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1 SPLOŠNE INFORMACIJE
1.1 Kontaktni podatki in pravne informacije
1.1.1 Kontaktni podatki

Podpora

Če podatkov, ki jih potrebujete, ne najdete v tem priročniku ali če imate dodatna vprašanja ali
težave, se obrnite na podporo podjetja Brainlab:

Regija Telefon E-pošta

Združene države Amerike in
Kanada

Tel.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Azija, Avstralija, Ev-
ropa

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

support@brainlab.comLatinska Amerika
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Faks: +55 11 33 55 33 79

Japonska
Tel.: +81-3-3769-6900
Faks: +81-3-3769-6901

Francija in francosko govo-
reče regije Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Povratne informacije

Kljub natančnemu pregledu so v tem priročniku lahko napake.
Če imate predloge za izboljšanje tega priročnika, nam pišite na naslov
oncology.manuals@brainlab.com.

Izdelovalec

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.1.2 Pravne informacije

Avtorske pravice

V tem priročniku so zaupne informacije, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Brez izrecnega
pisnega dovoljenja podjetja Brainlab tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati ali prevajati.

Blagovne znamke Brainlab

• BrainSCAN™ je blagovna znamka podjetja Brainlab AG.
• iPlan® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali v Združenih

državah.
• m3® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG.

Blagovne znamke, ki ne pripadajo podjetju Brainlab

• Adobe® in Acrobat® sta registrirani blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® registrirana blagovna znamka podjetja Medical Intelligence GmbH.
• Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® in Windows® sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

Oznaka CE

• Oznaka CE0123 pomeni, da je iPlan RT podjetja Brainlab v skladu z osnovni-
mi zahtevami Direktive o medicinskih pripomočkih.

• V skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih (Direktiva Sveta 93/42/EGS) je
iPlan RT izdelek razreda II b.

Navodila za odstranjevanje

Električno in elektronsko opremo zavrzite v skladu z zakonskimi predpisi. Za informacije o direktivi
o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) obiščite spletno mesto: 
www.brainlab.com/weee

Prodaja v ZDA

V skladu z zveznim zakonom v ZDA lahko to napravo prodajajo le zdravniki.

Predvideni uporabniki

Naprava iPlan RT je namenjena zdravstvenim strokovnjakom (medicinskim fizikom, radiolog
onkologom, dozimetristom, zdravnikom itd.) z zadostnim poznavanjem angleškega tehničnega
besedišča, povezanega z medicinsko fiziko in medicinskim slikanjem, ki bodo znali uporabljati
uporabniški vmesnik naprave iPlan RT.

Skladnost z mednarodnimi standardi

Sistem za načrtovanje zdravljenja iPlan RT 4.5 je zasnovan in izdelan v skladu s temi
mednarodnimi standardi: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366 in IEC 13485.
Sistem iPlan RT 4.5 in spremljajoča dokumentacija sta bila testirana v skladu z IAEA-
TECDOC-1540, 5. poglavje, Testi tipa.

Kontaktni podatki in pravne informacije
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Dodatne informacije je mogoče dobiti na zahtevo.

Jezikovne informacije

Vsi uporabniški priročniki Brainlab so izvirno napisani v angleščini.

Garancija

Garancije ne veljajo za izdelke, ki so bili poškodovani zaradi nesreč, nepravilne uporabe,
neustrezne ponovne namestitve ali neustrezne embalaže v primeru vračila. Garancije ne
veljajo za sestavne dele izdelka, ki so bili spremenjeni ali zamenjani brez pisnega
pooblastila podjetja Brainlab.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli v tem priročniku

Opozorila

Opozorila so označena s trikotnimi opozorilnimi simboli. Vsebujejo pomembne varnostne
informacije o možnih poškodbah, smrti in drugih resnih posledicah, povezanih z
nepravilno uporabo opreme.

