ecranul principal.

2. Selectaţi butonul View Types din modul de vizualizare 3D a obiectelor, şi selectaţi Ob-
jects sau 3D.

Vizualizare Distribuire doză
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7.6.2 Afişarea Pragului implicit al dozei

Cum se afişează valoarea pragului de doză

Etapă

Faceţi clic pe butonul Threshold pentru a afişa valoarea implicită a pragului definit (de exemplu
pentru acoperirea maximă PTV) în caseta de dialog Dose Display (a se consulta p. 219).

De asemenea, este prezentată scala dozei în partea dreaptă a modului de vizualizare a
secţiunilor, pe baza setărilor dvs. din caseta de dialog Dose Display (a se consulta p. 219).
NOTĂ: Algoritmul selectat de dozare (a se consulta p. 207) este indicat deasupra scalei dozei.
 

Afişare prag

①

Figura 120 
Toate structurile ce primesc o doză mai mare decât valoarea prag implicită sunt afişate în
culoarea roz, indiferent de schema de culori selectate.
Dacă doriţi să modificaţi temporar valoarea pragului implicit, puteţi face astfel prin poziţionarea
mouse-ului pe scala dozei, ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului, şi glisând mouse-ul ① sus
sau josul nivelului, până când este stabilită valoarea dorită.
Structurile care primesc o doză mai puţin de această valoare sunt afişate în culoarea originală
conform schemei de culori selectată.
NOTĂ: Modificarea pragului dozei în timpul vizualizării afişajului tridimensional vă permite să
verificaţi doza suprafeţei şi a analiza scăderea dozei.
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7.6.3 Comutarea Afişajului fluenţă

Informaţii generale

Odată ce optimizarea dozei a fost finalizată (a se consulta p. 309), butonul Toggle fluence
display este afişat pentru tratamentele IMRT în zona de vizualizare a imaginii ochiului fasciculului
(a se consulta p. 263) a etapei Treatment Planning.

Cum se comută afişajul fluenţei

Etapă

Faceţi clic pe butonul Toggle fluence display pentru a comuta între modul de vizualizare a fas-
ciculului şi harta de fluenţă.

Comutare mod de vizualizare

① ②

Figura 121 

Nr. Componentă

① Afişare secvenţiere lamele

② Hartă de fluenţă

Harta de fluenţă seamănă cu rezultatul de optimizare selectat din lista derulantă Select Result
din zona funcţiilor etapei Dose Optimization (a se consulta p. 309).
Diferenţa este că în etapa Treatment Planning, rezultatul optimizării a fost transferat secvenţierii
lamelelor, astfel încât distribuirea actuală a fasciculelor mici şi optimizarea dozei să fie afişate ca
fiind furnizate de colimatorul cu lamele multiple.

Vizualizare Distribuire doză
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7.6.4 Modificarea Setărilor Afişare doză

Informaţii generale

Puteţi modifica diverse opţiuni de afişare în caseta de dialog Dose Display. Acestea includ
schema de culori, afişarea dozei (relativă sau absolută) şi unitatea absolută (cGy sau Gy).
Se furnizează, de asemenea, opţiunile suplimentare de calculare a dozajului pentru algoritmii de
dozaj fascicul de tip creion şi con circular.
De asemenea, se pot afişa informaţiile corespunzătoare dozajului în timpul etapei Object
Creation (a se consulta p. 109).

Cum se activează distribuirea dozei

Etapă

Faceţi clic pe butonul Dose Display din bara de instrumente pentru a deschide caseta de dialog
Dose Display.

Casetă de dialog Dose Display

Figura 122 

Color Tables

În zona Color Tables, selectaţi schema preferată de culori pentru afişarea dozei în modul de
vizualizare a imaginilor.
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Zonă izodoze

Componentă Funcţie

Visible
Puteţi defini praguri Gy specifice în câmpurile furnizate şi a determina dacă
aceste praguri sunt prezentate în modul de vizualizare a imaginilor folosind ca-
setele de validare corespunzătoare.

Preset Activaţi această opţiune pentru a aplica o valoare prestabilită.

Save current Salvaţi setarea curentă ca valoare prestabilită.

Priority Pragurilor selectate li se pot aloca o prioritate de afişare mai mare. Acestea
sunt afişate cu o linie mai groasă a izodozei.

Default Thres-
hold

Puteţi stabili o valoare prag (de exemplu pentru acoperirea PTV maximă) care
poate fi evidenţiată în timpul planificării utilizând funcţia Threshold (a se con-
sulta p. 217).

Zonă setări

Componentă Funcţie

Absolute Dose Unit: Puteţi selecta dacă selectarea informaţiei izodozei ar trebui să fie afişată în
cGy sau Gy.

Dose Scale Puteţi selecta dacă ar trebui folosită o afişare relativă (procentuală) sau
absolută a dozei (valori cGy sau Gy).

Prescr. Percentage: Puteţi defini o valoare absolută a dozei (Relation for Display) pentru a fi
egală cu Prescr. Percentage al dozei planificate.
Acest lucru este relevant în special pentru PTV-uri speciale cu prescrieri
diferite. Dacă Dose Scale este setat la Absolute, procentul prescrierii este
irelevant.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Puteţi selecta opţiuni suplimentare pentru afişarea dozei.
• Butoanele de opţiuni (Dose Lines, Dose Wash, şi Dose Lines and

Wash) sunt furnizate pentru selectare dacă trebuie folosite liniile de izo-
doză, o doză de spălare sau o combinaţie a ambelor.

• Casetele de validare corespunzătoare (Thin Dose Lines şi Show Dose
Wash smoothed) vă permit să determinaţi cum vor fi afişate liniile izo-
dozei şi doza de spălare.

Dose Calculation:

Puteţi furniza opţiunile de afişare a calculării dozei:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) vă permite ca dimensiunea

grătarului 2D să sublinieze afişarea izodozei pentru a fi modificată ma-
nual pentru a permite contururi precise ale izodozei, chiar şi în cazul
unor structuri foarte mici. Acesta nu este utilizat pentru calcule pe baza
algoritmului Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume vă permite calculul unic al informaţiilor do-
zei 3D pentru volumul complet al planului. Distribuirea rezultată a dozei
şi liniile corespunzătoare izodozei pot fi ulterior afişate fără calcul supli-
mentar (a se consulta p. 215). Recalcularea se realizează doar dacă pla-
nul este modificat. Dacă această opţiune nu este selectată, programul
software va calcula doar informaţia actuală privind doza, de exemplu
pentru a afişa secţiunea actuală. Dacă este necesar, informaţia privind
doza va fi apoi recalculată, de exemplu când se afişează următoarea
secţiune scanată. Odată ce această opţiune a fost activată, rămâne ac-
tivă pe parcursul planificării tratamentului. Această opţiune este activată
în mod implicit pentru Object Creation şi Dose Optimization.

Vizualizare Distribuire doză
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7.7 Folosire Histogramă doză volum (DVH)

Informaţii generale

Obiectivul principal al planului de tratament este de a trata o mare parte din volumul tumorii cu o
doză specifică, menţinând pe cât posibil doza primită de ţesuturile normale. Acest raport poate
constitui un criteriu bun pentru evaluarea gradului de optimizare şi poate fi calculat direct din
ecranul histogramei doză-volum prin citirea procentului dozei furnizate ţesutului normal în poziţie
verticală când o parte suficient de mare a tumorii este acoperită de doza necesară.

Cum se deschide DVH

Etapă

Faceţi clic pe butonul Open DVH Dialog din bara de instrumente pentru a deschide o casetă de
dialog ce conţine o histogramă doză-volum. 

Casetă de dialog DVH

Aceasta prezintă raportul între volum şi doză pentru diverse obiecte pe care le-aţi prestabilit.

Figura 123 

Cum să modificaţi intervalul axei

Etape

1. Dacă mutaţi mouse-ul pe săgeţi la capătul axelor Y şi X, axa selectată se transformă în
culoarea roşie.

2.
Puteţi apoi face clic pe săgeată şi să o glisaţi până când intervalul dorit este afişat. Dacă
faceţi clic de două ori pe una din săgeţi, acea axă afişează automat un interval cores-
punzător.
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Modificarea dimensiunii grătarului

Componentă Funcţie

Grid Size
Puteţi modifica dimensiunea grătarului utilizat în DVH fie prin selectarea unei
valori din zona de selecţie Grid Size sau prin tastarea directă a valorii valide în
câmpul corespunzător.

Finer for Small
Objects

Cu funcţia Finer for Small Objects, dimensiunea grătarului pentru obiecte mai
largi se bazează pe valorile definite în zona de selecţie. Pentru obiecte mai mi-
ci, dimensiunea grătarului este calculată folosind cel puţin 10 voxeli pentru fie-
care dimensiune din cadrul PTV sau OAR.

Recalc Această funcţie vă permite să recalculaţi DVH-ul după ce schimbaţi parametrii
grilei.

Afişare doză

Figura 124 
Doza maximă, minimă şi medie primită de structura selectată este afişată în partea superioară a
zonei graficului.

Figura 125 
Dacă mutaţi mouse-ul pe grafic, se afişează un câmp de text suplimentar sub informaţiile privind
doza. În funcţie de structura selectată (a se consulta p. 226), informaţia afişată aici include doza
în conformitate cu poziţia mouse-ului, volumul structurii de referinţă primind cantitatea de doză
afişată, şi, după caz, informaţiile privind indexul conformităţii (a se consulta p. 230).

Doză medie

Doza este calculată pe o reţea determinată de rezoluţia dozei. Doza medie este apoi suma
dozelor corespunzătoare fiecărei punct al grilei din interiorul obiectului selectat împărţită la
numărul total al punctelor grilei din obiectul selectat.

Raport dozare PTV

Această valoare este afişată dacă valoarea din DVH este diferită decât cea pentru planul general.

Exportare

Butonul Export to Clipboard vă permite să exportaţi un set complet de histograme în Aria de
transfer a sistemului de operare Windows şi a copia aceste valori într-un program de editare a
fişelor de date la alegerea dvs.
• Datele sunt formatate într-o listă cu două sau trei coloane, dacă graficul normal al ţesutului este

afişat sau nu.
• Coloanele sunt separate prin file şi formatate cu unităţile definite de măsurare (a se consulta p.

226).

Folosire Histogramă doză volum (DVH)
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Notă de siguranţă

Trebuie să verificaţi întotdeauna rezultatul calculării dozei, de exemplu folosind informaţiile
furnizate în modul de vizualizare a planificării.
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7.7.1 DVH diferenţial şi standard

Afişare DVH diferenţial

Caseta de validare Differential DVH în zona Display Options activează o histogramă diferenţială
unde puteţi vedea cât din volumul primit primeşte o anumită doză.

Figura 126 
• Valorile dozelor în punctele grilei cu o dimensiune predefinită a etapei sunt calculate şi

împărţite în intervale de dozare de 1%.
• Este determinat numărul de puncte localizate într-un anumit interval de dozare, iar aceste

numere sunt divizate în histograma diferenţiată doză-volum privind numărul de puncte al grilei
localizate în contururile obiectului în cauză.

• Informaţiile privind Indexul de conformitate nu sunt prevăzute pentru afişarea DVH diferenţial.

Folosire Histogramă doză volum (DVH)
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Afişare DVH standard

Dacă caseta de validare Differential DVH în zona Display Options este dezactivată, o
histogramă cumulativă este afişată unde puteţi vedea cât din volum primeşte cel puţin doza
selectată.

Figura 127 
• Această histogramă standard doză-volum afişează un rezumat al elementelor în DVH

diferenţial. Rezumarea începe la valoarea cea mai mare a dozei şi se încheia la valoare dozei
în care este afişat pixelul în grafic.

• O abordare pentru înţelegerea DVH este de a considera volumul unei doze stabilite ca volum
conţinut de suprafaţa izodozei a unei anumite doze. Dacă volumul izodozei se extinde peste
obiectul în cauză, se afişează doar porţiunea volumului localizat în interiorul suprafeţei izodozei
respective şi cel al obiectului selectat.

• Informaţiile privind Indexul de conformitate sunt prevăzute pentru afişarea DVH standard (a se
consulta p. 230).
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7.7.2 Opţiuni DVG suplimentare

Definire unitate de măsurare

Unităţile de măsurare utilizate în DVH pentru a reprezenta volumul şi doza pot fi modificate
folosind ① pictogramele + ② de mai jos.

Figura 128 

① ②

Figura 129 

Selectarea obiectelor

În lista Objects sunt listate toate obiectele predefinite, permiţându-vă să afişaţi raportul total al
volumului dozei sau o valoare separată pentru obiectele individuale.

Figura 130 
Afişajul DVH este adaptat în funcţie de selecţia dumneavoastră din lista derulantă şi obiectele
selectate din câmpul listei.
Dacă, de exemplu opţiunea Target Volumes, este selectată din lista derulantă, DVH va prezenta
un grafic colorat codat corespunzător pentru fiecare PTV definit.

Figura 131 
Dacă este selectat un singur PTV; volumul 100% de normalizare este afişat în partea inferioară
stânga a DVH.

Folosire Histogramă doză volum (DVH)
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Figura 132 
Această valoare este calculată prin cumularea punctelor grilei obiectului selectat. Poate diferi de
la cel mai precis, volum bazat pe contur furnizat în fila Plan Content.

Volumul de normalizare prezentat în legenda de sub DVH depinde de dimensiunea
grătarului de calcul. Această valoare poate diferi de volumul calculat pentru obiectul voxel
original şi este indicat în fila Plan Content.

Funcţie Normal Tissue Graph

①

Figura 133 
Dacă este selectă caseta de validare Normal Tissue Graph în zona Display Options, volumul
ţesutului normal ce primeşte doza indicată este afişat ca o curbă albastră ①.

CREAREA UNUI PLAN DE TRATAMENT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 227



Funcţie Interpolate Graph

① ②

Figura 134 

Nr. Componentă

① Afişare interpolare

② Afişare cu valori actuale

Activarea casetei de validare Interpolate Graph interpolează afişarea graficului. Dacă această
casetă de validare este dezactivată, se folosesc în schimb valorile actuale.

Funcţia Show Constraints

①

②

Figura 135 
Caseta de validare Show Constraints poate fi utilizată pentru a activa/dezactiva fixările definite
(de exemplu, ① + ②).

Folosire Histogramă doză volum (DVH)
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Figura 136 
Dacă mutaţi mouse-ul peste o restricţie a unui grafic, se afişează câmpul de text suplimentar
indicând structura relevantă, setările fixării şi procentajul dozei.
Mai multe informaţii despre şabloanele de fixare sunt furnizate în p. 173.
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7.7.3 DVH Index de conformitate

Informaţii generale

Dacă selectaţi o structură PTV în caseta de dialog DVH (a se consulta p. 226) şi selectaţi un afişaj
DVH standard (a se consulta p. 224), mişcând mouse-ul pe grafic, se afişează un câmp de text
conţinând informaţii privind indexul de conformitate.

① ②

Figura 137 
• Indexul de conformitate indică cât de precis se potriveşte volumul distribuirii dozei cu

dimensiunea şi forma volumului ţintă, în timp ce se consideră ţesuturile normale.
• Sunt furnizate un Index de conformitate RTOG (CI) ① şi un Index de conformitate Paddick

(IPCI) ②.
NOTĂ: Sunt furnizate doar informaţiile IPCI în timpul comparaţiei planului (a se consulta p. 240).
 

NOTĂ: Indexul de conformitate RTOG corespunde conformităţii uzuale RTOG dacă întregul PTV
primeşte cel puţin doza indicată.
 

Calculare index de conformitate

Valorile indexului de conformitate afişate în DVH sunt calculate astfel:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volumul PTV primind cel puţin doza D.

VTOTAL(D) Volumul întregului ţesut primind cel puţin doza D.

VNORMAL(D) Volumul ţesutului fără PTV primind cel puţin doza D.

VPTV Volumul PTV.

• Valoarea CI variază între: 1 – ∞. Valoarea ideală este 1.
• Valoarea pentru IPCI variază între: 0 – 1. Valoarea ideală este 1. Valorile sunt exprimate drept

procentaje.
Mai multe informaţii despre indexurile de conformitate sunt furnizate în următoarea publicaţie:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Index de conformitate pentru mai multe PTV-uri

În cazul în care un plan are mai multe PTV-uri, se ia în considerare tot ţesutulu normal pentru a
calcula Indexul de conformitate pentru un PTV, chiar şi ţesutul normal adiacent altor PTV-uri care
primeşte doza definită.

Folosire Histogramă doză volum (DVH)
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7.8 Planificare tratament pentru detectarea dinamică
a tratamentelor cu ExacTrac Vero

7.8.1 Prezentare generală

Informaţii generale

În timpul planificării tratamentului trebuie luată în considerare deplasarea fasciculului pentru a
asigura ca organele în situaţie de risc nu vor primi o doză semnificativ mai mare ca cea prezisă în
planificarea bazată pe 3D. Dacă un set de date 4D-CT este disponibil pentru a estima ţinta şi/sau
organele aflate în situaţie de risc, luaţi în considerare că ţinta s-ar putea deplasa cu o amplitudine
diferită şi în jurul unei poziţii mediane diferite în timpul diferitelor fracţiuni ale tratamentului. În
general, fasciculele trebuie ţinute şi mai departe de OAR-urile comparativ cu planificarea pentru
tratamentele „statice”.

Compatibilitatea metodelor de furnizare a tratamentului cu detectare dinamică

Nu toate metodele de furnizare a tratamentului pot combinate în prezent cu detectare dinamică.
Vă rugăm să consultaţi Ghidul de utilizare clinică, ExacTrac Vero sau un specialist de asistenţă
Brainlab.

Disponibilitate

Puteţi utiliza doar planuri de tratament care au semnalizatorul Dynamic tracking activat când
planul este creat în cadrul iPlan RT Dose 4.5. De fiecare dată când acest semnalizator este setat,
acceleratorul nu va permite alt tratament decât cel din modul de urmărire dinamică. În cazul
tratamentelor pentru care semnalizatorul nu a fost setat, accesarea modului de urmărire dinamică
nu este posibilă.

Cum să activaţi detectarea dinamică în iPlan RT Dose

Etapă

Activaţi caseta de validare Enable Dynamic Tracking în detaliile aparatului în fila Properties a
dialogului Treatment Group.
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Indicatorul Interval înclinare

Indicatorul interval înclinare este afişat automat pe ecranul Beam's Eye View în iPlan RT Dose,
dacă semnalizatorul pentru urmărire dinamică a fost activat. Acesta este reprezentată de căsuţa
cu liniuţe ①. Dimensiunea indicatorului intervalului înclinării este determinată de lamele MLC cele
mai exterioare.

①

Figura 138 

Planificare tratament pentru detectarea dinamică a tratamentelor cu ExacTrac Vero
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7.9 Limitarea planificării tratamentului pentru MLC-
uri specifice

Informaţii generale

În funcţie de sistemul de tratament utilizat, s-ar putea ca poziţiile lamelelor adaptate automat să
nu corespundă exact conturului câmpului. Dacă MLC are restricţii hardware, cum ar fi lipsă
interdigitizare (interpenetrare a lamelelor opuse), lamele cu protecţie, overtravel limitat (deplasare
a lamelelor de la axul central), spaţiu între lamele statice (de exemplu Siemens 3-D MLC, Elekta
MLCi, MLCi2 sau Agility), forma lamelelor nu va fi cea dorită.
Secvenţele de lamele pentru arcurile dinamice şi fasciculele IMRT trebuie, de asemenea, să fie
conforme cu cerinţele echipamentului şi uneori pot să nu arate conform aşteptărilor. Acestea sunt
limitări materiale şi, prin urmare, nu pot fi depăşite, deşi adaptarea automată a lamelelor şi
algoritmii de secvenţiere a lamelelor includ parametrii de optimizare speciali pentru MLC-uri fără
interdigitizare, lamelele cu protecţie şi MLC cu spaţiu între lamele în modul static (optimizare „flag
pole”).

Considerente MLC

Luaţi în considerare următoarea planificare a tratamentului cu astfel de MLC:
• pentru MLC manual şi adaptarea fălcilor cu Elekta MLCi, MLCi2 sau Agility, trebuie să

respectaţi cerinţele specifice echipamentului (de ex., lamele cu protecţie).
• Elekta MLCi, MLCi2, Agility şi MLC încorporat în Siemens solicită ca fălcile să respecte MLC în

fiecare fascicul sau segment. Prin urmare, adaptarea manuală a fălcilor cu aceste MLC poate fi
utilizată pentru testele de punere în funcțiune, dar nu pentru planurile de tratament clinic.

• În anumite situaţii, câmpurile de MLC închise pot fi create automat în cadrul secvenţelor de Arc
dinamic şi IMRT. Apoi fălcile sunt setate în centrul acestor câmpuri. Dacă acest lucru provoacă
probleme cu echipamentul şi software-ul dvs. MLC în timpul generării:
- Arcului dinamic, puteţi evita această situaţie modificând unghiul de iniţiere şi finalizare sau

divizând arcul pentru a evita câmpul MLC închis.
- Pentru IMRT dinamic puteţi evita această situaţie alegând IMRT secvenţial fără limitarea

vitezei lamelelor.
• Viteza maximă permisă a fălcilor nu este luată în considerare pentru Arcul dinamic şi

tratamentele IMRT dinamice utilizând Elekta Agility sau MLCi2. Conform testelor, controlerul
Linac reduce rata dozajului în cazurile în care viteza fălcilor ar fi depăşită. Acest lucru poate
duce la o perioadă uşor mai îndelungată de administrare a tratamentului.

• Pentru a planifica IMRT secvenţial pentru MLC Elekta şi MLC încorporate Siemens, se
recomandă utilizarea opţiunii de limitare a vitezei lamelelor (aceasta poate fi configurată în
Administrarea fizică/Editorul profilului de fascicul).

Viteza maximă permisă a fălcilor nu este luată în considerare pentru Arcul dinamic şi
tratamentele IMRT dinamice utilizând Elekta Agility sau MLCi2. În cazuri rare, acest lucru
poate duce la administrarea incorectă a dozelor. Asiguraţi-vă că testele dvs. de rutină de
garantare a calităţii pot detecta aceste inexactităţi.

Pentru MLC cu o un spaţiu larg minim între lamele (de ex., spaţiu de 5 mm pentru Elekta
MLCi şi MLCi2) nu este posibilă planificarea ţintelor foarte mici sau foarte înguste. Fantele
dorite, dar înguste ale unei perechi de lamele mai mici decât spaţiul minim între lamele
necesar pentru MLC sunt considerate drept închise de adaptarea automată a lamelelor.

Dacă efectuaţi adaptarea manuală a lamelelor MLC şi fălcilor, sunteţi responsabil pentru
setarea lamelelor şi fălcilor într-o astfel de manieră încât să evitaţi radierea accidentală a
regiunii ţintă greşite şi/sau a altor structuri esenţiale.
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Limitarea planificării tratamentului pentru MLC-uri specifice
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8 UTILIZAREA PLANULUI DE
TRATAMENT

8.1 Definiţie Puncte de interes

Informaţii generale

Punctele de interes sunt împărţite în următoarele categorii:

Componentă Funcţie

Punct normaliza-
re

Acest tip de punct poate fi definit astfel:
• Automat, dacă este selectată opţiunea Point Prescription to Isocenter în

timpul definirii prescrierii (a se consulta p. 163)
• Manual, adăugând un punct individual de normalizare (a se consulta p.

236)
• Automat, folosind funcţia Auto Generation (a se consulta p. 238)

Punct reprezenta-
re

Aceste puncte indică, de asemenea, doza prescrisă. Acestea sunt create au-
tomat de programul software pentru PTV-urile care nu sunt iniţial atribuite
unui punct de normalizare (de exemplu dacă opţiunea Dose Volume Pre-
scription este selectată în timpul definirii prescrierii).
Pentru tratamentele IMRT, dacă mai multe PTV-uri vor fi tratate folosind ace-
laşi grup de tratament, este creat un singur punct de reprezentare pentru un
PTV.

Alte puncte de in-
teres

Celelalte puncte de interes, de exemplu punct de doză minimă sau coordo-
nată grup de tratament, pot fi definite astfel:
• Manual, adăugând un punct individual de interes (a se consulta p. 236)
• Automat, folosind funcţia Auto Generation (a se consulta p. 238)
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Vizualizare Puncte de interes

Acestea sunt cuprinse în fila Prescription în zona funcţiilor:

Figura 139 

Cum să definiţi un punct manual

Etape

1. Pentru a defini manual un punct, faceţi clic pe Add în fila Prescription a zonei funcţiilor.
Punctele de reprezentare nu pot fi create manual.

2. Un punct manual este adăugat automat la lista punctelor de interes şi a imaginilor de pla-
nificare.

3.
Acest punct poate fi editat făcând clic pe pictograma corespunzătoare.

Dialogul Properties

Figura 140 

Definiţie Puncte de interes
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În plus faţă de numele punctului, sunt posibile diverse modificări, inclusiv:

Componentă Funcţie

Custom position Puteţi introduce coordonatele unei anumite poziţii.

Retrieve position
from

Puteţi defini următoarele puncte:
• Coord. of Group: cu această opţiune, punctul de interes poate fi stabilit

conform poziţiei unui anumit grup de tratament.
Următoarele puncte pot fi, de asemenea, definite fie pentru un anumit obiect
segmentat (de exemplu PTV), fie pentru întregul plan:
• Focus Point of: această opţiune stabileşte punctul de interes în funcţie de

poziţia obiectului selectat.
• Min. dose point, Med. dose point sau Max. dose point: aceste opţiuni

setează punctul de interes pentru un punct de dozare specific pentru
obiectul selectat.

Update points au-
tomatically

Dacă această casetă este activată, poziţia punctelor selectate este actuali-
zată automat când planul de tratament este modificat.

Update Now Faceţi clic pe acest buton pentru a actualiza poziţia punctului selectat.

Function

• Un punct mai poate fi definit fie ca Point of Interest, fie ca Normalization
Point pentru un anumit PTV.

• Dacă Normalization Point este selectat, în timpul planificării se foloseşte
metoda prescrierii punctului, în locul metodei doză-volum (a se consulta p.
165).

Cum se modifică Proprietăţile Punctului de interes

Pentru a afişa proprietăţile punctului de interes selectat, apăsaţi pe pictograma corespunzătoare.

Opţiunile de configurare disponibile în caseta de dialog a punctului de interes Properties depind
de tipul de punct de interes selectat:

Punct de interes Opţiuni

Puncte reprezentare

Doar numele poate fi editat. Punctele de reprezentare indică doza pre-
scrisă şi sunt automat definite de software pentru PTV-urile ce nu au
un punct de normalizare (de exemplu în cazul unei prescrieri doză-vo-
lum).

Toate celelalte puncte

Sunt posibile diverse modificări, inclusiv o poziţie definită de utilizator
(Custom position), sau o poziţie bazată pe un punct specific (utilizând
Retrieve position from).
Opţiunea Function a unui punct poate fi definită pentru un PTV, după
cum urmează (a se consulta p. 236):
• Point of Interest, sau,
• A Normalization Point

NOTĂ: Dacă Normalization Point este selectat, în timpul planificării
se foloseşte metoda prescrierii punctului, în locul metodei doză-volum
(a se consulta p. 165).
 

Mai multe informaţii despre punctele de interes sunt furnizate în p. 235.
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Cum se generează punctele automat

Faceţi clic pe Auto Generation în fila Prescription. Se afişează caseta de dialog Generate:

Figura 141 

Componentă Funcţie

Select Points of In-
terest

Selectează tipul de puncte ce urmează a fi create din diferite casete de va-
lidare:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points sau Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Dacă această casetă este selectată, poziţia punctelor selectate este actua-
lizată automat când planul de tratament este modificat.

Generate Normali-
zation Points

• În acest caz punctele de normalizare pot fi generate pentru tipurile de
puncte definite folosind casetele de validare ale punctelor de interes.

• Dacă sunt generate puncte de normalizare, se foloseşte metoda pre-
scrierii în timpul planificării în schimbul metodei doză-volum (a se con-
sulta p. 165).

Puncte manuale în modul de vizualizare a imaginilor

① ②

Figura 142 

Definiţie Puncte de interes
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Nr. Componentă

① Definirea manuală a punctului: punct iniţial

② Definirea manuală a punctului: punct manual definit ca punct min. de doză

Poziţia exactă a punctelor de interes automat create pentru un anumit obiect, cum ar fi punctele
de doză minimă şi maximă, depinde de dimensiunea grătarului de calcul a dozei pentru acest
obiect. Dimensiunea grătarului se adaptează pentru fiecare obiect individual pentru a asigura un
număr minim de puncte de calcul în fiecare direcţie. De aceea, poziţiile create automat pentru
organe mai mici sunt mult mai precise decât cele pentru organe mai mari.
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8.2 Compararea diferitelor planuri

Informaţii generale

Puteţi compara:
• Calculul dozei obţinut folosind algoritmul Monte Carlo cu calculul dozei obţinut folosind

algoritmul fascicul de tip creion pentru planul actual.
• Două planuri diferite de tratament.

Cum se activează Compararea planurilor

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Plan Comparison.

2.

• Pentru a compara două planuri diferite, faceţi clic pe Load plan.
• Pentru a calcula două calcule diferite de doze pentru un plan curent, faceţi clic pe Mon-

te Carlo.

Compararea diferitelor planuri
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8.2.1 Comparare calcule doze

Prezentare generală

Figura 143 
Dacă aţi ales să comparaţi calculele dozelor Monte Carlo şi fascicul de tip creion pentru planul
curent (a se compara p. 240), ecranul comparativ este împărţit în filele de mai sus.

Filă Dual Reconst

Figura 144 
Această filă conţine modurile de vizualizare axial, coronal şi sagital a calculelor dozelor Monte
Carlo în partea stângă şi fascicul de tip creion în partea dreaptă.
Principalele funcţii din bara de instrumente (inclusiv butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip
creion pentru a activa/dezactiva calculele algoritmului Monte Carlo în imaginile din partea stângă)
sunt furnizate în fila din partea dreaptă.

Filă Spy Glass

Figura 145 
Utilizaţi Spy Glass pentru a compara calculul dozelor Monte Carlo (prezentat în afara cadrului)
direct cu calculul fascicul de tip creion.
Informaţii privind scalarea dozajului (a se consulta, de asemenea, p. 215) sunt prezentate în
partea de dreapta jos a imaginii. Valorile corespunzătoare pentru Monte Carlo şi fascicul de tip
creion pot fi de asemenea comparate folosind lupa.
Principalele funcţii din bara de instrumente (inclusiv butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip
creion pentru a activa/dezactiva calculele Monte Carlo în imaginile din partea stângă) sunt
furnizate în fila din partea dreaptă Spy Glass.
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Filă DVH

Figura 146 
În cadrul acesteia, un DVH calculat pe baza algoritmului Monte Carlo este comparat cu un DVH
comparat folosind algoritmul fascicul de tip creion.
• Făcând clic pe DVH vă permite să comutaţi între afişajul Monte Carlo şi fascicul de tip creion.
• Algoritmul activ este indicat sub DVH.
• Algoritmul activ este indicat printr-o linie continuă pe DVH. Algoritmul inactiv este indicat printr-

o linie punctată.

Filă Plan Content

Conţinutul planului este afişat sunt forma unui copac, astfel încât această informaţie să poată fi
accesată fără a ieşi din caseta de dialog.

Compararea diferitelor planuri
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8.2.2 Compararea a două planuri diferite de tratament

Prezentare generală

Dacă aţi ales să comparaţi planul curent de tratament cu alt plan de tratament (a se consulta p.
240), se afişează o casetă de selectare a planului.

Casetă de dialog Plans

Figura 147 
În caseta de dialog Plans, selectaţi planul de tratament cu care va fi comparat planul curent.
NOTĂ: În funcţie de planul selectat, pot fi afişate diferite mesaje de avertizare indicând diferenţele
dintre cele două planuri. Asiguraţi-vă că citiţi cu atenţie aceste mesaje înainte de a continua.
 

Imagini comparative

Figura 148 
Odată ce planurile selectate au fost încărcate, se afişează o casetă de comparare conţinând filele
de mai sus.

Filă Dual Reconst

Figura 149 
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Această filă conţine imaginile axiale, coronale şi sagitale ale planului curent afişat în partea
stângă şi al doilea plan în partea dreaptă.
Principalele funcţii din bara de instrumente (inclusiv butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip
creion pentru a activa/dezactiva calculele Monte Carlo) sunt furnizate în fila din partea dreaptă. 

Filă Spy Glass

Figura 150 
Utilizaţi funcţia Spy Glass pentru a compara planul selectat pentru comparare (afişat în interiorul
cadrului) direct cu planul de tratament actual.
Principalele funcţii din bara de instrumente (inclusiv butonul Toggle Monte Carlo / fascicul de tip
creion pentru a activa calculul Monte Carlo) sunt furnizate în fila din partea dreaptă Spy Glass.

Filă DVH

Figura 151 
În această filă, DVH calculat pentru planul curent este comparat cu cel al planului secund.
• Făcând clic pe DVH vi se permite să comutaţi afişajul activ între planul curent şi celălalt plan.
• Planul activ este indicat în partea superioară dreapta a DVH.
• Planul activ este indicat printr-o linie continuă pe DVH. Planul inactiv este indicat printr-o linie

punctată.

Compararea diferitelor planuri
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Filă Plan Content

Figura 152 
Conţinutul fiecărui plan este afişat în structură ramificată pentru comparaţie.
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8.3 Planificarea opţiunilor de vizualizare
8.3.1 Comutare mod de vizualizare

Informaţii generale

Butonul Toggle view mode vă permite să selectaţi orientarea imaginii şi a obiectelor ce vor fi
afişate.

Opţiuni schimbare vizualizare: Hartă de coliziune

Figura 153 

Opţiuni schimbare vizualizare: Beam’s Eye Views

Figura 154 

Opţiuni disponibile

Butonul Toggle view mode vă permite vizualizarea hărţilor de coliziune şi beam’s eye views.
Opţiunile disponibile diferă după cum urmează:

Planificarea opţiunilor de vizualizare
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Componentă Funcţie

Hartă de coliziune

Front view (OARs only): afişează imaginile anterioare-posterioare conţi-
nând doar OAR-uri.
Cranial view (OARs only): afişează imaginile cap-picioare conţinând doar
OAR-uri.
Front view (All structures): afişează un mod de vizualizare anterior-pos-
terior conţinând toate obiectele segmentate.
Cranial view (All structures): afişează un mod de vizualizare cap-picioa-
re conţinând toate obiectele segmentate.
Machine View: afişează o imagine a camerei conţinând Linac.

Beam’s eye view

3D Objects: imaginea colimatorului este suprapusă pe o imagine 3D a
obiectelor segmentate disponibile.
DRRs: imaginea colimatorului este suprapusă pe un DRR corespunzător.
Object Contours: imaginea colimatorului este suprapusă pe un contur al
obiectelor segmentate disponibile.
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8.3.2 Vizualizare în mod Profund

Informaţii generale

Butonul View Options afişează opţiunile de orientare disponibile (a se consulta p. 489). În
imaginile de planificare a dozelor sunt disponibile două opţiuni suplimentare de planificare: o
vedere Depth şi una Field.

Activarea modului de vizualizare Depth

Dacă selectaţi modul Depth, imaginea afişează calea (ax central) fasciculului selectat sau arcul
selectat prin ţesut, începând cu pielea pacientului şi terminând cu locaţia coordonatei izocentrului
ale grupului de tratament selectat.

Opţiune vizualizare: Vizualizare în mod Profund

Deoarece calea fasciculului poate proveni din orice direcţie, orientarea imaginii nu este
întotdeauna afişată perpendicular pe imaginea secţiunii actuale. În acest caz, orientarea imaginii
dreapta sus a imaginii este Oblique.

① ②

Figura 155 

Nr. Componentă

① Vizualizare în mod Depth: fascicul

② Vizualizare în mod Depth: arc

Informaţii generale

În partea superioară a fiecărei imagini, se furnizează în culoarea galbenă următoarele informaţii:
• Numele elementului de tratament
• Unghi masă
• Unghi colimator (doar tratamente MLC)
• Numărul unităţilor de monitorizare
• Unghi cadru (doar în caz de tratament conform şi fascicul IMRT)
• Distanţă medie de piele şi distanţă medie echivalentă pentru toate arcurile (doar tratamente arc

de terapie)
Imaginea indică, de asemenea, dacă corecţia eterogenităţii este activată sau nu (a se consulta p.
103).

Planificarea opţiunilor de vizualizare
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Afişare informaţii fascicul

Distanţa măsurată (traiectorie fascicul) este indicată în linie de culoare galbenă, începând cu un
punct alb pe suprafaţa pielii şi finalizând cu o linie verticală verde în izocentru.
• Linia verde indică extensia câmpului.
• Linia galbenă continuă indică traiectoria de intrare a fasciculului.
• Linia galbenă punctată indică traiectoria de ieşire a fasciculului.
• Pentru tratamentele arc de terapie, măsurătorile distanţei sunt prezentate pentru un arc

complet în unghiurile distribuite egal de zece grade. Pentru fiecare linie indicând traiectoria
fasciculului, punctul de intersecţie al fasciculului cu pielea pacientului este indicat printr-un
punct alb.

Informaţii privind distanţa

Pentru fasciculul sau arcul actualmente selectat se prezintă distanţa absolută faţă de suprafaţa
pielii şi izocentrul şi adâncimea echivalentă (în mm) lângă traiectoria fasciculului.
Valoarea adâncimii echivalente variază în funcţie de densitatea ţesutului de-a lungul fasciculului
central. Astfel, această informaţie poate fi utilizată pentru a confirma calculul adâncimii sau
corecţia eterogenităţii algoritmului dozei.

Dacă nu selectaţi caseta de validare Heterogeneity Correction, acesta poate rezulta o
echivalenţă incorectă a adâncimii. Din acest motiv, trebuie să verificaţi echivalenţa
adâncimii şi intrarea în ţesut în modul de vizualizare a planului de arc/profunzime pentru a
vă asigura că suprafaţa pielii este corect detectată şi punctele de intrare a fasciculelor/
arcelor sunt corect poziţionate în seria de date CT.

Trebuie, prin urmare, să verificaţi întotdeauna cu atenţie echivalenţa adâncimii şi intrarea în
ţesut în imaginea planului de arc/proiecţia profunzimii pentru fiecare fascicul sau arc. Este
important dacă un plan de tratament este modificat cu altă aplicaţie software (de exemplu,
iPlan RT Image) după definirea fasciculelor şi arcelor, modelul ţesuturilor (a se consulta p.
73) se poate deplasa în raport cu scanarea CT de referinţă din cauza unei localizări
reînnoite sau fuziune imaginii.

Simularea arcurilor

Pentru tratamentele arc de terapie, există un panou de comandă (a se consulta p. 270) în partea
inferioară a modului Field.
• Vi se permite astfel să vizualizaţi traiectoria fasciculului pentru fiecare arc în etape de zece

grade.
• Unghiul actual al cadrului este indicat în culoarea galbenă deasupra panoului de comandă.
• În harta de coliziune, pictograma mesei/cadrului indică şi poziţiile cadrului şi a mesei pe

parcursul secvenţei de mişcare.
Acelaşi panou de comandă este furnizat în partea inferioară a beam’s eye views (a se consulta p.
258).
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8.3.3 Vizualizare în mod Field

Informaţii generale

Butonul View Options afişează opţiunile de orientare disponibile (a se consulta p. 489). În
imaginile de planificare a dozelor sunt disponibile două opţiuni suplimentare de planificare: o
vedere Depth şi una Field.

Activarea modului de vizualizare Field

Dacă selectaţi modul Field, secţiunea curentă afişează un mod de vizualizare beam’s eye view pe
obiectul PTV.

Opţiune vizualizare: Vizualizare în mod Field

Deoarece calea fasciculului poate proveni din orice direcţie, orientarea imaginii nu este
întotdeauna afişată perpendicular pe imaginea secţiunii actuale. În acest caz, orientarea imaginii
dreapta sus a imaginii este Oblique.

① ②
Figura 156 

Nr. Componentă

① Vizualizare în mod Field: fascicul

② Vizualizare în mod Field: arc

În partea superioară a fiecărei imagini, se furnizează în culoarea galbenă următoarele informaţii:
• Numele elementului de tratament
• Numărul unităţilor de monitorizare
• Unghi de cadru
• Unghi masă
• Unghi colimator (doar tratamente MLC)
• Diametru con nominal (tratamente arc circular)

Imaginea indică, de asemenea, dacă corecţia eterogenităţii este activată sau nu (a se consulta p.
103).

Afişare câmp

• Câmpul de radiaţie definit pentru fasciculul sau arcul curent este evidenţiat în culoarea verde.

Planificarea opţiunilor de vizualizare
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• Fălcile primare sunt evidenţiate în albastru.
• Locaţia coordonatei izocentrului grupului de tratament selectat este indicată printr-o cruce

verde.
• Obiectele segmentate sunt afişate sub formă de contururi.

Simularea arcurilor

Pentru tratamentele arc de terapie, există un panou de comandă (a se consulta p. 270) în partea
inferioară a modului profunzime.
• Vi se permite astfel să vizualizaţi traiectoria fasciculului pentru fiecare arc în etape de zece

grade.
• Acelaşi panou de comandă este furnizat în partea inferioară a beam’s eye views (a se consulta

p. 258).
• Unghiul actual al cadrului este indicat în culoarea galbenă deasupra panoului de comandă.
• În harta de coliziune, pictograma mesei/cadrului indică şi poziţiile cadrului şi a mesei pe

parcursul secvenţei de mişcare.
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8.4 Poziţionarea Elementelor de tratament
8.4.1 Afişare fascicul/arcuri

Informaţii generale

Se furnizează o imagine 3D în partea de stânga sus a filei Overview şi în partea de stânga jos a
filei Irradiation Plan. În aceste imagini, puteţi defini orientarea imaginii (a se consulta p. 489) şi
timpul de informaţie afişată în general (a se consulta p. 490), precum şi a configura setări
specifice pentru afişarea fasciculelor şi arcurilor.
În imaginea 3D, puteţi vedea dacă obiectele ce trebuie evitate în timpul tratamentului sunt în calea
fasciculului sau a arcului.
• Fasciculele şi arcurile sunt afişate în funcţie de selecţia dvs. în meniul Arc/Beam. Elementul de

tratament selectat în prezent este afişat în verde.
• Pentru a selecta un arc sau fascicul, puteţi face clic pe acesta în imagine 3D sau a-l selecta din

lista din zona funcţiilor.
• Pentru a afişa valorile unghiului unui element, poziţionaţi mouse-ul peste element în imaginea

3D.
• Valorile corespunzătoare pentru elementul selectat, de exemplu unghiurile mesei sau cadrului,

sunt afişate în zona funcţiilor.

Activarea Setărilor fascicul şi arc

Butonul Arc/Beam display deschide un meniu conţinând opţiunile disponibile pentru afişarea
fasciculelor şi arcurilor.

Definire setări fascicul şi arc

Figura 157 
• All Beams/Arcs: afişează fiecare fascicul sau arc definit pentru actualul plan de tratament.
• Beams/Arcs of Group: afişează fiecare fascicul sau arc definit pentru actualul grup de

tratament.
• Selected Beam/Arc: afişează doar fasciculul sau arcul selectat în zona funcţiilor.
• No Beams/Arcs: nu afişează nici un fascicul sau arc.

Există o variaţie fină Thin a primelor trei afişaje.

Poziţionarea Elementelor de tratament
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Poziţionarea fasciculelor şi arcurilor

Funcţia Position din zona funcţiilor (a se consulta p. 190) poate fi utilizată pentru a poziţiona
grupurile de tratament. Fasciculele şi arcurile individuale pot fi repoziţionate în imaginile 3D, astfel
cum este descris mai jos.

①

②

③

①

Figura 158 

Etape

1. Selectaţi fasciculul şi arcul relevant din lista zonei funcţiilor.

2. Reduceţi imaginea până când se poate vizualiza întregul fascicul sau arc.

3. Un cerc este acum vizibil în capătul fasciculului selectat ①. Folosiţi mouse-ul pentru a se-
lecta şi a glisa cercul în poziţia dorită, pentru a modifica unghiurile mesei şi a cadrului.

4. În cazul arcurilor, punctele iniţiale şi finale ale arcului selectat sunt fiecare indicate printr-
un cerc ②. Unghiul mesei este indicat printr-un pătrat ③.

5. Folosind mouse-ul pentru a selecta şi a glisa cercurile şi/sau pătratul în poziţia dorită. Va-
lorile corespunzătoare ale mesei şi cadrului sunt automat actualizate în zona funcţiilor.
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8.4.2 Vizualizările secţiunilor

Informaţii generale

Distribuirea dozei poate fi vizualizată în imaginile secţiunilor (a se consulta p. 480).

Vizualizare secţiune

Figura 159 

Afişare doză

Distribuirea dozei poate fi afişată în imaginile secţiunilor folosind funcţii cum ar fi cele descrise în
cadrul p. 215.

Afişare Grup de tratament

Element Descriere

Cruce verde Coordonatele izocentrului grupului de tratament selectat.

Cruce albastră Coordonatele izocentrului altor grupuri de tratament în imaginea sec-
ţiunii.

Cerc punctat În modul de poziţie (Poziția este selectată în zona funcţiilor), penum-
bra prezisă a grupurilor de tratament cu arcuri circulare.

Poziţionarea Elementelor de tratament
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8.4.3 Hartă de coliziune

Informaţii generale

Harta de coliziune din cadrul filelor de planificare Irradiation Plan şi Arc BEVs prezintă o imagine
bidimensională a obiectelor segmentate, aşa cum sunt proiectate pe o suprafaţă sferică. 
Fila de planificare Arc BEVs este furnizată doar dacă planul de tratament conţine grupurile de
tratament arc.

Hărți de coliziune: Tratamente arc

Figura 160 

Hărți de coliziune: Tratamente fascicul

①
②

③④

⑤

⑥

Figura 161 
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Nr. Componentă

① Coordonata izocentrului grupului de tratament selectat este poziţionată în centrul sferei.

②
Fasciculele sau arcurile grupului de tratament selectat sunt afişate din perspectiva grupu-
lui de tratament. Este vizibil şi punctul exact prin care trece axa centrală a fasciculului
printr-un obiect planificat.

③ Pictograma masă/cadru din dreapta jos a hărţii de coliziune indică poziţia curentă a ca-
drului şi a mesei pentru câmpul de tratament actual.

④ Pictograma pacient din stânga jos a hărţii de coliziune indică orientarea pacientului.

⑤
Obiectele planificate sunt proiectate pe suprafaţa interioară a sferei din perspectiva izo-
centrului. Elementele de tratament aparţinând unui grup de tratament cu coordonate iden-
tice faţă de cele ale grupului de tratament selectat sunt afişate în culoarea gri.

⑥
Fiecare organ critic este proiectat de două ori, o dată pentru unghiul de intrare (fasciculul
sau arcul pătrund organul înainte de a atinge izocentrul) şi odată pentru unghiul de ieşire
(fasciculul sau arcul pătrund organul după ce ating izocentrul).

Din cauza combinării celor două tehnici diferite de proiectare, formele MLC afişate în harta
de coliziune nu sunt precise în ceea ce priveşte structurile critice. După modificarea unui
fascicul sau arc, relaţia faţă de structurile critice trebuie să fie verificată folosind modul
Field (a se consulta p. 250).

Unghiuri masă şi cadru: Fascicule

Figura 162 
Poziţia elementului fascicul selectat sau a grupului de tratament fascicul poate fi modificată uşor
folosind mouse-ul.

Unghiuri masă şi cadru: Arcuri

②

①

③

Figura 163 
Poziţia elementului arcului selectat sau a grupului de tratament arc poate fi modificată uşor
folosind mouse-ul.
• Mutând punctul roşu pe arcul ① vi se permite să modificaţi capătul unui arc (poziţie oprire

cadru).
• Mutarea punctului central al arcului ② de-a lungul axei orizontale modifică unghiul mesei.

Poziţionarea Elementelor de tratament
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• Mutând punctul circular verde pe arcul ③ vi se permite să modificaţi capătul de începutul al
unui arc (poziţie pornire cadru).

Când mutaţi mouse-ul pe un punct, se afişează numele punctului selectat şi informaţiile unghiului
respectiv.

Note de siguranţă

Reprezentarea arcului în harta de coliziune nu afişează dimensiunea câmpurilor arcului, ci
a centrelor câmpurilor. Din acest motiv, harta de coliziune nu ar trebui să fie utilizată pentru
a verifica dacă structurile critice sunt localizate în calea traiectoriei fasciculului.

Harta de coliziune nu indică coliziunile posibile între cadrul Linac şi masa de tratament!
Înainte de tratament, este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica în mod
corespunzător din interiorul camerei de tratament că portalul selectat şi unghiurile mesei
de tratament pot fi utilizate pentru a efectua un tratament, fără a cauza leziuni pacienţilor
sau deteriorarea echipamentului, cum ar fi sistemul de furnizare a tratamentului.
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8.5 Beam’s Eye Views

Informaţii generale

Imaginile beam’s eye views din cadrul filelor de planificare Irradiation Plan şi Arc BEVs prezintă
câmpul de radiaţie planificat pentru PTV.
• Forma planificată în prezent pentru câmpul de radiaţie este delimitată cu verde.
• Toate obiectele segmentate, inclusiv PTV sunt prezentate tridimensional.
• Poziţia actuală a izocentrului este centrată în imagine şi indicată prin punctul de intersecţie al

grilei de culoare albastră.
Informaţiile exacte incluse în modul beam’s eye views depind de pagina selectată şi tipul grupului
de tratament:
• Pagina 260
• Pagina 262
• Pagina 263
• Pagina 264

Beam’s Eye View Filă Irradiation Plan

① ②
Figura 164 

Nr. Componentă

① Fascicul MLC

② Arc circular

Modul beam’s eye view din Irradiation Plan prezintă câmpul de radiaţie actual pentru un singur
unghi al cadrului.

Beam’s Eye Views
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Beam’s Eye View Filă Arc BEVs

① ②
Figura 165 

Nr. Componentă

① Verificare standard BEV

② BEV funcţional

Fila de planificare Arc BEVs este disponibilă doar pentru tratamentul cu radiații.
Cele opt moduri beam’s eye views disponibile în această pagină a filei afişează fiecare o creştere
de zece grade a arcului. Astfel, aceste moduri beam’s eye views permit verificarea formei
câmpului de radiere (delimitat cu verde) pentru un interval de arc de 70°.
Fălcile primare sunt evidenţiate în albastru.
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8.5.1 Arcterapie conformaţională

Informaţii generale

Sunt posibile atât tratamentele cu arcuri conformaţionale statice, cât şi cele dinamice.
În ambele cazuri, câmpul de radiere este modificat în funcţie de forma PTV folosind un colimator
cu multilamele, maximizând astfel furnizarea dozei la tumoare, asigurând în acelaşi timp protecţie
adecvată ţesuturilor înconjurătoare.

Arcterapii conformaţionale statice

Figura 166 
În tratamentele Static Conformal Arc câmpul de radiere este optimizat formei PTV pentru un plan
al arcului, de exemplu o formă medie PTV fiind considerată pentru toate unghiurile fasciculului.
NOTĂ: O suprapunere permisă pentru câmpurile individuale ce la rândul acestora influenţează
forma câmpului MLC mediu poate fi definită pentru Arc-terapiile conformaţionale statice (a se
consulta p. 190).
 

Arcterapii conformaţionale dinamice

Figura 167 

Beam’s Eye Views
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În cadrul tratamentelor de radioterapie cu arcuri dinamice, câmpul de radiere este modificat în
funcţie de forma actuală PTV la intervale de 10° în timpul rotaţiei cadrului.
Se asigură astfel acoperirea PTV maximă, reducând în acelaşi dozajul la ţesuturile din jur şi
organele în situaţie de risc definite.
Această tehnică necesită o legătură între consolele de comandă a colimatorului multilamele şi
Linac. Din acest motiv, această tehnică este posibilă doar cu configuraţii speciale ale Linac, cum
ar fi cele ale sistemului Brainlab Novalis.
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8.5.2 Tratamente pentru radioterapie conformaţională

Informaţii generale

Pentru tratamentele pentru radioterapie conformaţională sunt folosite fascicule statice multiple ce
sunt modificate la forma PTV folosind un colimator multilamele.

Tratament pentru radioterapie conformaţională

Figura 168 
În acest mod, administrarea dozei către tumoră poate fi mărită, asigurând în acelaşi timp protecţie
adecvată organelor în situaţiile de risc definite.

Beam’s Eye Views

262 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



8.5.3 Fascicule IMRT

Informaţii generale

Pentru tratamentele IMRT standard ce folosesc un colimator multilamele, modul Beam’s eye view
este similar cu cel al modului beam’s eye view pentru Tratamente pentru radioterapie
conformaţională.
Cu toate acestea, dacă Linac nu suportă un interval suficient de larg de radiaţie, câmpul IMRT
poate fi divizat în cinci părţi.

Fascicul IMRT

① ②

Figura 169 

Nr. Componentă Funcţie

① Câmp IMRT înainte
de optimizare

Butoane pentru modificarea câmpului de radiere (a se consulta p.
265).

② Câmp IMRT după op-
timizare

Toggle Fluence Display este întotdeauna afişat (a se consulta p.
218).
Panoul de comandă din partea inferioară a imaginii poate fi folosit
pentru a simula secvenţierea lamelor în conformitate cu rezultate-
le optimizării IMRT selectate (a se consulta p. 271).
Numerele de lângă panoul de comandă pot fi utilizate pentru a co-
muta între diferite subdiviziuni ale câmpului dacă acestea au fost
generate în timpul optimizării IMRT.
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8.5.4 Arcuri circulare

Informaţii generale

Pentru tratamentele Arcuri circulare, câmpul de radiere este indicat printr-un cerc verde cu un
anumit diametru radiologic al conului. Diametrele radiologice ale conului sunt determinate folosind
aplicaţia Physics Administration (a se consulta Ghidul de utilizare a software-ului, Physics
Administration 4.5).

Arc circular

Figura 170 
Valoarea indicată în cadrul Superimp. field for isoc. este jumătate din diametrul radiologic al
conului, evaluată prin unităţile de monitorizare. Această valoare este utilizată în timpul poziţionării
grupului de tratament (a se consulta p. 190).

Verificaţi pentru fiecare câmp de tratament dacă colimatorul conic instalat pe Linac este cel
corect şi adecvat.

Beam’s Eye Views
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8.5.5 Modificarea câmpului de iradiere

Important

Dacă planificaţi efectuarea unui tratament MLC, reţineţi că pot exista deviaţii în direcţia X şi Y
dintre poziţiile actuale ale lamelor şi câmpul de iradiere indicat în programul software. Acest fapt
depinde de caracteristicile colimatorului multilamele (formă de lamă, decalat cu formă Tongue şi
Groove). Pentru a compensa acest decalaj, puteţi defini un decalaj al lamelelor şi un decalaj cu
efect Tongue şi Groove în Physics Administration (a se consulta Ghidul de utilizare software-
ului, Physics Administration 4.5).

Trasarea conturului câmpului

Puteţi extinde câmpul de iradiere al colimatorului multilamele, de exemplu dacă PTV nu este
suficient acoperit de lamele.

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Show/draw planning shape. Mouse-ul este afişat ca un cerc.

2.

Folosind bara cursorului albastru din partea de dreapta sus a imaginii, modificaţi diame-
trul cercului.

3.

Folosiţi mouse-ul pentru a delimita zona imaginii din jurul căreia lamelele ar trebui să fie
poziţionate automat.

4. Lamelele se reglează automat pentru a corespunde zonei desenate.

5. Dacă funcţia Show Dose este activată (a se consulta p. 215), distribuirea dozei este au-
tomat actualizată când se trasează un contur al câmpului.

6.
Nu este posibilă modificarea manuală a câmpului de iradiere pentru tratamentele Arc cir-
cular. În acest caz, butonul Show/draw planning shape poate fi folosit doar pentru a afi-
şa conturul câmpului.

Cum se utilizează un Obiect artificial

În fila Prescription din zona funcţiilor, funcţiile speciale de pensulă există pentru a vă permite
evidenţierea temporară a anumitor structuri şi a folosi aceste marcaje ca indicator vizual pentru
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modificarea poziţiilor lamelelor. Această funcţie este utilizată pentru corectarea punctelor cheie,
de exemplu.

Etape

1.

Pentru a activa funcţia, faceţi clic pe Draw obj.

2. Utilizaţi bara cursor Brush Size pentru a defini dimensiunea pensulei.

3.

În imaginea secţiunii corespunzătoare, creaţi obiectul artificial dorit prin marcarea zonei
relevante folosind mouse-ul (prezentat ca cerc albastru).

4.

În fila Prescription din zona funcţiilor, faceţi clic pe Show obj. afişat acum.

5.

Obiectul artificial este acum prezentat în locaţia corespunzătoare în modul de vizualizare
Beam’s eye view, unde poate fi folosit ca reper în reglarea manuală a poziţiei lamelelor.

Reglarea manuală a poziţiei lamelelor şi fălcilor

Etapă

Faceţi clic pe Show/change leaves and jaw positions pentru a regla manual poziţia lamelei.

Dacă s-a selectat opţiunea Manual în proprietăţile elementului de tratament actual (a se consulta
p. 201), poziţiile fălcilor pot fi reglate manual faţă de câmpul de iradiere pentru a reduce pierderea
radiaţiei.

Beam’s Eye Views
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Figura 171 
Fiecare lamelă este reprezentată de o bară verde.

Etapă

Pentru a repoziţiona o lamelă, folosind mouse-ul glisaţi-o spre marginea exterioară.

Când mouse-ul este poziţionat peste o lamelă, se afişează o legendă cu numărul, numele şi
distanţa lamelelor faţă de axul central al colimatorului.
NOTĂ: În funcţie de MLC-ul selectat, grosimea fiecărei lamele poate varia.
 

NOTĂ: Pentru radioterapia dinamică (arc terapie), poziţia lamelelor nu poate fi schimbată
deoarece secvenţierea lamelelor trebuie să fie realizată pentru a respecta restricţiile privind
deplasarea lamelelor.
 

Figura 172 
Fiecare falcă este reprezentată de o zonă gri.

Etapă

Pentru a repoziţiona o falcă, folosind mouse-ul glisaţi-o spre marginea exterioară.

Când mouse-ul este poziţionat pe marginea fălcii, se afişează numele fălcii relevante (Y1, Y2, X1
sau X2) şi distanţa fălcii de axul central al colimatorului.

Notă de siguranţă

Verificaţi setările fălcii în modul Beam’s eye view pentru a vă asigura că PTV nu este
acoperit de vreo falcă şi organele în situaţie de risc sunt protejate corespunzător.

Suprapunerea fălcilor va avea drept rezultat acoperirea nesatisfăcătoare PTV. Prin urmare,
setările fălcii vor fi verificate înainte de iniţierea procesului IMRS.

Introducerea Valorilor Lamelelor

Etapă

Faceţi clic pe butonul Enter leaf positions numerically pentru a introduce valorile fiecărei la-
mele în caseta de dialog Adjust.
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Figura 173 
În caseta de dialog Adjust, se furnizează o coloană pentru fiecare lamelă.
Un câmp conţinând distanţa (în mm) faţă de axul central al colimatorului este furnizat pentru
fiecare lamelă în poziţia relevantă a lamelei.

Etape

1.
Puteţi modifica valoarea unei lamele fie introducând valoarea direct în câmpul numeric,
fie folosind mouse-ul, glisând-o în marginea exterioară a lamelei în modul de vizualizare
câmp.

2.

Puteţi utiliza tasta Tab de pe tastatură pentru a o comuta dintr-un câmp în altul. Combina-
ţia de taste Ctrl + Tab copiază valoarea câmpului curent în cel următor. Combinaţia Ctrl +
buton drept mouse copiază valoarea câmpului de text actual în câmpul în care apăsaţi
cu mouse-ul.

3.

Pentru a afişa valorile pentru lamelele ce nu sunt vizibile în prezent, derulaţi cu ajutorul
butoanelor săgeată.

4. Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările.

Beam’s Eye Views
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8.5.6 Resetarea câmpului de radiere

Resetare automată

Modificările manuale a poziţiei lamelelor şi câmpul de iradiaţie sunt resetate automat dacă:
• sunt afişate masa, cadrul (unghi de pornire şi oprire pentru un arc definit) sau unghiurile

colimatorului unui tratament conformaţional static sau radioterapie statică,
• se modifică unghiul mesei sau a colimatorului pentru arcterapia conformaţională dinamică.

Pentru a proteja forma şi lamelele de o resetare automată, puteţi utiliza funcţiile blocare şi
îngheţare (a se consulta p. 204).

Resetarea manuală a conturului unei forme

Etapă

Faceţi clic pe butonul Reset manual changes to shape pentru a anula reglajele manuale efec-
tuate asupra lamelelor. Lamelele sunt resetate în poziţiile adaptate automat determinate de pro-
gramul software

Dacă selectaţi un obiect diferit ca PTV după adaptarea manuală a câmpului de iradiere sau
a lamelelor, trebuie să faceţi clic pe butonul resetare manuală modificări formă pentru a
repoziţiona înapoi lamelele în poziţiile lor adaptate automat.
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8.5.7 Simularea arcurilor

Informaţii generale

În modul de vizualizare în profunzime (a se consulta p. 248), mod câmp (a se consulta p. 250) şi
mod Beam’s eye views (a se consulta p. 258) pentru tratamentele, se afişează un panou de
comandă pentru a vă permite să simulaţi mişcarea arcului în gradaţiii de zece grade, de la punctul
de pornire a cadrului până la cel de oprire.
Pentru tratamentele IMRT optimizate, panoul de comandă este afişat şi în modul Beam’s eye
view, permiţând în acest fel simularea secvenţierii lamelei în conformitate cu rezultatul optimizării
IMRT selectat.
NOTĂ: Dacă configurarea tratamentului este foarte complexă, este posibil a nu putea actualiza
întotdeauna modul de vizualizare suficient de rapid pentru a permite afişarea tuturor etapelor
intermediare.
 

Panou de comandă

Figura 174 
Unghiul actual al cadrului este indicat în culoarea galbenă deasupra panoului de comandă.
În harta de coliziune, pictograma mesei/cadrului indică şi poziţiile cadrului şi a mesei pe parcursul
secvenţei de mişcare.

Filă Arc BEVs

Cele opt moduri beam’s eye views disponibile în această pagină a filei afişează fiecare o creştere
de zece grade a arcului. Astfel, aceste moduri beam’s eye views permit verificarea formei
câmpului de radiere (delimitat cu verde) pentru un interval de arc de 70°.

Figura 175 
Dacă arcul se extinde peste 70°, modurile de vizualizare afişează automat următorul interval până
când este afişată ultima etapă de zece grade a arcului.

Beam’s Eye Views
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Executare Simulare arcuri

Verificaţi diferitele câmpuri de iradiere şi poziţiile cadrului folosind panoul de comandă astfel:

Etape

1. Faceţi clic pe butonul din stânga sau dreapta pentru a muta spre prima sau ultima poziţie
a cadrului.

2. Faceţi clic pe butoanele spre dreapta sau stânga a butonului de citire pentru a derula
înainte şi înapoi cu zece grade în intervalele arcurilor.

3. Faceţi clic pe butonul citire pentru a porni succesiunea mişcării în întregul arc.

4. Faceţi clic pe butonul oprire pentru a opri succesiunea mişcării.

5. Utilizaţi cursorul pentru a muta spre o anumită poziţie a arcului.

Simularea Fasciculului IMRT

Dacă ţi definit elemente de fascicul IMRT pentru planul dvs. de tratament şi aţi realizat
optimizarea IMRT (a se consulta p. 309), modul Beam’s eye views (a se consulta p. 258) include,
de asemenea, panoul de comandă atunci când un fascicul IMRT este evidenţiat în zona funcţiilor.
În acest caz, panoul de comandă este utilizat pentru a simula secvenţierea lamelelor în funcţie cu
rezultatul optimizării IMRT selectat.

Figura 176 
Controlaţi secvenţierea lamelelor folosind panoul de comandă astfel:

Etape

1. Faceţi clic pe butonul din extremitatea dreaptă sau stângă pentru a muta spre punctul ini-
ţial sau final al secvenţierii lamelelor.

2. Faceţi clic pe butoanele spre dreapta sau stânga a butonului de citire pentru a derula
înainte şi înapoi în etape unice.

3. Faceţi clic pe butonul citire pentru a iniţia simularea secvenţierii lamelelor.

4. Faceţi clic pe butonul oprire pentru a opri simularea.

5. Utilizaţi cursorul pentru a muta spre o anumită etapă în cadrul secvenţierii lamelelor.
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În timpul simulării secvenţierii lamelelor, se afişează deasupra panoului de comandă o legendă
pentru dozaj şi unităţile de monitorizare furnizate de fiecare poziţie a lamelei în culoare galbenă.
De asemenea, este afişat numărul total al poziţiilor lamelelor.

Verificare suplimentară

De asemenea, este posibil să revizuiţi câmpurile de iradiere şi poziţiile cadrului sau secvenţierea
lamelelor prin maximizarea modului Beam’s eye view folosind funcţia Full Screen şi apoi derulând
prin secvenţa lamelelor şi arcurilor folosind funcţiile barei de instrumente sau rotiţa mouse-ului.

Beam’s Eye Views
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8.6 Crearea unui obiect doza

Informaţii generale

Ulterior planificării distribuirii dozei, puteţi crea un obiect doză. 
Acesta este un obiect creat pornind de la liniile izodozei. Poate fi utilizat, de exemplu pentru
analiza volumului sau afişarea 3D a unei doze.

Cum se creează un obiect doză

Etape

1.

Puteţi crea un obiect doză astfel:
• În etapa Treatment Planning selectaţi planul din zona Funcţiilor şi apăsaţi butonul

drept al mouse-ului. Faceţi clic pe Create Dose Object în cadrul meniului, sau
• În etapa Object Creation faceţi clic pe Create Dose Object... în zona funcţiilor. Tre-

buie să planificaţi întâi distribuirea dozei.
• În etapa Physician’s Review, faceţi clic pe Create Dose Object... în zona funcţiilor.

2.

Se afişează caseta de dialog Dose Thresholding:

①

3.

Puteţi:
• Stabili un procentaj minim al dozei pentru a fi inclus în obiect în cadrul Use Dose

Threshold, sau
• Stabili un interval de dozaj pentru a include câmpurile Use Dose Values between.

De asemenea, puteţi seta aceste valori mutând mouse-ul peste scala dozei ①. Se afi-
şează un dreptunghi de delimitare:
• Când stabiliţi un interval de dozare, apăsaţi butonul stâng al mouse-ului din marginea

superioară a casetei pentru a o muta în jos sau sus sau pentru a stabili o limită supe-
rioară a intervalului de dozare.

• Când stabiliţi fie un interval de dozare sau un prag de dozare, apăsaţi butonul stâng al
mouse-ului din marginea superioară a casetei pentru a o muta în jos sau sus sau pen-
tru a stabili un prag sau o limită inferioară a intervalului de dozare.

4.

Dacă doriţi să vă concentraţi asupra anumitor zone pe care doriţi să se bazeze obiectul
doză:
• Dreptunghiul de delimitare pe care îl puteţi modifica în secţiunile afişate
• O structură fizică prin alegerea din cadrul unei liste în cadrul Use Dose in Bounding

Box including the Dose in this object
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Etape

5.
Dacă doriţi să excludeţi doza în anumite zone, puteţi seta obiectul doză să excludă doza
într-o structură fizică prin alegerea dintr-o listă în cadrul opţiunii Use Dose in Bounding
Box excluding the Dose in this object.

6. Furnizaţi un nume obiectului doză.

7. Faceţi clic pe OK. Se creează un nou obiect doză şi este afişat în lista obiectelor din zona
funcţiilor.

Crearea unui obiect doza
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8.7 Vizualizarea dozei deja administrate

Informaţii generale

iPlan RT Dose asigură funcţii care vă permit să importaţi doza care a fost deja administrată unui
pacient pentru a vedea dacă aceasta are vreun efect asupra planificării curente.
NOTĂ: Puteţi importa doar o matrice a dozei care a fost creată folosind aplicaţia iPlan RT. Nu
este posibil să importaţi o matrice de doză din oricare sistem de planificare (de exemplu prin
Dicom RT).
 

Posibilităţi importare doză

Importarea dozei este disponibilă pentru următoarele situaţii:
• Vizualizarea rezumării dozei deja administrate pentru un plan existent.
• Importarea dozei deja administrate pentru un plan ce urmează a fi revizuit cu aplicaţia iPlan RT

Adaptive.
• Importarea dozei deja administrate pentru un pacient ce trebuie să parcurgă un tratament

repetat.

Matrici de doză active sau inactive

Matricele de doză sunt importate în iPlan RT în una din aceste două stări:

Active

Matricile de doză active sunt luate în considerare în cazul în care se realizează
calcularea dozei (de exemplu pentru grafice DVH, ca doză de bază pentru Re-
fresh MU, ca doză de bază pentru optimizarea IMRT etc.). Acestea influen-
ţează procesul de planificare.

Inactiv

Matricile de doză inactive nu sunt niciodată considerate pentru calculele dozei.
Acestea nu influenţează procesul de planificare. Puteţi „activa” temporar matri-
ci inactive pentru a inspecta distribuirea generală a dozei sau valorile dozei şi
apoi a le dezactiva din nou.

În cadrul fiecărei etape din timpul planificării puteţi modifica starea activă/inactivă a matricii de
doză importată.

Interpretare DVH

Dacă matricile de doză aplicate anterior sunt importate şi adăugate la planul de tratament actual,
DVH-ul calculat poate reprezenta un rezumat al matricii dozei artificiale. Matricea de doză efectiv
administrată poate fi diferită, în funcţie de modificările din structura anatomică şi poziţia
tratamentului real. Modificările în volum pe parcursul tratamentului trebuie, de asemenea,
considerate pentru interpretarea DVH.

Note de siguranţă

Asiguraţi-vă că selectaţi opţiunea corectă a meniului de importare, conform fluxului de
lucru dorit: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT sau Import dose for
recurring plan. Se asigură astfel că aplicaţia iPlan RT efectuează verificări şi afişează
informaţii şi mesaje de avertizare specifice scenariului ales.

Dacă un plan de tratament deja exportat a fost schimbat în timpul exportării iniţiale,
asiguraţi-vă că toate dispozitivele implicate în tratare vor primi versiunea actualizată a
parametrilor planului de tratament corespunzător. Acesta include, fără limitare, sistemul
R&V, sistemele de poziţionare a pacientului, Filmele dispozitivului de poziţionare a
obiectivului stereotactic etc. Mai mult, toate persoanele implicate trebuie să fie informate în
consecinţă (fizicieni, medic, terapeut etc.)!
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Înainte de aprobarea unui plan de tratament incluzând matrici de doză importate (active
sau inactive pentru calculare dozei), un fizician sau medic pregătit şi experimentat trebuie
să verifice atent planul, inclusiv fuziunea imaginilor.

Este posibilă salvarea matricilor de doză pentru grupuri individuale de tratament şi pentru
un plan complet. Puteţi importa fiecare matrice de doză pentru un grup individual de
tratament doar o singură dată, astfel încât să nu fie luaţi în considerare timpi multipli.
Totuşi, este posibilă importarea unei matrici de doză pentru un plan complet şi matrici de
doze pentru grupuri individuale de tratament într-un plan unic. Utilizatorul aplicaţiei iPlan
RT se va asigura că importă doar matricea de doză care a fost exportată către un plan
complet sau importă doar matricile de doză care au fost exportate în grupuri unice de
tratament.

În timpul salvării, coordonatele matricii de doză sunt corelate cu setul de aliniere al
planului original de tratament. Matricea de doză poate fi importată doar în planurile noi
dacă acest set de aliniere este de asemenea parte a noului plan. Pentru a asigura
integritatea matricii de doză importată în poziţia corectă, diferitele seturi de imagine trebuie
să fie corect îmbinate între ele.

În timpul importării matricii de doză, asiguraţi-vă că doza importată corespunde dozei
realmente administrate! Verificaţi de două ori ca matricea de doză importată să fie cea
dorită. În timpul importării matricii de doză, verificaţi de două ori „Dose Scaling Factor” sau
„Number of Fractions”.

Dimensiuni diferite ale grătarului pentru matricile de doză importate şi cele calculate
efectiv în cadrul planului de tratament pot determina interpolări ale izodozelor. Aceste
interpolări ar putea determina afişarea uşor diferită a dozei decât în planul original.

Salvarea unei Matrici de doză

Pentru a utiliza oricare din aceste funcţii, o doză trebuie să fi fost salvată anterior ca matrice de
doză în cadrul unui plan. Pentru a salva o matrice de doză:

Etape

1.
În zona funcţiilor, sau în fila Plan Content, selectaţi:
• Planul de tratament (RTPlan) (pentru a salva întreaga doză), sau
• Un grup de tratament (pentru a salva doza administrată de grup)

2.

Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului:
• Pentru a salva doza administrată de un grup individual de tratament, alegeţi Save Dose

Matrix for Group.
• Pentru a salva doza administrată de întregul plan, alegeţi Save Dose Matrix for

RTPlan.

3. Doza planificată este salvată ca fişier matrice de doză.

NOTĂ: Odată importată, o doză nu poate fi importată din nou.
 

NOTĂ: La aprobarea unui plan de tratament (a se consulta p. 353), aplicaţia salvează opţional
matricile de doză pentru toate grupurile de tratament. Puteţi folosi acele matrici de doză
„aprobate” pentru adăugare ulterioară.
 

NOTĂ: În timpul exportării unei matrici de doză pe care doriţi să o adăugaţi ca „Dose for Adaptive
RT”, asiguraţi-vă că exportaţi matricile de doză pentru Grupul de tratament. Matricile de doză
exportate pentru un plan complet pot fi utilizate doar pentru „Dose for Summation” şi „Dose for a
recurring Plan”.
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Ştergerea fişierelor matricilor de doză salvate

Etape

1. Selectaţi planul de tratament din lista zonei funcţiilor.

2. Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi alegeţi Delete
Dose Matrix Files. Se afişează caseta de dialog Delete Dose Files.

3. Selectaţi fişierele salvate pentru a le şterge şi faceţi clic pe OK.

Cum se modifică rezoluţia matricii de doză

Înainte de salvarea unei matrici de doză, este posibil să fie necesară modificarea rezoluţiei
matricii de doză salvate. Puteţi configura rezoluţia unei matrici de doză cu câmpul Dose
Resolution în caseta de dialog RTPlan Properties (a se consulta p. 208).
Acurateţea afişajului dozei şi DVH-urile calculate depind de rezoluţia dozei cu care a fost
exportată o matrice de doză. Odată ce matricea de doză a fost importată, toate punctele de doză
necesare sunt calculate printr-o interpolare lineară între punctele matricii de doză precalculate şi
salvate. Precizia acestei interpolări liniare depinde de cât de fină este stabilită rezoluţia dozei şi de
omogenitatea distribuirii dozei (a se consulta Figura 177).

Figura 177 
Această imagine demonstrează efectul reducerii preciziei dozei atunci când matricile de doză cu o
rezoluţie brută sunt folosite pentru o calculaţie DVH. Sunt comparate trei calcule DVH pe baza
aceleiaşi grile DVH:
• Original plan: doza pentru fiecare grilă este calculată fără interpolare.
• rezoluţie 2 mm: doza pentru punctele grilei DVH este calculată prin interpolarea valorilor dozei

importate a unei matrici de doză cu rezoluţie de 2 mm.
• rezoluţie 4 mm: doza pentru punctele grilei DVH este calculată prin interpolarea valorilor dozei

importate a unei matrici de doză cu rezoluţie de 4 mm.
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8.7.1 Adăugare Doză pentru rezumare

Informaţii generale

Dacă descoperiţi în timpul tratamentului că planul ar trebui actualizat, puteţi folosi această
caracteristică pentru a rezuma şi afişa doza deja administrată.
iPlan RT presupune că setul de referinţă din planul iniţial este utilizat şi nu este modificat pentru
actualizarea planului. Matricea de doză importată este configurată implicit ca fiind activă. Prin
urmare, acest tip de matrice de doză afectează procesul de planificare. Matricea de doză
importată este presupusă a contribui parţial la prescrierea planului general.

Matricile de doză adăugate sunt implicit luate în considerare în calculule dozei, ca
prescrierea şi optimizarea IMRT dar nu în exportarea DICOM. Pentru rezumarea dozei pure,
setul de referinţă (CT) pentru matricea de doză importată şi planul actual va fi acelaşi!
Planurile de tratament create anterior trebuie să fie furnizate conform matricelor de doză
importate.

Distribuirea afişată a dozei este corectă doar dacă setul de referinţă rămâne acelaşi şi
matricea de doză importată este activă.

Adăugarea unei doze pentru rezumare

Etape

1. În etapa Treatment Planning, selectaţi planul de tratament din lista zonei funcţiilor.

2. Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi alegeţi Add Dose
Matrix for Summation.

3. Selectaţi care matrici de doză salvate se vor importa.

4. Se afişează caseta de dialog Dose Import. Dacă este necesar, modificaţi proprietăţile de
importare a dozei (a se consulta p. 279), şi faceţi clic pe OK.

5.

Matricea de doză importată este acum afişată în lista din zona funcţiilor. Dacă o selectaţi,
îi puteţi modifica proprietăţile sau a o face parte activă a planului actual.

• Dacă faceţi clic pe Active Dose Matrix, matricea de doză importată devine parte activă
a planului şi este luată în considerare când faceţi clic pe Refresh MU.

• Dacă faceţi clic pe Properties, se afişează caseta de dialog Dose Import (a se consul-
ta p. 279).

Vizualizarea dozei deja administrate

278 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Proprietăţi importare doză

Când importaţi o matrice de doză pentru rezumare, sau îi selectaţi proprietăţile după importare, se
afişează această casetă de dialog.

①
②

③
④

Figura 178 

Nr. Componentă Funcţie

① Dose Matrix Name Puteţi edita numele matricei de doză.

② Dose Scaling Factor

Cât din doza importată va fi considerată pentru rezumare:
• 1.00: 100% din doza anterioară
• 0.25: 25% din doza anterioară

NOTĂ: Puteţi modifica această valoare doar când importaţi. Ul-
terior, iPlan RT afişează doar valoarea configurată.
 

③ Assigned PTV Faceţi clic pe Edit pentru a modifica alocarea PTV şi ponderea
grupului.

④ Active Dose Matrix Consultaţi p. 275.
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8.7.2 Importare doză pentru radioterapia adaptativă

Informaţii generale

Puteţi revizui doza deja administrată într-un plan actual, fracţionat şi actualiza, în consecinţă,
numărul fracţiilor rămase. Puteţi proceda prin importarea dozei deja administrate după tratarea
câtorva fracţii.
Se recomandă o scanare actualizată pentru fracţiile rămase. Statusul implicit al unei matrici de
doză importată este inactiv. Doza deja administrată poate fi automat sustrasă din prescrierea
iniţială introducând numărul fracţiilor tratate.
Rezumarea dozei afişate nu poate reflecta tratamentul actual al pacientului din cauza unei
configurări diferite de tratament, modificări în anatomia pacientului şi modificări ale volumului
organului.

Note de siguranţă

Matricea de doză ar trebui să fie inactivă în aceste cazuri pentru a evita interferenţa dintre
planul anterior şi cel actual. În acest mod aplicaţia iPlan RT nu consideră dozele importate
ca doze pentru optimizările IMRT, unităţi de monitorizare calculate şi prescriere pentru
fracţiile rămase.

iPlan RT permite afişarea distribuirii dozei importate ca matrice de doză pentru cazurile de
radioterapie adaptativă. Aveţi grijă, deoarece rezumarea dozei afişate nu poate reflecta
tratamentul actual al pacientului din cauza unei configurări diferite de tratament, modificări
în anatomia pacientului şi modificări ale volumului organului. Pentru planul final, matricea
de doză importată ar trebui să fie dezactivată. Planificaţi numărul rămas de fracţiuni
independent de matricile de doză importate.

Utilizarea matricilor de doză importate în radioterapia adaptativă

Etape

1.

Salvaţi matricea dozei administrate conform planului iniţial. De exemplu, acest lucru se
poate realiza după a zecea fracţie.
NOTĂ: În timpul exportării unei matrici de doză pe care doriţi să o adăugaţi ca „Dose for
Adaptive RT”, asiguraţi-vă că exportaţi matricile de doză pentru Grupul de tratament (a se
consulta p. 276). Matricile de doză exportate pentru un plan complet pot fi utilizate doar
pentru „Dose for Summation” şi „Dose for a recurring Plan”.
 

NOTĂ: În timpul aprobării planului original, este posibilă salvarea matricei dozei pentru
fiecare grup de tratament. Puteţi utiliza aceste matrici salvate pentru importarea ulterioară
în cazul radioterapiei adaptative.
 

2.

Utilizaţi radioterapia adaptativă pentru a vizualiza modificările psihologice ale pacientului
şi a adapta obiectele de tratament la o scanare CT mai recentă. Odată ce sunteţi mulţu-
mit de poziţia obiectelor de planificare într-o nouă scanare CT, continuaţi cu replanifica-
rea.
Noul plan CT şi obiectele adaptate vor constitui baza unui plan nou în aplicaţia iPlan RT.

3.

În acest punct izocentrul este încă în poziţia determinată în planul original, deoarece a
fost derivată prin fuziune rigidă. Cu toate acestea, dacă psihologia pacientului s-a schim-
bat, înseamnă că aceasta nu mai este o poziţie optimă. Liniile de dozare şi DVH nu mai
corespund cu prescrierea.
Puteţi muta izocentrul într-o nouă poziţie pentru a reflecta o schimbare în PTV (a se con-
sulta p. 190).
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Etape

4.

Pentru a vedea doza administrată până atunci:
• În etapa Treatment Planning, selectaţi planul de tratament din lista zonei funcţiilor.
• Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi alegeţi Import

Dose for Adaptive RT.
Se afişează caseta de dialog Dose Import (a se consulta p. 282).
Matricea de doză importată pentru replanificarea adaptativă trebuie să fie conectată la un
„nou” obiect PTV ce corespunde obiectului PTV din planul iniţial.
Dacă această opţiune este selectată, alocarea la PTV (PTV-ul corect în caz de PTV-uri
multiple) este folosită de aplicaţia iPlan RT pentru a sustrage automat fracţiile deja iradia-
te din prescripție. Verificările de coerenţă şi mesajele de avertizare a acestora prezentate
de aplicaţia iPlan RT se bazează pe alocarea corectă a PTV.

5.

Puteţi modifica importarea dozei pentru a prezenta starea actuală a pacientului, folosind
aceste opţiuni:
• Puteţi limita importarea doar la acele fracţii administrate deja.
• Puteţi reduce doza ce urmează a fi administrată din prescriere scăzând fracţiile ante-

rioare din prescriere.

6.

Cu matricea dozei pentru primele fracţii importată acum, puteţi crea un plan pentru fracţii-
le rămase:
• Configuraţi matricea de doză în modul inactiv.
• Faceţi clic pe Refresh MU.

7.

Ulterior puteţi repeta scenariul de radioterapie adaptativă după tratarea celorlalte fracţii
ale planului. Pentru a face acest lucru:
• Salvaţi matricele de doză pentru fiecare grup de tratament ale planului actualizat (sau

faceţi acest lucru împreună cu validarea planului).
• După aplicarea mai multor fracţii folosind planul actualizat, iniţiaţi o adaptare suplimen-

tară a planului (de exemplu reîncepeţi cu etapa 2) folosind matricile de doză salvate ale
planului actualizat.

Informaţii privind fracţionarea salvată cu matricele de doză

iPlan RT salvează informaţii cu matricile de doză salvate pentru grupurile de tratament privind
fracţiile planului iniţial care conţine calculul dozei.
De exemplu, matricile de doze exportate pentru planul iniţial (Plan A) conţin doză de
• „fracţii 1...20 din 20” (matricea A care se exportă)

Când doriţi să le importaţi, trebuie să specificaţi numărul de fracţii deja aplicate şi să transformaţi
matricea de doză importată în:
• „fracţii 1..5 din 20” (matricea A după importare)

După actualizarea planului (Plan B) şi noua înregistrare a matricilor de doză pentru planul
actualizat, se salvează următoarele informaţii împreună cu matricea de doză salvată:
• „fracţii 6...20 din 20” (matricea B după exportare)

Când doriţi să le importaţi, trebuie să specificaţi din nou numărul de fracţii deja aplicate prin planul
actualizat (Plan B) şi să transformaţi matricea de doză importată în:
• „fracţii 6...13 din 20” (matricea B după importare)

În această etapă aveţi un Plan C (reprezentând planul actualizat pentru fracţiile 14 până la 20 din
20 de fracţii iniţiale, conţinând două matrici de doză pentru planurile dvs. anterioare şi fracţiile de
doză aplicate în consecinţă:
• „fracţii 1...5 din 20” (de exemplu matricea A după importare, reprezentând fracţiile aplicate ale

Planului A)
• „fracţii 6...13 din 20” (de exemplu matricea B după importare, reprezentând fracţiile aplicate ale

Planului B)
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Proprietăţi importare doză

Când importaţi o matrice de doză, sau îi selectaţi proprietăţile după importare, se afişează
această casetă de dialog.

①
②

③

⑤

④

Figura 179 

Nr. Componentă Funcţie

① Dose Matrix Na-
me Puteţi edita numele matricei de doză.

② Number of Irra-
diated Fractions

Numărul fracţiilor aplicate folosind grupul de tratament pentru care
matricea de doză a fost exportată.

③ Assigned PTV Faceţi clic pe Edit pentru a modifica alocarea PTV şi ponderea grupu-
lui.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

Când este activată, doza definită în prescrierea planului este redusă
scăzând doza deja administrată.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Dacă activaţi matricea dozei, matricea de doză importată devine o
parte activă a planului şi este luată în considerare când faceţi clic pe
Refresh MU.

NOTĂ: iPlan RT suportă doar importarea dozei pentru radioterapie adaptativă pentru grupurile de
tratament repartizate unui singur PTV (de exemplu ţintirea PTV-urilor multiple cu un singur grup
de tratament nu este suportată pentru importarea dozei pentru radioterapia adaptativă).
 

NOTĂ: iPlan RT suportă doar importarea dozei pentru radioterapie adaptativă pentru RTV-urile
pentru care este definit un singur grup de tratament (de exemplu având multiple grupuri de
tratament ţintind către acelaşi PTV nu este suportat pentru importarea dozei pentru radioterapia
adaptativă).
 

Vizualizarea dozei deja administrate
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8.7.3 Importarea dozei pentru un plan recurent

Informaţii generale

Această opţiune vă permite să revizuiţi furnizarea dozei printr-un plan precedent. Este util în cazul
în care pacientul trebuie tratat din nou, de exemplu după recidiva unei tumori.
Doza administrată nu este considerată pentru prescriere şi orice optimizare IMRT a planului
curent. Prin urmare, statusul implicit pentru matricea dozei este inactiv. Doza aplicată poate fi
importată cu un factor dat pentru evaluarea ponderii dozei iniţiale de tratament. Pentru a revizui
doza acumulată, setaţi statusul matricei de doză importată ca fiind activ. Asiguraţi-vă că
„inactivaţi” matricea de doză înainte de orice calcule IMRT, actualizări ale unităţilor de
monitorizare sau exportări de date.
În acest caz, seturile de referinţă pot fi diferite, însă setul de aliniere al planului pentru care a fost
salvată matricea de doză trebuie să fie prezent în noul plan şi trebuie să fie îmbinat cu setul nou
de referinţă.

Matricea de doză ar trebui să fie inactivă în aceste cazuri pentru a evita interferenţa dintre
planul anterior şi cel actual. În acest mod aplicaţia iPlan RT nu ia în considerare dozele
importate ca doze pentru optimizările IMRT, unităţi de monitorizare calculate şi prescrierea
pentru noul plan.

Pentru planurile recurente, seturile de referinţă pot fi diferite, însă sistemele de coordonare
trebuie să fie aceleaşi. Reţineţi că doza importată nu trebuie să fie în general luată în
considerare pentru prescrierea propriu-zisă şi optimizările oricărei doze. Fluxul de lucru
standard este de a revizui doza deja administrată de un plan anterior în cel nou, de
exemplu din cauza unei recurenţe. Prin urmare, statusul implicit pentru matricea dozei este
inactiv. Doza aplicată poate fi importată cu un factor de scalare pentru a lua în considerare
timpul reparaţiei între tratamentul iniţial şi recidivă.

Importarea dozei pentru planul recurent

Etape

1. Deschideţi planul original în iPlan RT Dose şi salvaţi matricea de dozare.

2.

Salvaţi planul original în iPlan RT Dose după ce aţi efectuat următoarele:
• În etapa Treatment Planning, ştergeţi vechile grupuri de tratament.
• În fereastra Prescription, modificaţi vechile tipuri de structuri în Other.
• Ştergeţi vechile structuri sau redenumiţi-le/faceţi-le invizibile (preferinţa utilizatorului).

3.

Deschideţi acest plan în iPlan RT Image.
• Adăugaţi un set CT nou folosind caseta de dialog Add data... în funcţia Viewing.
• Dacă aţi utilizat un localizator pentru noua scanare CT, localizaţi acest set suplimentar

faţă de seturile CT localizate anterior.
• Îmbinaţi setul de aliniere anterior la setul CT nou, făcând astfel noul set CT setul de ali-

niere (de exemplu, setaţi noul set CT ca „Image Set 1” şi setul de aliniere anterior ca
„Image Set 2” în iPlan RT Image). Pentru mai multe detalii, a se consulta p. 91.

• Efectuaţi segmentarea automată pentru noile structuri dacă doriţi, dar fiţi atenţi să nu
modificaţi sau să nu ştergeţi un PTV sau OAR al planului existent întrucât acest lucru
va corupe planul.

• Salvaţi planul.

4.
Deschideţi din nou planul în iPlan RT Image.
• Modificaţi setul de referinţă în noul set CT.
• Apoi, continuaţi planificarea pe baza unui set nou CT.

5. Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pentru a afişa conţinutul meniului şi selectaţi Import
Dose for a Recurring Plan. Importaţi matricea doză salvată.
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Etape

6.

Se afişează caseta de dialog Dose Import. Dacă este necesar, modificaţi proprietăţile de
importare a dozei (a se consulta p. 279), şi faceţi clic pe OK.
De exemplu, puteţi reduce procentajul dozei anterioare în câmpul Relative Irradiated
Fraction.

7. Puteţi vizualiza acum matricea de doză anterioară în planul curent.

Vizualizarea dozei deja administrate
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8.8 Validarea planului
8.8.1 Pictograme de stare plan de tratament

Informaţii generale

În zona Navigator a etapelor de planificare Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review şi Physicist’s Verification, o pictogramă de semnalizare a traficului indică
informaţiile suplimentare disponibile pentru starea planului actual.

Figura 180 

Pictograme stare

Pictogramă
stare

Funcţie A se con-
sulta

Planul curent de tratament este valid.

Există mesaje de informare (albastru i) ce au fost create pentru ac-
tualul plan de tratament.
Acestea indică dacă planul conţine unele selecţii neobişnuite sau
extinse.

Pagina 286

Există mesaje de avertizare (galben !) ce au fost create pentru ac-
tualul plan de tratament.
Acestea arată că utilizatorul trebuie să indice dacă tolerează sau
clarifică incoerenţele detectate în cadrul planului.

Pagina 288

Există mesaje de eroare (roşu x) ce au fost create pentru actualul
plan de tratament.
Acestea indică dacă planul este incorect sau nu este valid pentru
tratament.

Pagina 292

Un semnal luminos de avertizare indică posibilele coliziuni între braţele cadrului Linac şi
masa de tratament. În funcţie de configurarea tratamentului şi/sau anatomia pacientului,
pot avea loc coliziuni chiar dacă nu este indicat astfel în programul software.

Înainte de tratament, este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica în mod
corespunzător din interiorul camerei de tratament că portalul selectat şi unghiurile mesei
de tratament pot fi utilizate pentru a efectua un tratament, fără a cauza leziuni pacienţilor
sau deteriorarea echipamentului, cum ar fi sistemul de furnizare a tratamentului.
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Casetă de dialog Plan Status

Pentru a vizualiza mesajele emise, apăsaţi pe pictograma de stare.

Figura 181 

Etape

1. Revizuiţi cu atenţie informaţia furnizată şi modificaţi-vă planul în consecinţă.

2. Informaţia Plan Status este inclusă în fişa medicului (a se consulta p. 409) şi trebuie să
fie semnată.

Mesaje de informare

Se prezintă mai jos exemple de mesaje posibile de informare:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Planul actual a fost
salvat într-o versiune diferită iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Planul actual a fost sal-
vat într-o aplicaţie diferită (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. (Parametrii tratamentu-
lui (cum ar fi unghiurile fasciculului sau ponderile). Dacă este necesar, apăsaţi butonul „Refresh
MU” pentru a actualiza doza aplicată planului de tratament.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Setul de referinţă nu
este localizat deşi Setul de aliniere este localizat.)

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. (Am-
bele seturi de aliniere şi referinţă sunt localizate utilizând aplicaţia „Brainlab CT Localizer”. Siste-
mul de coordonare al pacientului este definit de Setul de aliniere şi nu de Setul de referinţă.)

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. (Nu uitaţi că posibilele diferenţe ale poziţiei capului pacientului în raport cu dispozitivul
de imobilizare între CT şi radio/angiografie trebuie să fie luate în considerare în timpul procesului
de planificare a tratamentului.) Any registration inaccuracies also apply if the patient is positio-
ned by a frameless approach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions).
(Orice imprecizie de înregistrare se aplică dacă pacientul este poziţionat fără cadru (cum ar fi
ExacTrac X-Ray sau altă soluţie de poziţionare fără cadru).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Corecţia eterogenităţii este dezactivată. Zona din interiorul
conturului detectat al pacientului se presupune a fi de o densitate echivalentă cu cea a apei.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Calculul dozei se bazează pe o serie specială:
CB CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Dimensiunea grătarului mai grosieră
este utilizată pentru a calcula doza minimă/maximă.)