Previdnostna opozorila

Previdnostna opozorila so označena z okroglimi simboli za previdnost. Vsebujejo
pomembne varnostne informacije o morebitnih težavah z napravo. Te težave so na primer
nepravilno delovanje naprave, okvara naprave, poškodbe naprave ali druga materialna
škoda.

Opombe

OPOMBA: opombe so zapisane v ležeči pisavi in označujejo dodatne uporabne namige.
 

Simboli
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1.3 Predvidena uporaba
1.3.1 Uporaba sistema

Indikacije za uporabo

iPlan RT je sistem za načrtovanje zdravljenja z obsevanjem in je namenjen uporabi pri
stereotaktičnem, konformalnem, računalniško načrtovanem obsevanju z linearnim
pospeševalnikom za zdravljenje kranialnih in ekstrakranialnih poškodb ter poškodb glave in vratu.

Previdno ravnanje s strojno opremo

Sestavni deli sistema in pomožni inštrumenti vsebujejo natančne mehanske dele. Z njimi
ravnajte previdno.

Sestavne dele sistema in pomožne inštrumente naj upravlja samo usposobljeno
zdravstveno osebje.

Pravilna uporaba

Aplikacije za načrtovanje Brainlab so zasnovane izključno za omogočanje dodatne pomoči
zdravstvenemu osebju. Niso nadomestek ali zamenjava za izkušnje uporabnika, niti ne
izpodbijajo odgovornosti uporabnika v času njihove uporabe.

Namestitev

Če je sistem povezan z lokalnim omrežjem (LAN), Brainlab priporoča, da namestite programsko
opremo za zaščito pred zlonamernimi programi (npr. program za iskanje virusov) in posodabljajte
njene definicijske datoteke.
Upoštevajte, da nastavitve programske opreme za zaščito pred zlonamernimi programi lahko
vplivajo na učinkovitost delovanja sistema; če na primer nadzorujete vsak dostop do datoteke, se
lahko podatki bolnika nalagajo in shranjujejo počasneje. Zato Brainlab priporoča, da onemogočite
sprotno pregledovanje in iskanje virusov izvajajte izven ordinacijskega časa.
Posodobitve operacijskega sistema (sprotne popravke) ali programske opreme tretjih oseb
nameščajte izven ordinacijskega časa in v preskusnem okolju, da preverite, ali sistem Brainlab
pravilno deluje. Sprotne popravke redno posodabljajte. Brainlab nadzoruje izdane sprotne
popravke za sistem Windows in lahko zazna morebitne težave pri določenih posodobitvah.
Če pride do težav s sprotnimi popravki operacijskega sistema, se obrnite na podporo podjetja
Brainlab.

Preverjanje verodostojnosti

Pred zdravljenjem bolnika preverite verodostojnost vseh informacij, ki jih vnesete v sistem
in ki jih iz sistema prejmete.

Odločitev o zdravljenju bolnika z radioterapijo/radiokirurgijo naj sprejme izkušen
nevrokirurg ali radiolog onkolog. Odločitev mora temeljiti na njihovem znanju in
predhodnih izkušnjah ter izmerjeni natančnosti sistema iPlan RT.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4 Združljivost z medicinskimi pripomočki

Omejitve za strojno opremo

Ne uporabljajte strojne opreme, ki v spodnjih razdelkih ni navedena kot združljiva s
sistemom iPlan RT. V nasprotnem primeru bolnik morda ne bo pravilno poravnan, kar
lahko povzroči hude poškodbe bolnika.

Uporabnik ne sme spreminjati strojne opreme sistema. Podjetje Brainlab ne odgovarja za
spremembe v sistemu. Upoštevati je treba lokalne predpise.

Omejitve za programsko opremo

Če želite doseči najboljše delovanje sistema, vzporedno s sistemom ne izvajajte drugih aplikacij
iPlan RT.