Validarea planului
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Prescription uses separate normalization for each target. (Prescrierea se bazează pe calculul
normalizării separate pentru fiecare volum ţintă.)

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.
(Există ambele puncte de normalizare şi reprezentare pentru un obiect „PTV”. Implicit, punctul
de reprezentare este utilizat pentru exportare. Apăsaţi „Refresh MU” pentru a şterge Punctul de
reprezentare.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Ordinea elemente-
lor şi direcţia de rotaţie a cadrului ar putea fi îmbunătăţită pentru tratament.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Forma(ele) câmpului este(sunt) îngheţată(e). Câmpul(rile) de planificare şi lamelele nu sunt
adaptate automat.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Forma câmpului este
îngheţată. Diametrul conului nu poate fi modificat.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Pentru cel
puţin un câmp al arcului: Arcul este blocat. Unităţile de monitorizare nu vor fi actualizate.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Arcul este blocat. Unităţile de monitorizare
nu vor fi actualizate.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Forma
câmpului este îngheţată. Câmpul(rile) de planificare şi lamelele nu sunt adaptate automat.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Fasciculul este blocat. Unităţile de moni-
torizare nu vor fi actualizate.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Planul conţine câmpuri
închise (MLC). Eliminaţi-le înainte de tratament.)

The isocenter is blocked (MLC). (Izocentrul este blocat (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Planul conţine câmpuri
închise (fălci). Eliminaţi-le înainte de tratament.)

The isocenter is blocked (jaws). (Izocentrul este blocat (fălci).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Debit de doză nesuportat. Vă rugăm verificaţi.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Fasciculul IMRT „IMRT Beam
1” a fost divizat în 2 subcâmpuri.)

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). (Un segment din acest element este divizat în 2
părţi, deoarece valoare unităţii de monitorizare (10321 MU) este mai mare decât unitatea de mo-
nitorizare maxim permisă (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). (Elementul este divizat în 2 părţi, deoarece valoare unităţii de mo-
nitorizare (10321 MU) este mai mare decât unitatea de monitorizare maxim permisă (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). (Un subcâmp al elementului este divizat în 2 părţi, deoa-
rece valoarea unităţii de monitorizare (10321 MU) este mai mare decât unitatea de monitorizare
maxim permisă (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. (Aceasta este o componentă
a matricii de doză pentru radioterapie adaptativă, fiind definită ca inactivă şi nu va fi luată în con-
siderare pentru prescriere şi calculele dozei ce sunt efectuate.)

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. (Aceasta este o componentă
a matricii de doză pentru planul recurent, fiind definită ca inactivă şi nu va fi luată în considerare
pentru prescriere şi calculele dozei ce sunt efectuate).
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"This is a summation dose matrix component that is set to active and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (”Aceasta este o compo-
nentă a matricii de doză pentru rezumat, fiind definită ca activă şi nu va fi luată în considerare
pentru prescriere şi calculele dozei ce sunt efectuate.)

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!" (Suplimentar reţineţi că
planul de tratament exportat nu ia în considerare componentele matricei de doză şi astfel poate
furniza o doză care diferă de cea afişată!”)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan „Final Plan” of
patient „John Doe” ID „01237456” approved at „01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00” by
„james.dean”. (O distribuire a dozei exterioare a fost adăugată la planul curent din planul „Final
Plan” a pacientului „John Doe” ID „01237456” aprobat la „01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss)
UTC-5:00” de „james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Calculările dozei nu au început încă. Activaţi afişajul de doză pentru a activa ve-
rificările de stare privind planul legat de distribuţia dozei.)

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! (Pentru cel
puţin o pereche închisă de lame spaţiul gol planificat dintre lamele este în intervalul de 2 mm al
marginii fălcii şi s-ar putea să nu fie acoperită de fălci în timpul furnizării. Vă rugăm să verificaţi
atent planul dumneavoastră!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Secvenţa
IMRT conţine câmpurile MLC închise. Vă rugăm să verificaţi atent planul dumneavoastră.)

Mesaje de avertizare

Se prezintă mai jos exemple de mesaje posibile de avertizare:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Planul indică următoarele elemente libere ca fiind
PTV-uri sau OAR-uri Brainstem. Dacă aceste obiecte sunt necesare, trebuie segmentate co-
rect.)

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. (Setul de date folosit ca Set de aliniere a fost scanat în poziţie Înclinat, în timp ce trata-
mentul este orientat în poziţie Întins. Consultaţi manualul de utilizare iPlan RT Dose pentru expli-
caţii detaliate.)

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. (Setul de date folosit ca set de referinţă a fost scanat în poziţia „Prone+G1”, în timp
ce tratamentul este orientat în poziţia „Supină”. Consultaţi manualul de utilizare iPlan RT Dose
pentru explicaţii detaliate.)

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. (Punctul „Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” este definit ca punct de prescriere, dar obiectul
alocat („PTV”) nu conţine elemente de tratament (fascicule, arcuri). Doza definită de acest punct
trebuie ignorată.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Coordonatele izocentrului se
găsesc în afara regiunii localizate.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Coordonatelor izocentrului
„Point#1” nu li s-a alocat prefixul „Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Grupului de tratament „My-
Group” nu i s-a alocat prefixul „Coord”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Grupului de tratament „Group 1” utilizează elementul de identificare „1”. Se utili-
zează, de asemenea o coordonată a izocentrului necoordonat.)

Validarea planului
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The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Grupul de tratament „Group 1” şi coordonatele izocentrului său „Coord 2” sunt fiecare identifica-
te printr-un număr diferit. Atunci când este posibil, ar trebui utilizat acelaşi număr. Dacă sunt alo-
cate mai multe grupuri de tratament aceleiaşi coordonate a izocentrului, trebuie utilizate elemen-
tele alfa-numerice unice).

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Corecţia eterogenităţii este dezactivată. Prin urmare, partea supe-
rioară a mesei adăugată la şablonul ţesutului se presupune a avea o densitate echivalentă cu
apa.)

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. (Calculele dozajului se bazează pe un Set de referinţă de tipul Fascicul conic şi poate fi
semnificativ eronat. Se recomandă a realiza o scanare CT actualizată ce este utilizată ca set de
referinţă.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Rezoluţia dozei pentru pla-
nul actual depăşeşte limita de 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Vă rugăm modificaţi întâi valoarea casetei de dialog Set Parameters a etapei Surface
Segmentation şi apoi verificaţi şi ulterior modificaţi valorile de rezoluţie în fila de proprietăţi a
RTPlan.)

The active machine profile is not approved. (Profilul aparatului activ nu este aprobat.)

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. (Utilizaţi un profil al aparatului din iPlan RT Dose
3.0.x. Vă rugăm să alegeţi un profil de aparat din iPlan RT Dose 4.x pentru a avea la dispoziţie
funcţii complete.)

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. (Profilul
aparatului activ încărcat din planul actual nu este conţinut în lista profilelor dispozitivelor instala-
te. Vă rugăm verificaţi dacă profilul poate fi depăşit sau este dintr-o sursă externă.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Profilul dispozitivului activ este destinat doar recepţiei şi nu trebuie utilizat pentru tratamentul
pacientului.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Fălcile depăşesc câmpul MLC).

Risk of table collision. Please verify. (Risc de coliziune cu masa. Vă rugăm verificaţi.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Acest element
este divizat în zece subdiviziuni. Vă rugăm verificaţi.)

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. (Acest grup de tratament IMRT „GroupIMRT” a fost
încărcat într-un plan dintr-o versiune anterioară iPlan RT Dose. Acesta trebuie reoptimizat pen-
tru ca toţi parametrii de optimizare a planificării inversate să fie din nou disponibili pentru afişare
şi imprimare.)

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.
(Viteza maximă posibilă a lamelelor este depăşită. Se recomandă activarea vitezei lamelelor sau
reducerea ratei dozajului. Algoritmul de limitare a vitezei lamelelor a întâlnit o problemă. Se re-
comandă reducerea ratei dozajului, a numărului de segmente sau dimensiunea fasciculelor mi-
ci.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Sunt defi-
nite mai puţin de 3 puncte de control pe arc. Tratamentul poate determina erori ale controlerului.)
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The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Arcul definit de unghiurile de iniţiere şi oprire este ambiguu. Vă rugăm verificaţi ca sec-
torul dorit să fie tratat.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Numărul punctelor de control pentru HybridArc este prea mic pentru exportarea fascicu-
lului. Creşteţi lungimea arcului.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Fasciculele HybridArc ale IMRT sunt poziţionate foarte
des: diferenţa de unghi dintre cadru şi fasciculele IMRT din apropiere este mai mică de 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Aceasta este o componentă a matricii de doză adaptativă ce a fost configurată, nefiind
configurarea dorită!)
Note, that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Reţineţi că componenta matricii de doză va fi luată în considerare
pentru prescriere şi calculele dozajului ce sunt efectuate.)
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! (Suplimentar reţineţi că
planul de tratament exportat nu ia în considerare componentele matricei de doză şi astfel poate
furniza o doză care diferă de cea afişată!)

There are issues with the adaptive plan. (Există probleme cu planul adaptativ.)
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. (Componente ale matricii dozei neconectate: Ma-
trice: Plan final Nu este definit niciun grup de tratament pentru următoarele obiecte: PTV1 Nu
sunt definite grupuri multiple de tratament pentru următoarele obiecte: PTV2 Obiecte cu doză
ambiguă per fracţiune: PTV3 Obiecte cu număr total ambiguu de fracţiuni: PTV4 Obiecte cu
schemă discontinuă de fracţionare: PTV5 Obiecte cu matrici de doză conectate la mai mult de
un obiect: PTV6 Obiecte cu un grup de tratament conectat la mai mult de un obiect: PTV7 Aces-
te probleme pot indica neconcordanţe ale planului adaptativ sau un scenariu care nu este ac-
ceptat de software.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Aceasta este o componentă a matricii de doză recurentă ce a fost configurată, nefiind
configurarea dorită!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Reţineţi că componenta matricii de doză va fi luată în considerare
pentru prescriere şi calculele dozajului ce sunt efectuate.)
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! (Suplimentar reţineţi că
planul de tratament exportat nu ia în considerare componentele matricei de doză şi astfel poate
furniza o doză care diferă de cea afişată!)

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. (Componenta matricii de doză pentru rezumatul „Ma-
trix: Final Plan #1” a fost calculată pe baza informaţiilor ţesutului ce diferă de cel folosit în planul
actual. Drept consecinţă, calculele rezultate ale dozajului pot fi imprecise.)

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. (Aceasta este o componentă a matricii de doză
pentru rezumare, fiind definită ca fiind inactivă şi nu constituie setarea dorită. Reţineţi - compo-
nenta matricii de doză nu va fi considerată pentru prescriere şi calculele dozajului ce sunt efec-
tuate.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (O distribuire a dozei exterioare a fost
adăugată planului actual din planul neaprobat „First HybridArc” a pacientului „John Doe” ID
„01237456”.)
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This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Această componentă a matricii de doză a fost creată de un program software sau o
versiune de software ce diferă de cea pe care o utilizaţi în prezent şi pot fi depăşite ca urmare a
modificărilor necesare algoritmilor de doze.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Planul curent conţine matrici de doză care au fost salvate pen-
tru planurile complete, precum şi pentru componente individuale ale tratamentului.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Vă rugăm verificaţi ca matricele de doză pentru componente să nu fie incluse
neintenţionat într-o matrice de doză pentru un plan”.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Planul este configurat pentru setarea „RESEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Mărimea câmpului echi-
valent este în afara intervalului mărimilor măsurate ale câmpurilor:)
with (at least one of) (cu (cel puţin un))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi pentru adâncimea câmpului de doze
(mai mică decât cea mai mică mărime a adâncimii câmpului de doze))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi pentru adâncimea câmpului de doze (mai
mare decât cea mai mare mărime a adâncimii câmpului de doze))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi de dispersie ale fălcilor (mai mică de-
cât cea mai mică mărime de dispersie a fălcilor))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi de dispersie ale fălcilor (mai mare decât
cea mai mare mărime de dispersie a fălcilor))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi de dispersie ale câmpului MLC (mai
mică decât cea mai mică mărime de dispersie a câmpului MLC))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi de dispersie ale câmpului MLC (mai mare
decât cea mai mare mărime de dispersie a câmpului MLC))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Pentru un număr considerabil de câmpuri ale arcurilor, mărimea câmpului
echivalent este în afara intervalului mărimilor măsurate ale câmpurilor:)
with (at least one of) (cu (cel puţin un))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi pentru adâncimea câmpului de doze
(mai mică decât cea mai mică mărime a adâncimii câmpului de doze))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi pentru adâncimea câmpului de doze (mai
mare decât cea mai mare mărime a adâncimii câmpului de doze))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi de dispersie ale fălcilor (mai mică de-
cât cea mai mică mărime de dispersie a fălcilor))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi de dispersie ale fălcilor (mai mare decât
cea mai mare mărime de dispersie a fălcilor))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Este mai mică decât intervalul de mărimi de dispersie ale câmpului MLC (mai
mică decât cea mai mică mărime de dispersie a câmpului MLC))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Este mai mare decât intervalul de mărimi de dispersie ale câmpului MLC (mai
mare decât cea mai mare mărime de dispersie a câmpului MLC))
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The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Extensia minimă a câmpului este de patru ori mai mică decât <Gri-
dRes>. Precizia calculării dozelor ar putea fi limitată.)
with <GridRes> being “fascicul de tip creion Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu-
tion”. (cu <GridRes> fiind „Rezoluţia nucleului fascicul de tip creion” sau „Rezoluţia spaţială Mon-
te Carlo”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Dimensiunea maximă a unui fascicul mic este mai mică decât <GridRes>. Precizia
calculării dozelor ar putea fi limitată.)
with <GridRes> being “fascicul de tip creion Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu-
tion”. (cu <GridRes> fiind „Rezoluţia nucleului fascicul de tip creion” sau „Rezoluţia spaţială Mon-
te Carlo”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Extensia minimă a câmpului este de patru ori mai mică de-
cât rezoluţia dozei a RTPlan. Precizia calculării dozelor ar putea fi limitată.)

For a considerable number of fields of the arc: (Pentru un număr considerabil de câmpuri ale
arcurilor:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Extensia minimă a câmpului este de patru ori mai mică decât <Gri-
dRes>. Precizia calculării dozelor ar putea fi limitată.)
with <GridRes> being “fascicul de tip creion Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu-
tion”. (cu <GridRes> fiind „Rezoluţia nucleului fascicul de tip creion” sau „Rezoluţia spaţială Mon-
te Carlo”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Pentru un număr considerabil de câmpuri ale
arcurilor:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Dimensiunea maximă a unui fascicul mic este mai mică decât <GridRes>. Precizia
calculării dozelor ar putea fi limitată.)
with <GridRes> being “fascicul de tip creion Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu-
tion”. (cu <GridRes> fiind „Rezoluţia nucleului fascicul de tip creion” sau „Rezoluţia spaţială Mon-
te Carlo”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Pentru un număr considerabil de câmpuri ale
arcurilor:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Extensia minimă a câmpului este de patru ori mai mică de-
cât rezoluţia dozei a RTPlan. Precizia calculării dozelor ar putea fi limitată.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Diametrul radiologic este de patru ori mai mic decât rezoluţia
dozei a RTPlan. Precizia calculării dozelor ar putea fi limitată.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Pentru cel puţin o pereche închisă de lame spaţiul gol planificat dintre lamele nu este
acoperită de fălci. Vă rugăm să verificaţi atent planul dumneavoastră!)

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! (Unele fante ale lamelelor sunt prea mici pentru o reprezentare radiolo-
gică corectă cu echipamentul MLC actual (Elekta Agility). Vă rugăm să vă verificaţi cu atenţie
planul şi posibilele modificări manuale aduse poziţiilor lamelelor!)

Mesaje de eroare

Se prezintă mai jos exemple de mesaje posibile de eroare: Dacă sunt prezentate alte mesaje de
eroare, contactaţi departamentul de asistenţă Brainlab.
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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. (Setul de aliniere foloseşte localizatorul „Brainlab CT Localizer”, în timp ce Setul de
referinţă foloseşte localizatorul „Brainlab on Leksell Headring”. Acest conflict nu poate fi soluţio-
nat, vă rugăm schimbaţi setul de referinţă.)

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. (Setul de aliniere
nu este localizat, dar Setul de referinţă este localizat folosind „Brainlab CT Localizer”. Acest con-
flict nu poate fi soluţionat, vă rugăm schimbaţi setul de aliniere.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Coordonatele izocentrului nu se află
în interiorul ţesutului pacientului.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Numele coordonatelor
izocentrului „Coord” fie nu este unic, fie este prea lung.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (3 Fascicule sau Arcuri găsite, ale căror nume nu este unic. Numele fasci-
culelor sau arcurilor implicate sunt: Fascicul1, fascicul1 şi FASCICUL1. Vă rugăm modificaţi nu-
mele în consecinţă. Notă: Pentru compararea numelor se ignoră scrierea acestora cu majuscule
sau litere mici.)

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Numele grupului de trata-
ment „Group” fie nu este unic, fie este prea lung.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Numele fasciculului sau arcului conţine caractere invalide. Vă
rugăm asiguraţi-vă că folosiţi doar caractere ASCII standard.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character (Numele fasciculului sau arcului este gol. Vă rugăm asiguraţi-vă că nume-
le conţine cel puţin un caracter fără spaţiu liber)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Numele fasciculului sau arcului conţine oricare din
caracterele „(” sau „)”. Vă rugăm asiguraţi-vă că numele nu conţine caracterele „(” şi „)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Numele fasciculului sau arcului conţine mai mult de
64 caractere. Vă rugăm asiguraţi-vă că numele nu conţine mai mult de 64 caractere.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Profilul aparatului nu a fost
validat. Tratamentul nu este posibil.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Profilul dispozitivului activ este destinat doar recepţiei şi nu trebuie utilizat pentru tratamentul
pacientului.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Unghiul de rotaţie al inelului nu
este valid. Tratamentul nu este posibil.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Unghiul mesei nu este valid. Tratamentul
nu este posibil.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Unghiul colimatorului nu este valid.
Tratamentul nu este posibil.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Unghiul cadrului nu este valid. Trata-
mentul nu este posibil.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Raza de rotaţie a cadrului nu
este validă. Tratamentul nu este posibil.)

Danger of table collision. Please verify. (Pericol de coliziune cu masa. Vă rugăm verificaţi.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Poziţiile fălcii expun port-lamelele MLC.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Numele unităţilor de
monitorizare sunt sub cerinţele dispozitivului. Vă rugăm verificaţi.)
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The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Numele unităţilor de
monitorizare sunt peste cerinţele dispozitivului. Vă rugăm verificaţi.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Durata necesară pentru administrarea dozei dorite (628,75 s) depăşeşte limita dispozitivului
(300 s). Vă rugăm verificaţi.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Valoarea unităţilor de monitorizare
este peste cerinţele dispozitivului. Vă rugăm verificaţi.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Poziţia maximă a lamelelor este
depăşită în subcâmpul „1” segment „7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Intervalul maxim al lamelelor este
depăşit în subcâmpul „1” segment „7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Intervalul maxim al lamelelor este depăşit în
subcâmpul „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) (Numele unităţii de monitorizare
(10321) este mai mare decât maximum permis (9999 MU). (Notă: Divizarea în câteva porţii nu
este suportată de aplicaţia pentru acest tratament.))

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.) (Numele unităţii de moni-
torizare (10321 MU) este mai mare decât maximum permis (9999). (Notă: Divizarea în câteva
porţii nu este suportată de aplicaţia pentru acest tratament.))

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.) (Numele
unităţii de monitorizare (10321 MU) a unui subcâmp al acestui fascicul este mai mare decât ma-
ximum permis (9999). (Notă: Divizarea în câteva porţii nu este suportată de aplicaţia pentru
acest tratament.))

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.) (Numele
unităţii de monitorizare (10321 MU) a unui segment al acestui fascicul este mai mare decât ma-
ximum permis (9999). (Notă: Divizarea în câteva porţii nu este suportată de aplicaţia pentru
acest tratament.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Sunt definite mai puţin de 2 puncte de control pe arc. Tratamentul nu este posibil. Folosiţi
în schimb fascicule conforme.)

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. (Planul nu poate fi exportat cu succes în DICOM. Planul foloseşte atât Brainlab m3 MLC
(integrare completă cu Siemens) cât şi alt tip de dispozitiv. iPlan RT Dose 4.5.x nu suportă
această combinaţie.)

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.) (Planul nu poate fi exportat
cu succes în DICOM. (Grupul de tratament „Group 1” nu are date valide de prescriere. Apăsaţi
„Refresh MU” pentru a actualiza prescrierea.))

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.) (Planul nu poate fi exportat cu succes în DICOM. (Prescrierea „Isoc. Norm.
(unconnected) (A)” nu este alocată unui grup de tratament. Verificaţi dacă un grup de tratament
a fost definit pentru obiectul ţintă.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Pla-
nul nu poate fi exportat cu succes în DICOM. (Au fost definite multiple fracţiuni pentru grupul de
tratament „Group 1”. Pentru informaţii, contactaţi departamentul de asistenţă Brainlab.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Planul nu poate fi exportat cu succes în DICOM. (Fasciculul IMRT „IMRT 1” are 0 unităţi de mo-
nitorizare.))
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Planul nu poate fi exportat cu succes în DICOM. (Fasciculul IMRT „IMRT 1” are o
secvenţă cu 0 segmente.))
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8.8.2 Ieşirea din etapa Planificare tratament

Informaţii generale

Odată ce modificările dvs. din etapa Treatment Planning sunt finalizate, puteţi continua cu etapa
următoare.

Continuarea cu etapa următoare

Faceţi clic pe Go to ... sau Next în zona Navigator.

Actualizarea calculului unităţii de monitorizare

Figura 182 
Trebuie să faceţi clic pe Refresh MU pentru a actualiza unităţile de monitorizare înainte de a
continua cu etapa următoare de planificare a tratamentului. Dacă uitaţi, programul software vă va
reaminti afişând mesajul de mai sus.

Validarea planului
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8.9 Utilizarea şabloanelor

Informaţii generale

iPlan RT Dose vă permite să salvaţi configuraţiile planului de tratament ca şablon. Vi se permite
astfel să aplicaţi aceleaşi configuraţii altor cazuri de tratament.

Utilizări posibile

Trataţi mai mulţi pacienţi cu acelaşi tip de leziune: Aţi stabilit deja un protocol sau o „bună
practică” pentru a trata acest tip de leziune (de exemplu patru tratamente pentru radioterapie
conformaţională pentru o anumită direcţie sau o configurare specială a arc terapiei). Puteţi apoi
accelera definirea planului de tratament având această configurare de planificare disponibilă ca
şablon.
Dacă efectuaţi tratamente IMRT, probabil aţi definit restricţii sau obiective pentru anumite obiecte
OAR, care determină o anumită curbă în DVH. Puteţi ulterior pune la dispoziţie aceste decizii ca
şabloane de fixare, şi a le pune la dispoziţie în caseta de dialog Prescription pentru a le aplica
mai uşor acelor obiecte.
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8.9.1 Salvarea şabloanelor planului de tratament

Salvarea unui şablon al planului de tratament

Odată ce aţi finalizat un plan de tratament (inclusiv prescrierea şi configurarea fasciculului sau
arcului), puteţi salva acest plan de tratament ca şablon pentru tratamente ulterioare.
Şablonul rezultat este pus ulterior pus la dispoziţie pentru selectare în timpul creării planului de
tratament (a se consulta p. 158).

Cum se activează funcţia Şablon

Etape

1.

Pentru a activa funcţia şablon, apăsaţi pe butonul drept pe numele planului din zona func-
ţiilor.

2.

În meniul, selectaţi Save as plan template ... pentru a deschide caseta de dialog Save.

3. Furnizaţi un nume noului şablon în câmpul corespunzător.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: if this option is selected, the
beam and arc setup defined in the current treatment plan is saved in an individual templa-
te for selection during treatment group creation (see p. 181).
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Etape

5.
În plus, salvați șablonul(șabloanele) de constrângere separat: dacă se selectează
această opțiune, constrângerile definite în planul de tratament actual sunt salvate într-un
șablon individual pentru selectare în timpul definirii prescrierii (consultați p. 163).

6. Apăsaţi Save pentru a crea şabloanele selectate.

Informaţii salvate în şablon

Componentă Funcţie

Grup de tratament

• Configurarea dispozitivului, de exemplu, producător şi model Li-
nac, tipul colimatorului şi energie.

• Obiectul de tip PTV în care coordonata izocentrului grupului de tra-
tament selectat este poziţionat.

• Obiectele PTV alocate grupului de tratament (a se consulta p.
178).

• Configurarea fasciculului sau arcului astfel cum este definit în şa-
blonul de configurare a iradierii (a se consulta p. 303).

Informaţii prescriere (de
exemplu PTV sau OAR)

• Tipurile de obiecte pe care le-aţi desemnate obiectelor (PTV/
Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Restricţii privind DVH (a se consulta p. 301).
• Pentru fiecare obiect de tip PTV sau Boost, doza absolută per frac-
ţie şi numărul fracţiilor prescrise.

Doar aceste elemente sunt încărcate dintr-un şablon dacă este se-
lectată caseta de validare Load prescription only în timpul creării
planului (a se consulta p. 160).

Utilizarea unui şablon al planului de tratament

Dacă aplicaţi un şablon de plan planului dvs. de tratament, programul software caută planul de
tratament pentru a determina dacă conţine obiectele şablon din cadrul tratamentului.
• iPlan RT caută întâi în funcţie de numele obiectului.
• Dacă această căutare este fără rezultat, iPlan RT caută tipul obiectului.

Dacă numele sau tipurile obiectului conţinute în planul actual de tratament nu corespund cu cele
conţinute în şablonul planului, se va afişa un mesaj interogând dacă doriţi să aplicaţi şablonul.
În funcţie de informaţia pe care şablonul doreşte să o creeze pentru un obiect lipsă, aplicarea
şablonului poate să nu fie corect executată (de exemplu şablonul încearcă să poziţioneze un grup
de tratament în cadrul PTV, dar PTV nu poate fi găsit).
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8.9.2 Gestionarea şabloanelor planului de tratament

Informaţii generale

Odată ce şabloanele planului de tratament au fost create (a se consulta p. 298), acestea pot fi
gestionate într-o casetă de dialog specială.

Accesarea Casetei de dialog Manage

Pentru a afişa caseta de dialog Manage pentru şabloanele planului de tratament:

Opţiuni

Faceţi clic pe Manage ... în caseta de dialog Create Plan (a se consulta p. 158).

Selectaţi obiectul planului de tratament (RTPlan) prezentat în fila Functions, şi apoi faceţi clic
pe butonul Manage din cadrul Plan Templates.

Casetă de dialog Manage

Figura 183 

Gestionarea planurilor de tratament

Etape

1. În lista Template, selecţionaţi şablonul pe care doriţi să-l eliminaţi sau editaţi.

2. Faceţi clic pe Remove pentru a şterge şablonul evidenţiat din listă.

3. Faceţi clic pe Apply pentru a schimba numele şablonului.

4. Faceţi clic pe Refresh Index pentru a actualiza lista şabloanelor dacă le-aţi copiat ma-
nual sau şters din directorul de şabloane.

5. Faceţi clic pe Close pentru a ieşi din caseta de dialog Manage.

NOTĂ: Dacă fişierele invalide (de exemplu versiune sau format incorect) sunt detectate, aceste
fişiere nu sunt adăugate la listă, şi sunt afişate mesajele de eroare corespunzătoare.
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8.9.3 Şabloane de fixare

Informaţii generale

În caseta de dialog Prescription, puteţi salva restricţia actuală şi setările obiective ca şablon
pentru o utilizare ulterioară (a se consulta p. 176).
De asemenea, este posibilă salvarea şabloanelor de fixare separate când se salvează un şablon
de plan de tratament (a se consulta p. 298).
Aceste şabloane pot fi selectate în timpul definirii prescrierii (a se consulta p. 176).

Şabloane de fixare pentru obiecte de tip PTV şi Boost

Şabloanele de acest fel indică doza relativă şi volumul relativ al celor trei puncte de fixare DVH.
De asemenea, indică dacă fiecare punct este definit ca restricţie sau obiectiv.

Figura 184 
Indiferent de doza absolută prescrisă obiectului sau indiferent de volumul noului PTV, punctele de
restricţie sunt stabilite în concordanţă cu intervalele salvate în şablon când acesta este aplicat.
Pentru un obiect de tip PTV este salvată doza relativă, iar pentru OAR este salvată doza absolută.
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Şabloane de fixare pentru alte obiecte

Figura 185 
Acest şablon include valoarea gradul de protecţie şi lista punctelor de restricţie, astfel:
• Pentru fiecare punct se salvează doza absolută şi raportul volumelor
• De asemenea, informaţia este salvată dacă punctul este indicat ca restricţie sau obiectiv
• Indiferent de volumul obiectului, punctele de restricţie sunt stabilite în conformitate cu

rapoartele înregistrate în şablon atunci când acesta este aplicat
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8.9.4 Salvarea Şabloanelor de configurare a iradierii

Informaţii generale

Şabloanele pentru configurarea fasciculului şi arcului pot fi aplicate în timpul configurării grupului
de tratament (p. 181).

Cum se activează funcţia Şablon

Etape

1.

Pentru a activa funcţia şablon, apăsaţi pe butonul drept pe grupul de tratament dorit din
zona funcţiilor.

2.

În meniul, selectaţi Save as treatment template ... pentru a deschide caseta de dialog
Save.

3. Definiţi un Site, Name şi Comment în câmpurile corespunzătoare.

4. Faceţi clic pe Save pentru a crea un şablon ce conţine informaţiile de configurare ale fas-
ciculului sau arcului grupului de tratament selectat.

NOTĂ: De asemenea, este posibilă salvarea şabloanelor pentru configurarea fasciculului sau
arcului atunci când se salvează un şablon de plan de tratament (a se consulta p. 298).
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Informaţii salvate în şablon

Şablonul conţine următoarele informaţii pentru fiecare element (fascicul sau arc):
• Numele fascicului sau arcului
• Unghi masă
• Pondere (doar pentru fascicule ce nu fac parte din gama IMRT)
• Margine
• Diametru colimator (Arcuri circulare)
• Unghi colimator
• Unghi cadru (unghiuri iniţiale şi finale ale cadrului pentru arcuri)
• Suprapunere (circulară şi Arcuri conforme)

NOTĂ: Unghiurile sunt salvate în conformitate cu IEC 61217. Dacă se aplică acest şablon
dispozitivului ce utilizează o convenţie diferită de unghi de cea utilizată pentru generarea
şablonului, valorile afişate pot diferi. Cu toate acestea, poziţia reală a camerei sursei de iradiere
este aceeaşi.
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8.9.5 Gestionarea şabloanelor de configurare a iradierii

Informaţii generale

Odată ce şabloanele planului de iradiere au fost create (a se consulta p. 303), acestea pot fi
gestionate într-o casetă de dialog specială.

Accesarea casetei de dialog Manage

Pentru a afişa caseta de dialog Manage, apăsaţi butonul drept pe grupul de tratament din lista
zonei Functions (a se consulta p. 190), şi selectaţi Manage treatment templates ...

Casetă de dialog Manage

Figura 186 

Cum se gestionează şabloanele de configurare a iradierii

Etape

1. În lista Template, selecţionaţi şablonul pe care doriţi să-l eliminaţi sau editaţi.

2. Faceţi clic pe Remove pentru a şterge şablonul evidenţiat din listă.

3. Faceţi clic pe Apply pentru a schimba numele şablonului.

4. Faceţi clic pe Refresh Index pentru a actualiza lista şabloanelor dacă le-aţi copiat ma-
nual sau şters din directorul de şabloane.

5. Faceţi clic pe Close pentru a ieşi din caseta de dialog Manage.

NOTĂ: Dacă fişierele invalide (de exemplu versiune sau format incorect) sunt detectate, aceste
fişiere nu sunt adăugate la listă, şi sunt afişate mesajele de eroare corespunzătoare.
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8.10 Vizualizare Conţinut Plan de tratament

Informaţii generale

În anumite etape de planificare, se furnizează o prezentare generală a planului de tratament
actual într-o pagină separată Plan Content.

Filă Plan Content

Figura 187 

Prezentare

Fila Plan Content prezintă o ramificaţie în partea stângă şi o zonă Properties în partea dreaptă.

Navigare Structură de date

Opţiuni

Pentru a extinde o ramificaţie a structurii de date pentru a vizualiza datele pacientului, faceţi clic
pe pictograma respectivă.

Pentru a închide o secţiune a structurii de date, faceţi clic pe pictograma respectivă.

Pentru a selecta un element din structura de date, faceţi clic pe acesta.

Vizualizare Conţinut Plan de tratament
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Opţiuni

În funcţie de numărul de elemente afişate în prezent, se asigură o bară de derulare în partea
dreaptă a structurii de date.

Conţinut structură de date

Componentă Funcţie

2D Image Sets Imagini radiografice incluse în datele importate ale pacientului

Image Sets Serii de imagini CT sau RM şi altele 3D (de exemplu PET)

Objects Obiecte precum structuri anatomice segmentate şi obiecte fibroase
3D

Points of Interest Puncte de interes definite pentru planul de tratament

RTPlan Grupurile de tratament şi elementele de tratament conţinute în planul
de tratament sunt prezentate în cadrul RTPlan

Starea obiectelor

Pictogramele de mai jos sunt utilizate pentru a indica starea de afişare:

Status

Dacă un articol este activat, pictograma cu ochi deschis este afişată imediat lângă ar-
borele de date.

Daca un obiect a fost dezactivat, pictograma cu ochi închis este afişată lângă structura
de date.

Dacă structura de date conţine elemente activate şi dezactivate, pictograma ochi semi-
închis este afişată în partea superioară a structurii de date.

• Pentru a dezactiva un element astfel încât să nu fie afişat în imaginile de planificare, apăsaţi pe
pictograma ochi deschis în structura de date.

• Pentru a-l reactiva, faceţi clic pe pictograma ochi închis.

Vizualizare proprietăţi

Zona Properties prezintă următoarele informaţii suplimentare privind elementul selectat în
structura de date.
• Dacă este disponibil, o imagine a elementului selectat cu funcţii de afişare suplimentară
• Informaţii detaliate ce variază în funcţie de elementul selectat

Proprietăţile pentru elementul selectat pot fi afişate apăsând pictograma de lângă elementul
corespunzător din structura de date.

Modificarea proprietăţilor

Pentru a modifica proprietăţile unui element în conţinutul planului, faceţi clic pe pictograma de
lângă acesta în structura de date:
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Proprietăţi A se con-
sulta

Image Set Pagina 488

Object Pagina 115

Point of interest Pagina 237

Plan (RTPlan) Pagina 161

Treatment group Pagina 194

Treatment element Pagina 197

Vizualizare Conţinut Plan de tratament
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9 OPTIMIZAREA DOZEI ÎN
CADRUL IMRT

9.1 Ce este IMRT?

Informaţii generale

Tratamentul de radiații cu modularea intensităţii (IMRT) reuneşte mai multe discipline într-un
singur tratament complex. Scopul este de a administra la nivelul volumului ţintă câmpuri de
intensitate modulată (sau eterogene). Aceste intensităţi sunt modificate pentru crearea unei
distribuţii cumulate de doză care corespunde unor obiective specifice. Fasciculele du modularea
intensităţii se compun din mai multe subfascicule emise de către un colimator cu lame multiple
(MLC).

Planificarea tratamentului

Planificarea convenţională a tratamentului este un proces anterograd unde fasciculele necesare şi
doza administrată sunt determinate de către persoana care efectuează planificarea. Apoi
software-ul de planificare a tratamentului calculează distribuţia dozei.
IMRT face posibilă planificarea inversă, adică definirea unor obiective în ceea ce priveşte doza
administrată PTV-ului şi organelor aflate la risc. Ulterior software-ul calculează un plan optimizat
pentru atingerea acestor obiective. iPlan RT Dose generează patru planuri alternative cu diverse
ponderări pentru organele de risc (niciunul, scăzut, mediu, ridicat).

Administrarea tratamentului

Doza poate fi administrată ori în mod dinamic, ori secvenţial (prin metoda step-and-shoot).
• În cazul administrării dinamice, lamele colimatorului sunt ajustate automat în timpul

tratamentului, utilizând tehnica ferestrei glisante.
• În cazul metodei step-and-shoot se utilizează un număr de subcâmpuri pentru administrarea

dozei necesare.
Cum doza se poate adapta la forma PTV-ului, astfel reducând la minim iradierea ţesuturilor şi
organelor la risc din jur, IMRT este extrem de potrivit pentru ţinte care se află în vecinătatea sau
sunt înfăşurate în jurul unor organe critice.

Utilizarea obiectivelor

IMRT ia în considerare numai restricţii doză-volum ale obiectelor care au status de PTV, Boost
sau Organ at Risk (OAR). Obiectul boost face parte din PTV, dar primeşte o doză mai mare
decât ţesuturile PTV din jur.
Definirea tuturor formelor MLC se efectuează în timpul definirii setărilor fasciculelor. Forma tuturor
câmpurilor este optimizată în conformitate cu PTV (CIAO) utilizând marginile definite.
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Note de siguranţă

În cazul planificării inverse, nu se poate garanta menţinerea obiectivelor şi constrângerilor
specificate. Astfel, trebuie efectuată o verificare finală care include toate verificările
standard.

Datorită naturii specifice a terapiei cu radiații cu modularea intensităţii, este absolut
necesară implementarea unui proces de asigurare a calităţii suplimentar care include
verificarea optimizării şi rezultatelor secvenţierii lamelor, măsuri specifice pacientului şi
verificări ale dozei.

Modificări după optimizarea IMRT

Puteţi efectua optimizare pe grupuri de tratament individuale IMRT sau HybridArc, iar apoi puteţi
reveni la etapa de Treatment Planning pentru adăugarea a noi grupuri.

Pregătiri recomandate înainte de orice optimizare IMRT

• Confirmaţi că forma câmpului MLC acoperă întreg PTV-ul. Dacă este necesar, MLC-ul trebuie
rotit în aşa fel încât întreg PTV-ul să fie acoperit suficient de către MLC.

• Selectaţi o margine PTV potrivită. Algoritmul IMRT încearcă îndeplinirea obiectivelor diferitelor
obiecte cât mai exact posibil, dar nu optimizează pentru cel mai bun indice de conformitate
posibil al PTV-ului.
- Dacă marginea PTV-ului este prea mare, atunci câmpul CIAO este prea mare, ceea ce ar

putea conduce la iradierea cu doză ridicată a unui volum prea mare care la rândul său
conduce la un indice de conformitate ridicat. Algoritmul IMRT optimizează fluenţa
fasciculului câmpului CIAO deschis care este reprezentată de forma afişată înainte de
optimizarea fasciculului IMRT.

- Dacă marginea PTV selectată este prea mică, atunci penumbra fasciculului câmpului CIAO
se suprapune cu regiuni ale PTV: În acest caz algoritmul IMRT s-ar putea să fie nevoită să
compenseze dimensiunile insuficiente ale câmpului prin utilizarea unor fascicule mici fierbinţi
la marginile câmpului, ceea ce conduce de asemenea la regiuni suplimentare cu doză
ridicată care nu sunt necesare şi la un indice de conformitate ridicat.

NOTĂ: Dacă marginea PTV utilizată este în afara intervalului recomandat, se afişează un mesaj
informativ în secțiunea de informare a ferestrei de dialog IMRT Parameters.
 

Fluxul de lucru IMRT

Etape

1.

Alegeţi grupul de tratament de optimizat prin selectarea acestuia în zona de funcţii şi
făcând clic dreapta pe acesta cu mouse-ul pentru a afişa meniul de context. Activaţi opţiu-
nea Selected for IMRT Optimization.
• Grupurile de tratament care sunt deja optimizate sunt bifate cu ①.
• Grupul de tratament de optimizat este marcat cu o săgeată ②.

①

②

Ce este IMRT?
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Etape

2. Faceţi clic pe Next pentru a continua cu etapa Dose Optimization. Se va afişa o fe-
reastră de dialog care arată grupurile disponibile pentru optimizare.

3. Setaţi parametrii discutaţi în p. 312.

4. Efectuaţi optimizarea grupurilor selectate conform celor descrise în p. 320.

5.

Reveniţi la etapa Treatment Planning, unde puteţi:
• Adăuga grupuri noi
• Renormaliza
• Reoptimiza utilizând obiective modificate
• Efectua opţiuni suplimentare
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9.2 Setarea parametrilor IMRT
9.2.1 Fereastra de dialog IMRT Parameters – Setări principale

Informaţii generale

Când etapa de planificare Dose Optimization este începută, se afişează o serie de ferestre de
dialog unde puteţi optimiza distribuţiile de doză pentru grupurile de tratament IMRT definite în
planul de tratament.
Toate algoritmele utilizate în timpul optimizării dozei pot fi efectuate în mod simultan pe
calculatoare cu mai multe procesoare. Acest lucru permite modificarea flexibilă a parametrilor de
intrare, în special în timpul optimizărilor planificării inverse.

Fereastra de dialog IMRT Parameters

Figura 188 

Calculation Grid

O setare fină a Calculation Grid este importantă, pentru a se asigura o distribuţie de doză care
este suficient de precisă pentru indicaţie.

Componentă Funcţie

PTV Dose Grid Size
Defineşte dimensiunea grătarului pentru PTV-urile incluse în optimi-
zare. Dimensiunea grătarului PTV trebuie să fie mai mică decât sau
egală cu dimensiunile fasciculelor mici.

OAR Dose Grid Size
Defineşte dimensiunea grătarului pentru OAR-urile incluse în optimi-
zare. Dimensiunea grătarului OAR trebuie este mai mare decât sau
egală cu dimensiunea grătarului PTV.

Setarea parametrilor IMRT
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Componentă Funcţie

Finer for Small Objects 

Bifaţi această casetă ca dimensiunea standard a grătarului să fie
adaptată în conformitate cu volumul obiectului selectat. Acest lucru
este în special util pentru obiecte mici.
Obiectele selectate sunt prezentate în lista aflată dedesubtul casetei
de selectare Finer for Small Objects, iar dimensiunea reală a grăta-
rului pentru fiecare obiect este indicată în fiecare caz.

Dacă doriţi calcule exacte pentru un PTV mic şi calcule aproximative pentru OAR-uri, este util în
cazul aplicaţiilor craniene setarea PTV Dose Grid Size la 2,0 mm şi OAR Dose Grid Size la 2,0
mm. Dimensiunea implicită a grătarului este setată la dimensiunea grătarului definită în
proprietăţile RTPlan.

Setări avansate

Setările suplimentare de calcul pot fi modificate într-o fereastră de dialog separată (consultaţi p.
316).
Pentru a accesa aceste setări, faceţi clic pe Advanced Settings.

Number of Beamlets

Figura 189 
Când etapa de planificare Dose Optimization este pornită, sistemul calculează informaţiile
referitoare la grilă pentru fiecare obiect. Până la terminarea acestor calcule, n/a (nu este aplicabil)
este afişat în zona Information. Sunt furnizate numărul fasciculelor mici şi informaţiile
suplimentare, cum ar fi utilizarea de câmpuri divizate, utilizarea combinată a lamelor şi unei
margini PTV suboptimale, după caz.
Opţiunea utilizării unor grile extrem de fine este limitată de memoria disponibilă şi de viteza
calculatorului utilizat. Însă există de asemenea limitări de algoritm, deoarece nu puteţi defini o
dimensiune a grătarului PTV mai mare de două ori grosimea minimă a lamelor MLC-urilor
selectate.
Dacă dimensiunea grătarului PTV este mai mare decât grosimea lamelor, două lame vor fi
combinate. Acest lucru se afişează în zona de informaţii.

Notă de siguranţă

Setarea dimensiunii grătarului de calcul la valori extreme care necesită cantităţi mari de
memorie poate conduce la instabilitatea sistemului.

Setări specifice Linac

Zona Linac Specific Settings conţine o listă cu profilele de accelerator disponibile. Dacă există
numai un singur dispozitiv, acesta este selectat în mod implicit.
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Figura 190 

Componentă Funcţie

Dose Rate Selectaţi rata preferată a dozajului pentru secvenţierea lamelor pen-
tru grupul de tratament actual.

Beamlet Size max.

Definiţi dimensiunea X pentru fasciculele mici utilizate. Sistemul ga-
rantează că se vor utiliza numai fasciculele mici mai mici decât sau
egale cu valoarea setată. Toate dimensiunile X sunt adaptate pentru
o potrivire cât mai bună cu forma conformaţională. Dimensiunea Y a
fiecărui fascicul mic este setată în mod automat la grosimea lamelor.
Consultaţi Figura 191.
Brainlab recomandă să reglaţi dimensiunea maximă a fasciculelor
mici la o valoare care nu este prea mică în comparaţie cu dimensiu-
nea grătarului de calcul. Scăderea rezoluţiei spaţiale la valori mai mi-
ci nu conduce neapărat la îmbunătăţirea globală a calităţii planului.
Valorile foarte mici pot înrăutăţi rezultatul, deoarece fasciculele mici
individuale nu furnizează doză la niciun punct al grilei de calcul şi
astfel în cazul lor nu este posibilă nicio optimizare utilă.

Align Beamlets

Atunci când se activează această casetă de bifat, toate dimensiunile
fasciculului corespund valorilor specificate în Beamlet Size max.
Acestea sunt toate de aceeaşi dimensiune X şi sunt aliniate într-un
mod în care marginea fasciculului este garantată a fi în poziţie izo-
centrică (zero). Această funcţie este importantă pentru MLC-uri cu li-
mitări de echipament pentru deplasare suplimentară şi interdigitaţie.
Consultaţi p. 332.

No. of Overlap Beamlets Fasciculele mici suprapuse sunt necesare numai pentru câmpurile
subdivizate.

Dynamic/Step-and-Shoot
Alegeţi ori iradierea dinamică, ori iradierea secvenţială. (Consultaţi
descrierea din p. 309). Disponibilitatea IMRT, şi în special a IMRT di-
namic, depinde de configuraţia echipamentului.

Segments
Alegeţi numărul de segmente pentru iradierea dinamică sau iradie-
rea secvenţială. Disponibilitatea IMRT, şi în special a IMRT dinamic,
depinde de configuraţia echipamentului.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Bifaţi această casetă de selectare pentru a asigura sincronizarea
adecvată a lamelor pentru optimizarea dimensiunilor segmentelor la
deschiderea perechilor învecinate de lame.
Brainlab recomandă bifarea acestei opţiuni, deoarece s-au întâlnit di-
ferenţe semnificative între iradierile efectuate cu şi fără optimizare.
Consultaţi p. 331.

Setarea parametrilor IMRT

314 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Dimensiunile fasciculelor mici

Figura 191 

Note de siguranţă

Necesitatea optimizării tongue-and-groove va fi determinată în timpul procesului de
verificare pentru a preveni subdozarea la nivelul PTV.

Din punct de vedere tehnic nu este întotdeauna posibilă deplasarea perechilor închise de
lame în spatele fălcilor. Utilizatorul trebuie să se asigure că perechile închise de lame au
fost poziţionate în spatele fălcilor. În caz contrar utilizatorul va decide pe baza propriei
experienţe dacă pierderea de doză consecutivă acestui fapt este acceptabilă.
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9.2.2 Fereastra de dialog IMRT Parameters – Setări avansate

Cum să configuraţi setările avansate

Faceţi clic pe Advanced Settings în fereastra de dialog IMRT Parameters pentru a afişa această
fereastră de dialog:

Figura 192 

Restricţionare normală a ţesuturilor

Dacă bifaţi caseta de selectare Use Normal Tissue Restriction, puteţi modifica două margini
pentru a crea un obiect virtual în jurul tuturor PTV-urilor.

①

②

Figura 193 

Componentă Funcţie

Normal Tissue Dose Grid
Size

Definiţi dimensiunea grătarului utilizată la calcule. Valoarea implicită
este de două ori mai mare decât dimensiunea grătarului PTV. Tre-
buie să fie cel puţin egală cu OAR Dose Grid Size

Margin around PTV w/o
restriction

Puteţi defini o zonă (în milimetri) în jurul fiecărui PTV care nu este
restricţionat (①). Această zonă poate primi o doză mai mare pentru
a permite o scădere abruptă a dozei în vecinătatea marginii PTV.

Setarea parametrilor IMRT
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Componentă Funcţie

Margin around PTV with
Restriction

Puteţi defini o zonă în jurul unui PTV care este considerat organ ex-
pus riscului (②).
Bifaţi caseta de selectare Use Outer Contour pentru a ignora zona
definită în Margin around PTV with restriction. În acest caz, vor fi
utilizate toate ţesuturile din interiorul conturului extern definit.

Zona Sharp Edge Smoothing

Utilizaţi glisorul Filter Parameter din zona Sharp Edge Smoothing la definirea valorii pentru
variabilitatea fluenţei.
Valoarea Filter Parameter este un parametru de pornire foarte important pentru optimizare. Cu
cât mai mare valoarea, cu atât mai rafinată va fi variabilitatea fluenţei de-a lungul fasciculelor mici
emise de către o pereche de lame. Valorile ce pot fi selectate se întind pe un interval cuprins între
1 şi 5%. Dacă este aplicat cu grijă, întregul interval este util. Însă în unele cazuri o valoare mare
poate produce rezultate nedorite. Pentru explicaţii mai detaliate privind acest parametru,
consultaţi p. 329.

Figura 194 

Restricţionarea fasciculelor elementare fierbinţi

În zona Hot Beamlet Restriction puteţi defini procentul maxim de restricţionare a fasciculelor
fierbinţi.
Dacă rezultatul afişează un număr de fascicule fierbinţi (de exemplu, dacă doza din zona de
intrare este deosebit de crescută), puteţi restricţiona acest comportament fierbinte în timpul
optimizării. La începutul procesului, sistemul calculează cantitatea MU necesară pentru un
tratament cu câmp conformaţional comparabil. Parametrul care trebuie setat aici determină
procentul maxim cu care rezultatul MU derivat din calculul IMRT va putea depăşi rezultatul MU
pentru tratamentul standard cu fascicule conformaţionale. Valorile extrem de scăzute pot fi dificil
de îndeplinit şi pot conduce la rezultat nesatisfăcător.

Figura 195 
În zona Hot Beamlet Restriction, utilizaţi caseta de incrementare IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT pentru a creşte sau a scădea procentul maxim de restricţionare
a fasciculelor fierbinţi.
• Informaţiile corespunzătoare ale fasciculelor mici vor fi afişate pe fila Dual Mix în timpul

optimizării planului (consultaţi p. 320).
• Pentru reducerea greutăţii maxime a fasciculelor mici, utilizaţi parametrul Hot Beamlet

Restriction în locul restricţionării normale a ţesuturilor. Reducerea fasciculelor mici fierbinţi se
poate realiza cel mai eficient cu această restricţie. Este mai preferat şi necesită mai puţin timp
de calcul decât extinderea PTV-ului cu o margine de restricţionare.
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9.2.3 Fereastra de dialog IMRT Prescription

Informaţii generale

După ce aţi efectuat setările în fereastra de dialog IMRT Parameters, şi aţi făcut clic pe Next, se
va afişa fereastra de dialog IMRT Prescription.
În fereastra de dialog IMRT Prescription puteţi verifica parametrii de prescriere şi le puteţi
modifica dacă este necesar. Puteţi, de exemplu, defini obiective doză-volum pentru fiecare PTV
segmentat, OAR sau obiect Boost care trebuie incluse în optimizarea dozei IMRT.

Prescrierea pentru PTV

Figura 196 
Setările din această fereastră de dialog sunt descrise în p. 163.

Prescrierea pentru OAR

Figura 197 
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În plus faţă de obiectivele OAR, puteţi de asemenea atribui un Overlap Guardian suplimentar,
dacă PTV-ul se suprapune unui OAR.
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9.3 Efectuarea optimizării

Informaţii generale

În zona de planificare a ecranului Dose Optimization, puteţi vedea filele Dual Reconst, Dual
Mix, Dose Overlay şi Plan Content.

Note de siguranţă

Modificarea planului de tratament (de ex. a obiectelor voxel) după optimizarea planului
pentru IMRT poate schimba calitatea iniţială a rezultatului IMRT. Astfel, se recomandă
repetarea optimizării.

Înainte de efectuarea optimizării IMRT, verificaţi setările fălcilor în vizualizarea din
perspectiva fascicolului, pentru a vă asigura că PTV-ul nu este acoperit de niciunul dintre
fălci.

Efectuarea optimizării
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9.3.1 Fila Dual Mix

Planuri de optimizare

Conceptul IMRT al Brainlab prezintă diferenţe faţă de standard prin a vă permite compararea unor
planuri diferite înainte de selectarea celui mai potrivit. Sunt create patru planuri alternative care
pot fi comparate în vizualizările de planificare:

Plan Ponderaţia pentru organele expuse la risc

OAR High Ridicat

OAR Medium Mediu

OAR Low Scăzut

PTV Only Niciunul

Fila Dual Mix – Ecranul principal

①

②

③

Figura 198 

Nr. Componentă

① Secţiuni de imagine

② Hărţi de fluenţă

③ Histograme doză-volum

Compararea planurilor

Utilizaţi glisoarele Comparison şi Selection pentru compararea planurilor:

Glisor Explicaţie

Comparison O hartă de fluenţă, o secţiune şi histogramele doză-volum ale planului selectat
vor fi afişate în partea stângă a ecranului.
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Glisor Explicaţie

Selection O hartă de fluenţă, o secţiune şi histogramele doză-volum ale planului selectat
vor fi afişate în partea dreaptă a ecranului.

Distribuţia dozei

Vizualizarea distribuţiei de doză pentru fiecare plan selectat se efectuează în vizualizarea
secţiunilor făcând clic pe butonul Show Dose. Consultaţi p. 215.
Puteţi folosi funcţiile de Zoom In/Out pentru a modifica factorul de mărire al vizualizării secţiunii.
Nu se va recentra.

Cum să vizualizaţi o hartă de fluenţă pentru fiecare fascicul

Utilizaţi glisorul Status Display din zona Functions pentru a comuta la afişarea hărţilor de fluenţă
pentru fiecare fascicul.

Hărţi de fluenţă

În cazul fiecărui plan selectat se va afişa o hartă de fluenţă.
Hărţile sunt actualizate continuu în timpul optimizării afişând distribuţia reală a fluenţei. Numărul
iteraţiilor şi numărul unităţilor de monitorizare calculate per câmp sunt de asemenea afişate.
Pe hărţile de fluenţă, zonele mai închise sunt cele care primesc cea mai mare intensitate a
fasciculului. Zonele în care intensitatea fasciculului este mai redusă sunt mai deschise la culoare.
Chiar şi regiunea din jur nu este complet albă din cauza transmisiei MLC.
Folosiţi funcţiile de Zoom In/Out pentru a modifica factorul de mărire al afişărilor de reconstrucţie.
Prin poziţionarea simultană a crucii în vizualizări (faceţi clic cu butonul din stânga al mouse-ului în
vecinătatea crucii şi trageţi-l la destinaţie), este posibilă o afişare mai precisă a regiunilor critice.

DVH

Puteţi vizualiza o DVH pentru fiecare OAR, PTV sau obiect Boost pentru fiecare plan selectat:

Etapă

Pentru vizualizarea DVH-ului unui obiect, selectaţi obiectul din lista Status Display.

Valorile DVH precise sunt afişate în cele două histograme doză-volum din partea de jos a
vizualizării din fila Dual Mix, când pre-calcularea este finalizată. Pentru vizualizarea acestora
deplasaţi mouse-ul în DVH-ul grafic corespunzător.
Funcţionalitatea este similară cu cea din histograma doză-volum activată prin intermediul
butonului Open DVH Dialog din bara de instrumente. Pentru informaţii suplimentare consultaţi p.
221.
Reprezentările DVH sunt actualizate periodic în conformitate cu rezultatul curent. După finalizarea
unui plan, se afişează distribuţia obţinută a dozei.

Rezultatul iniţial de optimizare nu trebuie utilizată pentru compararea finală a planului şi
luarea deciziei. În locul acestuia se va utiliza rezultatul pre-calculării.

Cum să selectaţi un rezultat

După finalizarea optimizării selectaţi un rezultat (OAR High, OAR Medium, OAR low şi PTV
only) din lista derulantă aflată în zona Select Result.
Confirmaţi că forma câmpului MLC acoperă întreg PTV-ul. Confirmaţi de asemenea că MLC-ul
selectat este potrivit pentru PTV, adică dimensiunile câmpului MLC sunt suficiente pentru a
include PTV-ul şi dimensiunile lamelor se potriveşte formei PTV-ului. Confirmaţi rotirea
colimatorului şi – dacă se utilizează câmpuri subdivizate – faptul că întregul PTV este acoperit de
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către câmpurile subdivizate adiacente. Dacă PTV-ul conturat nu încape în interiorul aperturii MLC-
ului, software-ul va încerca să îndeplinească prescripţia prin calcularea unui număr nerezonabil
de mare de unităţi de monitorizare.
Setările de izodoză se pot afişa pentru verificare făcând clic pe butonul Show Dose. Afişarea
izodozei IMRT este identică cu cea pentru vizualizările tratamentului standard (consultaţi p. 215).

Zona Current Calculation

În zona Current Calculation:

Opţiuni Explicaţie

Accept
Puteţi confirma şi salva optimizarea în timpul calculării, iar apoi puteţi continua cu
următoarea optimizare. Acest buton este disponibil numai în timpul efectuării cal-
culului.

Pause
Puteţi respinge optimizarea în timpul calculării, o puteţi şterge, iar apoi puteţi con-
tinua cu următoarea optimizare. Acest buton este disponibil numai în timpul efec-
tuării calculului.

Finish
Dacă rezultatul este satisfăcător, puteţi face clic pentru a termina optimizarea în
timpul calculării, fără să continuaţi cu următoarea optimizare. Acest buton este
disponibil numai în timpul efectuării calculului.

Remove După terminarea optimizării se va afişa un buton care vă permite ştergerea rezul-
tatelor care nu sunt necesare.

Planurile IMRT cu optimizarea neterminată nu trebuie utilizate pentru tratament.

Funcţiile Accept şi Pause nu sunt aplicabile pentru optimizarea PTV only, deoarece este nevoie
de un rezultat complet ca parametru de pornire pentru celelalte optimizări.

Zona Prescription

Componentă Funcţie

Change Objectives

Puteţi deschide fereastra de dialog IMRT Prescription (consultaţi p.
318) şi puteţi modifica obiectivele de utilizat pentru optimizarea dozei
IMRT. Făcând clic pe OK optimizează apoi numai rezultatele relevante.
Rezultatele omise sau şterse nu sunt modificate.

Restart Puteţi reporni întregul calcul de optimizare, inclusiv modificarea dimen-
siunii grătarului etc.

Pre-calcularea

În timpul comparaţiei de optimizare, mai întâi se efectuează optimizarea planificării inverse, urmat
de pre-calcularea pentru a furniza rezultate realistice.
După terminarea planificării inverse, este executat algoritmul de secvenţiere a lamelor care
creează hărţi de fluenţă extrem de precise ale ponderaţiei fasciculelor mici. Hărţile de fluenţă sunt
utilizate la calcularea distribuţiei de doză folosind algoritmul de doză Pencil Beam. Acest lucru
oferă o aproximare bună a rezultatului probabil, şi astfel trebuie utilizat la compararea planurilor şi
ca vază pentru planificarea tratamentului.
Starea pre-calculării poate fi identificată prin verificarea distribuţiilor de doză. Afişajul de doză este
similar afişajului normal de doză. După terminarea pre-planificării puteţi compara rezultatele
diferite utilizând filele Dual Reconst, Dual Mix, şi Dose Overlay.
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9.3.2 Dose Overlay

Fila Dose Overlay

Figura 199 
Fila Dose Overlay cuprinde trei vizualizări care afişează setul actual de secţiuni şi o histogramă
doză-volum a procentului de volum şi doză pentru rezultatele/obiectele selectate.
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9.3.3 Reconstrucţie dublă

Filă Dual Reconst

Fila Dual Reconst afişează secţiuni din fiecare orientare selectată şi rezultat selectat.

Figura 200 

Compararea planurilor

Utilizaţi glisoarele Comparison şi Selection pentru compararea planurilor:

Glisor Explicaţie

Comparison Trei secţiuni ale planului selectat vor fi afişate în partea stângă a ecranului.

Selection Trei secţiuni ale planului selectat vor fi afişate în partea dreaptă a ecranului.

Opţiuni vizualizare

În parte de sus stânga a fiecărei imagini sunt disponibile butoane,
• Full Screen pentru afişarea secţiunii pe întregul ecran.
• Open DVH Dialog pentru afişarea DVH-ului obiectelor. În contrast faţă de lista obiectelor

afişate pe ecranul principal, fereastra de dialog DVH afişează toate obiectele, ca Dvs. să puteţi
verifica DVH-ul obiectelor care nu fac parte în mod direct din procesul IMRT.

Cum să comparaţi distribuţia dozei

Etape

1. Faceţi clic pe orice buton de afişare a dozei pentru a vizualiza distribuţia dozei în fiecare
secţiune.

2. Selectaţi un rezultat din glisoarele Comparision şi Selection pentru a vedea schimbările
survenite în distribuţia dozei în cazul rezultatelor variabile.

3. După selectarea unui plan din lista derulantă, acesta poate fi utilizat în etape ulterioare.
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Etape

4. După ce sunteţi complet satisfăcut de optimizarea dozei, treceţi la sarcina Treatment
Planning pentru a efectua ajustările MU, dacă este necesar (consultaţi p. 151).

Cum toate informaţiile de planificare sunt salvate în planul de tratament, toate fişierele
IMRT temporare pot fi şterse manual din mapa temporară în Windows Explorer după
terminarea planului de tratament. Puteţi şterge aceste fişiere temporare deoarece singurul
scop al acestora este accelerarea procesului de optimizare. Fişierele temporare neutilizate
sunt şterse automat de către software după o perioadă implicită de două săptămâni.

În funcţie de integrarea sistemului dvs. de planificare, a sistemului de înregistrare şi
verificare şi a Linac, se poate exporta un câmp de configurare a luminii ca primul segment
al fiecărei secvenţe IMRT de lame. Acest lucru permite corelarea secvenţei de lame a MLC-
ului cu unghiurile fasciculelor şi setările MU de verificat. Acest câmp de configurare a
luminii poate contribui o doză mai mare decât cea aşteptată, datorită limitărilor sistemului
de control al administrării.
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9.4 Algoritmul IMRT

Informaţii generale

În contrast cu tratamentul cu fascicule conformaţionale, terapia cu radiații cu modularea intensităţii
(IMRT) utilizează fascicule cu distribuţie neuniformă a intensităţii. Distribuţiile intensităţii sunt
calculate de către un algoritm de planificare inversă şi sunt optimizate în aşa fel încât să
îndeplinească cât mai exact posibil obiectivele de optimizare ale volumului ţintă şi ale organelor
expuse la risc. Modularea fasciculelor este realizată prin calcularea unei secvenţe pentru lamele
mobile ale unui colimator cu lame multiple.

Informaţii referitoare la algoritm

Algoritmii utilizaţi în cadrul soluţiei iPlan RT Dose IMRT pot fi încadrate în mai multe subgrupuri:
• Calcule preliminare (ale obiectelor şi ale fasciculelor mici, consultaţi p. 328)
• Optimizarea planificării inverse (cu rezultate multiple, consultaţi p. 329)
• Secvenţierea lamelor (utilizată în timpul optimizării şi după, consultaţi p. 331)
• Pre-calcularea (consultaţi p. 333)

Algoritmul Pencil Beam este utilizat pentru calcularea dozei finale a fasciculelor cu intensitate
modulată administrate de către colimatorul cu lame multiple. În cazul fiecărui fascicul profilul de
intensitate bidimensional sau harta de fluenţă este adunată din segmentele mici, luând în
considerare pierderea lamelor şi dinamica lamelor, dacă este necesar.
Algoritmul IMRT ia în considerare distribuţiile de doză disponibile ale altor grupuri de tratament
sau volumele doză importate şi optimizează fasciculele IMRT în vederea îndeplinirii
constrângerilor diferitelor obiecte cât mai exact posibil.
Apoi, harta de fluenţă a fiecărui fascicul φ0 este combinată cu nucleii Pencil Beam şi se
calculează IDD-urile. Calcularea dozei totale rezultate din toate fasciculele este similară cu
tratamentul cu fascicule conformaţionale, unde se utilizează hărţile de fluenţă inomogene
modificate. 

Exemplu de hartă de fluenţă

Acest exemplu cuprinde contur PTV şi poziţii de lame:

Figura 201 
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9.4.1 Calcule preliminare

Relaţiile voxelilor

①

②
③

④

Figura 202 

Nr. Componentă

① Ţesut normal

② OAR

③ PTV

④ Boost

Relaţiile tuturor voxelilor aflaţi în interiorul conturului extern:
• Toţi voxelii din boost sunt voxeli boost.
• Toţi voxelii din PTV minus boost sunt voxeli PTV.
• Toţi voxelii din OAR sunt voxeli OAR.
• Toţi voxelii dintr-o zonă de suprapunere dintre PTV şi OAR sunt tratați în funcţie de setările

Overlap Guardian pentru OAR (consultaţi p. 318).
• Toţi voxelii din zonele cu ţesut normal sunt voxeli de ţesut normal.

Pentru mai multe informaţii consultaţi Wu 2000, secţiunea G + H.

Calculul preliminar al fasciculelor mici

Procedeul calculării fasciculelor mici este cel de mai jos:
• Calculaţi forma adecvată pentru fiecare câmp în jurul PTV-ului corespunzător, utilizând

marginea specificată. Nu se utilizează informaţii OAR.
• Utilizaţi dimensiunea grătarului fasciculelor mici pentru a subdiviza forma în fascicule mici.

Forma poate fi extinsă datorită rotunjirii (plafon utilizat).
• Pentru centrul tuturor voxelilor de obiecte şi pentru toate CIAO-urile inverse, se calculează

impactul iniţial al dozei pentru a fi utilizat la corecţia transmisiei.
• Pentru centrul tuturor voxelilor de obiecte şi pentru toate fasciculele mici, se calculează

impactul iniţial al dozei. Dacă acest impact al dozei este sub un anumit prag, nu va fi luat în
considerare în mod direct pentru optimizarea inversă.

Calcularea dozei fasciculelor mici utilizează măsurarea Pencil Beam al câmpului pătrat echivalent
al CIAO. Acesta este cea mai bună cale de a asigura o corespondenţă între calcularea inversă şi
pre-calcularea.

Algoritmul IMRT

328 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



9.4.2 Optimizarea planificării inverse

Informaţii generale

Motorul de planificare inversă utilizează o combinaţie a estimării probabilităţii maxime (MLE) cu
penalizare modificată dinamic, ceea ce rezultă într-un algoritm denumit Dynamically Penalized
Likelihood (DPL algorithm; Llacer 1997). O constrângere de rafinare gaussiană este de asemenea
aplicată la funcţia ţintă.

Algoritm

Funcţia ţintă (într-o formă de probabilitate logaritmică) pentru algoritmul DPL este redată mai jos:
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Scopul algoritmului de optimizare este de a găsi vectorul de fluenţă al fasciculelor mici:

a aj( )=

pentru maximizarea acestei funcţii ţintă. Aceste fluenţe aj înmulţite cu influenţa Fij fasciculelor
elementare j pe voxeli i însumată peste toate fasciculele mici va da proiecţia fluenţelor pe
intervalul de doză ΣjFijaj. Constrângerile de optimizare definesc valorile de doză dorite di şi si
pentru fiecare voxel din PTV (D) şi ţesuturile sensibile (S; OAR), respectiv.
Maximizarea este efectuată în mod repetitiv, conform descrierii din Llacer 1997. Cazul acestui
proces, parametrul de penalizare βi, definit în regiunea OAR, este actualizat în timpul fiecărei
repetiţii. Diferenţa dintre cele patru rezultate de optimizare oferite de iPlan RT, constă în
ponderarea w parametrului de penalizare βi. Ponderarea wi în sine este produsul a altor trei
ponderări:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

În funcţie de prioritatea OAR-urilor în etapa de optimizare (p = 0: „OAR Low”, p = 1: „OAR Med” şi
p = 2: „OAR High”), ponderarea este modificată cu:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi depinde li de gardianul OAR selectat pentru un anume obiect OAR cu wguardian_i în intervalul 0
– 1. Un gardian de 66% corespunde uni ponderi pentru gardian de 0,66. Penalizarea wi creşte în
mod suplimentar dacă obiectivul OAR-ului este considerat prioritizat sau nu: atunci când este
prioritizat, wpriority_i este 100. În caz contrar este 1.
Ultima componentă a ecuaţiei este un fel de funcţie de penalizare bayesiană pentru filtrare (Llacer
1998). Devierea fluenţei fasciculului mic j de la fluenţa fasciculelor mici din vecinătate Nj dă
această componentă de penalizare. Influenţa fasciculelor mici adiacente este ponderată cu
parametrul λk. Rafinarea globală a rezultatului optimizării poate fi ajustată cu funcţia Filter
Parameter for Sharp Edge Smoothing (consultaţi Pagina de asistenţă a planificării inverse)
reprezentată de α în ecuaţia de mai sus.

Concluzie

După cum se poate observa din ecuaţia de mai sus, flexibilitatea rezultatelor se bazează în mare
parte pe utilizarea unei setări foarte specifice de constrângere a dozei. De fapt, constrângerile
pentru fiecare voxel sunt modificate dinamic înaintea fiecărei etape de optimizare. Această
metodă permite utilizarea a orice fel de funcţii de definire a constrângerii. În iPlan RT, setarea
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constrângerii este limitată la definirea unui număr de combinaţii doză-volum într-un DVH
(obiective de optimizare).
Un beneficiu foarte important al acestei metode de optimizare este utilizarea în timpul optimizării a
filtrării bayesiene descrise (Llacer 1998). Rafinarea este efectuată numai în direcţia deplasării
lamelor, utilizând relaţiile de vecinătate ale fasciculelor mici.
Pentru a reduce şansele de apariţie a fasciculelor mici fierbinţi (intensităţi foarte crescute) în
timpul optimizării, procesul utilizează o restricţie a fasciculelor mici fierbinţi (limită superioară) care
restricţionează algoritmul în atribuirea valorilor de fluenţă. Această restricţionare a fasciculelor
mici fierbinţi este legat de câmpul conformaţional corespunzător, aşadar, ia în considerare
profunzimea tisulară pentru fiecare fascicul.

Algoritmul IMRT
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9.4.3 Secvenţierea lamelor

Informaţii generale

Secvenţierea lamelor poate fi subdivizată în următoarele părţi:
• Deplasarea lamelor pentru obţinerea fluenţei
• Optimizarea efectului tongue-and-groove
• Calcularea transmisiei
• Evitarea interdigitaţiei, dacă este necesar

Deplasarea lamelor

Optimizarea tongue-and-groove (TAG) sincronizează începutul deplasării fiecărei perechi de
lame. Înainte şi după administrare perechea de lame se deplasează imediat în spatele fălcilor
primare.
• Procedeul standard fără optimizare TAG porneşte cu toate perechile de lame în acelaşi timp.
• În contrast, optimizarea TAG calculează punctul de pornire perfect în aşa fel, încât deschiderea

dimensiunii câmpului continuu per segment să fie maximă.

Optimizarea TAG

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 203 

Nr. Componentă

① Perechi de lame

② Direcţia deplasării lamelelor

③ Hartă simplă de fluenţă
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Nr. Componentă

④ Furnizare fără TAG

⑤ Furnizare fără TAG

⑥ Segmente (sincronizarea lamelor MLC-ului)

Înţelegerea optimizării TAG

Rezultatul optimizării TAG este utilizat la calcularea unei doze administrate global pentru fiecare
câmp. Această administrare se află într-o relaţie specială cu administrarea iniţială reprezentată de
intensitatea maximă a fiecărui câmp. Relaţia este integrată în procesul de planificare inversă
pentru calcularea dozei de transmisie corecte şi este utilizat la asigurarea acurateţei pre-
planificării.

Limitări

În funcţie de posibilităţile sistemului dvs. de administrare a tratamentului, s-ar putea ca secvenţele
de lame să nu reproducă exact distribuţia optimizată de fluenţă. Dacă MLC-ul Dvs. are
constrângeri legate de echipament, cum ar fi lipsa interdigitaţiei, deplasarea suplimentară limitată
sau spaţii statice între lame (de ex. MLC-uri Siemens 3-D şi Elekta MLCi), forma elementelor
unice ar putea fi diferită de cea dorită. Acestea sunt limitări de echipament, şi astfel nu pot fi
depăşite, cu toate că implementarea secvenţierii lamelor include optimizări speciale pentru MLC-
uri fără interdigitaţii şi spaţiile statice dintre lame (optimizare flag pole).

Algoritmul IMRT
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9.4.4 Pre-calcularea

Prezentare generală de bază

Pre-calcularea este bazată pe secvenţierea lamelor, cu toate că algoritmul Pencil Beam utilizează
o hartă de fluenţă în acest scop. Harta finală de fluenţă este creată utilizând o metodă care
simulează deplasarea reală a lamelor, chiar şi în cazul secvenţelor dinamice de lame.
Metoda step-and-shoot suprapune segmentele diferite unul peste celălalt. În schimb, metoda
dinamică simulează o deplasarea liniară a lamelor şi setează precis deschiderea corectă.
Aceste proceduri sunt toate efectuate pe o grilă foarte fină şi în final sunt transformate în grila
Pencil Beam (rezoluţia kernel).
Pentru calculul final de verificare se poate utiliza de asemenea algoritmul Monte Carlo.
Mai multe informaţii referitoare la doza Pencil Beam şi algoritmii Monte Carlo sunt furnizate în
Ghidul de referinţă tehnică, Fizica Brainlab.
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9.5 Optimizarea aperturii
9.5.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Puteţi efectua optimizarea aperturii pentru tratamentele HybridArc. Acesta este foarte similară cu
radioterapia cu modularea intensităţii (IMRT). CA şi în cazul tratamentului IMRT, scopul este de a
administra un fascicul prin modificarea în timp a formei fasciculului în conformitate cu obiective
specifice de planificare inversă pentru PTV şi organele expuse riscului.
Spre deosebire de IMRT, intensitatea fasciculului nu este modificată într-o poziţie fixă a cadrului,
ci în timpul unei deplasări de arc. Algoritmul de optimizare a aperturii calculează formele
optimizate de planificare pentru un arc conformaţional dinamic pentru a îndeplini obiectivele
specificate.

Tehnică

Un tratament cu arcuri conformaţionale dinamice utilizează adaptarea lamelor în timpul deplasării
arcurilor. Fiecare arc de acest fel utilizează puncte de control cu rezoluţie spaţială al amplitudinii
rotaţiei cadrului de 10°, ceea ce permite specificarea unei forme de planificare specifică acestei
direcţii a fasciculului. Lamele MLC-ului se adaptează la diferitele forme de planificare luând în
considerare constrângerile specifice echipamentului privind mişcările lamelor MLC-ului.
Tehnica de optimizare a aperturii determină formele de planificare care îndeplinesc obiectivele
IMRT predefinite.
Optimizarea aperturii este similară optimizării câtorva fascicule IMRT coplanare: primele fluenţe
de fascicul sunt optimizate, iar apoi aceste fluenţe sunt transformate în modele de lamele. În
timpul unei optimizări a aperturii:
1. Forma fasciculului fiecărui punct de control este subdivizată în fascicule mici de fluenţă

specifice arcului.
2. Algoritmul de optimizare determină, luând în considerare toate celelalte puncte de control,

modelul de fluenţă optim pentru fiecare punct de control unic pentru a îndeplini obiectivele
dorite. În contrast cu modelele de fluenţă IMRT, fluenţa optimizării aperturii utilizează numai
două nivele de fascicule mici de fluenţă: complet iradiate şi neiradiate deloc. Această diagramă
arată modelul de fluenţă al optimizării aperturii unui punct de control.

Figura 204 
3. Modelul de fluenţă obţinut al punctului de control este utilizat la generarea formei sale specifice

de planificare.
4. Lamele MLC-ului se adaptează la formele de planificare optimizate luând în considerare

constrângerile specifice echipamentului privind mişcările lamelor MLC-ului.

Ajustarea parametrilor de optimizare a aperturii

Rezultatul optimizării (OAR-uri protejate cu prioritate scăzută, medie şi crescută) poate fi selectat
în meniul de context al grupului de tratament.
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Rezoluţia fasciculelor mici ale arcurilor depinde de cel mai mic volum PTV disponibil şi de
dimensiunea grătarului de calcul al dozei ajustate (consultaţi p. 219).
Dimensiunea grătarului de calcul al optimizării inverse pentru PTV şi OAR este setată la rezoluţia
spaţială a grilei definită în proprietăţile RTPlan (consultaţi p. 207).

În cazul planificării inverse, nu se poate garanta menţinerea obiectivelor şi constrângerilor
specificate. Astfel, trebuie efectuată o verificare finală care include toate verificările
standard.

Ajustarea formelor de planificare optimizate

După efectuarea optimizării de apertură sau IMRT al unui HybridArc, forma de planificare încă mai
poate fi modificată în vederea ajustării fine a distribuţiei de doză obţinute.
NOTĂ: Pentru resetarea formei de planificare la forma sa iniţială neoptimizată, trebuie să resetaţi
rezultatul optimizării aperturii. În cazul unui HybridArc cu optimizarea aperturii, nu mai este
posibilă resetarea modificărilor manuale ale formei de planificare la forma de planificare iniţială
optimizată.
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10 ETAPE VERIFICARE
10.1 Aprobare plan

Informaţii generale

Odată ce planificarea tratamentului a fost încheiată, planul de tratament trebuie să fie:
• Revizuit de către medic (a se consulta p. 354)
• Verificat de către medic (a se consulta p. 358)

Acest lucru asigură că doar planurile atent finalizate şi revizuite sunt utilizate pentru tratamentul
pacientului. Dacă încărcaţi un plan aprobat, se afişează un mesaj corespunzător.
Mecanismul de aprobare marchează planurile aprobate, cu un simbol de felicitări. Aceste planuri
sunt salvate în format read-only şi nu pot fi modificate. Acest lucru asigură că planul este în starea
în care a fost aprobat. Prin tratarea pacienţilor doar cu planurile aprobate, este posibil de a urmări
planul cu care un pacient a fost tratat şi că planul este pregătit pentru tratament. Se recomandă
utilizarea mecanismului de aprobare.

Pentru a asigura calitatea adecvată a planului de tratament, calitatea parametrilor de intrare
este crucială. Toţi parametrii de intrare, inclusiv, de exemplu, măsurători ale dozei,
imaginile pacienţilor, definirea volume de tratament, organe în situaţie de risc, precum şi
configurarea planului de tratament etc, trebuie analizate cu atenţie înainte de tratament.
Calitatea planului de tratament poate fi la fel de bună precum calitatea parametrilor de
intrare aplicaţi.

Atribuirea drepturilor de aprobare

iPlan RT Dose utilizează aplicaţia Microsoft Authorization Manager (Manager autorizare) pentru a
defini drepturile de aprobare a planurilor de tratament pentru diferite roluri ale utilizatorului.
Permisiunile diferite ale utilizatorului pot fi configurate în funcţie de diferite roluri pe parcursul
instalării sistemului. Dacă doriţi să modificaţi structura rolului sau să introduceţi noi roluri ale
utilizatorului, contactaţi personalul specializat din cadrul departamentului de asistenţă Brainlab.
Mai multe informaţii despre Authorization Manager (Manager autorizare) sunt prevăzute în
documentaţia tehnică corespunzătoare Microsoft.

Note de siguranţă

Aprobaţi întotdeauna planul final înainte de exportare pentru a vă asigura că acesta nu este
modificat accidental. Exportaţi întotdeauna planul către sistemul selectat (terţă parte sau
ExacTrac) direct după aprobare.

Dacă doriţi să aprobaţi un al doilea plan pentru un pacient, aprobarea pentru planurile
existente trebuie revocată (consultaţi p. 366) sau trebuie să salvaţi planurile existente cu
un nume diferit întrucât planurile aprobate sunt protejate împotriva scrierii. Acordaţi o grijă
deosebită în cazul în care planul anterior a fost deja exportat, de exemplu, într-un sistem
R&V sau un controler MLC. De asemenea, este posibil să ştergeţi planurile exportate dacă
nu mai sunt necesare, în scopul de a preveni tratamentul pacienţilor folosind un plan
depăşit.

ETAPE VERIFICARE
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10.2 Revizia medicului

Informaţii generale

Etapa Physician’s Review permite medicului să revizuiască obiectele planificate şi raportul doză
volum pentru fiecare.

iPlan RT Review

Revizia medicului poate fi realizată fără pornirea aplicaţiei iPlan RT.
Puteţi porni aplicaţia software individuală iPlan RT Review de pe desktop, şi să-o folosiţi pentru a
încărca, revizui şi aproba un plan în acelaşi mod în care este descris în această secţiune.

Ecran principal

Figura 205 

Filă POI

Punctele de interes definite pentru planul de tratament (a se consulta p. 235) sunt prezentate în
fila POI.

Filă Functions

Toate obiectele segmentate planificate (a se consulta p. 109) sunt prezentate în fila Functions.

Tip obiect Culoare

PTV Verde

Obiectele OAR pentru care au fost definite fixaţiile Albastru

Other Negru

Revizia medicului
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Crearea unui obiect doza

Puteţi crea un obiect doză apăsând Create Dose Object... Consultaţi p. 273.

Cum se revizuiesc obiectele şi rapoartele doză volum

Etape

1. Selectaţi fila DVH/Reconstructions.

2.
Selectaţi obiectul pe care doriţi să-l verificaţi din lista filei Functions.
Sunt actualizate modurile de vizualizare ale planificării şi partea superioară stângă a dia-
gramei DVH a ecranului, permiţându-vă să revizuiţi obiectul şi raportul doză volum.

3. După revizuire, planul de tratament trebuie aprobat folosind butonul Aprobare plan inclus
în zona funcţiilor (a se consulta p. 356).
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10.2.1 Aprobarea medicului

Cum se activează aprobarea

În zona funcţiilor, faceţi clic pe Plan Approval.

Cum se revizuieşte statusul planului

Dacă planul de tratament conţine neconcordanţe, se afişează caseta de dialog Plan Status (a se
consulta p. 286).

Etape

1. Revizuirea erorilor şi a mesajelor de avertizare şi corectarea planului de tratament în ca-
zul în care este necesar înainte de a continua.

2.

• Dacă decideţi să nu modificaţi planul de tratament, apăsaţi OK în caseta dialog Plan
Status pentru a deschide caseta dialog Approval.

• Pentru a modifica planul de tratament, apăsaţi Cancel pentru a închide caseta de dia-
log Plan Status dialog. Odată ce aţi făcut modificările solicitate planului de tratament,
faceţi clic din nou pe Plan Approval în zona funcţiilor pentru a deschide caseta de dia-
log Approval.

Casetă de dialog Approval

Figura 206 

Cum se aprobă planul

Etape

1.

În caseta dialog Approval, utilizatorii desemnaţi (de exemplu medici consultanţi) trebuie
să aprobe planul de tratament. Pot exista doar unu sau doi medici care aprobă planul, în
funcţie de modul în care iPlan RT Dose a fost configurat.
• În fiecare câmp Authorized by indicaţi numele utilizatorului folosit pentru conectarea la

staţia de planificare, precum şi al doilea nume de utilizator valid (a se consulta p. 353).
• Introduceţi o parolă corespunzătoare pentru fiecare utilizator.

2. Faceţi clic pe OK pentru a confirma aprobarea planului.

3. Vi se solicită acum să salvaţi planul de tratament aprobat (a se consulta p. 52).

Revizia medicului
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Etape

4. Odată ce planul de tratament a fost salvat şi aprobat, va fi afişat un mesaj corespunzător.

Revocarea aprobării planului

Dacă este necesar, aprobarea tratamentului poate fi revocată oricând folosind butonul Revoke
Approval în caseta de dialog Approval (a se consulta p. 366).
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10.3 Verificare medic

Informaţii generale

Etapa Physicist’s Verification permite unui medic să verifice grupurile de tratament şi
elementele planului de tratament.

Ecran principal

Figura 207 

Conţinutul vizualizărilor de planificare

În plus faţă de paginile filă standard Overview, Slices, X-ray Images şi Plan Content (a se
consulta p. 44), se furnizează şi următoarele file suplimentare:
• Field Reconstruction (a se consulta p. 359).
• Setup DRRs (a se consulta p. 361).

Filă Functions

Toate grupurile de tratament planificate (a se consulta p. 190) şi elementele de tratament (a se
consulta p. 197) sunt prezentate în fila Functions.
Fiecare element de tratament este acum prezentat cu o bifă, indicând că acestea nu mai pot fi
editate.

Verificare medic
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①
②

Figura 208 

Nr. Componentă

① Grup de tratament

② Element de tratament

Cum se verifică planul de tratament

Etape

1.

Selectaţi elementul ce va fi verificat din lista filei Functions. În zona funcţiilor, proprietăţile
se actualizează în consecinţă.
Verificaţi informaţiile din fila Field Reconstructions (a se consulta p. 359).
Verificaţi Setup DRRs (a se consulta p. 361).

2. Ulterior revizuirii, planul de tratament trebuie aprobat folosind butonul Plan Approval in-
clus în zona funcţiilor (a se consulta p. 364).

3. Sunt furnizate, de asemenea, diferite funcţii de exportare (a se consulta p. 371).

Filă Field Reconstruction

Această filă furnizează informaţii pentru elementul selectat în fila Functions.

ETAPE VERIFICARE

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 359



①

②

③

④

Figura 209 

Nr. Componentă Funcţie

① Vizualizare în mod Field Un mod de vizualizare impus unei secţiuni CT. Consultaţi p.
250

② Beam’s Eye View Consultaţi p. 258

③ Vizualizare în modul Pro-
fund Consultaţi p. 248

④ Vizualizare DRR DRR este orientat în aceeaşi direcţie cu imaginea CT în mo-
dul de vizualizare Câmp

Verificare medic
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10.3.1 Vizualizare DRR-uri

Informaţii generale

În funcţie de setările DRR selectate în timpul planificării tratamentului, DRR-urile configurate sunt,
de asemenea, incluse în fişa de tratament (a se consulta p. 407), şi în datele tratamentului
exportate prin DICOM (a se consulta p. 379).

①

②③

Figura 210 

Nr. Componentă

① Obiectele PTV sunt prezentate drept contururi ale fiecărui DRR.

② Cursorul modifică simultan contrastul dintre oase şi ţesut pentru toate DRR-urile.

③ Butonul ferestrei vă permite modificarea ferestrei doar pentru DRR (a se consulta p.
509).
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Modificarea cuprinsului DRR-urilor

Pentru a selecta informaţia ce va fi inclusă în modul de vizualizare suprapunere DRR:

Etape

1.

Selectaţi planul de tratament din zona Functions şi faceţi clic pe Properties. Se va afişa
caseta de dialog RTPlan Properties.

2.

Selectaţi fila DRR Overlays. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l vizualizaţi în DRR. De
asemenea, puteţi vizualiza informaţii privind reticulul şi de scalare:

Scala reală a reticului poate fi la nivelul izocentrului sau la nivelul scanerului, în funcţie de
configuraţia iPlan RT Dose şi Physics Administration. Când se foloseşte reticului pentru
poziţionare, trebuie să verificaţi cu atenţie dacă scala este corect definită, conform
procedurilor dvs. de poziţionare.
De asemenea, puteţi selecta informaţiile DRR a fi folosite în fişele de tratament (a se consulta p.
407), şi în datele de tratament exportate prin protocolul DICOM (a se consulta p. 379).

Verificare medic
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Modificarea etichetelor şi unghiurilor DRR

Etape

1.

Selectaţi grupul de tratament din zona Functions şi faceţi clic pe Properties. Se afişează
caseta de dialog Properties.

2.

Selectaţi fila DRRs. Puteţi selecta un fascicul, să introduceţi un nume, cadru şi unghiurile
mesei.

Imager este definit cu instrumentul Physics Administration.
Pentru conţinutul DRR, a se consulta p. 362.
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10.3.2 Aprobare medic

Cum se activează aprobarea

În zona funcţiilor, faceţi clic pe Plan Approval.

Cum se revizuieşte statusul planului

Etape

1.
Dacă planul de tratament conţine neconcordanţe, se afişează caseta de dialog Plan Sta-
tus (a se consulta p. 286). Înainte de a continua, verificaţi în special mesajele de eroare
şi de avertizare, făcând ulterior corecturile necesare în planul de tratament.

2.

• Dacă decideţi să nu modificaţi planul de tratament, apăsaţi OK în caseta dialog Plan
Status pentru a deschide caseta dialog Approval.

• Pentru a modifica planul de tratament, apăsaţi Cancel pentru a închide caseta de dia-
log Plan Status dialog. Odată ce aţi făcut modificările solicitate planului de tratament,
faceţi clic din nou pe Plan Approval în zona funcţiilor pentru a deschide caseta de dia-
log Approval.

Casetă de dialog Approval

Figura 211 

Cum se aprobă planul

Etape

1.

În caseta dialog Approval, utilizatorii desemnaţi trebuie să aprobe planul de tratament.
Pot exista doar unu sau doi medici care aprobă planul, în funcţie de modul în care iPlan
RT Dose a fost configurat.
• În fiecare câmp Authorized by indicaţi numele utilizatorului folosit pentru conectarea la

staţia de planificare, precum şi al doilea nume de utilizator valid (a se consulta p. 353).
• Introduceţi o parolă corespunzătoare pentru fiecare utilizator.

2. Faceţi clic pe OK pentru a confirma aprobarea planului.

3. Vi se solicită acum să salvaţi planul de tratament aprobat (a se consulta p. 52).

4. Odată ce planul de tratament a fost salvat şi aprobat, va fi afişat un mesaj corespunzător.

Verificare medic
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Revocarea aprobării planului

Dacă este necesar, aprobarea tratamentului poate fi revocată oricând folosind butonul Revoke
Approval în caseta de dialog Approval (a se consulta p. 366).
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10.4 Eliminarea tratamentului Aprobare plan
10.4.1 Revocare Aprobare plan

Informaţii generale

Odată ce un plan de tratament a fost aprobat, este posibil să se revoce aprobarea, de exemplu
dacă doriţi să modificaţi planul şi ulterior.
Orice utilizator autorizat să aprobe planul de tratament poate revoca o aprobare existentă.

Casetă de dialog Approval

Figura 212 

Revocare Aprobare plan

Etape

1. În zona funcţiilor, faceţi clic pe Plan Approval.

2.
În caseta de dialog Approval afişate acum, câmpurile de autorizare sunt de culoare gri.
Pentru a revoca aprobarea, faceţi clic pe Revoke Approval.

Eliminarea tratamentului Aprobare plan
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Etape

3.

În caseta dialog Authorization introduceţi numele de utilizator şi parola folosite pentru a
vă conecta la staţia de planificare.
Pentru a putea revoca validarea unui plan de tratament, trebuie să dispuneţi de drepturi
de acces corespunzătoare.

4. Faceţi clic pe OK pentru a revoca aprobarea planului de tratament.
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11 CREAREA ARHIVELOR
11.1 Crearea unei arhive noi

Cum să activaţi crearea de arhive

Faceţi clic pe New Archive din zona de opţiuni din pagina de asistenţă Load Archives care este
afişată imediat după pornirea aplicaţiei software (consultaţi p. 65).

Pagina de asistenţă New Archive

Figura 213 

Cum să selectaţi tipul de arhivă

Etape

1. În pagina de asistenţă New Archive selectaţi tipul de arhivă necesar făcând clic pe nu-
mele sau pictograma corespunzătoare.

2. Faceţi clic pe Next pentru a defini setările necesare.

NOTĂ: Numai tipurile de formate de date activate (licenţiate), cum ar fi formatul Brainlab, sunt
enumerate în pagina New Archive.
 

CREAREA ARHIVELOR
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11.1.1 Setări pentru arhiva nouă: Formatul Brainlab

Informaţii generale

Această arhivă este utilizată pentru datele în formatul Brainlab avansat. Setările pe care le definiţi
în cadrul acestui pas pot fi ajustate ulterior în orice moment, utilizând butonul Settings din pagina
de asistenţă Load Archives.

Pagina de asistenţă Brainlab Format

Figura 214 

Cum să setaţi setările de bază Brainlab

Etape

1. Introduceţi un nume potrivit pentru arhivă în câmpul Archive Name.

2.
• În câmpul Data path introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.
• În mod alternativ, mergeţi la reţeaua sau calea locală relevantă utilizând butonul Brow-

se.

3. Pentru a verifica dacă calea către fişier este valabilă, faceţi clic pe Test connection.

4. Faceţi clic pe OK pentru a reveni la pagina de asistenţă Load Archives unde puteţi
încărca arhiva necesară, conform descrierii din p. 65.

Crearea unei arhive noi
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12 EXPORTARE
12.1 Prezentare generală a exportării

Opţiuni de exportare disponibile

iPlan RT Dose oferă următoarele opţiuni de exportare:
• Exportarea dozei (consultaţi p. 372)
• Exportare prin DICOM şi alte formate (consultaţi p. 379)

Note de siguranţă

Opţiunile de exportare permit modificarea numelui şi/sau ID-ului unui pacient. Însă, această
funcţie trebuie utilizată cu precauţie maximă deoarece poate conduce la confuzii între
planurile de tratament ai unor pacienţi diferiţi.