Združljivost z medicinskimi pripomočki
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1.4.1 Medicinski inštrumenti Brainlab

Združljivi medicinski inštrumenti Brainlab

iPlan RT je združljiv z:

Medicinska strojna oprema
Brainlab

Komentar

CT/rentgenski lokalizator in tarčni
nameščevalnik

CT/rentgenski lokalizator Brainlab (sistemu Brainlab/podpora
za
glavo Radionics BRW-HR/UCHR/podpora za glavo z G-okvi-
rjem Leksell)
Lokalizator za SRS CT/angiografijo brez okvirja in tarčni na-
meščevalnik Brainlab
Lokalizator za glavo in vrat ter tarčni nameščevalnik (sistem
za glavo in vrat Brainlab)
Radionics BRWLF (podpora za glavo Radionics BRW-HR/
UCHR)
CT indikator Leksell, 9 palic (podpora za glavo z G-okvirjem
Leksell)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Lokalizator za SRS CT/angiogra-
fijo brez okvirja in tarčni name-
ščevalnik Združena CT lokalizator in naprava za namestitev bolnika, ki

omogočata prilaganje računalniško ustvarjenih izpisov za la-
sersko poravnavo

Lokalizator za glavo in vrat ter
tarčni nameščevalnik za uporabo
s sistemom za zdravljenje glave
in vratu

Stereotaktični tarčni nameščeval-
nik

Tarčni nameščevalnik Brainlab
Klasični tarčni nameščevalnik Brainlab

Tarčni nameščevalnik za podporo
za glavo Leksell

Univerzalni podaljšek za obseval-
no mizo SRS brez okvirja

Stereotaktični sestavni deli za radiokirurgijo Brainlab brez
okvirja

Vrhnji del mize za slikanje Brain-
lab

Podaljšek brez okvirja za vrhnji
del mize za slikanje (ICT) Brain-
lab

Izvažanje DICOM RT je na voljo samo za nelokalizirane podatkovne nize in podatkovne nize,
lokalizirane s strojno opremo Brainlab.

S tem medicinskim pripomočkom lahko uporabljate samo zgoraj navedene medicinske
pripomočke Brainlab. Uporaba medicinskih pripomočkov, ki jih ni odobrilo podjetje
Brainlab, lahko negativno vpliva na varnost in/ali učinkovitost tega medicinskega
pripomočka in ogrozi varnost bolnika, uporabnika in/ali okolja.

S sistemom iPlan RT uporabljajte samo inštrumente in rezervne dele, ki jih je odobrilo
podjetje Brainlab. Uporaba nepooblaščenih inštrumentov/rezervnih delov lahko negativno
vpliva na varnost in/ali učinkovitost medicinskega pripomočka in ogrozi varnost bolnika,
uporabnika in/ali okolja.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4.2 Medicinska programska oprema Brainlab

Pooblastilo

Programsko opremo lahko v sistem Brainlab namešča samo pooblaščeno osebje podjetja
Brainlab. Ne nameščajte ali odstranjujte programov.

Združljiva medicinska programska oprema Brainlab

iPlan RT je združljiv s spodnjimi aplikacijami medicinske programske opreme podjetja Brainlab
AG.

Programska oprema
Brainlab

Različica Komentar

Brainlab Elements –
potek dela pri izdelavi
obrisov v radioterapiji

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 lahko bere podatke xBrain, ki so za-
pisani s programom Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Sistem za namestitev bolnika Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT je združljiv s platformo strežnika iPlan
NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Uporablja se za načrtovanje zdravljenja z radiote-
rapijo in radiokirurgijo. Podatke, načrtovane s pro-
gramoma iPlan RT Dose 3.0 in 4.0, lahko uvozite
v program iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Uporablja se za načrtovanje zdravljenja z radiote-
rapijo in radiokirurgijo. Podatke, načrtovane s pro-
gramom iPlan RT Image, lahko uvozite v pro-
gramsko opremo za načrtovanje zdravljenja
iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Uporablja se za izvoz posnetkov v delovno posta-
jo iPlan.