EXPORTARE
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12.2 Exportarea dozei
12.2.1 Exportarea informaţiilor referitoare la doză

Informaţii generale

Această funcţie permite exportarea într-un fişier a informaţiilor volumetrice, bidimensionale sau
liniare de distribuţie a dozei.

Cum să activaţi exportarea dozei

Faceţi clic pe Dose în secțiunea Export a etapei Physicist’s Verification. Se va afişa o fereastră
de dialog care conţine moduri de vizualizare axiale, coronale şi sagitale şi afişajul dozei
corespunzătoare.

Fereastra de dialog Dose Export

Figura 215 

Definirea datelor de exportat

Componentă Funcţie

Region selection

Puteţi selecta o regiune pentru care doriţi exportarea informaţiilor re-
feritoare la doză. Acest lucru se poate efectua pe baza celor de mai
jos:
• Volumul.
• Planul scanării (axial, coronal sau sagital).
• Direcţie liniară (stânga-dreapta LR, anterior-posterior AP, picior-

cap FH).

Exportarea dozei
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Componentă Funcţie

Dose Range

Puteţi defini:
• Coordonate pentru a determina intervalul datelor de doză de ex-

portat: (L şi R), (A şi P), (F şi H).
• O mărime de Step (în milimetri) pentru fiecare pereche de coordo-

nate.

Cadrul imaginii

Puteţi defini intervalul datelor de doză de exportat prin poziţionarea
mouse-ului peste cadrul albastru în unul dintre modurile de vizualiza-
re a imaginii şi ajustarea cadrului.

• Puteţi utiliza izocentrul actual (grup de tratament) ca referinţă pen-
tru definirea intervalului de doză.

• Puteţi de asemenea derula secţiunile disponibile cu mouse-ul pen-
tru a identifica regiunea de interes adecvată.

Export filename
Puteţi introduce un nume de fişier, de ex. Dose_Export.txt.
Calea implicită este C:\Brainlab\Export\Dose\. Acesta se poate modi-
fica cu ajutorul funcţiei Browse ...

Single Beam Export A se consulta mai jos.

Fişier unic sau multiple fişiere

Opţiuni

Pentru a exporta un fişier separat pentru fiecare fascicul sau arc planificat, bifaţi căsuţa Single
Beam Export.
• Fiecare fişier exportat arată doza totală distribuită de către fasciculul sau arcul relevant pentru

toate fracţiunile.
• Numele fiecărui fişier exportat este numele de fişier introdus în Export filename adăugat la

numele grupului de tratament şi elementului de tratament în cauză.

Pentru a exporta informaţiile referitoare la doza totală pentru întregul plan într-un singur fişier,
debifaţi căsuţa Single Beam Export.
• Fişierul exportat conţine distribuţia dozei totale pentru întregul plan pentru toate fracţiunile şi

conţine de asemenea toate componentele active ale matricei de doză.
• Numele fiecărui fişier exportat este numele de fişier introdus în Export filename.
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Despre fişierele exportate

Toate fişierele exportate încep cu aceleaşi informaţii antet care descrie versiunea software,
pacientul, tipul tratamentului, date referitoare la fascicule, etc.
Este inclus numărul planurilor, al rândurilor şi coloanelor, precum şi informaţiile referitoare la
unitatea elementelor tabelului.

Cum să efectuaţi exportarea

Faceţi clic pe OK pentru a efectua exportarea.

Exportarea dozei
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12.2.2 Exportarea dozei de fluenţă

Informaţii generale

Puteţi utiliza această funcţie pentru a exporta distribuţii de doză pentru fascicule individuale
(conforme şi IMRT) conţinute în planul de tratament.
Prin utilizarea unei fantome omogene cubice şi iradierea câmpurilor individuale pe film, distribuţia
dozei fiecărui fascicul poate fi comparată la valorile măsurate, de exemplu pentru a efectua
controlul calităţii al IMRT cu fascicul unic.
Pentru efectuarea comparaţiei, fasciculele în cauză sunt aliniate perpendicular la suprafaţa
fantomei.

Doza exportată se bazează pe valoarea MU pentru o singură fracţiune şi este calculată
utilizând algoritmul Pencil Beam. Algoritmul Monte Carlo nu este utilizat în acest caz.

Cum să activaţi Fluence Dose

Faceţi clic pe Fluence Dose în secțiunea Export a etapei Physicist’s Verification.

Această funcţie nu disponibilă pentru tratamentele cu arc. Astfel, în cazul planurilor
complexe, conţinând arcuri şi fascicule, se pot exporta numai informaţiile fasciculelor.

Fereastra de dialog Fluence Dose

Figura 216 
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Definirea datelor de exportat

Componentă Funcţie

Phantom Properties

Aceste informaţii se utilizează la crearea unui model tisular pentru fanto-
ma cu apă pentru a fi utilizată la calcularea dozei.
Introduceţi Electron Density pentru fantom şi dimensiunile fantomului
(AP, LR şi FH).

Isocentric Setup

În câmpul Depth, introduceţi adâncimea geometrică a planului filmului (di-
recţia A-P) de la suprafaţa fantomei. Acest plan defineşte şi planul izocen-
trului.
• În direcţiile LR şi FH, izocentrul este localizat în centrul fantomei.
• Valoarea de adâncime nu poate fi mai mare decât valoarea AP intro-

dusă la proprietăţile fantomei.
Câmpul SSD (distanţa sursă suprafaţă) indică distanţa izocentrului sursei
(furnizat în profilul aparatului) minus adâncimea geometrică.

Used Element MU

Dacă caseta de selectare Use Element Single Fraction MU este bifată,
valorile MU ale fasciculelor individuale ale planului pentru o singură frac-
ţiune sunt utilizate pentru calculul distribuţiilor de doză.
Dacă această casetă de selectare este debifată, introduceţi o valoare de-
finită de utilizator (> 0) pentru a fi aplicată la toate fasciculele din câmpul
Element MU.

Export Parameters
Introduceţi Grid Size care va fi aplicat la exportarea dozei de fluenţă.
Definiţi Number of Pixels în direcţia x şi y de la punctul izocentru. Acest
lucru defineşte intervalul de date care vor fi exportate.

Cum să exportaţi datele necesare

Etape

1.
Zona Filename afişează fişierul de export pentru datele de fluenţă.
Acesta se poate modifica cu ajutorul funcţiei Browse ... Calea implicită este C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Introduceţi un nume de fişier, de ex. Fluence_Export.txt.
Fişierul exportat încep cu informaţii antet care descriu versiunea software, pacientul, tipul
tratamentului, date referitoare la fascicule, etc.
Este inclus numărul planurilor (egal cu numărul elementelor), numărul al rândurilor şi
numărul coloanelor, precum şi informaţiile referitoare la unitatea elementelor tabelului.

3. Faceţi clic pe OK pentru a începe exportarea.

Exportarea dozei
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12.3 Exportare prin DICOM şi alte formate

Informaţii generale

Puteţi utiliza Export Wizard pentru a exporta un plan de tratament aprobat:
• într-o arhivă DICOM
• în sistemul de poziţionare al pacientului ExacTrac

Dacă informaţiile de planificare din iPlan RT, cum ar fi poziţiile de tratament, sunt exportate
direct către şi utilizate de, orice sistem de poziţionare a pacientului (utilizând Export to
ExacTrac sau exportul DICOM export), trebuie utilizat planul de tratament asociat cu iPlan
RT pentru tratament.

Fereastra de dialog Save Archives

Când faceţi clic pe Export Wizard din secţiunea Export a etapei Physicist’s Verification, se
afişează această fereastră de dialog.

Figura 217 

Tip de arhivă

Selectaţi tipul de arhivă necesar:

Componentă Funcţie

Selectaţi această pictogramă pentru a exporta datele de poziţionare în format
ExacTrac.

Selectaţi această pictogramă (nume implicit: DICOM Export) pentru a exporta
la discul dur local.

Selectaţi această pictogramă (nume implicit: DICOM Network Push) pentru a
exporta la un sistem la distanţă PACS sau sistem de înregistrare şi verificare.
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NOTĂ: Arhive de export suplimentare (de ex., pentru sisteme PACS suplimentare) se pot crea
conform celor descrise în p. 397.
 

Crearea arhivelor noi

Pentru a crea o arhivă nouă, utilizaţi funcţiile disponibile în panoul aflat în dreapta ferestrei de
dialog.

Componentă Funcţie

New Archive Vă permite să specificaţi tipul de arhivă şi setările pentru arhiva nouă.

Settings
Vă permite să definiţi setări specifice pentru arhiva selectată
• Pentru setările arhivelor DICOM consultaţi p. 397
• Pentru setările arhivelor ExacTrac consultaţi p. 393

Delete Şterge permanent orice fişiere selectate. Sistemul întotdeauna solicită o con-
firmare finală înainte de a şterge orice fişier (a se consulta Pagina 60).

Logfile... Afişează un fişier jurnal conţinând informaţii suplimentare privind etapele în-
cheiate până acum (a se consulta Pagina 72).

Continuarea exportării

Faceţi clic pe Next pentru a continua exportul de date.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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12.3.1 Exportare prin intermediul DICOM

Conformitate DICOM

iPlan RT Dose utilizează DICOM 3.0 Merge library ca protocol de transfer la sisteme terţe.
DICOM facilitează interoperabilitatea generală între sisteme de la furnizori diferiţi. DICOM RT
(radioterapie), aşa cum este utilizată în iPlan RT Dose este cel mai recent subset de obiecte
DICOM utilizate la realizarea transferului datelor specifice de imagini digitale, grafice şi
neimagistice între două sau mai multe sisteme.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi cea mai nouă Declaraţie de conformitate DICOM la
www.brainlab.com/dicom.
Configurarea DICOM efectuată de Brainlab nu este deloc o garanţie că interoperabilitatea este
întotdeauna corectă. Utilizatorii trebuie să se asigure că echipamentul lor este complet funcţional
şi produce rezultate exacte.
Verificaţi cu atenţie forma structurilor importate din sau exportate în sisteme de planificare terţe.
Datorită naturii standardului DICOM, unele structuri se pot modifica în timpul transferului sau pot fi
modificate accidental din cauza interpretării diferite a standardului DICOM între diferiţi furnizori
TPS.

Note de siguranţă

DICOM, în sine, nu garantează interoperabilitatea. Însă, Declaraţia de conformitate
facilitează o validare de nivel întâi a interoperabilităţii dintre aplicaţii diferite care suportă
aceeaşi funcţionalitate DICOM. Declaraţia de conformitate trebuie citită şi înţeleasă în
contextul standardului DICOM.

Conform normei IEC 62274 „Siguranţa sistemelor de înregistrare şi verificare în
radioterapie”, capitolul 6.6 „Acceptarea datelor”, datele de configurare ale sistemului de
tratament şi alte date de pacient trebuie să fie disponibile numai pentru a fi utilizate pentru
tratament, după ce operatorul a confirmat că datele au fost verificate şi sunt corecte şi
complete.

Exportul trebuie verificat prin compararea parametrilor de tratament generaţi în iPlan RT
Dose (de ex., aşa cum apare pe materialul printat) cu cele din sistemul de management al
tratamentului şi consola de tratament.

Verificarea echipamentului

În conformitate cu norma IEC 62266 „Ghid de implementare a DICOM în radioterapie”,
capitolul 11 „Atenţionări destinate utilizatorilor”, cumpărătorii de echipamente de
oncologie radiologică trebuie să se asigure că echipamentul lor comunică corect cu alte
echipamente şi transferă cu succes informaţii folosind protocoale şi definiţii DICOM.

Verificarea şi aprobarea datelor

Pentru a vă uşura sarcina, este furnizat un mecanism de aprobare pentru a vă asigura că datele
de tratament au fost verificate din punctul de vedere al corectitudinii şi exhaustivităţii înainte de
începerea tratamentului (consultaţi p. 353).

În conformitate cu norma IEC 62083, utilizatorul trebuie să se asigure că toţi parametrii
planului de tratament au fost aprobaţi înainte de a efectua exportarea la un sistem terţ.
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12.3.2 Exportare DICOM: Activare

Înainte de a începe

Exportarea prin intermediul DICOM este posibilă numai după definirea elementelor tratamentului
(fascicule sau arcuri). În cazul fasciculelor IMRT şi HybridArcs, trebuie efectuată optimizarea
(consultaţi p. 309).
Planul de tratament trebuie de asemenea salvat (consultaţi p. 52) înainte de a fi exportat prin
intermediul DICOM.
Cu toate că exportarea DICOM este posibilă din punct de vedere tehnic pentru planuri aprobate şi
neaprobate, exportarea este întreruptă dacă fişierul platformă de exportare este configurat pentru
integrare completă m3 şşi planul nu este aprobat. În acest caz software-ul are nevoie de
aprobarea planului.

Note de siguranţă

Deoarece exportarea DICOM poate fi configurată să nu golească în mod automat mapa de
export cu ocazia fiecărei exportări, trebuie să fiţi atent să evitaţi confuzia cu planurile de
tratament DICOM RT deja salvate în mapa de export DICOM.

Dacă software-ul Dvs. iPlan RT Dose a fost configurat să golească în mod automat mapa
de export cu ocazia fiecărei exportări, nu schimbaţi mapa de export preconfigurat fără să
vă asiguraţi că fişierele conţinute în această mapă au fost salvate dacă era necesar.

Cum să activaţi exportarea DICOM

Etape

1. Faceţi clic pe Export Wizard în secțiunea Export a etapei Physicist’s Verification.

2.

Selectaţi:
• DICOM Export pentru a exporta la discul dur local.
• DICOM Network Push pentru a exporta la un sistem la distanţă PACS sau sistem de

înregistrare şi verificare.

3. Faceţi clic pe Next.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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12.3.3 Exportare DICOM: Stare plan

Informaţii generale

Dacă planul de tratament nu a fost aprobat, se va afişa fereastra de dialog Plan Status (consultaţi
p. 286). Înainte de a continua, verificaţi în special mesajele de eroare şi de avertizare, făcând
ulterior corecturile necesare în planul de tratament.

Stare plan

Figura 218 

Alegerea de a modifica sau nu planul

Opţiuni

Dacă nu doriţi să modificaţi planul de tratament, apăsaţi OK în fereastra de dialog Plan Status
pentru a continua la Object Selection (p. 382).

Pentru a modifica planul de tratament, apăsaţi Cancel pentru a închide caseta de dialog Plan
Status dialog. După ce aţi efectuat modificările necesare ale planului de tratament, faceţi din
nou clic pe Export Wizard aflat în zona funcţiilor pentru a activa exportarea DICOM pentru pla-
nul modificat.
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12.3.4 Exportare DICOM: Selectarea obiectelor

Informaţii generale

După selectarea arhivei de export şi verificarea conţinutului ferestrei de dialog Plan Status (dacă
este necesar), veţi fi direcţionat către fereastra de dialog Object Selection.

Efectuarea exportării

În secţiunea Plan Details aflată în partea de sus a ecranului, sunt furnizate diferite informaţii
despre planul de tratament, incluzând numele pacientului ăi denumirea atribuită planului de
tratament. Aceste informaţii pot fi modificate dacă este necesar.
• Un jurnal care conţine informaţii referitoare la exportarea DICOM în curs poate fi deschis prin

intermediul Logfile... (consultaţi p. 72).
• Celelalte funcţii disponibile în zona opţiunilor din dreapta ferestrei de dialog vor varia uşor în

funcţie de platforma de exportare selectată pentru arhiva actuală (consultaţi p. 397).
După ce aţi efectuat setările necesare, faceţi clic pe Export pentru a efectua exportarea
(consultaţi p. 391).

Modificările numelui şi ID-ului pacientului trebuie tratate cu precauţie. Utilizarea
caracterelor speciale, de exemplu, poate conduce la duplicarea nedorită a fişierelor.

Selecţia nepotrivită a datelor pentru export poate opri sau întârzia tratamentul pacientului
şi obiectele dezactivate vor fi automat deselectate.

Setările platformei de studiu clinic

Când exportaţi seturi de date prin intermediul DICOM pentru a fi utilizate în timpul studiilor clinice,
obiectele DICOM enumerate sunt exportate în mod implicit şi nu pot fi deselectate.
Anonimizarea este efectuată automat în timpul exportării, conform standardului RTOG.

Reeşantionarea datelor imagistice

În timpul exportării unui set de date localizat, datele pixelilor imaginii vor fi reeşantionate pe baza
informaţiilor de localizare pentru a recupera imagini ortogonale. Acest lucru este valabil şi în cazul
planurilor de tratament unde setul de referinţă diferă de setul de aliniere. În acest caz, setul de
referinţă va fi reeşantionat în sistemul de coordonate al setului de aliniere.
Aceste date diferă de datele imaginilor CT importate original. Trebuie să decideţi cu grijă modul în
care aceste date vor fi prelucrate în continuare (de ex. pentru poziţionarea pacientului).

Exportare prin DICOM şi alte formate
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Fereastra de dialog Object Selection

Figura 219 

Componentă Funcţie

Auto Anonymize Anonimizează numele pacientului şi Patient ID.

Reset Restabileşte numele pacientului şi Patient ID original. Acest lucru este po-
sibil numai înainte de terminare exportării.

Plan State Afişează fereastra de dialog Plan Status (consultaţi p. 286).

Select All Selectează toate obiectele.

Deselect All Deselectează toate obiectele.
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12.3.5 Exportare DICOM: parametrii de exportare

Fereastra de dialog Export Parameters

Figura 220 

Conţinut casetă de dialog

Componentă Funcţie

Create subdirectories Când este bifat, obiectele DICOM RT exportate vor fi stocate în sub-
directoare în loc de o mapă unică.

Course ID ID-ul cursului trebuie introdus numai dacă Lantis/IMPAC Export Plat-
form au fost selectate pentru exportare.

Structures Dacă Include Isocenters as Points este bifat, izocentrii vor fi expor-
taţi în obiectul DICOM RT Struct ca structuri.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Punctul de doză al izocentrului calculat de către iPlan RT

Dose va fi exportat.
• Manual: Utilizatorul poate introduce o doză de fascicul falsă expri-

mată în Gy. Această valoare va fi scrisă în fişierul DICOM exportat.
• Altered: Doza fasciculului este calculată conform celor descrise pe

p. 403. În anumite condiţii pot apare inconsistenţe între doza unui
singur fascicul şi matricea 3D doză volum.

Dose Rate:
• Defined: rata dozajului selectată în grupul de tratament va fi ex-

portată.
• Null: o rată a dozajului egală cu 0 va fi exportată.
• None: nu se va exporta nicio valoare.

DRRs

Puteţi selecta Treatment Beam Views şi Setup Views pentru a fi
exportate. De asemenea, puteţi adăuga poziţiile lamelor/fălcilor la fi-
şierele DDR.
Acesta se poate utiliza dacă sistemul terţ poate vizualiza informaţiile
lamelor/fălcilor.

Pe pagina Export Parameters, dacă valorile Actual, Manual sau Altered sunt selectate
pentru valoarea dozei fasciculului, valoarea exportată diferă de valoarea dozei în punctul
specificat comparativ cu aplicaţia iPlan RT Dose sau fişa de tratament.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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12.3.6 Exportare DICOM: Reducerea obiectelor

Informaţii generale

Dacă numărul de obiecte conturate depăşeşte limita dată de Brainlab, este necesar reducerea
numărului de obiecte de exportat. Această fereastră de dialog se va afişa numai dacă limita este
depăşită.

Fereastra de dialog Reduce Objects

Figura 221 

Cum să reduceţi numărul obiectelor

Etape

1. Fiecare obiect care va fi exportat este bifat. Debifaţi fiecare obiect pe care doriţi să-l în-
depărtaţi din export.

2. Când numărul obiectelor a scăzut la limita acceptată, se activează butonul Next.

3. Faceţi clic pe Next pentru a continua exportarea.
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12.3.7 Exportare DICOM: Aprobarea contururilor

Informaţii generale

Dacă numărul de puncte de contur per obiect trebuie scăzut pentru export, se va afişa această
fereastră de dialog. Vă permite să verificaţi dacă informaţiile referitoare la contururi sunt în
continuare suficient de precise.
Această fereastră de dialog apare numai dacă s-a cumpărat funcţia DICOM RT Struct.

Contururile din seturile de structuri RT pot fi interpretate uşor diferit de sistemele diferite.
Astfel, poate interveni o orientare sau aliniere nedorită, bascularea sau oglindirea
contururilor faţă de imagini. Chiar şi forma şi volumul structurilor poate să fie diferite de la
sistem la sistem, datorită diferitelor algoritme care afişează contururile. Din acest motiv,
structurile trebuie verificate cu atenţie după importarea lor pe un sistem terţ.

Fereastra de dialog Contour Approval

Figura 222 

Etape

1. Selectaţi regiunea de interes (obiectul conturat) din listă.

2.
Utilizând funcţiile barei de instrumente aflată la dreapta de fereastra de dialog, modificaţi
setările de vizualizare a imaginilor (contrast, factorul de zoom, secţiunea afişată, etc) pen-
tru a facilita vizibilitatea maximă a ROI.

3. În vizualizarea imaginii, informaţiile referitoare la contururi pot fi verificate utilizând funcţii-
le descrise în p. 387.

4. Pentru a vă deplasa la următoare secţiune care conţine un contur redus, apăsaţi Next
Reduced Contour.

NOTĂ: Un mesaj în partea de sus stânga a vizualizării imaginii indică dacă secţiunea de imagini
afişată conţine contururi reduse.
 

Exportare prin DICOM şi alte formate
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Funcţii de verificare a contururilor

Componentă Funcţie

Show Spy Glass

Această funcţie permite compararea directă a originalului cu conturu-
rile reduse.

Show Original and Redu-
ced Conturul original şi redus sunt suprapuse.

Show Original Se afişează numai contururile originale.

Show Reduced Se afişează numai contururile reduse.

Prin reducerea contururilor (cantitatea de puncte de contur), contururile mici pot fi
deformate pe o scală mai mare decât obiectele mai mari, sau pot chiar dispare complet.
Astfel, trebuie să verificaţi cu atenţie corectitudinea contururilor după importarea lor pe
sistemul terţ.

Brainlab stochează contururile cu precizie foarte mare. Datorită limitării din DICOM,
cantitatea de puncte de contur poate scade înainte ca acestea să fie scrise în setul de
structuri DICOM RT. Astfel, trebuie să verificaţi cu atenţie corectitudinea contururilor după
importarea lor pe sistemul terţ.

Mărimea punctelor de contur exportate poate depăşi numărul acceptat al punctelor de
contur al unui sistem terţ. Acest lucru poate conduce la deformarea nedorită a contururilor.
Astfel, trebuie să verificaţi cu atenţie corectitudinea contururilor după importarea lor pe
sistemul terţ.
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12.3.8 Exportare DICOM: Setări de doză / DVH

Informaţii generale

Această fereastră de dialog se va afişa numai în cazul unei exportări complete. Vă permite să
specificaţi care informaţii referitoare la distribuţia dozei şi DVH vor fi exportate la DICOM.
Consultaţi p. 403.

Fereastra de dialog Dose Export

Figura 223 

Elementele ferestrei de dialog

Componentă Funcţie

Dose Region

În această zonă selectaţi informaţiile referitoare la doză care vor fi exporta-
te:
• All PTVs: toate PTV-urile
• All PTVs and OARs: toate PTV-urile şi OAR-urile
• All outlined structures: toate structurile conturate
• Complete model (întreg conţinutul planului de tratament)

Dose Summation
Type

Puteţi defini dacă datele se vor calcula şi exporta pentru:
• Întregul plan de tratament (Entire Plan)
• Doza prescrisă (Prescription)
• Doza per fascicul de tratament (Beam)

Când alegeţi Beam, software-ul ar putea da eroare de memorie insufi-
cientă în caz de un număr mare de fascicule având definite doze mari.

Export DVHs

Bifaţi caseta de selectare pentru a selecta cele de mai jos pentru exporta-
re:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Exportare prin DICOM şi alte formate
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Componentă Funcţie

Select Range
Definiţi coordonatele stânga-dreapta (L şi R), anterior-posterior (A şi P) şi
picior-cap (F şi H) pentru a determina intervalul de date de doză de expor-
tat.

Cadrul imaginii

Puteţi defini intervalul datelor de doză de exportat prin poziţionarea mou-
se-ului peste cadrul albastru în unul dintre modurile de vizualizare a imagi-
nii şi ajustarea cadrului.

• Puteţi utiliza izocentrul actual (grup de tratament) ca referinţă pentru de-
finirea intervalului de doză.

• Puteţi de asemenea derula secţiunile disponibile cu mouse-ul pentru a
identifica regiunea de interes adecvată.

• Marginea destinată mărimii cadrului poate fi de asemenea ajustată utili-
zând caseta de incrementare Margin.

Informaţii referitoare la exportare

Dacă memoria necesară exportării dozei depăşeşte pe cea disponibilă, acest lucru poate cauza
probleme de memorie. Se afişează un mesaj de avertizare, permiţându-vă să revocaţi
operaţiunea sau să continuaţi:

Figura 224 

Dacă sistemul ţintă nu poate citi mai mult de o singură fracţionare per plan de tratament,
planul va fi împărţit în mai multe părţi şi software-ul poate fi configurat să creeze un singur
plan de tratament DICOM RT pentru fiecare izocentru. Asiguraţi-vă că după transferul pe
sistemul ţintă, toate planurile au fost importate. Dacă unele planuri nu au fost importate
corect, doza administrată ar putea fi prea mică comparativ cu cea prescrisă. Fiecare plan
individual prezintă un număr consecutiv şi numărul total de planuri în numele planului. În
plus, fişierul DICOM conţine o listă cu planurile la care se face trimitere. Dacă este necesar,
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informaţi producătorul sistemului Dvs. ţintă să verifice Declaraţia de conformitate Brainlab
despre implementarea acestei funcţii DICOM.
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12.3.9 Exportare DICOM: finalizarea exportării

Cum să efectuaţi exportarea

După ce aţi efectuat setările necesare prin intermediul ferestrei de dialog Object Selection, faceţi
clic pe Export pentru a efectua exportarea.

Rezumatul exportării

Figura 225 
După terminarea exportării, conţinutul ferestrei de dialog Object Selection se afişează colorat în
gri în această fereastră de dialog. Acest lucru confirmă succesul exportării.
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12.3.10 Exportare în ExacTrac

Informaţii generale

Puteţi exporta un plan de tratament aprobat pentru a fi utilizat cu sistemul de poziţionare al
pacientului Brainlab ExacTrac. Numai planurile aprobate pot fi exportate.
NOTĂ: După efectuarea exportării DICOM, sunteţi automat atenţionat să efectuaţi exportarea
ExacTrac (consultaţi p. 379).
 

Cum să activaţi exportarea la ExacTrac

Etape

1. Faceţi clic pe Export Wizard în secțiunea Export a etapei Physicist’s Verification.

2. Selectaţi Export to ExacTrac în fereastra de dialog Save Archives şi faceţi clic pe Next.

Fereastra de dialog Summary

Figura 226 

Etape

1. Din vizualizarea în arbore, selectaţi seturile de imagini şi obiectele pe care doriţi să le ex-
portaţi.

2. Dacă doriţi anonimizarea automată a numelui şi ID-ului pacientului, faceţi clic pe Auto
Anonymize.

3. Pentru a vedea un fişier tip jurnal care conţine informaţii suplimentare privind paşii finali-
zaţi până în acel moment (consultaţi p. 72), faceţi clic pe Logfile...

4. Pentru a începe exportarea, faceţi clic pe Export.

Restricţii de exportare

Numai seturile de date cu lungime de scanare maximă de 1.000 mm şi mai puţin de 400 de
secţiuni pot fi exportate.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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Note de siguranţă

Este responsabilitatea Dvs. de a vă asigura că configuraţiile aparatului (incluzând fără
limitare setările fălcilor) sunt sincronizate între diferitele localizări de configurare (de ex.
sistemul de planificare a tratamentului, sistemul de înregistrare şi verificare şi sistemul de
administrare a tratamentului) în orice moment. O asimetrie în configuraţia maşinii folosite
pentru planificare şi cea utilizată pentru tratament poate duce la furnizarea nedorită a
tratamentului sau o întrerupere în fluxul clinic de lucru.

Culorile din seturile de imagini exportate pot devia de la culorile originale. Două obiecte de
culori diferite pot fi exportate cu aceeaşi culoare.

Pentru a preveni utilizarea unui plan de tratament incorect în timpul tratamentului,
întotdeauna confirmaţi că planul final pentru pacientul în cauză a fost exportat în ExacTrac
prin verificarea numelui pacientului, ID-ului, numelui izocentrului şi orei exportării. Planul
relevant trebuie de asemenea întotdeauna aprobat înainte de exportare.

Întotdeauna aprobaţi planul final pentru a vă asigura că nu este modificat accidental.
Exportaţi planul final la un sistem terţ sau în ExacTrac imediat după aprobare.

Setările arhivelor ExacTrac

Pentru afişarea setărilor arhivelor ExacTrac, selectaţi Export to ExacTrac şi faceţi clic pe
Settings în Export Wizard:

Figura 227 

Componentă Funcţie

Archive Name Puteţi schimba numele arhivei.

Data path Localizarea fişierelor arhivate.

Close application after
successful export

Dacă este bifat, iPlan RT Dose se va închide după terminarea ex-
portării.
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Componentă Funcţie

Platform Afişează platforma de exportare. În prezent afişează numai Exac-
Trac.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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12.3.11 Exportare DICOM: Studiu clinic

Informaţii generale

Puteţi edita unele informaţii descriptive ale studiului clinic.
Informaţiile care se pot selecta prin intermediul fiecărei liste derulante se bazează pe informaţiile
introduse în platforma relevantă de studiu clinic (consultaţi p. 401).
Câmpurile rămase pot fi completate manual cu informaţiile adecvate.

Cum să activaţi exportarea DICOM pentru studii clinice

Etape

1. Faceţi clic pe Export Wizard în etapa Physicist’s Verification.

2. Selectaţi o arhivă de export DICOM folosind o platformă de exportare ATC.

Fereastra de dialog Clinical Trial

Figura 228 

Componentă Funcţie

Name Numele atribuit sponsorului studiului clinic.

Protocol ID ID-ul de protocol al studiului clinic curent.

Protocol Name Informaţii suplimentare despre protocolul selectat, conform definiţiei
din platforma de studiu clinic selectată (consultaţi p. 401).

Site ID ID-ul centrului de cercetare pentru clinica la care studiul va fi efec-
tuat.

Site Name Numele centrului de cercetare pentru clinica la care studiul va fi efec-
tuat.

Case Number Numărul de caz pentru studiul clinic curent.

Submission type Starea datelor (Initial, Correction sau Final).
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Componentă Funcţie

Coordinating Center Organizaţia care coordonează studiul clinic.
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12.3.12 Definirea arhivelor DICOM

Informaţii generale

iPlan RT Dose suportă exportarea DICOM la discul dur local şi prin intermediul DICOM push într-
o arhivă la distanţă cum ar fi un sistem PACS sau un sistem de înregistrare şi verificare.

Cum să activaţi definirea de arhive

Etape

1. Faceţi clic pe Export Wizard în secțiunea Export a etapei Physicist’s Verification.

2. Faceţi clic pe New Archive în fereastra de dialog.

3.

În fereastra de dialog New Archive afişată, selectaţi una dintre cele mai jos:
• DICOM export to file system pentru crearea unei arhive pentru exportare pe disc dur
• DICOM export to PACS via Network pentru crearea unei arhive pentru exportare la

distanţă la un sistem PACS sau un sistem de înregistrare şi verificare

DICOM: pagina de exportare pe disc dur

Figura 229 

Cum să setaţi setările DICOM: Setări exportare pe disc dur

Etape

1. Introduceţi un nume potrivit pentru arhivă în câmpul Archive Name. Numele implicit este
DICOM Export.
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Etape

2.
• În câmpul Data path introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.
• În mod alternativ, puteţi merge la calea locală relevantă utilizând butonul Browse.

3.
În câmpul AET, introduceţi titlul aplicaţiei definit pentru iPlan RT Dose la clinica Dvs. In-
formaţii suplimentare sunt disponibile de la specialistul dvs. din cadrul departamentului de
asistenţă al Brainlab.

4.

Utilizând lista derulantă Platform, selectaţi fişierul de exportare relevant.
Opţiunile disponibile în timpul exportării DICOM vor varia uşor în funcţie de platforma de
exportare selectată (consultaţi p. 400).
NOTĂ: Pentru exportările de studii clinice, trebuie selectată platforma de exportare ATC
preconfigurată ca fereastra de dialog Clinical Trial să apară. Consultaţi p. 401.
 

5. Utilizând lista derulantă Archive for follow up export, selectaţi instalarea m3 relevantă
în caz de integrare completă m3.

6. Pentru a verifica dacă calea către fişier este valabilă, faceţi clic pe Test connection.

7. Faceţi clic pe OK pentru a reveni la pagina de asistenţă Save Archives unde puteţi ex-
porta arhiva relevantă, conform descrierii din p. 380.

DICOM: Pagina de exportare PACS

Figura 230 

Cum să setaţi setările DICOM: Setări exportare PACS

Etape

1. Introduceţi un nume potrivit pentru arhivă în câmpul Archive Name. Numele implicit este
DICOM Network Push.

2. Introduceţi detaliile relevante în câmpul Server name or IP address şi în câmpul Server
port number.

3.

În câmpul Server AET, introduceţi titlul aplicaţiei definit pentru serverul PACS.
• Titlul aplicaţiei diferenţiază între literele mari şi mici.
• Informaţii suplimentare sunt disponibile de la specialistul dvs. din cadrul departamentu-

lui de asistenţă al Brainlab.

4. Introduceţi titlul aplicaţiei locale pentru interogare în câmpul Local AET for Query.

Exportare prin DICOM şi alte formate
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Etape

5.
Utilizând lista derulantă Platform, selectaţi fişierul de exportare relevant.
Opţiunile disponibile în timpul exportării DICOM vor varia uşor în funcţie de platforma de
exportare selectată (consultaţi p. 400).

6. Utilizând lista derulantă Archive for follow up export, selectaţi instalarea m3 relevantă
în caz de integrare completă m3.

7.
Pentru a verifica dacă calea către fişier este valabilă, faceţi clic pe Test connection. În
câmpul Timeout (s) trebuie introdus un timp de aşteptare corespunzător pentru configu-
rarea conexiunii, exprimat în secunde.

8. Faceţi clic pe OK pentru a reveni la pagina de asistenţă Save Archives unde puteţi ex-
porta arhiva relevantă, conform descrierii din p. 380.
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12.3.13 Fişiere platformă DICOM

Informaţii generale

În funcţie de utilizarea ulterioară în cadrul clinicii Dvs. a datelor DICOM exportate, specialistul dvs.
din cadrul departamentului de asistenţă al Brainlab predefineşte diverse fişiere de platformă de
exportare conform specificaţiilor Dvs.
• Opţiunile disponibile în timpul exportării vor varia uşor în funcţie de setările configurate în

fişierul platformă de exportare selectat pentru arhiva curentă (consultaţi p. 397).
• Din motive de siguranţă fişierele platformă de exportare pentru planurile de tratament pot fi

editate numai de către departamentul de asistenţă al Brainlab.
• Utilizarea platformei de exportare implicite poate rezulta în tratament incorect.
• Însă, fişierele platformă pentru studiile clinice pot fi editate de către fizicianul responsabil,

conform celor de mai jos.
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12.3.14 Setările platformei de studiu clinic

Informaţii generale

Exemplele de platforme pentru studii clinice sunt salvate ca fişiere *.xml în: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Trebuie să creaţi un fişier platformă separat pentru sponsorul studiului clinic. Acest lucru vă

permite predefinirea setărilor standard (consultaţi tabelul de mai jos) pentru toate studiile clinice
de un anumit tip.

• Setările individuale pentru fiecare studiu clinic pot fi apoi făcute în fereastra de dialog Clinical
Trial în timpul exportării DICOM (consultaţi p. 395).

NOTĂ: În timp ce fişierele platformă pentru exportare DICOM îşi pierd valabilitatea dacă sunt
editate de persoane neautorizate, platformele pentru studii clinice nu sunt securizate şi pot fi
editate de către utilizator.
 

Denumire Tipul valorii Explicaţie

SponsorName şir de caracte-
re

Sponsorul studiului clinic, de ex. RTOG, NSABP, JCOG,
etc.

CoordCenter şir de caracte-
re Centrul de coordonare pentru evaluarea studiului clinic.

SiteID număr natural ID-ul centrului este furnizat de către centrul de coordona-
re.

SiteName şir de caracte-
re

Numele centrului poate fi introdus în fereastra de dialog
Clinical Trial în timpul exportării DICOM.

SubmissionType „Correction”,
„Initial”, „Final” Starea datelor.

ProtocolList
entries număr natural Numărul total de elemente adăugate la lista protocoale-

lor.

Protocol number număr natural
Număr atribuit unui singur element din lista protocoalelor
care defineşte ordinea în care apar în lista derulantă din
fereastra de dialog Clinical Trial.

Protocol/ID şir de caracte-
re

ID-ul scurt pentru protocolul studiului clinic relevant, de
ex. RTOG0415.

Protocol/Name şir de caracte-
re Descrierea detaliată a studiului clinic.
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12.3.15 Verificarea rezultatelor exportării (DRR)

Informaţii generale

Pentru fiecare izocentru sunt exportate două imagini de configurare în direcţia de 0° şi 90°. Se va
exporta de asemenea o imagine în vizualizarea perspectivei fasciculului (BEV) pentru fiecare
fascicul cu contururi MLC şi contururi de obiecte, în funcţie de configuraţia din Physics
Administration.
• Pentru tratamentele IMRT imaginile BEV arată poziţia de start în care forma MLC-ului se

potrivește conturului PTV-ului.
• În cazul arcurilor dinamice, imaginea BEV arată câmpul MLC iniţial.

Informaţiile afişate în DRR-urile exportate (de ex. dacă este afişată forma câmpului radiologic
descris de MLC sau forma fizică a obiectelor) se poate configura în RTPlan properties (consultaţi
p. 161).

Exportarea corectă a obiectelor segmentate în imagini DICOM RT este posibilă numai dacă
lăţimea şi înălţimea pixelilor sunt setate la aceeaşi valoare.

DRR exportat

Figura 231 

Definirea exportării DRR

Dacă DRR-urile vor fi exportate şi ce fel de informaţii vor conţine aceste DRR-uri se poate defini în
proprietăţile planului de tratament (consultaţi p. 362) şi în proprietăţile grupului de tratament
(consultaţi p. 363).
NOTĂ: Reţineţi că exportarea informaţiilor suplimentare în cadrul DRR-urilor poate afecta
adaptarea modelului în timpul configurării ulterioare al tratamentului.
 

A se consulta Ghidul de utilizare software-ului, Physics Administration 4.5.

Segmentarea obiectelor este bazată pe o rezoluţie mai scăzută decât cea a seriilor
imagistice originale. Astfel, contururile obiectelor ar putea fi mai puţin exacte decât
ţesuturile afişate. Structurile, în special izocentrele, sunt incluse numai în scop de
orientare. Nu utilizaţi contururi sau forme MLC pentru poziţionarea pacientului.
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12.4 Contextul exportării: Doza de tratament în DICOM
RT Plan

Informaţii generale

După finalizarea prescrierii dozei, exportarea dozei poate fi efectuată. Un plan de tratament
exportat conţine informaţiile planului de tratament, de ex. poziţia cadrului Linac şi a colimatorului,
forme MLC, MU-uri, etc. Valorile exportate pentru doza prescrisă depind de următoarele:
• Dacă doza este prescrisă numai pentru un singur PTC – în acest caz valoarea prescrisă este

egală cu valoarea reală.
• Dacă tratamentul include mai multe prescripţii pentru mai multe PTV-uri. Aceste prescripţii se

influenţează reciproc.

Exemplu de tratament aplicat la două PTV-uri

În exemplul de mai jos, un fascicul aparţinând PTV 1 intersectează PTV 2, şi adaugă o cantitate
semnificativă de doză la prescripţia pentru PTV 2.

Figura 232 
Acest lucru afectează valorile de doză exportate după cum urmează:
• Conform celor arătate mai sus, dozele de fascicul unic pentru PTV 2 nu se potrivesc cu doza

de izocentru prescrisă de 75 Gy. Diferenţa de 15 Gy este adăugată de un fascicul PTV 1 care
intersectează PTV 2.

• În cazul exportării acestui plan la un sistem de înregistrare şi verificare, doza de fascicul unic
multiplicată cu fracţiunile va ajunge la 60 Gy pentru PTV 2.

Pentru eliminarea acestei discrepanţe faţă de prescripţia originală, în timpul exportării iPlan RT
Dose calculează un factor pentru corectarea dozei de fascicul unic şi astfel a dozei totale
prescrise pentru sistemul de înregistrare şi verificare. Valorile MU nu vor fi afectate.
Exemple de valori ale celor patru fascicule care iradiază PTV 2, influenţate de fasciculul de 10 Gy
al PTV 1:

Fascicule Fracţiuni Prescrierea de doză /
Gy

MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50
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Fascicule Fracţiuni Prescrierea de doză /
Gy

MU

4 10 1 50

Valori după exportarea la sistemul de înregistrare şi verificare (R&V):

Fascicule Fracţiuni Prescrierea de doză /
Gy

MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Exportarea pe un sistem al unei părţi terţe

Deoarece aplicaţiile terţe nu se aşteaptă la mai mult de o fracţiune într-un singur plan, iPlan RT
Dose poate diviza conţinutul planului de tratament în vederea exportării. Contrar versiunilor
anterioare ale iPlan RT Dose, divizarea implicită a planurilor nu mai este efectuată pe baza
grupului de tratament/izocentrului, ci mai degrabă pe baza prescripţiei. Fiecare plan de tratament
exportat conţine acum o singură fracţiune şi toate fasciculele legate de aceasta (indiferent de
grupul de tratament/izocentru de care aparţin). Pentru compatibilitate anterogradă este în
continuare posibilă configurarea diviziei planului pe baza grupului de tratament utilizând platforma
de exportare. Pentru informaţii mai detaliate contactaţi departamentul de asistenţă al Brainlab.

Contextul exportării: Doza de tratament în DICOM RT Plan
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12.5 Exportare Varian MLC

Informaţii generale

Dacă datele MLC nu pot fi trimise la sistemul de înregistrare şi verificare prin intermediul DICOM,
funcţia Create Varian MLC file(s) din etapa planificării tratamentului vă permite scrierea datelor
MLC într-o mapă preconfigurată pe discul dur al staţiei de lucru.
Apoi puteţi salva manual fişierele respective pe o unitate de transfer de date şi le puteţi accesa pe
staţia de lucru Novalis/MLC.

În cazul utilizării fişierelor MLC Varian cu fascicule/arcuri divizate în MU, numai un singur
fişier MLC va fi creat. Acest fişier trebuie utilizat pentru toate subdiviziunile fasciculului! În
caz de câmp IMRT divizat sunt create fişiere separate, câte unul pentru toate subdiviziunile
ale fiecărui subcâmp IMRT.

În cazul utilizării fişierelor MLC Varian, întotdeauna aveţi grijă să utilizaţi fişierul MLC
corect pentru fasciculul/arcul respectiv. Aveţi grijă ca numele Fasciculelor şi al Arcurilor să
fie unice şi uşor de identificat! Numele fasciculelor şi al arcurilor nu trebuie să conţină mai
mult de 20 de caractere. Numele mai lungi nu vor fi scrise în fişierele MLC Varian şi trebuie
trunchiate înainte de exportarea fişierelor MLC. Nu modificaţi manual fişierele MLC Varian
pentru a evite confundarea diferitelor fascicule sau arcuri.

Brainlab recomandă ca spitalul să pregătească şi să furnizeze în cadrul procesului de
asigurare a calităţii specific pacientului o listă de verificare care garantează următoarele:
• Utilizarea fişierului Varian MLC corect.
• Se aplică fasciculele şi arcurile corecte.
• Se utilizează fişierul MLC corect şi este cel adecvat pentru planul de tratament final

aprobat.

Asiguraţi-vă întotdeauna că exportaţi fişierele Varian MLC care corespund planului DICOM
aprobat.

Crearea fişierelor MLC Varian

Etape

1. Selectaţi RTPlan în lista din zona de funcţii în cadrul etapei Treatment Planning.

2. Faceţi clic pe Create Varian MLC file(s) pentru a exporta fişierele respective.

3.

Dacă fişierele exportate sunt create cu succes, se va afişa mesajul respectiv.

4. Faceţi clic pe OK pentru a confirma mesajul.
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Exportare Varian MLC
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13 IMPRIMARE DATE
TRATAMENT

13.1 Generare Imprimare documente

Informaţii generale

Odată ce tratamentul dumneavoastră este încheiat, poate fi imprimat folosind butonul Print din
bara de instrumente.
• Puteţi selecta dintr-o listă ce documente să fie imprimate.
• Puteţi să previzualizaţi documentele şi să le salvaţi în format PDF.
• Puteţi configura conţinutul documentului.
• De asemenea, poate fi specificat un dispozitiv de poziţionare a obiectivului dat pentru a genera

suprapuneri pentru tratamentele craniene.

Cum se activează funcţia de Imprimare

Etapă

Faceţi clic pe butonul Print pentru a deschide caseta de dialog pentru imprimare.

IMPRIMARE DATE TRATAMENT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 407



Casetă de dialog Print

Figura 233 

Conţinut Casetă de dialog Print

Nr. Componentă

① Previzualizare imprimare

② Selectare dispozitiv de poziţionare a obiectivului

③ Listă selectare document

④ Funcţii generare conţinut

⑤ Funcţie gestionare Imprimantă

Note de siguranţă

Toate rapoartele privind planul de tratament trebuie aprobate de către o persoană calificată
înainte ca informaţiile pe care le conţin să fie folosite în scopul tratamentului de
radioterapie.

Toate coordonatele imprimate sunt valide doar cu sisteme de poziţionare compatibile (a se
consulta p. 20).

Generare Imprimare documente

408 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



13.1.1 Previzualizare documente

Cum să previzualizaţi un document

Etape

1.

Numele documentelor disponibile sunt prezentate în cadrul listei Select Documents.

2.

Pentru a vizualiza un document în zona de previzualizare, apăsaţi pe numele acestuia din
cadrul listei.

Documente disponibile

Figura 234 
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Condiţii pentru Suprapuneri TaPo

Documentul TaPo Overlays nu poate fi produs dacă:
• Nu este disponibilă o imprimantă calibrată
• Planul de tratament nu conţine un set localizat de date craniene
• Planul de tratament nu a fost aprobat

Cum să selectaţi un Dispozitiv de poziţionare a obiectivului

Pentru a genera suprapuneri corespunzătoare pentru tratamentele craniale localizate, selectaţi
dispozitivul de poziţionare a obiectivului dorit.