Programska oprema
uporabniškega vmesni-
ka m3 podjetja Brainlab

3.0
Uporabniški vmesnik, ki se uporablja za m3 na li-
nearnem pospeševalniku Siemens Primus/Oncor/
Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 lahko bere načrte, napisane s programi iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT Image/
Dose 4.0 in iPlan RT Image/Dose 4.1. Nekatere različice programske opreme ne morejo prebrati
načrtov zdravljenja, ki so bili ustvarjeni v novejših različicah.
• Aplikacije iPlan niso združljive z novejšimi različicami.
• Načrtov zdravljenja, ustvarjenih s programsko opremo BrainSCAN podjetja Brainlab, ni

mogoče naložiti v iPlan RT.
Spodnja programska oprema lahko prebere načrte, shranjene v programu iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Združljivost z medicinskimi pripomočki
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Funkcije »Transfer DICOM to R&V« (DCM2RV) ne uporabljajte s programom iPlan RT 4.5.x,
saj ta od te različice programske opreme naprej ni več podprta.

Druga programska oprema Brainlab

Če uporabljate različice programske opreme, ki niso navedene zgoraj, se za pojasnila o
združljivosti z napravami Brainlab obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Nameščate in uporabljate lahko samo medicinsko programsko opremo Brainlab, ki jo
odobri podjetje Brainlab.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4.3 Medicinski pripomočki drugih proizvajalcev

Združljivi medicinski pripomočki drugih proizvajalcev

iPlan RT je združljiv s spodnjimi medicinskimi pripomočki drugih proizvajalcev. Za več informacij
se obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju Brainlab.

Medicinski pripo-
moček

Model Izdelovalec

Sistem BodyFIX
Lokalizator BodyFIX 20

Medical Intelligence
Lokalizator BodyFIX 14

CT indikator Leksell 9 palic, za uporabo z naglavnim obročem Lek-
sell Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Za uporabo na podpori za glavo Radionics
BRW-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Širok Varian

Varian IGRT Ozek Varian

iBEAM evo

iBEAM evo podaljšek 415

ELEKTA

iBEAM evo podaljšek 650

iBEAM evo podaljšek H&N

iBEAM evo pod-
aljšek brez okvi-
rja

Združljiva strojna oprema
Brainlab:
• Lokalizator za glavo in vrat

ter tarčni nameščevalnik
• Lokalizator za SRS CT/

angiografijo brez okvirja in
tarčni nameščevalnik

• Sistem maske SRS brez
okvirja

Za več informacij se obrnite
na strokovnjaka za podporo
pri podjetju Brainlab.

• iPlan RT lahko izvaža podatke v vse večje sisteme R&V. Več informacij je na voljo v razdelku
str. 375.

• Izvažanje DICOM RT je na voljo samo za nelokalizirane podatkovne nize in podatkovne nize,
lokalizirane s strojno opremo Brainlab.

• Za podrobnosti o podprtih kombinacijah linearnega pospeševalnika in MLC-ja se obrnite na
trgovskega zastopnika ali osebje za podporo pri podjetju Brainlab.

Drugi medicinski pripomočki drugih proizvajalcev

Oblika in geometrija strojne opreme drugih proizvajalcev se lahko spremenita. Uporabnik
mora preveriti združljivost strojne opreme katerega koli drugega proizvajalca s sistemom
iPlan RT, tudi če je v tem uporabniškem priročniku navedeno, da je ta programska oprema
združljiva s tem sistemom.

Uporaba medicinskih pripomočkov, ki jih ni odobrilo podjetje Brainlab, lahko negativno
vpliva na varnost in/ali učinkovitost pripomočkov in ogrozi varnost bolnika, uporabnika
in/ali okolja.

Združljivost z medicinskimi pripomočki
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1.4.4 Programska oprema drugih proizvajalcev

Pooblastilo

Programsko opremo lahko v sistem Brainlab namešča samo pooblaščeno osebje podjetja
Brainlab. Nameščate ali odstranjujete lahko samo programsko opremo za zaščito pred
zlonamernimi programi in posodobitve sprotnih popravkov za operacijski sistem.