Figura 235 
• Dispozitivul de poziţionare a obiectivului disponibil în listă variază în funcţie de configurarea

sistemului şi modelul dispozitivului folosit în clinica dumneavoastră.
• Conţinutul suprapunerii dispozitivului de poziţionare a obiectivului rezultat va varia, în funcţie de

selecţia dumneavoastră.

Verificaţi setarea Profilului aparatului cu o verificare suplimentară a câmpului luminos
pentru fiecare copie imprimată a dispozitivul de poziţionare a obiectivului.

Dacă pentru poziţionarea pacientului se utilizează Acoperitoarele dispozitivului de
poziţionare, planul de tratament asociat din iPlan RT trebuie utilizat pentru tratament, iar
acesta nu trebuie modificat cu niciun alt sistem de planificare a tratamentului.

Generare Imprimare documente
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13.1.2 Imprimarea documentelor de tratament

Informaţii generale

Dacă fiecare configuraţie a documentului este satisfăcătoare (a se consulta p. 413), documentele
tratamentului pot fi imprimate.
NOTĂ: Suprapunerile TaPo nu pot fi imprimate până când condiţiile descrise în p. 410 nu sunt
îndeplinite.
 

Cum se selectează o imprimantă

Puteţi defini o imprimantă diferită pentru fiecare document, de exemplu o imprimantă cu jet pentru
acoperitoarele dispozitivului de poziţionare a obiectivului stereotactic sau o imprimantă laser
pentru datele tratamentului.
Pentru a defini o imprimantă, faceţi clic pe numele imprimantei de lângă document şi selectaţi
imprimanta dorită.

Cum se imprimă documentele

Etape

1. Activaţi caseta de validare corespunzătoare fiecărui document ce va fi imprimat. Este po-
sibilă selecţia multiplă.

2. Faceţi clic pe Print Selection.

Verificaţi cu atenţie dacă grila suprapunerilor imprimate corespunde celor ale dispozitivului
de poziţionare a obiectivului stereotactic sau plăcuţelor de date.

Unităţi de măsură

Toate numerele din iPlan sunt indicate în unităţi metrice. Dacă nu este indicată nicio unitate,
aceasta se presupune a fi în milimetri.

IMPRIMARE DATE TRATAMENT
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13.1.3 Exportarea documentelor de tratament

Informaţii generale

Puteţi exporta documentele direct către o cale desemnată pe care o verificaţi în caseta de dialog
Export To. De asemenea, puteţi modifica numele fişierelor documentelor selectate.

Figura 236 
Unele sisteme R&V pot importa automat aceste documente de tratament. Vă rugăm să contactaţi
producătorul dvs. R&V pentru detalii.

Generare Imprimare documente
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13.2 Configurare documente

Cum se Configurează documentele pentru imprimare

Etapă

Pentru a configura documentele pentru imprimare, faceţi clic pe Configure Documents în zona
funcţiilor ecranului Print.

Casetă dialog Configurare documente

Figura 237 
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13.2.1 Configurare Suprapuneri TaPo

Cum se configurează acoperitorile TaPo

Selectaţi fila TaPo Overlays din caseta de dialog Configure Documents.

Filă acoperitori TaPo

Figura 238 

Componentă Funcţie

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Dacă planul de tratament conţine multiple izocentre, acestea vor fi
imprimate pe aceeaşi fişă de suprapunere.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Fiecare izocentru din planul de tratament va fi imprimat pe o fişă se-
parată de acoperire.

Paper Size Opţiunea implicită este A4. Dacă doriţi altă dimensiune de hârtie,
specialistul în asistenţă Brainlab vi le poate configura.

Configurare documente
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13.2.2 Configurare PDF-uri cu grafice DVH

Cum se configurează documentele PDF cu graficele DVH

Selectaţi fila DVH Graphs din caseta de dialog Configure Documents.
Puteţi crea un document PDF conţinând histogramele pentru volumul dozelor pentru obiectele de
tratament (de exemplu PTV-uri sau OAR-uri).

Filă DVH Graphs

Figura 239 

Componentă Funcţie

One Image per Page Fiecare DVH este imprimată pe o pagină separată.

Four Images per Page Sunt imprimate patru DSH-uri pe fiecare pagină.

Separate chart per object Un DVH separat este generat pentru fiecare obiect.

A chart with all objects Un unic DVH este generat pentru fiecare obiect.
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13.2.3 Configurarea PDF-urilor pentru distribuirea dozei

Cum să configuraţi PDF-urile pentru distribuirea dozei

Selectaţi fila Dose Distribution din caseta de dialog Configure Documents.
Puteţi produce un document PDF conţinând de exemplu diagramele de izodoză, informaţiile
despre limită şi imaginile secţiune pentru obiectele de tratament.

Filă Dose Distribution

Figura 240 

Conţinut casetă de dialog

Componentă Funcţie

Orientation Selection Alegeţi orientarea secţiunii pentru a fi imprimată.

Slices Selection

Selectare:
• All Slices
• Every other slice
• PTV plus o margine definită
• Pentru a selecta secţiunile specifice pentru imprimare, folosiţi Manual

selection
• Puteţi, de asemenea, derula printre secţiuni deplasând mouse-ul pe

previzualizarea secţiunii, ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului şi
deplasând cursorul în stânga sau în dreapta

Zoom
Factorul de mărire pentru informaţiile privind distribuirea dozei:
• Whole Slice: o întreagă secţiune
• PTVs + Margin: o margine mărită în jurul PTV

Page Layout
Puteţi imprima datele privind distribuirea dozei cu:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Configurare documente
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Componentă Funcţie

Other Options

• Show Isodose Legend: activarea unei legende pentru informaţii pri-
vind izodozele.

• Hide tissue information: prezentare zonă de tratament ca un contur
fără informaţii despre ţesuturi.

• Show the Overview only: arată numai prezentarea generală în PDF.

IMPRIMARE DATE TRATAMENT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 417



13.2.4 Configurarea PDF-urilor cu Beam’s Eye Views

Cum se configurează PDF-urile cu Beam’s Eye Views

Selectaţi fila BEV din caseta de dialog Configure Documents.
Puteţi produce un PDF ilustrând imaginea actuală a ochiului fasciculului pentru fiecare din
elementele planificate ale tratamentului. În cazul tratamentelor IMRT, hărţile de influenţă sunt
incluse în copiile imprimate.

Filă BEV

Figura 241 

Componentă Funcţie

Page Layout
Puteţi imprima datele beam’s eye view cu:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Distanţa relevantă sursă-imagine poate fi definită în milimetri. Acest
fapt se aplică imaginilor BEV şi imaginilor cu hărţi de influenţă.

Configurare documente
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13.2.5 Configurare PDF-uri cu DRR

Cum să configuraţi PDF-uri cu DRR

Selectaţi fila DRRs din caseta de dialog Configure Documents.
Puteţi realiza un PDF ce conţine un DRR pentru fiecare din elementele de tratament planificate.
Procedura de poziţionare specifică spitalului ce foloseşte DRR-uri trebuie să fie verificată înainte
de utilizarea în cadrul clinicii.
Puteţi configura conţinutul DRR-urilor în cadrul casetei de dialog RTPlan Properties. Consultaţi p.
362.

Filă DRR-uri

Figura 242 

Componentă Funcţie

Paper Size Opţiunea implicită este A4. Dacă doriţi altă dimensiune de hârtie,
specialistul în asistenţă Brainlab vi le poate configura.

Page Layout
Puteţi imprima documentele DRR cu:
• One Image per Page sau
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Puteţi defini orientarea documentelor DRR ce urmează a fi impri-

mate: Beam Shots sau
• Setup Shots.

Scalarea folosită în copiile DRR imprimate nu corespunde celei ale imaginii radiografice
curente. Pentru o scalare realistă, efectuaţi exportul DRR folosind DICOM RT.
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13.2.6 Configurare poziţionare pacient

Cum se configurează poziţionarea pacientului

Selectaţi fila Patient Positioning din caseta de dialog Configure Documents.
Puteţi produce un PDF ilustrând poziţia pacientului faţă de masă şi cadru. Pentru tratamentul cu
arc lista tipărită model pentru pacient afişează poziţia de început şi poziţia finală a pacientului faţă
de cadru pentru arc.
Brainlab recomandă confirmarea poziţiei actuale a pacientului pentru poziţia planificată a
pacientului, de exemplu prin semnarea listei tipărite.

Fila Patient Positioning

Figura 243 

Componentă Funcţie

Page Layout
Puteţi imprima poziţia pacientului cu:
• One Image per Page sau
• Four Images per Page.

Configurare documente
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13.3 Salvarea documentelor de tratament

Informaţii generale

Utilizaţi funcţia Save Selection din ecranul Print pentru a salva documentele ce au fost activate
(un simbol îngroşat este afişat în caseta de validare corespunzătoare).
Locaţia implicită de salvare este fişierul curent pentru planul de tratament sau staţia de planificare.
Cu toate acestea, dacă este necesar, documentele de tratament pot fi salvate într-un fişier diferit.
Documentele care nu sunt salvate folosind funcţia Save sunt automat şterse atunci când
programul este închis.
Din motive de siguranţă (pentru a asigura că imprimarea este executată cu o imprimantă
calibrată), suprapunerile TaPo nu pot fi salvate.

Salvare documente

Etape

1. Activaţi caseta de validare corespunzătoare documentului ce urmează a fi salvat.

2.

Faceţi clic pe Save Selection. Se afişează caseta de dialog Save Files.

3. Dacă este necesar, puteţi modifica numele implicite ale fişierelor pentru fişierele PDF re-
zultate.

IMPRIMARE DATE TRATAMENT

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 421



Etape

4.

Dacă doriţi să modificaţi directorul final, faceţi clic pe Browse. Alegeţi o nouă locaţie din
directorul de fişiere afişat:

5. Faceţi clic pe OK pentru a salva documentele PDF selectate în locaţia dorită.

Salvarea documentelor de tratament
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13.4 Gestionare imprimante

Informaţii generale

Funcţia Manage Printers din ecranul Print permite afişarea imprimantelor disponibile şi a celor
calibrate.

Figura 244 

Imprimante disponibile

Toate imprimantele disponibile în staţia de planificare sunt prezentate în partea centrală a casetei
de dialog.

Figura 245 

Opţiuni

Dacă doriţi să dezactivaţi o imprimantă din listă, selectaţi înregistrările relevante din listă şi faceţi
clic pe Disable.

Pentru a activa din nou o imprimantă, selectaţi-o din listă şi faceţi clic pe Enable.

Cum să setaţi marginile

Etape

1.
Dacă marginile implicite ale imprimantei nu produc rezultatele de imprimare dorite, puteţi
stabili marginile corespunzătoare ale imprimantei în milimetri utilizând câmpurile furnizate
prin opţiunea Margins [mm].

2. Apăsând Save salvaţi setările marginilor.
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Cum să Activaţi calibrarea imprimantei

Pentru a imprima corect acoperitoarele dispozitivului de poziţionare a obiectivului imprimanta
selectată trebuie să fie corect calibrată. Celelalte documente (a se consulta p. 409) pot fi
imprimate folosind o imprimantă necalibrată.
Pentru a activa calibrarea imprimantei, selectaţi imprimanta dorită din listă şi faceţi clic pe
Calibrate.

Casetă de dialog Calibration

Figura 246 

Cum să Calibraţi o Imprimantă

Etape

1.
Faceţi clic pe Print Grid în caseta de dialog a funcţiei de calibrare.
Scala x şi y este acum imprimată cu imprimanta selectată.

2.
Folosind o riglă, măsuraţi lungimea reală a scalei x şi y pe copia imprimată.
Lungimea reală în fiecare caz se poate abate de la lungimea indicată pe copia imprimată.
Scopul calibrării imprimantei este de a corecta această discrepanţă.

3.
Introduceţi valorile măsurate pentru scala x şi y în câmpul corespunzător.
Fiecare valoare introdusă trebuie să fie multiplicată cu 10, de exemplu 179,5 mm trebuie
introdusă ca 1795.

4. Faceţi clic pe Verify pentru a imprima o scală actualizată x şi y pentru imprimanta selec-
tată.

5.
Folosind o riglă, măsuraţi din nou lungimea scalei x şi y pe copia imprimată.
Valoarea actuală măsurată şi lungimea indicată pe copia imprimată ar trebui să cores-
pundă acum.

6.

• Dacă valoarea actuală măsurată şi lungimea indicată pe copia imprimată corespund
acum, faceţi clic pe Accept pentru a finaliza calibrarea imprimantei.

• În caz contrar, faceţi clic pe Print Grid, şi repetaţi procedura până când valorile cores-
pund.

Gestionare imprimante
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Rezultat calibrare

Figura 247 
Odată ce calibrarea a fost finalizată cu succes, imprimanta este indicată ca fiind calibrată în lista
de imprimante.
Este posibil să calibraţi imprimante multiple pentru rezultatele documentului de tratament.
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426 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Ce este radioterapia adaptativă?

Informaţii generale

Radioterapia adaptativă este o abordare a tratamentului care poate îmbunătăţi planul de
tratament prin urmărirea schimbărilor ce intervin de-a lungul timpului în organismul pacientului şi
la nivelul organelor acestuia în timpul tratamentului. Aceste schimbări ale volumului şi localizării
obiectelor datorate configurării pacientului, creşterii sau scăderii ponderale sau ca răspuns la
tratament. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive este un instrument care ajută la luarea deciziilor, şi care este furnizat
împreună cu iPlan RT. Poate fi utilizat numai cu iPlan RT și iPlan RT Image. Nu se utilizează
pentru replanificare.
iPlan RT Adaptive vă ajută în a decide dacă un plan trebuie modificat pentru a îmbunătăţi
tratamentul acordat pacientului sau încă este valabil. Decizia este bazată pe scanări CT cu
fascicul conic adiţionale sau scanări CT de planificare adiţionale. Vă permite să realizaţi planul
pentru o replanificare uşoară şi rapidă în iPlan RT Dose.
Punctul de pornire este planul de tratament original care este utilizat momentan în cadrul
tratamentului. După fiecare fracţiune (sau oricând o scanare nouă – CT cu fascicul conic sau CT –
este disponibilă), noul set de date este adăugat planului original. Seturile de date sunt fuzionate –
în mod rigid şi elastic – şi obiectele sunt transferate automat la noul set de date.
Medicul/fizicianul pot efectua acum o verificare pe baza noilor contururi şi suprapunerea de doză
a distribuţiei dozei originale (calculată pentru planul original), şi pot decide dacă planul rămâne
valabil.

Interfaţă software comună

iPlan RT Adaptive prezintă aceeaşi interfaţă de utilizator şi funcţii de interfaţă comune cu iPlan
RT şi iPlan RT Image.
Funcţiile comune includ:
• Încărcarea documentaţiei şi datelor pacientului
• Funcţii standard de manipulare a imaginilor

Fluxul de lucru iPlan RT Adaptive

Fluxul de lucru standard iPlan RT Adaptive constă în adăugarea seturilor de date noi sau
adiţionale oricând acestea sunt disponibile sau acest lucru devine necesar.

Etape

1. Încărcaţi un plan de tratament.

2. Importaţi seturile de date adiţionale (scanări CT cu fascicul conic sau scanări CT de plani-
ficare adiţionale).

3. Efectuaţi fuziunea imaginilor pentru a aduce seturile de date în acelaşi cadru de referinţă.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Etape

4.

Efectuaţi transformarea obiectelor. iPlan RT Adaptive caută seturile de imagini mai re-
cente pentru obiectele de planificare definite în celelalte seturi fuzionate. Puteţi defini pe-
rechi de obiecte şi obiectele pot fi transferate dintr-un set în altul, indiferent de data
scanării. Acesta este o deformare elastică.

5. Efectuaţi modificarea obiectelor dacă este necesar. Acest lucru vă permite să adaptaţi
obiectele transformate utilizând instrumentele standard de manipulare a obiectelor.

6. Verificaţi schimbările fizice ale obiectelor în timp şi decideţi dacă distribuţia originală a do-
zei este satisfăcătoare.

7. Decideţi dacă doriţi păstrarea planului de tratament original sau pregătirea datelor pentru
replanificare cu iPlan RT Dose.

Planurile salvate cu iPlan RT Adaptive nu pot fi încărcate cu iPlan RT Dose până când nu
au fost pregătite pentru replanificare.

Ce este radioterapia adaptativă?
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14.2 Încărcarea şi importarea datelor

Informaţii generale

Puteţi vizualiza planul de tratament şi puteţi importa seturi de date mai recente în etapa View and
Import.

Ecran principal

Figura 248 

iPLAN RT ADAPTIVE

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 429



14.2.1 Adăugarea seturilor suplimentare de imagini

Informaţii generale

Puteţi importa seturi de imagini pacient mai recente în planul de tratament. Se pot adăuga numai
date CT.
Înainte de adăugarea de noi seturi de imagini la un plan de tratament existent, asiguraţi-vă că
planul de tratament încărcat aparţine aceluiaşi pacient ca noile seturi de imagini şi că planul
corespunzător a fost încărcat.

Note de siguranţă

Calitatea examinărilor CT cu fascicul conic este foarte variabilă. Aveţi grijă ca toate
informaţiile relevante să fie afişate în mod adecvat, iar în cazul în care calitatea imaginii
(intervalul de scanare sau contrastul) este insuficient, repetaţi examinarea pacientului şi nu
utilizaţi această scanare pentru revalidarea planului.

iPlan RT poate afişa doar valoarea unităţii Hounsfield per pixel, astfel cum a fost calculată
şi exportată de scaner. Interpretaţi această informaţie cu atenţie şi aveţi grijă ca ea să fie
corectă, de ex. datele de CT cu fascicul conic sau datele de angio CT cu rotaţie nu conţin
valori HU reale! Dacă în timpul importării nu s-a specificat submodalitatea/modalitatea
corectă, software-ul nu poate face distincţia între valorile HU corecte şi valorile gri.

Înainte de adăugarea de noi seturi de imagini la un plan de tratament existent, asiguraţi-vă
că planul de tratament încărcat aparţine aceluiaşi pacient ca noile seturi de imagini şi că
planul corespunzător a fost încărcat.

Întotdeauna asiguraţi-vă că datele utilizate pentru planificarea tratamentului sunt adecvate,
adică toate informaţiile relevante sunt vizibile şi seturile de date nu sunt distorsionate.

Verificaţi cu atenţie forma structurilor importate din sau exportate în sisteme de planificare terţe.
Datorită naturii standardului DICOM, unele structuri se pot modifica în timpul transferului sau pot fi
modificate accidental din cauza interpretării diferite a standardului DICOM între diferiţi furnizori
TPS.

Importarea seturilor de date

Etape

1.

Faceţi clic pe Add Data ...

2. Introduceţi modalitatea, submodalitatea şi orientarea corectă apăsând Orientation din fe-
reastra de dialog Set Selection (p. 432).

Încărcarea şi importarea datelor
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Etape

3.

După ce aţi încărcat arhiva selectată, vi se solicită să confirmaţi dacă doriţi să adăugaţi
datele noi la datele curente ale pacientului.

• Faceţi clic pe Yes pentru a adăuga datele noi direct la datele curente ale pacientului.
• Faceţi clic pe Cancel pentru a anula importarea datelor noi.

NOTĂ: Pentru opţiunile de arhivare şi importare a fişierelor DICOM consultaţi Ghid de utilizare
clinică, iPlan RT Image.
 

În timpul importului datelor DICOM, verificaţi dacă toate informaţiile DICOM generale (de
exemplu modalitatea, numele pacientului, data de naştere a pacientului) au fost interpretate
corect de iPlan RT Adaptive şi dacă informaţiile transmise de scaner au fost corecte.

Aveţi grijă să introduceţi submodalitatea fiecărei scanări.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Modificarea orientării imaginii în timpul importării

Cum să afişaţi fereastra de dialog Orientation

Faceţi clic pe Orientation ... din fereastra de dialog Set Selection pentru a afişa fereastra de
dialog Orientation.

Fereastra de dialog Orientation

Figura 249 

Cum să modificaţi orientarea imaginii

Pentru o afişare corectă a datelor (de exemplu, unităţile Hounsfield), verificaţi, de asemenea,
dacă este selectată modalitatea şi submodalitatea imagistică corectă.

Cum să introduceţi modalitatea şi submodalitatea

Puteţi introduce Modality şi Submodality în această fereastră de dialog, sau în atributele planului
de tratament în iPlan RT Dose.
Aveţi grijă să introduceţi submodalitatea CB pentru imaginile CT cu fascicul conic.

Note de siguranţă

Asiguraţi-vă că în scaner este introdusă orientarea corectă a pacientului.

Fiecare modificare a orientării este consemnată în comentariile seriei şi în fişierul jurnal.

Asiguraţi-vă că modalitatea şi submodalitatea corectă a fost selectată.

Încărcarea şi importarea datelor
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Nu uitaţi că CT-urile cu fascicul conic nu conţin valori HU reale şi calcularea dozei poate fi
eronată.

Funcţii de orientare disponibile

Dacă un pacient a fost scanat, dar operatorul de scanare a utilizat orientarea greşită sau a
introdus modalitatea necorespunzătoare, aceste funcţii vă permit să corectaţi orientarea imaginilor
sau modalitatea. Nu uitaţi că unele scanere şi formate ale informaţiilor medicale nu includ
informaţii privind orientarea imaginilor în antetul acestora.

Componentă Funcţie

Răsfoirea ima-
ginilor

Secţiunile din vizualizările de reconstrucţie a imaginilor pot fi răsfoite în ordine
crescătoare sau descrescătoare până este găsită o imagine adecvată. Puteţi:
• Să utilizaţi rotiţa mouse-ului pentru a derula secţiune cu secţiune datele ima-

gistice disponibile.
• Să utilizaţi rotiţa mouse-ului apăsând în acelaşi timp tasta Shift de pe tasta-

tura dvs. pentru a derula datele imagistice disponibile pe grupe.
• Să utilizaţi tastele săgeată sus şi săgeată jos de pe tastatura dvs. pentru a

derula înainte sau înapoi cu câte o secţiune.
• Să utilizaţi tastele Pagina sus şi Pagina jos de pe tastatura dvs. pentru a

derula înainte sau înapoi prin datele imagistice disponibile.

Flip A-P Inversează imaginea selectată în următoarele direcţii:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (cap-picior)
• L-R (stânga-dreapta)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Roteşte imaginea selectată în următoarele direcţii:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (cap-picior)
• L-R (stânga-dreapta)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Anulează ultima modificare făcută.

Reset Resetează toate modificările operate.

Modality Modalitatea setului de date de scanare poate fi selectată aici, dacă nu este
predefinită deja pe scaner.

Submodality

O sub-modalitate adecvată poate fi selectată pentru modalitatea curentă, dacă
nu este predefinită deja pe scaner:
• Angio
• Contrast
• CB = Fascicul conic

Patient Orienta-
tion

• Pentru orientarea pacientului, puteţi selecta Prone, Supine, Decubitus
Left, sau Decubitus Right, dacă orientarea nu a fost deja predefinită pe
scaner.

• Dacă a fost definită deja automat orientarea Unknown (Necunoscută), asi-
guraţi-vă că este selectată opţiunea corectă pentru datele imagistice înainte
de a continua.

Scan direction

• Pentru direcţia scanării, selectaţi fie Head first (Cap înainte) sau Feet first
(Picioare înainte).

• Dacă a fost definită deja automat orientarea Unknown, asiguraţi-vă că este
selectată opţiunea corectă pentru datele imagistice înainte de a continua.

Image Type

• Pentru direcţia tipului de imagine, selectaţi Axial, Coronal, Sagital sau Un-
known.

• Dacă a fost definită deja automat orientarea Unknown, asiguraţi-vă că este
selectată opţiunea corectă pentru datele imagistice înainte de a continua.
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Componentă Funcţie

Series com-
ment Vizualizarea comentariilor introduse de operatorul scanerului.

Note de siguranţă

Verificaţi cu atenţie etichetarea imaginii (stânga-dreapta, anterior-posterior şi cap-picioare).
Utilizaţi butoanele de rotire numai dacă sunteţi siguri că orientarea pacientului trebuie
corectată. Faceţi clic pe OK pentru a confirma dacă orientarea definită este corectă.

Încărcarea şi importarea datelor
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14.3 Fuziunea imaginilor

Informaţii generale

Image Fusion vă permite fuzionarea seturilor de imagini din planul de tratament original cu date
importate mai recente. Acest lucru aduce toate seturile de date în acelaşi cadru de referinţă
pentru compararea obiectelor şi suprapunerea de doză.
Este foarte important să efectuaţi aceeaşi fuziune ca cea efectuată în cadrul soluţiei IGRT pentru
poziţionarea tratamentului.
Se recomandă fuzionarea tuturor seturilor de date suplimentare (scanări CT sau CT cu fascicul
conic) la setul de referinţă al planului original.
Primul pas al algoritmului de fuziune este detectarea poziţiei de pornire. Acest lucru se realizează
prin fuzionarea punctelor de echilibru ale imaginilor. Pasul următor este fuziunea brută a reţelei.
Dacă s-a efectuat fuziune manuală, algoritmul de fuziune va omite primul pas de fuziune.

Poziţia dozei afişate depinde de fuziunea rigidă a imaginilor. Pentru o afişare utilă a dozei,
aveţi grijă ca fuziunea corectă a imaginilor să corespundă cu fuziunea efectuată pentru
poziţionarea pacientului pentru tratament.

Dispunere pe ecranul principal

②

①
③

④

⑤
⑥

Figura 250 

Zonă de planificare

În plus faţă de funcţiile din vizualizările de planificare şi pe bara de instrumente (consultaţi p. 49),
în zona de planificare sunt disponibile următoarele opţiuni.

Nr. Componentă Funcţie

① Lupa Lupa vă permite verificarea acurateţei după terminarea fuziu-
nii imaginilor.
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Nr. Componentă Funcţie

② Albastru/chilimbariu
Pentru a distinge uşor diferenţele dintre seturile de imagini ca-
re vor fi fuzionate, vizualizările secţiunii afişează un set cu al-
bastru şi celălalt set cu culoarea chihlimbarului.

③ Lista de perechi fuzionate

În partea superioară a zonei funcţiilor sunt enumerate seturile
de imagini pereche.
• New ... poate fi utilizat pentru a defini perechi noi de imagini

fuzionate sau pentru a le modifica pe cele existente (consul-
taţi p. 437).

• Reset poate fi utilizat pentru a inversa o fuziune a imaginilor
încheiată.

④ Blue/Amber
Aceste funcţii vă permit să ajustaţi setările culorii albastru/
chihlimbar pentru afişarea mărită a imaginilor (consultaţi p.
439).

⑤ Manual Fusion Funcţiile de fuziune manuală sunt furnizate pentru ajustările
mari (Coarse) şi cele mici (Fine), consultaţi p. 442.

⑥ Automatic Fusion
Aici sunt furnizate funcţii care vă permit să definiţi un interval
specific care poate fi aplicat apoi în timpul fuziunii automate
(consultaţi p. 446).

Terminologie

Expresie Descriere

Set asociat Acesta este al doilea set de imagini în perechea de fuziune. Este îmbinat cu
setul de aliniere.

Set de aliniere

Setul de aliniere este primul set din lista opţiunilor de fuziune. Este setul de
imagini în care toate seturile de imagini sunt fuzionate fie indirect, fie direct:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Toate seturile de date suplimentare trebuie fuzionate la setul de referinţă al
planului original.
În exemplu de mai sus, CT1 este setul de aliniere şi setul de referinţă al pla-
nului original.
Setul de aliniere este setul de imagini utilizat pentru alinierea ulterioară a pa-
cientului pe masa de tratament.

Fuziunea imaginilor

436 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



14.3.1 Definirea perechilor fuzionate

Informaţii generale

Înainte de a efectua fuziunea imaginilor, trebuie să definiţi perechile adecvate de imagini.
Brainlab recomandă fuzionarea tuturor seturilor de date suplimentare la examinarea CT curentă
pentru planificarea tratamentului.
În timpul fuziunii imaginilor cel de-al doilea set de date este transpus şi rotit în raport cu primul
setul de imagini. Întrucât este posibil ca aplicaţiile terţe să nu suporte seturi de date rotite, setul de
date care urmează a fi exportat trebuie să fie primul set de imagini al perechii de fuziune.

Cum să activaţi crearea perechii de imagini

Etape

1. Pentru a defini perechile de imagini adecvate, faceţi clic pe New ... din zona funcţiilor.

2. În acest moment apare o fereastră de dialog pentru crearea fuziunii.

Fereastra de dialog Fusion Creation

Figura 251 

Cum să selectaţi perechile fuzionate

Pentru fuzionarea unor seturi de date suplimentare la examinarea CT originală pentru planificare:

Etape

1. În Image Set 1, selectaţi examinarea CT originală pentru planificare.

2. În Image Set 2, selectaţi examinarea CT suplimentară.

3. Faceţi clic pe OK.
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Lista de fuziune

Figura 252 
Seturile imaginilor pereche sunt afişate în lista de fuziune din zona funcţiilor.

Replanificare

Pentru replanificare se recomandă selectarea noii examinări CT de planificare (set de referinţă
nou) ca Image Set 1 şi setul de referinţă vechi ca Image Set 2.

Figura 253 

Acelaşi cadru de referinţă

Seturile de imagini din acelaşi cadru de referinţă sunt indicate printre-o casetă gri bifată care le
precede în lista perechilor de seturi de imagini din bara de meniu. Aceste informaţii despre cadrul
de referinţă provin din fişierul DICOM utilizat la importarea seturilor de imagini în software-ul de
planificare care include sarcina Image Fusion.

Pseudocadrul seturilor de referinţă

Seturile de imagini care conţin aceleaşi informaţii volumetrice (acelaşi număr de secţiuni, aceleaşi
poziţii ale secţiunilor, aceleaşi orientări ale secţiunilor şi aceeaşi dată a scanării), sunt considerate
ca fiind fuzionabile printr-o fuziune de tip cadru de referinţă. Dacă nu sunt deja fuzionate, acele
perechi de seturi de imagini pot fi identificate printre-o casetă gri bifată care le precede în lista
perechilor de seturi de imagini din bara de meniu.

Fuziunea imaginilor
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14.3.2 Îmbunătăţirea afişării fuziunii

Informaţii generale

Pentru a distinge mai uşor între seturile de imagini afişate, setul de aliniere definit pentru
perechea de fuziune (consultaţi p. 437) este afişat cu albastru.
Setul de imagini care va fi ajustat pentru a se potrivi cu setul de aliniere în timpul fuziunii
imaginilor este afişat cu culoarea chihlimbarului.
Pentru a facilita orientarea, setul de imagini de culoarea chihlimbarului şi cel albastru sunt
identificate în partea dreaptă sus a modurilor de vizualizare a imaginilor.

Vizualizarea fuziunii

① ②

Figura 254 

Nr. Componentă

① Afişaj normal

② Margini activate pentru chihlimbar

Glisor albastru/chihlimbariu

Figura 255 

Ajustarea afişării fuziunii

Opţiuni

Pentru a afişa mai clar un anumit set de imagini, deplasaţi glisorul în direcţia adecvată (Blue sau
Amber).

Pentru a afişa numai conturul exterior al unui anumit set de imagini, bifaţi caseta de selectare
adecvată Edges.
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14.3.3 Îmbunătăţirea configuraţiei ferestrelor

Informaţii generale

Dacă efectuaţi fuziunea de imagini, setările de configurare avansată a ferestrelor pot fi definite
individual pentru fiecare set de imagini.
Ajustarea acestor setări vă permite să distingeţi mai uşor între seturile de imagini afişate.

Cum să activaţi configurarea avansată a ferestrelor

Etapă

Faceţi clic pe butonul Advanced Windowing pentru a deschide fereastra de dialog Windowing.

Fereastra de dialog Windowing

Figura 256 

Ajustarea configurării ferestrelor

Sunt disponibile două file separate (Windowing Blue şi Windowing Amber) care vă permit să
definiţi setări individuale de configurare a ferestrelor pentru fiecare set de imagini.
Detalii privind configurarea avansată a ferestrelor sunt furnizate în p. 511.

Fuziunea imaginilor
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Cum să resetaţi fuziunea imaginilor

Etapă

O fuziune de imagini încheiată poate fi inversată în orice moment făcând clic pe Reset din zona
funcţiilor.
În lista perechilor de fuziune, caseta de selectare din stânga perechii de imagini (dacă iniţial au
fuzionat utilizând un cadru de referinţă al fuziunii) este bifată apoi cu gri.
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14.3.4 Efectuarea fuziunii manuale

Informaţii generale

Fuziunea manuală vă permite să potriviţi manual setul de imagini de culoarea chihlimbarului cu
setul de aliniere albastru definit în fereastra de dialog Fusion Creation (consultaţi p. 437).
Sunt furnizate funcţii pentru ajustările mari (Coarse) şi cele mici (Fine).
Ajustările dvs. sunt afişate în toate modurile de vizualizare a imaginii.

Funcţiile fuziunii

Figura 257 

Vizualizarea brută a fuziunii

①

②

Figura 258 

Cum să efectuaţi fuziunea brută

Etape

1. În zona funcţiilor, faceţi clic pe Coarse.

2.
Pentru a mișca imaginea în linie dreaptă în orice direcție, poziţionaţi mouse-ul în centrul
vizualizării imaginii şi trageţi simbolul ① mâinii a până când imaginea de culoarea chih-
limbarului este poziţionată corect.

3.
Pentru a roti imaginea, poziţionaţi mouse-ul la marginea vizualizării imaginii şi trageţi sim-
bolul ② mâinii săgeată s până când imaginea de culoarea chihlimbarului este poziţionată
corect.

Fuziunea imaginilor
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Vizualizarea fină a fuziunii

① ②

Figura 259 

Cum să efectuaţi fuziunea fină

Etape

1. În zona funcţiilor, faceţi clic pe Fine.

2.

Pentru a mişca imaginea în linie dreaptă (sus, jos, în stânga sau în dreapta), poziţionaţi
mouse-ul la marginea vizualizării imaginii (sus, jos, în dreapta sau în stânga) şi faceţi clic
cu simbolul ① săgeată până când imaginea de culoarea chihlimbarului este poziţionată
corect.

3.
Pentru a roti imaginea, poziţionaţi mouse-ul în colţul vizualizării imaginii şi faceţi clic cu
simbolul ② săgeată curbă s până când imaginea de culoarea chihlimbarului este poziţio-
nată corect.

NOTĂ: Dimensiunea de comutare aferentă fiecărui clic în timpul fuziunii manuale fine depinde de
factorul de mărire selectat.
 

Cum să resetaţi fuziunea imaginilor

Etapă

O fuziune de imagini încheiată poate fi inversată în orice moment făcând clic pe Reset din zona
funcţiilor.
În lista perechilor de fuziune, caseta de selectare din stânga perechii de imagini (dacă iniţial au
fuzionat utilizând un cadru de referinţă al fuziunii) este bifată apoi cu gri.
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14.3.5 Definirea unui interval de fuziune

Informaţii generale

Definirea unui interval de fuziune în setul de aliniere vă permite să excludeţi informaţii din
fuziunea automată ulterioară care nu sunt consecvente în ambele seturi de imagini şi care, prin
urmare, pot duce la o fuziune inexactă. Exemplele includ volumele mobile ale ţintei sau
dispozitivele de localizare.
Pentru rezultate optime, ajustaţi teritoriul destinat fuziunii să includă cât mai multe informaţii
posibil şi să excludă numai teritoriile diferite.
Acest lucru este deosebit de important în special dacă vor fi fuzionate seturi de date privind poziţii
diferite ale pacientului, de exemplu, capul înclinat diferit sau scanările efectuate în timpul ciclului
de tratament în care pacientul a pierdut sau a câştigat în greutate.

Funcţiile fuziunii

Figura 260 

Cum să accesaţi funcţiile aferente intervalului fuziunii

Etape

1. Pentru a defini un interval de fuziune, faceţi clic pe Modify Range ... din zona funcţiilor.

2. Intervalul implicit de fuziune poate fi acum modificat în fereastra de dialog Modify Range.

NOTĂ: Deoarece anatomia pacientului prezintă de obicei diferenţe (examinarea CT cu fascicul
conic comparativ cu examinarea CT originală), este important să se definească un interval bazat
pe zona de tratament sau pe structuri fixe, cum ar fi oasele.
 

NOTĂ: Regiunea de interes implicită în cazul fuziunii automate a imaginilor este 70% din mărimea
Image Set 1 (conform setării din fereastra de dialog New...).
 

Fuziunea imaginilor

444 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Fereastra de dialog Modify Range

Figura 261 

Cum să modificaţi intervalul fuziunii

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Adjust Fusion Region din dreapta ferestrei de dialog.

2. Poziţionaţi mouse-ul pe cadrul albastru din vizualizarea imaginilor.

3. În acest moment cadrul devine galben şi poate fi ajustat pentru a înconjura zona care va
fi utilizată drept referinţă pentru fuziune.

4. Faceţi clic pe OK pentru a confirma intervalul de fuziune.

Intervalul de fuziune definit trebuie poziţionat în mod adecvat şi trebuie să fie destul de mare
pentru a include cât de multe structuri relevante posibil pentru planul de tratament.

Dacă ieşiţi din pasul de fuziune a imaginilor fără a salva modificările, eventualele informaţii
privind intervalul de fuziune pe care l-aţi definit sunt şterse. În astfel de cazuri, intervalul de
fuziune trebuie redefinit înainte de efectua fuziunea automată (consultaţi p. 446).
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14.3.6 Efectuarea fuziunii automate

Informaţii generale

Funcţia de fuziune automată utilizează un algoritm de informaţii reciproce pentru a fuziona
imaginile bazate pe structuri anatomice comune ambelor seturi de imagini.
Variaţiile de luminozitate din secţiunile de imagini nu sunt luate în considerare în timpul acestui
proces.

Înainte de a efectua fuziunea automată se recomandă cu fermitate să stabiliţi un interval
adecvat de fuziune (consultaţi p. 444) pentru a garanta acurateţea adecvată a fuziunii
automate. Dacă rezultatul fuziunii automate nu este satisfăcător, intervalul de fuziune
trebuie modificat pentru a îmbunătăţi rezultatul fuziunii.

Funcţiile fuziunii

Figura 262 

Cum să efectuaţi fuziunea automată

Etape

1. Faceţi clic pe AutoFUSE pentru a activa fuziunea automată a imaginilor. 

2.
Algoritmul fuziunii automate determină o poziţie de început prin fuzionarea punctelor de
echilibru ale imaginilor şi efectuează o fuziune brută a grilei. Dacă fuziunea manuală a
fost deja efectuată (consultaţi p. 442), acest pas este omis.

3.
Setul de imagini de culoarea chihlimbarului este acum deplasat şi rotit până când se ali-
niază cu setul de aliniere albastru definit în fereastra de dialog Fusion Creation (consul-
taţi p. 437).

Fuziune încheiată

Figura 263 

Fuziunea imaginilor
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Corecturi ulterioare

Dacă fuziunea automată nu este satisfăcătoare, puteţi:
• Să efectuaţi fuziunea manuală (consultaţi p. 442).
• Să rafinaţi intervalul de fuziune (consultaţi p. 444) şi să repetaţi fuziunea automată.

Cum să resetaţi fuziunea imaginilor

Etapă

O fuziune de imagini încheiată poate fi inversată în orice moment făcând clic pe Reset din zona
funcţiilor.
În lista perechilor fuzionate, caseta de selectare din stânga perechii de imagini (dacă iniţial au
fuzionat utilizând un cadru de referinţă al fuziunii) este bifată apoi cu gri.
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14.3.7 Verificarea acurateţei fuziunii

Informaţii generale

După ce aţi fuzionat două seturi de imagini, puteţi utiliza vizualizarea cu lupă (din vizualizarea din
partea stângă sus a ecranului de planificare) pentru a vizualiza verificarea acurateţei fuziunii
imaginilor.
• Lupa este afişată într-un cadru albastru, suprapus peste setul de imagini de culoarea

chihlimbarului care a fost ajustat în timpul fuziunii imaginilor.
• Setul de aliniere este afişat în interiorul cadrului albastru.

Toate obiectele conturate pe seturi de date fuzionate altele decât setul de referinţă, trebuie
verificate atent pe setul de referinţă, pentru a vă asigura că localizarea şi conturul obiectului sunt
corecte.

Mod de vizualizarea lupă

Figura 264 

Cum să verificaţi acurateţea fuziunii

Etape

1. Poziţionaţi mouse-ul peste zona lupei. Lupa este în acest moment afişată sub forma unui
cadru galben.

2. Trageţi zona lupei peste reperele anatomice importante pentru a verifica dacă seturile de
imagini au fuzionat în mod corespunzător.

NOTĂ: Dacă este necesar, puteţi utiliza mouse-ul pentru a redimensiona lupa făcând clic pe şi
trăgând de marginea cadrului.
 

După finalizarea fuziunii imaginilor, trebuie să verificaţi vizual rezultatele fuziunii pentru a
vă asigura că imaginile au fost corelate corect.

Fuziunea ar trebui să corespundă cu cea utilizată pentru poziţionarea pacientului pe
sistemul IGRT.

Fuziunea imaginilor
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14.4 Transformarea obiectelor

Informaţii generale

iPlan RT Adaptive poate atribui obiectele definite în setul sursă la scanările suplimentare.
Poziţionează copiile obiectelor pe imaginile ţintă şi le adaptează la mărimea şi forma lor curentă.
Acest proces de adaptare este denumit aici transformarea obiectelor.
Punctul de pornire al transformării este fuziunea rigidă a seturilor. Puteţi selecta setul de date
sursă şi toate obiectele aparţinând acestui set de date sursă vor fi transformate pe baza unei
fuziuni elastice a celor două seturi de date.
Obiectele cu structură de tip „contur extern” nu sunt transformate. Transformarea poate fi
efectuată pe seturi de date CT şi CT cu fascicul conic. Obiectele pot fi transferate într-un alt set de
date numai dacă nu sunt obiecte transformate sau nu au fost utilizate ca model pentru
transformare.

Ecran principal

Figura 265 

În timp ce transformarea obiectelor poate creşte eficienţa fluxului de lucru de conturare, nu
înlocuieşte părerea clinică a medicului. Contururile deformate NU sunt automat corecte şi
medicul trebuie să verifice, să modifice şi să aprobe contururile deformate pe fiecare
secţiune înainte de a le utiliza pentru evaluarea planurilor sau planificare de tratament.

Obiecte in scanări RM

Dacă obiectele au fost definite într-un set de date RM, transferaţi-le în setul de referinţă CT
înainte de efectuarea transformării obiectelor. Acest lucru se poate realiza în etapa transformării
obiectelor:

Etape

1. Selectaţi setul de date care conţin obiectele.
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Etape

2.
Selectaţi butonul pentru detaliile obiectelor din lista de obiecte.

3. Pe fila Image Set, selectaţi setul CT ţintă şi activaţi caseta de selectare Move all ob-
jects.

4. Apăsaţi OK.

Cum să efectuaţi transformarea obiectelor

Etape

1.
Selectaţi un set din lista aflată în Source Image Set din zona funcţiilor. Setul de imagini
sursă trebuie să fie o examinare CT şi numai un set de date care conţine obiecte aparţi-
nând acestui set de date. Sunt disponibile numai seturi fuzionate în mod rigid.

2. Selectaţi un set de imagini ţintă. Obiectele vor fi transformate în acest set.

3.

Faceţi clic pe AutoMORPH. Software-ul va începe deformarea elastică a setului sursă şi
transferul de obiecte, creând dubluri ale obiectelor. Obiectele noi aparţin setului de imagi-
ni ţintă. Conturul extern nu este transformat. Obiectele transformate sunt afişate cu margi-
ni punctate.
Puteţi vizualiza grila de deformare pe fila Grid. Acest lucru vă permite să vizualizaţi defor-
marea şi teritoriile unde setul de date a fost mai mult sau mai puţin deformat.
Dacă rezultatul fuziunii elastice nu corespunde aşteptărilor, modificaţi intervalul.
Conturul extern nu este modificat numai în cazul în care tipul corect de obiect a fost se-
lectat.

4. Verificaţi cu atenţie toate obiectele pentru a vă asigura de corectitudinea localizării şi con-
turului.

Dacă seturile de date sursă şi ţintă au intervale de scanare diferite, obiectele pot fi
decupate, iar obiectele aflate în afara intervalului setat nu vor fi transferate.

Înainte de a utiliza obiecte pentru planificare, verificaţi obiectele şi modificaţi-le dacă este
necesar.

Vizualizarea obiectelor transformate

Obiectele create în această etapă sunt acum incluse în planul de tratament şi pot fi vizualizate pe
fila Plan Contents, grupată la setul de date la care aparţin:

Transformarea obiectelor
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Figura 266 

Înainte de a schimba manual numele oricărui obiect sau set de date, nu uitaţi că acest lucru
poate conduce la dificultăţi în recunoaşterea versiunii obiectului (de ex. numele setului
ţintă diferă de setul ţintă specificat în numele obiectului).

Eliminarea obiectelor transformate

Etapă

Pentru a reseta transformarea, faceţi clic pe Reset.

Reset şterge toate obiectele create în timpul etapei de transformare.

Dacă se repetă transformarea, obiectele preexistente vor fi înlocuite cu cele noi.

Cum să modificaţi intervalul transformării

Intervalul de transformare implicit pentru transformarea obiectelor este conturul extern al setului
de date sursă, dacă este disponibil. Dacă nu există contur extern, acesta va setul complet de
secţiuni al setului ţintă. Dacă intervalul de fuziune este modificat manual, se utilizează intersecţia
dintre conturul extern şi regiunea de interes.
Pentru a reduce regiunea de interes luată în considerare de către algoritmul de transformare:
.
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Etape

1.

Faceţi clic pe Modify Range...
Se afişează fereastra de dialog Modify Range:

2.

Faceţi clic pe butonul Adjust Outer Contour Region din partea dreaptă a casetei dialog.

3.
În vederea Axial, Coronal sau Sagittal, poziţionaţi mouse-ul peste cadrul albastru şi
ajustaţi cadrul pentru a exclude teritoriul care nu trebuie luat în considerare pentru trans-
formare.

4. Apăsaţi OK pentru a confirma selecţia.

NOTĂ: iPlan RT Adaptive utilizează două algoritmi de transformare. Dacă structurile din setul
sursă sunt de tipul prostată, vezică sau rect, golurile de aer sunt mai întâi umplute înainte de
transformarea elastică.
 

Transformarea obiectelor
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14.4.1 Mod de vizualizarea grilă

Informaţii generale

Rezultatul transformării obiectelor este de asemenea afişat sub formă de grilă, arătând matricea
de deformare.

Mod de vizualizarea grilă

Figura 267 

Restricţia de mărime

Numărul punctelor posibile în matricea grilei este limitat dacă doriţi exportarea acesteia. Fişierul
de export al grilei poate avea mărimea maximă de 10 MB, în funcţie de dimensiunile regiunii de
interes. Astfel, puteţi creşte granularitatea matricei prin reducerea regiunii de interes cu Modify
Range...

Cum să exportaţi grila

Pentru a exporta grila sub formă de date numerice, faceţi clic dreapta într-o fereastră cu grilă şi
selectaţi Export Deformation Field to Clipboard. Apoi puteţi insera aceste date într-o altă
aplicaţie.
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14.5 Modificarea obiectelor

Informaţii generale

În această etapă puteţi vizualiza şi modifica obiectele transformate dacă este necesar, utilizând
instrumentele de schiţare iPlan RT.

Ecran principal

①

②

③

Figura 268 

Nr. Componentă Funcţie

① Slice and Image set se-
lection button Selectează setul de imagini pentru vizualizare.

② Image sets

③ Obiecte Selectează obiectele pentru vizualizare (numai obiectul selec-
tat poate fi modificat).

Moduri de vizualizare

Filă Moduri de vizualizare

Overview

Puteţi vizualiza în acelaşi timp obiecte din seturi de imagini diferite prin apăsa-
rea butonului Control de pe tastatură şi făcând clic pe mai multe seturi de ima-
gini în lista Image Sets.
Alegeţi setul de imagini pentru a fi folosit ca fundal cu ajutorul butonului Slice
and Image Set Selection.
În această filă nu puteţi modifica obiecte.

Slices Puteţi vizualiza numai obiectele aparţinând unui singur set de imagini deodată.

Faceţi dublu clic pe un obiect pentru a-l centra. Obiectul selectat este afişat cu contur mai gros.
Obiectele transformate au contururi punctate.

Modificarea obiectelor
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Nu puteţi modifica obiectele originale.

Modificarea obiectelor

Obiectele din planul original nu pot fi modificate. Însă puteţi modifica obiectele transformate pe fila
Slices. Această etapă oferă funcţii iPlan pentru manipularea obiectelor, care includ:
• Funcţiile Brush şi Eraser
• Smartbrush
• Funcţia Smartshaper

Detaliile acestor funcţii sunt descrise în p. 131.
Asiguraţi-vă că alegeţi obiectul corect pentru modificare.

Înainte de a părăsi această etapă, asiguraţi-vă că toate obiectele sunt corecte.
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14.6 Verificarea planului de tratament

Informaţii generale

În cadrul etapei Review, puteţi verifica modificările aduse obiectelor de planificare, comparând
starea lor prezentă cu cea din planul de tratament original. Puteţi de asemenea verifica distribuţia
dozei din planul original şi puteţi decide dacă rămâne potrivită pacientului în condiţiile actuale.
Etapa Review este disponibilă numai dacă planul original conţine o planificare de doză.

Note de siguranţă

Decalajele şi volumele sunt calculate pe baza obiectelor segmentate. Dacă obiectul nu a
putut fi segmentat în întregime (de ex. din cauza diferenţei în intervalul de scanare între
seturile de date sursă şi ţintă), decalările şi volumele nu reprezintă situaţia reală. Vă rugăm
luaţi în considerare acest aspect înainte de decizia finală.

Dacă noul set de imagini prezintă o modificare în anatomia pacientului, un specialist clinic
trebuie să decidă dacă este necesară actualizarea planului. Este responsabilitatea
spitalului să definească proceduri pentru adaptarea planului de tratament în timpul
tratamentului.

Aveţi grijă ca toate informaţiile relevante să fie afişate în noul set de date (interval de
scanare de mărime corespunzătoare, calitatea imaginii suficient de bună) cu o calitate
suficientă pentru a decide dacă planul trebuie actualizat sau nu.

Confirmaţi că utilizaţi combinaţia corectă de versiune a obiectelor şi set de date pentru
validarea planului.

Asiguraţi-vă că toate obiectele sunt corecte înainte de a începe verificarea.

Înainte de a decide dacă planul încă este valabil sau nu, un medic instruit şi experimentat
trebuie să verifice metodic planul, toate structurile afişate, rezultatele fuziunii şi toate
valorile statistice afişate. Toate valorile afişate de software trebuie să contribuie la procesul
de luare a deciziei, numerele vor fi apreciate cu simţul realităţii şi decizia nu trebuie bazată
numai pe numere, fără a lua în considerare toată situaţia.

Corelarea dintre diferitele versiuni ale obiectelor se bazează pe fuziunea rigidă a imaginilor.
Pentru o afişare utilă a informaţiilor legate de decalaj, aveţi grijă ca fuziunea corectă a
imaginilor să corespundă cu fuziunea efectuată pentru poziţionarea pacientului pentru
tratament.

Verificarea planului de tratament
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Ecran principal

Figura 269 
Numai obiectele utilizate în planul de tratament sunt disponibile în această etapă.

Verificarea distribuţiei dozei

Puteţi vizualiza distribuţia dozei calculată pentru planul de tratament original în oricare dintre
vizualizările secţiunilor pe mai multe file din această etapă. Astfel, puteţi vizualiza distribuţia dozei
pentru planul de tratament original şi pentru obiectele transformate, pentru a vedea dacă
distribuţia planificată este în continuare adecvată. Suprapunerea dozei este bazată pe fuziunea
rigidă a imaginilor.
Funcţiile de distribuţie a dozei sunt descrise în p. 215.

Distribuţia dozei nu este recalculată. Calcularea se bazează pe setul de referinţă iniţial,
netransformat. S-ar putea ca doza să nu fie precisă în cazul obiectelor transformate şi a
modificării anatomiei pacientului.

Verificarea seturilor

①
②

③
Figura 270 

Nr. Componentă Funcţie

① Etichetă gri Fuzionat, dar fără obiecte transformate

iPLAN RT ADAPTIVE

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 457



Nr. Componentă Funcţie

② Etichetă gri cursivă Nefuzionat

③ Etichetă neagră Obiecte fuzionate sau transformate sau obiecte originale

Verificarea simultană a obiectelor

Pe fila Overview puteţi vizualiza în acelaşi timp obiecte din seturi de imagini diferite prin apăsarea
butonului Control de pe tastatură şi făcând clic pe mai multe seturi de imagini în lista Image Sets.
Alegeţi setul de imagini pentru a fi folosit ca fundal cu ajutorul butonului Slice and Image Set
Selection.

Verificarea modificărilor obiectelor în timp

În fila Object History puteţi verifica modificările aduse obiectelor de planificare în timp. Fereastra
principală oferă atât date grafice, cât şi numerice pentru fiecare obiect din fiecare set de date
disponibil, aranjate în ordine cronologică.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figura 271 

Nr. Componentă Funcţie

① Comparaţie

Faceţi clic pentru a alege un criteriu de comparaţie a obiectelor în
timp:
• Diferenţa relativă de volum în procente
• Volumul absolut
• Decalajul centrului obiectului, unde calcularea decalajul se ba-

zează pe fuziunea rigidă a imaginilor

② Tendinţele obiecte-
lor Fiecare linie are culoarea obiectului corespunzător.

③ Set de imagini Seturile sunt în ordinea datei de scanare sau a importării.

④ Set de date Bifaţi caseta de selectare pentru a include setul de date în grafic şi
pentru exportare.

⑤ Objects Obiectele care ar putea să fi fost decupate în timpul transformării
sunt marcate cu o steluţă (*).

⑥ Tabel cu valori Valorile numerice pe care se bazează graficul.

Verificarea planului de tratament
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Nr. Componentă Funcţie

⑦ Butonul Copy Copiază datele selectate care se pot insera într-o altă aplicaţie. Nu-
mai coloanele unde caseta de selectare este bifată sunt copiate.

NOTĂ: În această vizualizare nu este disponibilă suprapunerea dozei, dar se poate vedea în fila
Overview.
 

Înainte de compararea valorilor afişate în istoricul obiectelor pentru diferitele versiuni ale
acestora, verificaţi dacă toate obiectele sunt vizibile în întregime în diferitele seturi de date
sau dacă se vor compara segmente diferite ale obiectului (de ex. măduva spinării).

Verificarea seturilor de imagini unul lângă altul

În fila Side by Side puteţi verifica datele imaginilor şi obiectele din două seturi de date prin
comparaţie directă între ele.

Opţiuni

Pentru a alege care set va fi afişat în partea dreaptă a ecranului principal, faceţi clic pe setul de
imagini selectat momentan şi aflat pe partea dreaptă din lista din zona funcţiilor, iar apoi faceţi
clic pe noul set de imagini.

Pentru a alege care set va fi afişat în partea stângă a ecranului principal, faceţi clic pe setul de
imagini selectat momentan şi aflat pe partea stângă din lista din zona funcţiilor, iar apoi faceţi clic
pe noul set de imagini.

.

Figura 272 

Verificarea DVH

În fila DVH/Reconstructions, puteţi verifica histograma doză-volum (DVH) pentru un obiect din
planul original sau pentru un obiect transformat.

Doza afişată este cea calculată pentru planul de tratament original. Însă, calculul DVH
utilizează volumul obiectului nou.

iPLAN RT ADAPTIVE

Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 459



Înainte de compararea DVH pentru diferitele versiuni ale obiectelor, verificaţi dacă obiectele
sunt vizibile în întregime în diferitele seturi de date sau dacă se vor compara segmente
diferite ale obiectului (de ex. măduva spinării).

Distribuţia dozei nu este recalculată. Calcularea se bazează pe setul de referinţă iniţial,
netransformat. S-ar putea ca doza să nu fie precisă în cazul obiectelor transformate şi a
modificării anatomiei pacientului.

①

②

Figura 273 

Nr. Componentă Funcţie

① Lista cu seturile de imagi-
ni

Selectaţi setul de imagini care conţine obiectul de vizualizat.
Este posibil să selectaţi mai multe seturi de imagini pentru a
compara DVH pentru versiuni multiple ale obiectului.

② Obiecte
Selectaţi un obiect pentru a afişa DVH-ul aferent. Numai
obiectele utilizate în cursul planificări tratamentului sunt dispo-
nibile.

Compararea mai multor seturi

Puteţi compara mai multe seturi de imagini în acelaşi timp în fila Multiple Sets:

Etape

1. Alegeţi setul de imagini principal cu ajutorul butonului principal Slice and Image Set Se-
lection din bara de funcţii. Această imagine va fi afişată în vizualizarea din dreapta sus.

2.
Alegeţi celelalte seturi de imagini în fiecare dintre cele trei vizualizări utilizând butonului
Slice and Image Set Selection în fiecare vizualizare. Obiectele care aparţin setului prin-
cipal (fereastra din dreapta sus) vor fi afişate în toate celelalte seturi de date.

Verificarea planului de tratament
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14.7 Replanificare

Informaţii generale

După ce aţi verificat modificările pacientului, puteţi să luaţi decizia da a crea un nou plan sau nu.
Brainlab recomandă efectuarea unei noi examinări CT al pacientului.

Înainte de a continua etapa „Prepare for Re-Planning”, se recomandă salvarea starea
actuală a planurilor. În timpul pregătirii, modelul tisular al planului original va fi şters şi
toate obiectele vor fi transferate la noul set de referinţă („realocarea rolurilor”). Planurile
fără un model tisular nu pot fi pornite cu iPlan RT 4.5 Adaptive.

Pregătirea unui plan de tratament actualizat

Pentru a crea un plan de tratament actualizat:

Etape

1. Efectuaţi o nouă examinare CT a pacientului.

2.
Efectuaţi fluxul de lucru iPlan RT Adaptive cu scanarea nouă (consultaţi p. 427).
În acest caz efectuaţi fuziunea cu setul nou ca „Image Set 1” consultaţi p. 438.

3. Selectaţi Proceed with Re-Planning în Navigator.

4.

Sunteţi atenţionat să salvaţi planul.
• Selectaţi noua examinare CT de planificare pentru a fi utilizată ca set de referinţă.
• Conturul extern este îndepărtat. Planurile fără un model tisular nu pot fi încărcate cu

iPlan RT Adaptive.
• Obiectele din noul set de referinţă vor deveni obiectele de planificare (realocarea roluri-

lor).

5.
iPlan RT Dose porneşte automat, cu etapa de segmentare de suprafaţă, permiţându-vă
să creaţi un plan nou de tratament. Parametrii setaţi în planul vechi sunt disponibile în
continuare (fascicul, izocentru, etc.)

Dacă noua examinare CT de planificare trebuie localizată, localizarea poate fi efectuată în
iPlan RT Image. După localizare trebuie să efectuaţi din nou fuziunea rigidă de imagini. Vă
rugăm, verificaţi atent dacă toate obiectele sunt în continuare localizate şi conturate corect.
NOTĂ: Grupul de tratament nu trebuie blocat dacă forma de tratament trebuie adaptată
modificărilor.
 

Note de siguranţă

Actualizaţi poziţia izocentrului şi forma MLC-ului tratamentului, şi re-optimizaţi planul IMRT
la condiţiile noi, dacă este necesar.

Dacă în orice moment se decide adaptarea planului de tratament actual, pacientul trebuie
examinat din nou şi noua examinare CT importată şi utilizată ca set CT de referinţă.

Aveţi grijă când selectaţi un set de referinţă nou. Se recomandă efectuarea calculelor
numai pe baza unei examinări CT. Dacă se utilizează o examinare CT veche, s-ar putea ca
doza să nu reprezinte distribuţia reală.

Izocentrul şi lamele colimatorului nu vor fi ajustate automat pentru noul plan, şi vor rămâne
în poziţiile setate în planul original.
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Despre iPlan RT Phantom QA

Informaţii generale

Aplicaţia iPlan RT Phantom QA cu iPlan RT Dose vă permite să verificaţi dacă planul dvs. de
tratament îndeplineşte cerinţele dumneavoastră. 

Cum se realizează Proiectarea fantomei

Etape

1. Porniţi programul software iPlan RT Phantom QA.

2.
Încărcaţi o scanare CT a fantomei dvs. de tratament în aplicaţia iPlan RT Phantom QA.
Puteţi încărca o scanareCT a fantomului folosind acelaşi proces de încărcare, astfel cum
este descris în p. 57.

3.

Realizaţi Surface Segmentation şi Object Creation pentru scanarea CT fantomă.
Puteţi realiza aceste sarcini în acelaşi mod, astfel cum este descris pentru iPlan RT.
• Consultaţi p. 73
• Consultaţi p. 109

4.

În etapa de Phantom Mapping, încărcaţi planul de tratament al pacientului pe care doriţi
să-l verificaţi (a se consulta p. 464).
Puteţi vizualiza acum modul de distribuţie şi punctele de interes din cadrul planului dvs.
de tratament, cartografiat în imagine.

Verificarea Distribuirii dozei prin Iradierea fantomei

Puteţi poziţiona un film în fantomă pentru radierea la un anumit nivel, sau puteţi folosi alte metode
de măsurare a dozei.
Puteţi analiza filmul iradiat cu ajutorul scanerului de dozare, indicând astfel dacă distribuţia dozei
este conformă cu planul de tratament.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Încărcarea unui Plan de tratament

Informaţii generale

Puteţi încărca un plan de tratament în etapa Phantom Mapping. Acest lucru vă permite să
examinaţi distribuirea dozei când este proiectată în scanarea CT a unei fantome.

Cum să încărcaţi un Plan de tratament

Etape

1.

În zonele funcţiilor din cadrul etapei Phantom Mapping apăsaţi Load Treatment Plan ...
pentru a încărca planul de tratament necesar.
Puteţi încărca un plan de tratament folosind acelaşi proces de încărcare, astfel cum este
descris pentru iPlan RT Dose. Consultaţi p. 57.

2.

După ce planul de tratament este încărcat, se afişează acest mesaj:

Cum să încărcaţi un Plan de tratament diferit

Dacă nu doriţi să salvaţi modificările unui plan de tratament, dar în schimb doriţi să realizaţi o
proiectare fantomă folosind un plan diferit de tratament:

Etape

1. Selectaţi obiectul RTPlan care reprezintă planul de tratament în zona funcţiilor.

2. Apăsaţi Delete. Planul de tratament este acum eliminat.

3. Apăsaţi Încărcați planul de tratament (a se consulta p. 464) pentru a încărca un alt plan
de tratament.

Prescriere

În modul Phantom Mapping modul de prescriere al planului DICOM RT conţine o prescriere
fictivă cu o doză ţintă prescrisă de 1,0 Gy.

Încărcarea unui Plan de tratament
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15.2.1 Poziţionare Grupuri de tratament (Izocentre)

Informaţii generale

În reconstrucţii axiale, puteţi identifica în mod clar linia subţire care indică poziţia verticală a
filmului. Cercul mic reprezintă deschiderea pentru introducerea echipamentul de dozare. Poziţia
curentă a izocentrului (grup de tratament) este indicată printr-o ţintă mică verde.

Cum să poziţionaţi Izocentrul

Izocentrul este iniţial poziţionat în punctul de referinţă definit în timpul segmentării suprafeţei (a se
consulta p. 73).
Urmaţi aceste etape pentru a poziţiona izocentrul setului de date în locul filmului sau orificiul de
introducere pentru echipamentul de dozare:

Etape

1.

Selectaţi grupul de tratament din zona de Functions din etapa Phantom Mapping.

2. Faceţi clic pe Position.

3.

Folosiţi mouse-ul pentru a poziţiona ţinta mică verde în locul adecvat.

Efecte ale Mişcării Izocentrului

Dacă un izocentru este mutat, se păstrează relaţia faţă de celelalte izocentre. Valorile originale ale
poziţiei MLC nu vor fi modificate.
Poziţia izocentrului nu trebuie să fie situată în planul filmului. Acest lucru permite fantomelor din
mai multe filme să fie utilizate pentru verificarea 3D. Datele exportate de iPlan RT Dose pot
include felii şi volume arbitrare.
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15.2.2 Configurare factori de normalizare

Informaţii generale

După ce aţi plasat izocentrul setului de date al pacientului în locul dorit, puteţi folosi funcţiile Show
Dose şi Dose Display în bara de funcţii pentru a afişa distribuirea dozei. Pentru mai multe
informaţii privind aceste funcţii, consultaţi p. 215.
Dacă doza furnizată depăşeşte intervalul dozajului filmului, filmul expus nu prezintă distribuirea
precisă a dozei. În acest caz, puteţi folosi zona funcţiilor MU Normalization ... pentru a reduce
doza furnizată, păstrând însă relaţia.

Cum să activaţi funcţia Normalizare MU

Apăsaţi MU Normalization ... din zona Functions din cadrul etapei Phantom Mapping.

Cum să executaţi funcţia Normalizare MU

Etape

1.

Dacă numai o singură valoare unitară a fost folosită pentru fracţiunile diferitelor izocentre
(grupuri de tratament), această valoare este folosită ca fiind implicită.
În caz contrar, introduceţi un număr în câmpul Divide by la care este împărţită doza furni-
zată, de exemplu dacă introduceţi 10, doza furnizată este redusă cu 10.

2. Apăsaţi OK pentru a confirma, sau apăsaţi Cancel pentru a închide caseta de dialog.

Încărcarea unui Plan de tratament
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15.2.3 Setări suplimentare

Points of Interest

Punctele de interes pot fi de asemenea definite în timpul proiectării fantomei, de exemplu, pentru
a prezenta o doză minimă sau maximă. Consultaţi p. 235.

Schimbarea Parametrilor Fascicului şi Arcului

După ce aţi definit factorul de normalizare, aveţi posibilitatea să modificaţi parametrii de fascicul şi
de arc după cum este necesar:
• Consultaţi p. 194
• Consultaţi p. 197

Puteţi schimba unghiurile de intrare pentru a permite obţinerea rezultatelor din unghiurile preferate
sau puteţi chiar modifica MU individuale, în funcţie de nevoile dvs.
De exemplu, pentru a analiza un anumit fascicul, puteţi regla toate fasciculele la zero, cu excepţia
unuia. Reţineţi MU-urile originale ale fasciculelor individuale, de exemplu folosind o listă de date
(a se consulta p. 407).

Verificare

Modificarea Unităţilor de monitorizare în proiectarea fantomei poate conduce la relaţii MU mai
mult sau mai puţin diferite între elementele unui element complex (cum ar fi elementul HybridArc)
sau segmentele statice IMART din cauza unor probleme de rotunjire. Realizaţi întotdeauna
verificările film-doză contra planului fantomă proiectat după modificările MU şi nu contra planului
de tratament original furnizat de iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Încheierea proiectării fantomei

Informaţii generale

După ce aţi finalizat etapa Phantom Mapping puteţi
• Salvaţi planul de tratament (a se consulta p. 52). Planul de tratament este salvat împreună cu

datele fantomului.
• Selectaţi obiectul RTPlan şi exportaţi planul de tratament către DICOM (a se consulta p. 371).
• Imprimaţi planul de tratament (a se consulta p. 407).
• Ieşiţi din aplicaţie. Puteţi realiza aceste sarcini în acelaşi mod, astfel cum este descris pentru

iPlan Dose (a se consulta p. 54).

Încheierea proiectării fantomei
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16 iPLAN RT 4.5 PENTRU
METASTAZELE
CEREBRALE 1.x

16.1 Prezentare generală

Informaţii generale

iPlan RT 4.5 licenţiat pentru Brain Metastases este o versiune a iPlan RT Dose 4.5. Se va utiliza
exclusiv cu software-ul Brain Metastases pentru a facilita punerea în funcțiune şi validarea
profilurilor aparatului. Această versiune a iPlan RT nu trebuie utilizată pentru planificarea
tratamentului, şi, prin urmare, permite numai încărcarea planurilor cu intenţia planului pentru
Asigurarea calităţii aparatului.

Note de siguranţă

iPlan RT 4.5 licenţiat pentru Brain Metastases trebuie utilizat numai pentru punerea în
funcțiune şi validarea profilului aparatului dvs. Acesta nu trebuie utilizat pentru a crea
planuri de tratament.

iPLAN RT 4.5 PENTRU METASTAZELE CEREBRALE 1.x
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Prezentare generală
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17 iPLAN RT 4.5 PENTRU
INVERSEARC 1.0

17.1 Prezentare generală

Informaţii generale

InverseArc (produs de RaySearch în parteneriat cu Brainlab) este un software medical conceput
să translateze planurile de tratament create cu iPlan RT Dose 4.5 sau orice sistem de planificare
a tratamentului parte terţă în planuri VMAT echivalente (Terapie cu arc volumetric modulat).
Un plan de tratament DICOM RT este necesar drept informaţie (numit plan de referinţă). Atunci se
creează un plan de tratament DICOM RT utilizând tehnica VMAT. Pentru mai multe detalii, vă
rugăm să consultaţi manualul InverseArc.
Pentru a utiliza planurile de tratament create cu iPlan RT Dose drept planuri de referinţă în
InverseArc, acestea trebuie exportate în DICOM. În acest scop, se utilizează o platformă
specială (VMATifier-Platform). Spre deosebire de exportul DICOM uzual, această platformă
garantează următoarele:
• Constrângerile DVH sunt exportate pentru a facilita revizuirea planurilor de tratament în

InverseArc.
• Rezoluţia matricei exportate a dozei se potriveşte cu Dose Resolution din proprietăţile RTPlan

din fereastra de dialog iPlan RT Dose. (Notă: pentru toate celelalte platforme, rezoluţia matricei
exportate a dozei se potriveşte cu rezoluţia seriei de imagini CT de referinţă.) Rezoluţia
matricei exportate a dozei este importantă întrucât InverseArc utilizează aceeaşi rezoluţie a
dozei la crearea planului de tratament VMAT.

Note privind planificarea

La utilizarea iPlan RT Dose pentru crearea planurilor de tratament de referință pentru
InverseArc, trebuie luate în considerare următoarele informaţii:
• InverseArc încearcă să plaseze arcurile VMAT în mod similar configuraţiei fasciculului/arcului

din planul de referinţă (adică, de obicei acesta utilizează aceleaşi unghiuri ale mesei şi acelaşi
izocentru). Cu toate acestea, utilizatorul trebuie întotdeauna sa verifice configuraţia propusă a
arcului în InverseArc înainte de a începe optimizarea VMAT.

• Generarea unui plan de tratament VMAT echivalent cu InverseArc funcţionează cel mai bine
dacă planul de referinţă are o distribuţie a dozei care poate fi replicată cu uşurinţă cu un arc
(adică 9 fascicule IMRT echispaţiale, coplanare).

Note de siguranţă

Pentru revalidarea sistemului dvs. după instalarea InverseArc, se recomandă efectuarea testelor
de revalidare.

iPLAN RT 4.5 PENTRU INVERSEARC 1.0
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Prezentare generală
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18 REVALIDAREA
SOFTWARE-ULUI

18.1 Prezentare generală

Informaţii generale

Acestea sunt testele de revalidare recomandate după modificările minore aduse sistemului,
inclusiv:
• Remedieri rapide ale sistemului de operare
• Instalarea scanerelor antivirus
• Instalarea software-ului parte terţă

Pentru modificările majore ale sistemului de operare (SO nou, SP nou etc.) contactaţi asistenţa
Brainlab.

Cum se efectuează revalidarea software-ului pentru PatXfer RT Versiunea 1.5

Pentru efectuarea acestor teste, trebuie configurate următoarele necesităţi PatXfer RT:
• O arhivă DICOM Q/R funcţională.
• O arhivă Brainlab pe un drive de reţea mapat (dacă nu există un drive mapat, utilizaţi un drive

local).
• O arhivă DICOM SCU Export (O arhivă DICOM Export dacă nu este disponibilă o reţea).

Etape

1. Selectaţi arhiva DICOM QR şi apăsaţi Next. Vedeţi lista de pacienţi?

2. Selectaţi un pacient şi apăsaţi Next. Se încarcă şi se afişează toate imaginile pacientului?

3. Exportaţi datele pacientului în arhiva de pe drive-ul mapat. Toate fişierele corespund aş-
teptărilor? Verificaţi cu Windows Explorer.

4. Reveniţi la lista de selectare a arhivei. (Go back to the archive selection list.) Încărcaţi ori-
ce date xBrain din arhiva dvs. Brainlab. Datele sunt încărcate corect?

5. Exportaţi pacientul selectat în arhiva DICOM SCU configurată pentru export. Toate fişiere-
le corespund aşteptărilor?

Cum se efectuează revalidarea software-ului pentru iPlan RT Image Versiunea 4.1

Pentru a efectua aceste teste, sunt necesare următoarele date de verificare:
• Datele pacientului Cranial xBrain cu cel puţin un set de imagini CT sau IRM.

Etape

1.
Deschideţi un pacient de testat. Poate fi pacientul/planul încărcat? Imaginile şi planurile
inclusiv obiectele sunt afişate corect? Verificaţi prezentarea generală (afişarea şi recon-
strucţia 3D), secţiunile multiple şi seturile multiple.

REVALIDAREA SOFTWARE-ULUI
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Etape

2.

Se aplică numai datelor pacientului localizate: Mergeţi la Localization, alocaţi localizato-
rul corect în setul de imagini CT. Marcajele albastre ale dispozitivului de localizare se po-
trivesc cu tijele din secţiunile 2D şi se aliniază 3D conform geometriei dispozitivului de po-
ziţionare utilizat?

3.
Mergeţi la Image Fusion şi efectuaţi fuziunea imaginilor. Fuzionarea automată a imagini-
lor decurge conform aşteptărilor? Sunt disponibile modurile de vizualizare Spyglass şi
Amber Blue pentru revizuirea rezultatelor de fuzionare?

4. Mergeţi la Object Creation, selectaţi un obiect atlas (de ex., trunchiul cerebral) şi apăsaţi
Segmentation. Segmentarea automată a imaginilor decurge conform aşteptărilor?

5. Sunt obiectele segmentate afişate corect în toate modurile de vizualizare 3D? Verificaţi
culoarea şi forma.

6.
Performanţa 3D: Adăugaţi un obiect atlas Cerebrum şi iniţiaţi segmentarea automată. Cu
pragul de segmentare, segmentaţi obiectul Bone în setul de date CT. Este afişat corect
3D? Este încă posibilă rotaţia Prezentării generale 3D?

7. Poate fi aprobat planul şi salvat cu succes?

8. Activaţi toate articolele de imprimat. Poate fi planul imprimat?

9. Restartaţi iPlan RT Image şi reîncărcaţi planul de testare. Poate fi planul de testare
încărcat cu succes?

Cum se efectuează revalidarea software-ului pentru iPlan RT Versiunea 4.5

Pentru a efectua aceste teste, sunt necesare următoarele date de verificare:
• Datele pacientului Cranial xBrain cu OAR şi un PTV conturat.

Etape

1.
Deschideţi un pacient de testat. Este pacientul de testat inclusiv obiectele afişat corect?
Verificaţi prezentarea generală (afişarea şi reconstrucţia 3D), secţiunile multiple şi seturile
multiple.

2. Mergeţi la Surface Segmentation şi calculaţi conturul exterior. S-a calculat conturul exte-
rior? Conturul exterior este afişat în modul de afişare 3D?

3. Mergeţi la Object Manipulation şi creaţi un obiect mărit. Poate fi creat obiectul mărit?

4. Mergeţi la Dose Treatment şi creaţi orice plan de tratament. Porniţi afişajul dozei. Afişajul
3D din fila planului de iradiere este funcţional?

5. Mergeţi la Dose Verification şi comutaţi la modul de vizualizare a reconstrucţiilor câmpu-
lui. Este afişat DRR?

6. Poate fi aprobat planul şi salvat cu succes (numit, de ex., Testplan)?

7. Poate fi planul exportat via DICOM?

8. Dacă este disponibil ExacTrac Export: Poate fi planul exportat către ExacTrac?

9. Verificaţi calibrarea imprimantei. Activaţi toate articolele de imprimat. Poate fi planul impri-
mat?

10. Restartaţi iPlan RT şi reîncărcaţi planul de testare. Poate fi Testplan încărcat cu succes?

Prezentare generală
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19 FUNCŢII GENERALE ALE
ECRANELOR ŞI ALE
BARELOR DE
INSTRUMENTE

19.1 Conţinutul vizualizărilor de planificare

Informaţii generale

Filele şi vizualizările disponibile depind de etapa fluxului de lucru.

Vizualizarea de planificare de bază

Vizualizarea de planificare de bază oferă reconstrucţii 3-D şi de secţiuni:

Figura 274 

Informaţii privind direcţia

Literele ce indică orientarea imaginii sunt furnizate pe marginea fiecărei vizualizări.

FUNCŢII GENERALE ALE ECRANELOR ŞI ALE BARELOR DE INSTRUMENTE
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Orientare Descriere

A Anterior

P Posterior

L Stânga

R Dreapta

H Cap

F Picioare

Conţinutul vizualizărilor de planificare
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19.1.1 Vizualizarea seturilor de date 3D

Informaţii generale

Sunt disponibile diverse file de planificare în care puteţi vizualiza conţinutul seturilor de date 3D.
NOTĂ: Pentru prezentarea anatomiei pacientului se utilizează în primul rând seturi de date 3D.
Seturile de date 2D (p. 479) şi seriile de imagini 4D (p. 484) pot fi utilizate pentru completarea
informaţiilor imaginilor 3D.
 

Vizualizări de planificare

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figura 275 

Conţinutul vizualizării de planificare

Nr. Componentă

① Diverse funcţii sunt disponibile în partea stângă sus a fiecărei vizualizări, de exemplu Full
Screen.

② În funcţie de pasul curent al planificării, este posibil să faceţi clic dreapta cu mouse-ul pe
anumite obiecte din vizualizările planificării pentru a afişa un meniu de context.

③ Anumite vizualizări conţin un model de reconstrucţie 3D bazat pe imaginile scanate şi pe
informaţii structurale suplimentare, cum ar fi obiectele segmentate.

④

Secţiunile scanate sunt furnizate în alte vizualizări:
• Tipul de scanare (de exemplu, RM sau CT), numărul de identificare a scanării (de

exemplu, #1) şi orientarea scanării sunt furnizate pe primul rând.
• Numărul secţiunii curente din setul scanat este indicat pe cel de-al doilea rând.

FUNCŢII GENERALE ALE ECRANELOR ŞI ALE BARELOR DE INSTRUMENTE
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Nr. Componentă

⑤

Reconstrucţiile scanărilor sunt furnizate în anumite vizualizări:
• Prima linie (în paranteze): orientarea în care setul de imagine a fost achiziţionat iniţial.
• A doua linie: orientarea aspectului reconstruit al imaginii.
• Sunt indicate, de asemenea, tipul de scanare (de exemplu, RM sau CT) şi numărul de

identificare al setului scanat (de exemplu, #1).

⑥ O pictogramă a pacientului (ilustrată în partea stângă jos a fiecărei vizualizări) indică di-
recţia de vizualizare.

⑦

Dacă este disponibilă o serie de date 4D (de exemplu în timpul verificării planului, consul-
taţi p. 515), un panou de control care vă permite să vizualizaţi o simulare a mişcărilor or-
ganelor interne este afişat în partea dreaptă jos a secţiunii şi a vizualizărilor reconstruc-
ţiei.

Conţinutul vizualizărilor de planificare
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19.1.2 Vizualizarea imaginilor radiografice

Informaţii generale

Dacă datele pacientului pe care le-aţi încărcat includ date imagistice radiografice, acestea sunt
afişate într-o filă separată X-ray Images.

Vizualizările radiografice

①

② ③

Figura 276 

Conţinutul vizualizării

Nr. Componentă

① Funcţia Full Screen (consultaţi p. 495).

② Tipul de imagine (în acest caz DSA) şi numărul de identificare al setului de imagini (de
exemplu, #1).

③ Numărul imaginii curente din setul de imagini este indicat pe cel de-al doilea rând.

NOTĂ: Sunt suportate radiografii standard şi imagini radiografice DSA.
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19.1.3 Vizualizarea secţiunilor

Informaţii generale

În plus faţă de vizualizările reconstrucţiilor din ecranul principal, este furnizată o filă separată ce
conţine vizualizări ale secţiunilor CT originale pentru anumite sarcini.

Vizualizările secţiunilor

Figura 277 

Modificarea vizualizărilor secţiunilor

Etape

1.

Pentru a defini numărul de secţiuni necesare, faceţi clic pe butonul Number of Slices din
partea dreaptă sus a ecranului.

Conţinutul vizualizărilor de planificare
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Etape

2.

Selectaţi opţiunea necesară utilizând mouse-ul.

3. Vizualizările secţiunii sunt actualizate conform selecţiei dvs.

Informaţii suplimentare

O reconstrucţie sagitală şi una coronală sunt furnizate sub vizualizările secţiunii.
Un model 3D ar putea fi de asemenea disponibil. Acesta este actualizat pe baza modificărilor
aduse setului de date, de exemplu în timpul creării obiectelor (consultaţi p. 109).
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19.2 Selectare secţiuni şi set de imagini

Informaţii generale

Utilizând funcţia de selectare a secţiunii şi a setului de imagini, puteţi selecta datele imagistice
care vor fi afişate în zona de planificare.

Activare

Etapă

Faceţi clic pe butonul Slice and Image Set Selection din bara de instrumente.

Filele de selectare

Figura 278 

File disponibile

Datele 3D standard pot fi selectate în fila Set Selection (consultaţi p. 483).
Dacă sunt disponibile date de scanare CT, puteţi utiliza fila 4-D Series (consultaţi p. 484) pentru
a crea o simulare a mişcărilor organului intern care pot fi vizualizate în timpul planificării
tratamentului.

Selectare secţiuni şi set de imagini
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19.2.1 Selectarea imaginilor

Fila Set Selection

①

② ③

Figura 279 

Cum să selectaţi un set de imagini

Etape

1. Din lista de seturi de imagine disponibile ①, selectaţi setul de imagine ce va fi afişat. 

2.
• Pentru elibera din memoria sistemului, dezactivaţi seturile de imagini care nu sunt ne-

cesare în mod curent, utilizând butonul Unload Images.
• Imaginile pot fi reactivate când este necesar utilizând butonul Load All.

3.

În funcţie de pasul curent, puteţi acum selecta fie o secţiune individuală, fie un set de sec-
ţiuni secvenţiale din zona de vizualizare a secţiunii ②.
• În zona de vizualizare a secţiunilor, secţiunea sau secţiunile selectate vor fi evidenţiate

în culoarea albastru.
• În zona de previzualizare ③ este afişată secţiunea sau prima secţiune curentă din setul

de secţiuni selectat.

4. Faceţi clic pe OK pentru a vă confirma selecţia şi a afişa secţiunile în modurile de vizuali-
zare a imaginilor din zona de planificare.
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19.2.2 Definirea unei serii 4D

Informaţii generale

Dacă sunt disponibile câteva seturi de date de scanare CT cu acelaşi cadru de referinţă, puteţi
crea o serie 4D care simulează mişcarea organului intern. Aceasta se poate utiliza drept bază
pentru determinarea marginii PTV necesare (p. 109) şi pentru confirmarea faptului că planul de
tratament încheiat este corect şi adecvat pentru a fi utilizat la tratamentul pacientului (consultaţi p.
358).

Fila 4-D Series

Figura 280 

Selectarea datelor pentru o serie 4-D

Toate seturile de scanare CT cu acelaşi cadru de referinţă UID şi aceeaşi orientare sunt
interpretate automat drept o serie CT 4-D. Prin urmare, trebuie să verificaţi dacă au fost selectate
seturile de scanare CT corecte. Funcţiile manuale pentru crearea unei serii 4-D sunt furnizate
după cum urmează:

Componentă Funcţie

Selectaţi seturile de date care vor fi incluse în seria 4-D.

Move Up şi Move
Down

Definiţi secvenţa în care trebuie să apară un set de date selectat în seria 4-
D.

Use Common
Windowing

Bifarea acestei casete de selectare garantează faptul că dacă este ajustat
nivelul configurării ferestrelor (consultaţi p. 509), acelaşi nivel este aplicat tu-
turor seturilor de date într-o serie 4-D.

Selectare secţiuni şi set de imagini

484 Ghid de utilizare clinică Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Componentă Funcţie

Intensity Projec-
tions

Utilizând casetele de selectare aferente proiecţiei intensităţii, puteţi calcula
un nivel standard al valorii de gri:
• Minimum Intensity Projection: aici se utilizează cea mai mică (închisă la

culoare) valoare de gri din toate seturile de date selectate.
• Maximum Intensity Projection: aici se utilizează cea mai mică (închisă la

culoare) valoare de gri din toate seturile de date selectate.
• Mean Intensity Projection: aici se utilizează valoarea de gri medie din

toate seturile de date selectate.
După ce aţi făcut selecţia, butonul Create Image Sets poate fi utilizat pentru
a crea un set de date separat pentru fiecare proiecţie a intensităţii selectate.
Numele proiecţiei selectate şi setul sursă de imagini se utilizează pentru a
identifica noul set de imagini.

NOTĂ: Pentru a maximiza performanţa sistemului, evitaţi încărcarea seturilor de scanare care nu
sunt neapărat necesare pentru planificarea tratamentului.
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19.2.3 Răsfoirea secţiunilor de imagini

Navigare printre secţiuni

Opţiuni

Faceţi clic pe butonul Browse Slice pentru a avansa cu câte o secţiune.

Faceţi clic pe butonul Browse Slice pentru merge înapoi cu câte o secţiune.

Navigarea printre secţiuni

Opţiuni

Faceţi clic pe butonul Browse Slices pentru a avansa la un alt grup de secţiuni.
Vizualizarea derulează printr-o cantitate de secţiuni în funcţie de vizualizarea curentă.
De exemplu, într-o vizualizare cu patru secţiuni, vizualizarea derulează înainte cu trei
secţiuni. Într-o vizualizare cu nouă secţiuni, vizualizarea derulează înainte cu opt secţiu-
ni.

Faceţi clic pe butonul Browse Slices pentru a merge înapoi la un alt grup de secţiuni.
Vizualizarea derulează printr-o cantitate de secţiuni în funcţie de vizualizarea curentă.
De exemplu, într-o vizualizare cu patru secţiuni, vizualizarea derulează înapoi cu trei
secţiuni. Într-o vizualizare cu nouă secţiuni, vizualizarea derulează înapoi cu opt secţiu-
ni.

NOTĂ: Răsfoirea se efectuează în direcţia indicată de pictograma pacientului (ilustrată partea
stângă jos a vizualizării imaginii).
 

Răsfoirea imaginilor utilizând mouse-ul şi tastatura

Puteţi răsfoi datele imagistice utilizând mouse-ul şi tastatura după cum urmează:
• Să utilizaţi rotiţa mouse-ului pentru a derula secţiune cu secţiune datele imagistice disponibile.
• Să utilizaţi rotiţa mouse-ului apăsând în acelaşi timp tasta Shift de pe tastatura dvs. pentru a

derula datele imagistice disponibile în grupe de secţiuni.
• Să utilizaţi tastele săgeată sus şi săgeată jos de pe tastatura dvs. pentru a derula înainte sau

înapoi cu câte o secţiune.
• Să utilizaţi tastele Pagina sus şi Pagina jos de pe tastatura dvs. pentru a derula înainte sau

înapoi cu câte trei secţiuni.
NOTĂ: Aceste funcţii sunt disponibile şi pentru vizualizările reconstrucţiei secţiunii.
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19.2.4 Derularea în profunzime şi a secţiunilor

Informaţii generale

În vizualizările de reconstrucţie, butonul Depth Scrolling vă permite să derulaţi reconstrucţiile
scanărilor de-a lungul axei indicate de pictograma pacientului (în partea stângă jos a vizualizării
imaginii). 
În modul de vizualizare a secţiunilor, butonul Slice Scrolling vă permite să derulaţi printre
secţiunile disponibile. 

Vizualizările secţiunilor

① ②

Figura 281 

Nr. Componentă

① Derularea în profunzime (reconstrucţii)

② Derularea secţiunilor

Cum să utilizaţi funcţia de derulare

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi deplasaţi mouse-ul în sus sau în jos
deasupra imaginii selectate până când este afişată profunzimea sau secţiunea necesară.
De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula datele imagistice.

3.

Faceţi clic pe butonul Depth Scrolling / Slice Scrolling din nou pentru a dezactiva func-
ţia.

NOTĂ: Distanţa iniţială a secţiunii nu este aceeaşi cu distanţa utilizată pentru reconstrucţii.
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19.2.5 Modificarea proprietăţilor setului de imagini

Cum să modificaţi proprietăţile setului de imagini

Opţiuni

Pentru afişarea proprietăţilor unui set de imagini 3D, faceţi clic pe pictograma de lângă
setul de imagini în fila Plan Content.

Figura 282 

Componentă Funcţie

Properties

Puteţi introduce un comentariu scurt, cum ar fi o denumire mai specifică. Co-
mentariul va fi inclus în numele afişat în structura de date dacă numele pre-atri-
buit conţine mai puţin de 6 caractere.
Puteţi de asemenea selecta o sub-modalitate acolo unde este disponibilă.

More Indică dacă datele de imagine era în format DICOM sau xBrain în momentul
încărcării şi furnizează informaţii suplimentare despre examinarea selectată.

Selectare secţiuni şi set de imagini
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19.3 Configuraţia de bază a vizualizării
19.3.1 Opţiuni vizualizare

Informaţii generale

În anumite vizualizări, butonul View Options vă permite să modificaţi orientarea vizualizării.

Cum să selectaţi o opţiune de vizualizare

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul View Options pentru a afişa opţiunile de orientare disponibile.

2.

Selectaţi orientarea necesară utilizând mouse-ul.
Opţiunile disponibile de orientare variază în funcţie de pasul şi vizualizarea curente ale
planificării.

Opţiune de vizualizare selectată (Exemplu)

Figura 283 
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19.3.2 Tipuri vizualizare

Informaţii generale

În anumite vizualizări, butonul View Types vă permite să selectaţi tipul de vizualizare care va fi
afişată.

Cum să selectaţi un tip de vizualizare

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul View Types pentru a afişa opţiunile disponibile (Planes, 3D sau
Objects).

2.

Selectaţi opţiunea necesară utilizând mouse-ul.

Tipurile de vizualizare disponibile

Vizuali-
zare

Descriere

Planes

Dacă faceţi clic pe Planes sunt afişate obiectele segmentate ③ şi reconstrucţiile pla-
ne ② în vizualizarea 3D furnizată în anumite file de planificare.

①
②

③
• Informaţiile afişate depind de opţiunile dvs. din fila 3-D Plane View (unde ajungeţi

cu butonul Options din bara de instrumente, consultaţi p. 498).
• Locul planurilor în vizualizarea 3D este ajustat dacă realizaţi modificări în vizua-

lizările 2D.
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Vizuali-
zare

Descriere

3D

Dacă faceţi clic pe 3D este afişat un model 3D al întregii zone scanate.

③

Objects

Dacă faceţi clic pe Objects este afişată o vizualizare 3D numai a obiectelor planifi-
cate.

③

NOTĂ: Puteţi roti afişajul în fiecare caz poziţionând mouse-ul peste vizualizare şi deplasând
săgeata care apare ③ în direcţia necesară.
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19.3.3 Opţiuni compunere

Informaţii generale

În etapa Object Creation, butonul Composing Options vă permite să verificaţi două secţiuni de
imagini din seturi de date diferite care au fost fuzionate.

Cum să selectaţi o opţiune de compunere

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Composing Options pentru a afişa opţiunile disponibile (Off,
Aperture sau Blending).

2.

Selectaţi opţiunea necesară utilizând mouse-ul.

Opţiunile de compunere disponibile

Opţiuni Descriere

Aperture

Vă permite să comparaţi o zonă definită a secţiunii de referinţă (afişată în vizualiza-
re dreapta sus) cu o secţiune din modul curent de vizualizare a imaginii.

• Pentru a compara secţiunea de referinţă şi secţiunea curentă, utilizaţi mouse-ul
pentru a poziţiona cadrul albastru ilustrat deasupra zonei care va fi verificată.

• Utilizaţi mouse-ul pentru a redimensiona apertura trăgând de marginea cadrului.

Configuraţia de bază a vizualizării
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Opţiuni Descriere

Blending

Vă permite să comparaţi întreaga secţiune de referinţă (afişată cu culoarea chihlim-
barului) cu întreaga secţiune a imaginii curente (afişată cu albastru).

• Pentru a afişa mai multe informaţii privind secţiunea de referinţă, poziţionaţi mou-
se-ul, ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi deplasaţi mouse-ul spre
dreapta.

• Pentru a afişa mai multe informaţii privind secţiunea actuală, poziţionaţi mouse-ul,
ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi deplasaţi mouse-ul spre stânga.

Off Faceţi clic pe Off pentru a dezactiva opţiunile de compunere.
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19.3.4 Recentrare 2D

Informaţii generale

Funcţia 2D Recenter vă permite să deplasaţi planurile de reconstrucţie în anumite moduri de
vizualizare a imaginii şi să recentraţi afişarea imaginii. 

Recentrarea

① ②
Figura 284 

Nr. Componentă

① Ajustarea afişării orizontale

② Ajustarea afişării verticale

Cum să recentraţi imaginile

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul 2D Recenter pentru a afişa un plan vertical şi orizontal, indicat de
liniile albastre din imagine.

2.

Faceţi clic cu mouse-ul pe planul necesar şi trageţi linia până când obţineţi o poziţie adec-
vată. Imaginea se recentrează în această poziţie nouă.
Pentru a deplasa simultan planurile orizontale şi verticale, faceţi clic pe punctul de inter-
secţie al ambelor linii şi trageţi de linii până când obţineţi o poziţie adecvată.

3. Faceţi clic pe butonul 2D Recenter din nou pentru a dezactiva funcţia.
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19.3.5 Mărirea imaginilor

Vizualizările cu zoom

① ②

③

Figura 285 

Nr. Componentă

① Mărire standard

② Mărire pe secţiune

③ Micşorare

Cum se efectuează mărirea şi micşorarea

Opţiuni

Zoom In
• Faceţi clic pe o vizualizare selectată pentru a mări imaginea afişată.
• Poziţionaţi mouse-ul pe o regiune de interes, menţineţi apăsat butonul din stânga al

mouse-ului şi trageţi pentru a deschide un cadru de selectare.

Zoom Out
Faceţi clic pe o vizualizare pentru a micşora, astfel încât să puteţi obţine o imagine de
ansamblu a întregii imagini.

De asemenea, este posibilă mărirea sau nu apăsând tasta Ctrl de pe tastatura dvs. şi ajustând
rotiţa mouse-ului.
Toate vizualizările de secţiuni din fila curentă de planificare sunt ajustate cu acelaşi factor de
transfocare.
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Vizualizarea pe întregul ecran

Figura 286 

Cum să activaţi vizualizarea pe întregul ecran

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Full Screen pentru a mări vizualizarea curentă pe tot ecranul.
Regiunea relevantă este acum vizibilă clar în modul de vizualizare mărit.

2. Faceţi clic pe butonul Full Screen din nou pentru a dezactiva funcţia şi a restabili formatul
iniţial de vizualizare.
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19.3.6 Panoramarea imaginilor

Informaţii generale

Funcţia Panning vă permite să recentraţi punctul focal de transfocare (să reglaţi poziţia imaginii
afişate în modul de vizualizare).

Vizualizările panoramării

① ②
Figura 287 

Nr. Componentă

① Vizualizarea planurilor

② Vizualizarea secţiunilor

Cum să efectuaţi rotirea panoramică a imaginilor

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Panning pentru a activa funcţia Panning.

2.
Utilizând mouse-ul, trageţi secţiunea pentru a obţine poziţia necesară în vizualizarea se-
lectată.
Celelalte vizualizări sunt actualizate în mod corespunzător.

3. Dacă faceţi clic pe butonul Panning veţi dezactiva din nou funcţia.

NOTĂ: Toate modurile de vizualizare a imaginilor din fila curentă de planificare sunt ajustate cu
poziţia selectată.
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19.4 Configurarea avansată a vizualizărilor

Informaţii generale

Funcţia Options deschide un set de file care vă permit să reglaţi afişajul 3D şi să modificaţi
orientarea imaginilor afişate în setul de date curent.

Activarea opţiunilor de vizualizare

Etapă

Faceţi clic pe butonul Options.

File disponibile

Figura 288 
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19.4.1 Utilizarea filei 2-D Options

Informaţii generale

În această filă, puteţi defini opţiunile generale pentru modurile de vizualizare a imaginilor.

Fila 2-D Options

Figura 289 

Funcţii disponibile

Componentă Funcţie

Scale Visible

Selectând Scale Visible activaţi o scală (afişată în milimetri) în dreapta vizua-
lizărilor axială, coronală şi sagitală.
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Componentă Funcţie

3-D Objects in
Slice Views

Această opţiune permite afişarea 3D în vizualizările de secţiuni din fila cu
obiecte Overview create în timpul etapei Object Creation.

Dacă dezactivaţi această opţiune, obiectele sunt ilustrate drept obiecte 2D
transparente.

Display Interpo-
lation

Când se activează, aplicaţia software interpolează pixelii imaginilor scanate,
ducând la un afişaj îmbunătăţit în modurile de vizualizare a imaginilor.

① ②

• ① Fără interpolare
• ② Cu interpolare

Opţiuni lăţime
contur

Următoarele opţiuni pot fi utilizate pentru a defini lăţimea contururilor obiectu-
lui:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Configurarea avansată a vizualizărilor
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Componentă Funcţie

Show Contours
Only

Afişează obiectele segmentate numai sub formă de contururi.
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19.4.2 Utilizarea filei 3-D Plane View

Informaţii generale

În această filă puteţi selecta articolele care vor fi afişate în vizualizările 3D. 

Fila 3-D Plane View

Figura 290 

Cum să realizaţi selecţia

Etape

1.

Selectaţi articolele care vor fi afişate:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (obiecte segmentate, cum ar fi PTV sau trunchiul cere-

bral)

2. Apăsaţi OK pentru a confirma selecţia.

NOTĂ: Pentru afişarea planurilor şi obiectelor selectate, opţiunea Planes trebuie selectată cu
ajutorul butonului View Types (consultaţi p. 490).
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19.4.3 Utilizarea filei 3-D Thresholding

Informaţii generale

În această filă, puteţi defini pragul pentru intervalul unităţilor Hounsfield vizibile sau al valorilor de
gri care se utilizează pentru a afişa structura osoasă sau tisulară în setul dvs. de date.

Set de imagini Unitatea utilizată

CT Unităţi Hounsfield

RM Valori de gri

PET Valori SU

Fila 3-D Thresholding

Figura 291 

Cum să ajustaţi pragul

Etape

1.
Pentru a ajusta pragul pentru afişarea 3D:
• Utilizaţi glisorul din histogramă (colţul dreapta jos al ecranului) sau
• Introduceţi valoarea necesară în câmpul Threshold [HU] de sub histogramă

2. Afişează o previzualizare a modelului 3D rezultat făcând clic pe vizualizarea actualizată
din partea stângă jos a ecranului.
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Funcţii suplimentare

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Derularea în profunzime Pagina 487

Recentrare 2D Pagina 494

Panoramare Pagina 497

Amplificare/dezamplificare Pagina 495

Tipuri vizualizare Pagina 490
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19.4.4 Utilizarea filei 3-D Clipping

Informaţii generale

În această filă, puteţi defini partea imaginii care va fi afişată în vizualizările 3D.

Fila 3-D Clipping

Figura 292 

Cum să definiţi un interval de prindere cu clemă

Etape

1. Faceţi clic pe Enable Clipping Range în secţiunea 3-D Clipping Areas pentru a afişa
cadre albastre în modurile de vizualizare superioare.

2.

Faceţi clic pe butonul Adjust Clipping Range/Cubic Cutdin dreapta ferestrei de dialog.

3.

Poziţionaţi mouse-ul peste cadrul albastru şi ajustaţi cadrul astfel încât să înconjoare zo-
na care va fi eliminată:
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Etape

4.

Pentru a crea o previzualizare a modelului 3D rezultat, faceţi clic pe vizualizarea din par-
tea stângă jos a ecranului pentru a-l actualiza.

Cum să efectuaţi o tăietură geometrică

Cu această opţiune, puteţi elimina un sfert din modelul 3D pentru a afişa o secţiune transversală.

Etape

1. Faceţi clic pe Enable Cubic Cut în secţiunea 3-D Clipping Areas pentru a afişa cadre
albastre în vizualizările superioare.

2.

Faceţi clic pe butonul Adjust Clipping Range/Cubic Cut din dreapta ferestrei de dialog
(dacă nu este deja activ).

3.

Selectaţi sfertul care va fi eliminat din modelul 3D:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Faceţi clic pe marginea sfertului albastru din vizualizarea axială sau sagitală şi ajustaţi un-
ghiurile pentru a defini zona care va fi exclusă din afişajul 3D.

5.

Pentru a crea o previzualizare a modelului 3D rezultat, faceţi clic pe vizualizarea din par-
tea stângă jos a ecranului pentru a-l actualiza.

Configurarea avansată a vizualizărilor
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Funcţii suplimentare

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Derulare în profunzime Pagina 487

Recentrare 2D Pagina 494

Panoramare Pagina 497

Amplificare/dezamplificare Pagina 495
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19.4.5 Utilizarea filei Display Orientation

Informaţii generale

În această filă, puteţi selecta orientarea necesară a vizualizării pentru a vă asigura că se
potriveşte cu orientarea planificată a pacientului pe masa de tratament.

Fila Display Orientation

Figura 293 

Opţiuni de orientare

Puteţi selecta din următoarele opţiuni de orientare:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)
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19.5 Configurarea ferestrelor
19.5.1 Utilizarea configurării de bază a ferestrelor

Informaţii generale

Setările de configurare a ferestrelor vă permit să ajustaţi distribuţia nivelului de gri din imaginile
afişate, astfel încât vizibilitatea sau contrastul structurilor să poată fi îmbunătăţite.
Puteţi ajusta setările de configurare a ferestrelor în vizualizările axială, sagitală şi coronală.

Afişarea configurărilor ferestrelor

Figura 294 

Cum să vizualizaţi setările curente de configurare a ferestrelor

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Windowing pentru a activa funcţia.

2.

Faceţi clic pe vizualizarea relevantă şi ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului pen-
tru a afişa o histogramă ce conţine setările curente.

3. Histograma dispare din vizualizare imediat ce butonul din stânga al mouse-ului este elibe-
rat din nou.

4. Dacă faceţi clic pe butonul Windowing din nou veţi dezactiva funcţia.
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Cum să ajustaţi setările de configurare a ferestrelor

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Windowing pentru a activa funcţia.

2.

Pentru a ajusta nivelul scalei de gri (centrul lăţimii de configurare a ferestrelor selectate),
faceţi clic pe vizualizare şi:
• Trageţi mouse-ul în sus pentru a creşte nivelul.
• Trageţi mouse-ul în jos pentru a micşora nivelul.

3.

Pentru a ajusta valoarea Hounsfield sau lăţimea valorii de gri a configurării ferestrelor, fa-
ceţi clic pe imagine şi:
• Trageţi mouse-ul spre dreapta pentru a creşte lăţimea.
• Trageţi mouse-ul spre stânga pentru a micşora lăţimea.

4. Dacă faceţi clic pe butonul Windowing din nou veţi dezactiva funcţia.

Configurarea ferestrelor
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19.5.2 Utilizarea configurării avansate a ferestrelor

Informaţii generale

Funcţia Windowing Dialog furnizează opţiuni avansate pentru ajustarea valorii de gri, a unităţii
Hounsfield sau a distribuţiei SUV, astfel încât distingerea structurii osoase sau a punctelor marker
din ţesutul conjunctiv din imaginile scanate să fie mai uşoară.

Image Set Unităţi utilizate

CT Unităţi Hounsfield

RM Gri

PET SUV

Deschiderea ferestrei de dialog Windowing

Etapă

Faceţi clic pe butonul Windowing Dialog.

Fereastra de dialog Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figura 295 
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Conţinutul ferestrei de dialog Windowing

Nr. Componentă Funcţie

① Current Secţiunea originală din setul curent de imagini.

② Preview Previzualizarea secţiunii modificate în conformitate cu ajustările dvs.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Selectarea valorilor predefinite de configurare a ferestrelor.

④ Casetă de se-
lectare Inverse

Inversaţi afişajul culorii, inversând setarea implicită, astfel încât aerul,
de exemplu, să fie afişat cu alb, iar osul cu negru.

⑤ Level HU Ajustaţi nivelul valorii de gri.

⑥ Width HU Ajustaţi lăţimea valorii de gri.

⑦ Histogramă Reprezentarea grafică a unităţii Hounsfield/distribuţiei valorii de gri din
datele imagistice.

⑧ Caseta de se-
lectare Zoom

Limitează reprezentarea grafică a unităţii Hounsfield/distribuţiei valorii
de gri la o zonă anume.

Setări predefinite de configurare a ferestrelor

Setare Descriere

Bone Aplică configurarea ferestrelor specifice osului, astfel încât ţesutul conjunctiv să
fie exclus, iar osul să fie afişat mai clar (numai pentru seturile de imagini CT).

Current Win-
dowing

Resetează setările de configurare a ferestrelor la setările definite în momentul
când aţi intrat prima dată în această fereastră de dialog.

Full Range Aplică setului de imagini intervalul complet al valorilor de gri/unităţilor Houns-
field achiziţionat de scaner.

Radiology De-
fined Aplică setările definite atunci când au fost achiziţionate iniţial imaginile.

Configurarea ferestrelor regiunii de interes

Această opţiune vă permite să definiţi o zonă specifică în setul de imagini şi să aplicaţi valori de
gri sau unităţi Hounsfield din această zonă pentru a completa setul de date.

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Windowing Region of Interest pentru a activa funcţia.

Configurarea ferestrelor
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Etape

2.

În vizualizarea Preview, utilizaţi mouse-ul pentru a contura zona din care doriţi să selec-
taţi setările de Windowing.

În mod alternativ, puteţi face clic şi în zona de Preview din locul necesar din imagine.

3.

Eliberaţi butonul din stânga al mouse-ului pentru a vedea rezultatele calculate ale previ-
zualizării.

4. Faceţi clic pe OK pentru a aplica valorile de gri din zona selectată întregului set de imagi-
ni.

Cum să ajustaţi nivelul şi lăţimea de gri

Puteţi efectua aceste ajustări când caseta de selectare Zoom nu este bifată:

Etape

1.

Pentru a ajusta centrul de configurare a ferestrei imaginii:

• Introduceţi valoarea necesară în câmpul Level HU sau
• Ajustaţi glisorul corespunzător până când este afişată valoarea necesară

2.

Pentru a ajusta lăţimea configurării ferestrei imaginii:

• Introduceţi valoarea necesară din câmpul Width HU sau
• Ajustaţi glisorul corespunzător până când este afişată valoarea necesară
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Ajustarea lăţimii distribuţiei valorii de gri

② ③

①

Figura 296 

Opţiuni

Introduceţi valorile Right HU şi Left HU necesare direct în câmpurile furnizate.

Utilizaţi mouse-ul pentru a ajusta glisoarele aferente valorii din stânga ② şi/sau dreapta ③ până
când sunt afişate valorile necesare în câmpurile corespunzătoare.

NOTĂ: Pentru a restricţiona reprezentarea grafică a unităţii Hounsfield/distribuţia valorii de gri la o
zonă specifică, astfel încât configurarea ferestrelor să fie definită mai adecvat, bifaţi caseta de
selectare Zoom ①.
 

Funcţii suplimentare

Componentă Funcţie A se con-
sulta

Derulare în profunzime Pagina 487

Puteţi răsfoi secţiunile individuale în ordine crescătoare
sau descrescătoare. Pagina 486

Panoramare Pagina 497

Amplificare/dezamplificare Pagina 495

Butonul Windowing vă permite să modificaţi distribuţia
nivelului de gri din imaginile afişate, astfel încât vizibilita-
tea sau contrastul structurilor să poată fi îmbunătăţite.

Pagina 509

Butonul Screenshot vă permite să realizaţi capturi de
ecran ale imaginilor şi casetelor dialog afişate.

Pagina
520

Configurarea ferestrelor
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19.6 Funcţiile de verificare
19.6.1 Măsurarea unităţilor Hounsfield/valorii de gri

Informaţii generale

Funcţiile Measure Hounsfield Units şi Measure Values vă permit să măsuraţi unităţile
Hounsfield sau valorile de gri în orice punct al unei secţiuni de imagine.

Componentă Funcţie

Butonul Measure Hounsfield Units este afişat în cazul seturilor de imagini CT.

Butonul Measure Values este afişat în cazul altor seturi de imagini. Valorile pot
fi măsurate fie în gri (de exemplu, pentru imaginile RM), fie în valorile de asimi-
lare standard (SUV), de exemplu, pentru anumite scanări PET. Sunt posibile şi
alte valori, în funcţie de modalitatea imagistică respectivă. 

Unităţile de măsurare

Componentă Funcţie

Unităţi Houns-
field

La diagnosticarea cu imagistica CT, informaţiile privind densitatea sunt evaluate
în unităţile internaţionale Hounsfield (HU) pe o scală de la -1024 la 3071, unde
0 este valoarea pentru apă (1,0 g/cm³) şi -1000 valoarea pentru aer.
Dacă scala HU a aparatului se întinde pe un interval de 12 biţi (de la -1024 la
+3071), valorile mai mari vor fi trunchiate:
• Valorile < -1024 sunt trunchiate la -1024
• Valorile > 3071 sunt trunchiate la 3071

La imagistica neurologică CT, un nivel de 40 HU şi o lăţime de 100 HU sunt uti-
lizate, de obicei, pentru a scoate în evidenţă ţesutul cerebral.

Valori de gri Intervalele de afişare a valorii de gri de la 0 (negru) la 255 (alb).

Afişarea măsurătorii

① ②
Figura 297 

Nr. Componentă

① Unităţile Hounsfield

② Valoare de gri
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Cum să utilizaţi funcţiile de măsurare

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul relevant (Measure Hounsfield Units sau Measure Values).

2.

Faceţi clic cu mouse-ul în orice moment în secţiune pentru a afişa unitatea Hounsfield
sau valoarea de gri în punctul selectat.
Pentru a actualiza dinamic valoarea, ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi de-
plasaţi mouse-ul de-a lungul imaginii.

3. Faceţi clic pe butonul relevant din nou pentru a dezactiva funcţia şi pentru a elimina va-
loarea afişată din vizualizare.

Note de siguranţă

iPlan RT Dose poate afişa valoarea de gri/unitatea Hounsfield/informaţiile SUV per pixel,
astfel cum au fost calculate şi exportate de scaner. Fiţi deosebit de atenţi la interpretarea
acestei informaţii şi asiguraţi-vă că este corectă. Datele fasciculului conic CT sau datele
rotaţionale angiografice, de exemplu, nu vor conţine valori HU actuale.

Utilizatorul este responsabil pentru garantarea acurateţei valorii Hounsfield ilustrate.

Seturile de imagini din anumite modalităţi (de ex., PET/IRM/SPECT/DTI) importate cu iPlan
RT Image, versiunile anterioare 4.1.2 pot să nu fie corect afişate. Informaţiile absolute
despre pixeli pentru anumite secţiuni şi în special informaţiile relative despre pixeli dintre
diverse secţiuni (reconstrucţii 3D) pot fi incorecte. Imaginile PET cu valori de asimilare
standard (SUV) nu sunt afectate.

Dacă s-a detectat că o scanare PET nu a fost importată corect de o versiune iPlan
anterioară, reimportaţi acest set de imagini cu iPlan RT Image 4.1.2 sau ulterioare.

Dacă s-a detectat că un set de imagini RM nu a fost importat corect de o versiunea iPlan RT
anterioară, vă rugăm să contactaţi asistenţa Brainlab.

Întrucât valorile de asimilare standard (SUV) pot varia în funcţie de scanerul PET utilizat,
comparaţi întotdeauna valorile afişate cu SUV obţinut direct de scaner înainte de utilizare.

Funcţiile de verificare
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19.6.2 Sistemul de coordonate

Informaţii generale

Dacă lucraţi cu imagini localizate sau nelocalizate, se utilizează un sistem separat de coordonate
pentru pacient pentru afişarea măsurătorilor.
• Imagini nelocalizate: din motive de consecvenţă, iPlan RT Dose utilizează acelaşi sistem de

coordonate ale pacientului precum ExacTrac (consultaţi p. 526). Alternativ, există
posibilitatea de a seta un punct de referinţă în etapa Surface Segmentation pentru a fi utilizat
la definirea punctului de origine al sistemului de coordonate.

• Imagini localizate: sistemul de coordonate se bazează pe cadrul de referinţă furnizat de
localizatorul stereotactic.

Sistemul de coordonate Brainlab: Seturile de imagini nelocalizate

Figura 298 
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19.6.3 Măsurarea distanţei

Informaţii generale

Funcţia Measure Distances vă permite să măsuraţi distanţa dintre oricare două puncte din
imagine.

Afişarea distanţelor

Figura 299 

Cum să măsuraţi distanţe

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Measure Distances pentru a activa funcţia.

2.
Faceţi clic cu mouse-ul în două puncte din imagine.
Distanţa în milimetri dintre punctele selectate este acum calculată şi afişată.

3. Dacă este necesar, puteţi repoziţiona un punct făcând clic pe acesta cu mouse-ul şi
trăgând punctul selectat în locul necesar.

4. Faceţi clic pe butonul Measure Distances din nou pentru a dezactiva funcţia şi pentru a
elimina măsurarea distanţei din vizualizare.

Tratamentul fără localizare trebuie efectuat numai dacă este permisă scalarea.

Funcţiile de verificare
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19.6.4 Măsurarea unghiului

Informaţii generale

Funcţia Measure Angles vă permite să măsuraţi unghiul dintre oricare trei puncte din imagine.

Afişarea unghiului

Figura 300 

Cum să măsuraţi unghiuri

Etape

1.

Faceţi clic pe butonul Measure Angles pentru a activa funcţia.

2.
• Faceţi clic cu mouse-ul în trei puncte din imagine.
• Unghiul dintre punctele selectate este acum calculat şi afişat.

3. Dacă este necesar, puteţi repoziţiona un punct făcând clic pe acesta cu mouse-ul şi
trăgând punctul selectat în locul necesar.

4. Faceţi clic pe butonul Measure Angles din nou pentru a dezactiva funcţia şi pentru a eli-
mina măsurarea unghiului din vizualizare.
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19.6.5 Capturi de ecran

Cum să efectuaţi o captură de ecran al ecranului curent

Etapă

Faceţi clic pe butonul Screenshot.

Capturile de ecran salvate

Aplicaţia software afişează un mesaj de confirmare că această captură de ecran este salvată şi vă
arată calea către locul de stocare. Calea de stocare implicită este C:\Brainlab\Screenshots.

Figura 301 

Confidenţialitatea pacientului

Numele pacientului este afişat în fiecare captură de ecran. Pentru a menţine confidenţialitatea
pacientului, asiguraţi-vă că toate capturile de ecran sunt accesate numai de către personalul
medical relevant.

Funcţiile de verificare
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19.7 Alte funcţii utile

Informaţii generale

Această secţiune descrie câteva funcţii suplimentare ale iPlan RT care facilitează utilizarea
sistemului.

Informaţii despre iPlan

Faceţi clic pe logoul Brainlab din partea de jos a ecranului principal pentru a vedea informaţii
despre versiunea iPlan, despre Brainlab şi despre componentele iPlan instalate:

Figura 302 

Cum să schimbaţi utilizatorul

Etape

1. Faceţi clic pe logoul Brainlab.

2. Faceţi clic pe butonul Change User.

Dimensionarea axelor DVH:

Dacă doriţi mărirea volumului sau intervalului de doză afişat pe axele DVH, faceţi clic şi trageţi de-
a lungul săgeţilor din capătul axelor y şi x, până când graficul ajunge la intervalul dorit:

Figura 303 
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Valori prag în scalele de doză

Dacă doriţi afişarea unor praguri suplimentare în scala de doză sau doriţi îndepărtarea acestora,
poziţionaţi mouse-ul pe valoarea dorită a scalei de doză şi faceţi dublu clic cu butonul din stânga
al mouse-ului (un număr maxim de opt praguri pot fi afişate).
Puteţi atribui o prioritate de afişare mai are unui prag făcând dublu clic pe valoarea
corespunzătoare în stânga scalelor de doză.

Figura 304 

Utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului

Anumite funcţii se pot efectua utilizând butonul din dreapta al mouse-ului:
Pentru a deschide un meniu de context în etapa Treatment Planning, puteţi face clic dreapta pe:
• Planul de tratament
• Grupul de tratament
• Elementul de tratament

Alte funcţii utile
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19.7.1 Ecran de tratament de referinţă
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Ecran de referinţă

Alte funcţii utile
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20 DEFINIŢII ŞI
TERMINOLOGIE

20.1 Terminologie tratament

Izocentrul camerei

În general, acesta este punctul ţintă în care toate fasciculele se intersectează, indiferent de
unghiul mesei de tratament sau unghiul cadrului Linac.

Figura 305 

Alte izocentre

Se referă la PTV-urile localizate în ţesuturile pacientului care sunt poziţionate la izocentrul
camerei înainte de tratament.

Cadru

Braţul rotativ al acceleratorului liniar care conţine orificiul de ieşire al fascicolului de raze X se
numeşte cadru.

Unghi cadru

Direcţia standard pentru vizualizarea unghiului cadrului este în faţa acceleratorului liniar, şi privind
dinspre capătul caudal al mesei de tratament înspre capătul cefalic. De obicei, unghiurile cresc în
direcţia acelor ceasornicului, pornind de la 0°, când capul cadrului se află direct deasupra
pacientului. În funcţie de modelul şi configuraţia Linac, software-ul poate fi modificat să afişeze
scala IEC, DIN, IEC 61217 sau Varian. Alte setări sunt posibile, dar acestea trebuie definite la
producător. Dinspre partea de sus înspre dreapta:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (contrar sensului acelor de ceasornic)
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Unghiul mesei

Masa de tratament este definită de obicei cu 0° în poziţia sa de mijloc (implicită). Rotirea în sensul
acelor de ceasornic este definită ca utilizând unghiuri pozitive până la 90°, iar rotirea contra
sensului acelor de ceasornic cu unghiuri de la 359° la 270° (de la 0° la -90°). Configuraţiile
unghiurilor utilizate în centrul Dvs. de tratament pot fi diferite de cele arătate mai sus. La
momentul actual software-ul suportă scalele IEC, DIN, IEC 61217 şi Varian. Alte scale sunt
posibile, dar trebuie definite la producător. Dinspre stânga spre dreapta:
• IEC: 90°, 0°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• DIN: 270°, 0°, 90° (contrar sensului acelor de ceasornic)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (contrar sensului acelor de ceasornic)
• Varian: 270°, 180°, 90° (în sensul acelor de ceasornic)

Unghiul colimatorului

Capul Linac poate fi rotit pentru a schimba direcţia lamelor unui colimator cu lame multiple sau
pentru a roti un accesoriu. Această rotire este necesară pentru a obţine cea mai mică dimensiune
a câmpului de iradiere şi a menaja cât mai mult ţesut sănătos posibil de iradiere. În funcţie de
modelul şi configuraţia Linac, la momentul actual software-ul suportă scalele IEC, DIN, IEC 61217
şi Varian. Alte scale sunt posibile, dar trebuie definite la producător. Dinspre partea din faţă spre
dreapta:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (în sensul acelor de ceasornic)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (contrar sensului acelor de ceasornic)

Sisteme de coordonate

Sistemul de coordonate pentru datele localizate se bazează pe cadrul de referinţă furnizat de
localizatorul stereotactic. Cu toate acestea, pentru imaginile nelocalizate se utilizează acelaşi
sistem de coordonate ale pacientului precum ExacTrac. Mai jos este prezentată o comparaţie a
sistemelor standard de coordonate.

Figura 306 
Dacă sunt disponibil mai multe seturi de date localizate, asiguraţi-vă că selectaţi setul corect
pentru poziţia pacientului. Dacă pacientul sau localizatorul s-au deplasat între examinarea CT şi
tratament, de ex. prin modificarea poziţiei inelului pentru cap şi repetarea examinării pacientului,
sistemul de coordonate al setului de date creat anterior nu va mai fi valabil. Selectarea unui set de
date nevalid va conduce la poziţionarea greşită a pacientului.

Fascicul, Câmp

O unitate de iradiere cu cadru, masă şi unghi al colimatorului fix se numeşte fascicul sau câmp.
În general, scopul radioterapiei este reducerea dozei de iradiere a ţesutului normal în timp ce
maximizează doza la nivelul PTV. Pentru a obţine acest lucru, un fascicul este modelat conform
proiecţiei PTV-ului pe planul din izocentru, perpendicular pe fasciculul incident (afişat în
vizualizarea din perspectiva fasciculului [BEV]).

Terminologie tratament
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Distribuţia de doză care se conformează formei PTV-ului se poate obţine prin suprapunerea mai
multor fascicule similare. Pentru a reduce la minim doza primită de ţesuturile sănătoase,
fasciculele sunt poziţionate la distanţe cât mai mari posibil în trei dimensiuni. Însă, gradul de
libertate pentru poziţionarea unui fascicul poate fi restricţionat, datorită localizării unor structuri
sensibile (organe expuse riscurilor [OAR]). Brainlab recomandă să verificaţi blocarea izocentrului
în vizualizarea din perspectiva fasciculului.

Profilul aparatului

Acesta defineşte echipamentul (Linac, fălci, MLC-uri sau colimatoare conice) utilizat şi poate
conţine legături la unul (pentru algoritmul conurilor circulare sau MLC cu date referitoare la un
fascicul îngust) sau două (MLC cu date referitoare la un fascicul îngust sau date Monte Carlo)
profiluri de fascicule.

Profilul de doză/Profilul de fascicul

Conţine informaţii dozimetrice complete pentru o combinaţie specifică Linac-MLC-energie-radiaţie.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Creat pentru a obţine compatibilitatea
dintre diferite tipuri de echipamente de procesare a datelor.

Formatul de timp

Dacă nu este altfel specificat, formatul de timp utilizat peste tot în sistemul de planificare de
tratament iPlan RT este oo:mm:ss pentru ore (oo), minute (mm) şi secunde (ss). Orele sunt
afişate în sistemul de 24 de ore.

Unităţile liniare

Unităţile liniare sunt toate exprimate în mm.
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20.2 Terminologie IMRT

IMRT

Radioterapie cu modularea intensităţii.

Fascicule mici

Mici subdiviziuni ale unui fascicul cu intensităţi variabile.

CIAO

Evidenţierea zonei de iradiere completă; zona acoperită de către un singur fascicul observat în
vizualizarea perspectivei fasciculului şi utilizat ca punct de plecare pentru optimizare.

Restricţii

Limitări de doză (pozitiv; PRV şi/sau negativ; organe expuse riscurilor) care trebuie respectate de
către tratament.

Restricţia doză-volum

Restricţie ce limitează o combinaţie de doză şi volum la minim sau maxim x% din doză la y% din
volum.

Planificare inversă

Optimizarea fasciculelor mici prin respectarea restricţiilor tratamentului.

Hartă de fluenţă

Câmp virtual cu toate fasciculele mici ale unui fascicul.

Secvenţierea lamelor

Calcularea deplasării lamelor pentru a obţine harta de fluenţă dorită.

Segment

O stare unică a poziţiilor lamelor; cumularea tuturor segmentelor rezultă într-o hartă de fluenţă.

Secvenţierea dinamică a lamelor

Secvenţiere a lamelor care utilizează deplasarea dinamică a lamelor în timpul administrării dozei;
toate segmentele sunt administrate în timp de fasciculul este pornit.

Secvenţierea Step-and-Shoot a lamelor

Secvenţierea lamelor alternează între deplasarea lamei şi administrarea dozei; primul segment
este setat, apoi fasciculul este pornit.

Terminologie IMRT
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Efectul Tongue-and-Groove

Problemă de secvenţiere a lamelor datorată suprapunerii lamelor.

Pierdere prin lame

Pierdere prin transmisie prin lame.

Pierdere printre lame

Pierdere între lame învecinate.

Transmisie MLC

Radiaţie transmisă prin MLC (valoarea medie care include pierderea prin lame şi între lame).
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21 ANEXĂ
21.1 Contextul fuziunii imaginilor

Informaţii generale

Algoritmul de fuziune a imaginilor utilizat în iPlan RT Image este un algoritm complet automat,
bazat pe intensitate, capabil să înregistreze şi să fuzioneze seturi de imagini medicale, indiferent
de modalitatea imagistică şi de orientarea de scanare a seturilor de imagini.
Pentru a fi înregistrate, obiectele nu trebuie accentuate în cele două seturi de imagini şi nu trebuie
stabilite repere. Metoda este capabilă să înregistreze orice modalitate, indiferent de orientarea
seturilor de imagini. Presupunând că obiectul afişat în seturile de imagini se comportă precum un
corp rigid, trebuie determinaţi şase parametri de transformare (trei grade de libertate pentru
transpunere, respectiv rotire) pentru a fuziona cu succes seturile de imagini.
Pentru fiecare voxel al primului set de imagini, iPlan RT Image calculează poziţia voxelului
corespondent al celui de-al doilea set de imagini. Apoi, este calculată o măsură a similarităţii din
secvenţa tuturor perechilor de voxeli obţinute. Măsurătoarea robustă de tip „Informaţii reciproce”
reprezintă criteriul cel mai bun care obţine rezultate satisfăcătoare în aproape toate cazurile.
Practic, algoritmul încearcă să determine parametrii de transformare dintre seturile de imagini
pentru a obţine o similaritate maximă. O abordare de tip multi-rezoluţie reduce timpul de calcul şi
riscul de convergenţă la un maximum local.
Algoritmul este inspirat parţial din „A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information” (O abordare piramidală a fuziunii de imagini sub-pixelate pe baza informaţiilor
reciproce) şi din „Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (Înregistrarea 3D
automată a imaginilor RM şi CT ale capului) (consultaţi referinţele [1, 2]).
O altă abordare uşor diferită, deşi interesantă, este descrisă în „Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information” (Înregistrarea multi-modală a volumelor prin maximizarea
informaţiilor reciproce) (consultaţi referinţa [3]).

Seturile de imagini pot conţine scanări ale aceluiaşi obiect (de exemplu, capul pacientului),
cu rezoluţii, orientări şi direcţii de scanare posibil diferite. Se presupune că se cunosc
dimensiunea pixelilor şi distanţele dintre secţiuni ale ambelor seturi de imagini. Algoritmul
potriveşte seturile de imagini determinând gradul cu care trebuie transpus şi rotit un set de
imagini în raport cu celălalt.

Transformare rigidă

Iniţial, există două imagini 3D ale aceluiaşi obiect (de exemplu, capul pacientului). Presupunând
că nu există distorsiuni, o anumită transformare rigidă a celei de-a doua imagini ar trebui să o
alinieze perfect pentru înregistrare cu prima imagine. Din acest moment, primul set de imagini se
numeşte set de referinţă, iar cel de-al doilea set de imagini se numeşte setul test. Indicii r şi t se
referă la cantităţile setului de referinţă, respectiv ale setului test.
Cei şase parametri ai unei transformări rigide RT (această abreviere poate reprezenta fie
„transformarea rigidă”, fie „rotaţia-translatarea”) sunt furnizaţi de cele trei unghiuri de rotaţie φx,
φy, φz şi de un vector de translatare (tx, ty, tz)T.
Parametrii rotaţionali formează o matrice de rotaţie ortogonală,
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vectorul de translatare este redat de T. Întrucât dimensiunile voxelului imaginilor pot fi diferite,
acest lucru trebuie corectat prin înmulţire cu raportul dimensiunilor voxelului.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Dacă această transformare se aplică unei anumite poziţii (xt, yt, zt)T din setul test, transformarea
sa omoloagă este indicată în setul de referinţă.

xr

yr

zr

R
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Histogramă fuzionată

Histograma fuzionată reprezintă o generalizare bidimensională a histogramei unei imagini
obişnuite. Aceasta depinde de două imagini şi de o transformare RT (arbitrară, dar fixă) între
acestea.
Pentru fiecare voxel (xt, yt, zt)T al setului test, se calculează voxelul corespondent (xr, yr, zr)T al
setului de referinţă. Fiecare asemenea pereche de voxeli contribuie la histograma fuzionată
conform intensităţilor acestora It şi Ir. Nu uitaţi: coordonatele xr, yr, zr nu sunt neapărat numere
întregi. Este foarte posibil ca acest punct să fie localizat undeva între reţeaua de voxeli a setului
de referinţă. Prin urmare, intensitatea Ir în acest punct trebuie să fie interpolată din intensităţile
voxelilor înconjurători. Voxelii setului test ai căror omologi nu se situează în setul de referinţă sunt
excluşi din calculul histogramei fuzionate.

Măsurătorile similarităţii

Măsurătorile similarităţii reprezintă scheme de calcul care consideră histograma fuzionată drept
sursă de informaţii şi au ca rezultat un singur număr. Acest număr unic ar trebui să reprezinte
calitatea unei anumite transformări pentru care s-a calculat histograma fuzionată. Pentru o „bună”
transformare, acest număr trebuie să fie mai mare decât cel pentru o transformare „ineficientă”. În
cele din urmă, pentru o transformare care reuşeşte să înregistreze imaginile, acest număr trebuie
să atingă un maximum.
În funcţie de tipul de relaţie dintre seturile de imagini, pot fi utilizate diverse măsurători ale
similarităţii. Cel mai simplu caz îl reprezintă o relaţie identică. În acest caz, seturile de imagini sunt
identice, dar nu sunt rotite şi translatate unul faţă de celălalt. De exemplu, două scanări CT ale
aceluiaşi pacient sunt imagini cu o relaţie aproape identică. În acest caz, se poate utiliza suma
negativă a diferenţelor de intensitate la pătrat drept măsură a similarităţii.
Relaţiile mai generale necesită măsurători ale similarităţii mai sofisticate. Pentru relaţii rafinate, se
poate utiliza coeficientul de corelaţie. Relaţiile funcţionale necesită (cel puţin) utilizarea criteriului
Woods [4] (acest criteriu este croit pentru fuziunea RM în PET, unde relaţia este apropiată de cea
funcţională) sau a raportului de corelaţie [5]. Informaţiile reciproce [6, 7] şi conexele acestora
reprezintă cele mai sofisticate măsurători ale similarităţii şi pot trata aproape fiecare relaţie.

Optimizare

O măsurătoare a similarităţii este un mecanism care atribuie un număr real (valoarea acestuia)
transformării RT utilizate pentru calculul histogramei fuzionate. Prin urmare, o măsurătoare a
similarităţii poate fi privită ca o funcţie S a celor şase parametri de transformare φx, φy, φz şi tx, ty,
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tz. Aceşti parametri sunt combinaţi pentru a forma vectorul de parametru p, în timp ce vectorul
parametrului optim cu care imaginile trebuie să corespundă este denotat de p*.
iPlan RT Image intenţionează să determine aceşti parametri optimi de transformare.
Presupunând că se utilizează o măsurătoare a similarităţii „rezonabilă”, funcţia S trebuie să ia în
considerare un maximum global la p*. Cu alte cuvinte: S(p*) ≥ S(p) pentru toate p admisibile.
iPlan RT Image caută acest vector de parametru optim utilizând o versiune modificată a unui
algoritm al modelului de căutare. Cu toate acestea, funcţia S este extrem de costisitoare pentru
evaluarea unui anumit p în ceea ce priveşte timpul de calcul (întreaga histogramă fuzionată
trebuie calculată pentru o singură evaluare). Prin urmare, este necesară o strategie de optimizare
care să utilizeze cât mai puţine evaluări ale S posibil. Ideea de bază o reprezintă construirea unei
serii de aproximări uşor de evaluat (aşa numitele surogate) ale S şi maximizarea, în schimb, a
aproximărilor. Seria maximizatorilor aproximărilor se apropie de obicei rapid de p*.

Rezoluţie multiplă

Algoritmul de optimizare sugerat funcţionează numai dacă p0 iniţial presupus este deja aproape
de p* optim. Acest lucru se datorează unui alt obstacol în ceea ce priveşte măsurătoarea
similarităţii S – existenţa unui număr mare posibil al maximumului local. Este foarte probabil ca
algoritmul să se poată bloca într-un asemenea maximum, ducând la parametri incorecţi de
transformare. Din păcate, algoritmii mai robuşti capabili să găsească maximumul global necesită,
de obicei, timpi de calcul mari şi prohibitivi.
O soluţie la această dilemă este o abordare multi-rezoluţie. Aceasta se bazează pe observaţia că
maximumul local tinde să fie eliminat din rezoluţiile de slabă calitate, lăsând numai
comportamentul global al măsurătorii similarităţii. Acest lucru este exploatat prin construirea unei
serii (piramide) de imagini 3D cu rezoluţie crescătoare.

Figura 307 
În rezoluţia de cea mai slabă calitate, relativ puţini voxeli trebuie comparaţi pentru calculul
histogramei fuzionate. Prin urmare, timpul de calcul este redus. Un optimizator standard foarte
robust poate fi utilizat pentru soluţionarea problemei de optimizare corespunzătoare. Acesta poate
obţine un vector parametru.
În următorul pas, rezoluţia este mărită, iar vectorul obţinut este utilizat drept valoare de început
pentru o nouă optimizare. La o anumită rezoluţie se trece la strategia de optimizare descrisă mai
sus, care utilizează surogate. Abordarea multi-rezoluţie duce la un algoritm extrem de rapid şi de
robust care este capabil să corecteze înregistrări greşite iniţiale ordin mare, întrucât aproape tot
efortul este realizat pentru rezoluţiile de cea mai slabă calitate.
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21.2 Contextul segmentării obiectelor
21.2.1 Calcularea volumelor şi interpolarea

Calcularea volumelor

Calcularea volumului se bazează pe principiul lui Cavalieri. Prin urmare, volumul unei secţiuni nu
depinde numai de secţiunea în sine, ci şi de secţiunile cu care se învecinează. Acest lucru
înseamnă, de asemenea, că prima şi ultima secţiune contribuie mai puţin (dar, de obicei, mai mult
de jumătate) la întregul volum.

Interpolation

Interpolarea formelor se realizează prin interpolarea distanţelor cu semn, o metodă bine
cunoscută şi larg acceptată.

Figura 308 
Aşa cum este prezentată în exemplul de mai jos, interpolarea este mai precisă cu cât este mai
mare suprapunerea secţiunilor sursă care iau parte la interpolare. Acolo unde nu există
suprapunere, forma interpolată este goală.

Figura 309 
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21.2.2 Rezoluţia obiectelor segmentate şi dimensiunea pensulei

Rezoluţia obiectului

Rezoluţia generală pentru obiectele segmentate depinde de nivelul secţiunii. Pentru majoritatea
obiectelor, aceasta este setată la 0,25 pixeli, direcţia scanării fiind egală cu grosimea secţiunii. Cu
toate acestea, tipurile de structurilor mai mari, cum ar fi oasele, le este atribuită o valoare de 1
pixel pe secţiune.

Brush Size

Diametrul pensulei poate fi setat între 1 şi 200 de pixeli pe obiect. Dacă rezoluţia obiectului este
de două ori mai fină decât rezoluţia setului de imagini (aceasta este cea implicită pentru
majoritatea organelor), pensula acoperă un maximum de 100 de pixeli pe imagine.
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21.2.3 SmartShaper

Informaţii generale

SmartShaper (vezi p. 134) este un instrument avansat pentru deformarea 3D directă a obiectelor
din anatomia pacientului în trei dimensiuni. Similar segmentării atlasului care adaptează un set de
date ale pentru a se potrivi setului de date ale pacientului, SmartShaper dispune o reţea invizibilă
de puncte de control peste obiectul care va fi adaptat. Reţeaua de puncte de control este apoi
ajustată automat utilizând fuziunea elastică. 

Ajustarea dimensiunii obiectelor

Utilizatorul poate împinge sau trage în mod interactiv punctele de control deplasând pensula
ajustabilă peste zona obiectului. Pe măsură ce reţeaua este deformată, la fel este şi obiectul
corespondent, întrucât acesta din urmă este conectat la reţea în toate cele trei dimensiuni (axială,
coronală, sagitală). Utilizând o pensulă de dimensiuni mai mici, numărul de puncte ale reţelei
calculate va creşte şi, astfel, va creşte şi sensibilitatea. Dacă pensula este setată la o dimensiune
mai mare, ajustările devin mai brute. SmartShaper poate fi utilizat şi în afara obiectului într-o
manieră de tragere. Aceasta funcţionează întrucât pensula deformează spaţiul în care este
încastrat obiectul. O simplă comparaţie ar putea fi efectuată cu ajutorul unei imagini pictate pe un
balon. Dacă doriţi să trageţi sau să împingeţi balonul, imaginea de pe balon s-ar comprima sau
dilata în mod corespunzător.
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21.2.4 SmartBrush

Informaţii generale

SmartBrush (consultaţi p. 119) este un instrument de interpolare care permite conturarea rapidă
a ţintei pe baza unui algoritm ajustabil de detectare pe bază de prag. Este posibilă identificarea
imediată şi automată a marginilor obiectului, precum şi modificarea manuală a obiectelor sau a
structurilor. 

Conturarea automată a ţintei

Atunci când efectuaţi o conturare automată a ţintei pentru structuri complexe, SmartBrush
funcţionează detectând pragurile valorilor de gri ale conturului selectat din prima şi ultima
secţiune, interpolând apoi liniar secţiunile intermediare, furnizând o reconstrucţie a volumelor 3D.
Dimensiunea instrumentului poate fi modificată pentru a mări sensibilitatea şi pentru a detecta
chiar şi diferenţele valorilor de gri ale minutelor pare. Combinarea interpolării automate şi a
setărilor sensibilităţii pensulei fac din acest instrument unealta ideală pentru conturarea sau
actualizarea structurilor complexe cu un bun contrast al imaginilor.
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21.2.5 Segmentarea pragului

Valori implicite

Obiect Valoare min./max. Nr. de componente Obiect mască

Vase
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 Cavitate craniană

Bone
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- Casetă de delimitare

Plămâni
• Min.: -991
• Max.: -303

1 Casetă de delimitare
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21.3 Contextul valorilor standard de asimilare
21.3.1 Calcularea valorilor standard de asimilare (SUV)

Informaţii generale

Implementarea calculului valorilor standard de asimilare în scanările PET în aplicaţia software
iPlan RT Image se bazează pe următoarele publicaţii:
“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.”

Calculul SUV

Valorile standard de asimilare se calculează utilizând următoarea formulă:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Concentraţia radioactivităţii se măsoară cu ajutorul scanerului PET, unitatea sa fiind Bq/ml.
Factorul scală se calculează după cum urmează:

Valoare Descriere Etichetă DICOM corespunzătoare

w Greutatea pacientului [kg] PatientsWeight
d Doza totală injectată [Bq] RadionuclideTotalDose
f Decay factor DecayFactor
ti Durata injecţiei [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Durata scanării [s] AcquisitionTime

ë Timpul de înjumătăţire a radionucli-
zilor [s]

RadionuclideHalfLife
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21.4 Context iHelp
21.4.1 iHelp – Modul de funcţionare

Informaţii generale

Aplicaţia software iHelp instalată pe sistemul clientului (client) apelează severul iHelp prin portul
443 sau 17002. Ambele sunt conexiuni externe, dar portul 17002 este mai rapid. Cu fiecare apel
clientul încearcă să stabilească un tunel SSL.
• Pentru a accesa clientul, un inginer din cadrul departamentului de asistenţă al Brainlab se va

conecta mai întâi la serverul iHelp utilizând, de asemenea, un tunel SSL.
• Serverul iHelp combină cele două tuneluri, iar inginerul de asistenţă al Brainlab poate accesa

clientul.

Cerinţele de instalare

Nu trebuie să operaţi modificări ale setărilor firewall-ului dvs. (cu excepţia cazului în care aţi dori
să-i furnizaţi personalului de asistenţă al Brainlab o conexiune mai rapidă la clientul dvs.).
Dacă firewall-ul dvs. permite deja realizarea de conexiuni la Internet din interiorul reţelei dvs.,
iHelp va putea furniza asistenţă la distanţă.
Trebuie să porniţi iHelp pe client. În caz contrar, asistenţa Brainlab nu va avea acces.
Nu se transferă date ale pacienţilor.
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