Združljiva programska oprema drugih proizvajalcev

iPlan RT je združljiv s spodnjimi operacijskimi sistemi drugih proizvajalcev:

Operacijski sistem

Windows XP Professional (32- in 64-bitni)

Windows 2003 Server (32-bitni)

Windows 2003 Server R2 (64-bitni)

Windows 2008 Server (64-bitni)

Windows 7 Ultimate (64-bitni)

Windows 8.1 Pro (64-bitni)

Za podrobnosti o združljivosti servisnih paketov se obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju
Brainlab.
V upravitelju naprav v sistemu Windows XP morajo biti onemogočeni vsi gonilniki za kasete.
iPlan RT je lahko nameščen samo v zgoraj navedene izdane različice operacijskih sistemov.

S sistemom iPlan RT lahko uporabljate samo programsko opremo, ki jo odobri podjetje
Brainlab. Uporaba programske opreme drugih proizvajalcev (razen programske opreme za
zaščito pred neželenimi programi in posodobitvami sprotnih popravkov za operacijski
sistem) in ki je podjetje Brainlab ni odobrilo, lahko negativno vpliva na učinkovitost
sistema iPlan RT.

Programska oprema drugih proizvajalcev na isti delovni postaji

Skupaj s programom iPlan RT lahko v isto delovno postajo naložite in z njo zaženete spodaj
navedeno programsko opremo:

Programska oprema Različica Komentar

RayStation, proizvajalec: Ray-
Search Laboratories AB Od 4.7 naprej Sistem za načrtovanje zdrav-

ljenja za radioterapijo

Vgrajena programska oprema drugih proizvajalcev

Uvedba protokola DICOM podjetja Brainlab temelji na knjižnici MERGE DICOM. Za podrobne
informacije o skladnosti protokola DICOM si oglejte izjavo o skladnosti protokola DICOM za
sistem drugega proizvajalca in izjavo o skladnosti protokola DICOM za sistem podjetja Brainlab
na spletnem mestu www.brainlab.com.

• Podprta je oblika zapisa RTPConnect (glejte izjavo o skladnosti za RTPConnect 8.30
(13.7.2005) in specifikacije vmesnika RTPConnect (1.8.2007)).

• Ta programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group in družbe
Sun Microsystems Inc.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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• Uvedba pregledovalnika datotek PDF podjetja Brainlab temelji na knjižnici PDF Direct/PDF
Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT uporablja izvajalno okolje Java 1.6 (ali novejšo različico). Ko zaženete iPlan RT, se
strinjate, da vas zavezujejo pogoji ustreznih licenčnih pogodb.

Združljivost z medicinskimi pripomočki
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1.4.5 Medicinska programska oprema drugih proizvajalcev

Pooblastilo

Programsko opremo lahko v sistem Brainlab namešča samo pooblaščeno osebje podjetja
Brainlab. Nameščate ali odstranjujete lahko samo programsko opremo za zaščito pred
zlonamernimi programi in posodobitve sprotnih popravkov za operacijski sistem.

Združljiva medicinska programska oprema drugih proizvajalcev

iPlan RT je združljiv s spodnjimi aplikacijami medicinske programske opreme podjetja
RaySearch:

Programska oprema Različica Komentar

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 pretvori načrte
zdravljenja, ustvarjene s siste-
mom iPlan RT 4.5 Dose ali s
katerim koli drugim sistemom
za načrtovanje zdravljenja dru-
gih proizvajalcev v ustrezne
načrte VMAT (Volumetric Mo-
dulated Arc Therapy).

Ostala programska oprema drugih proizvajalcev

Če uporabljate različice programske opreme, ki niso navedene zgoraj, se za pojasnila o
združljivosti z napravami Brainlab obrnite na podporo podjetja Brainlab.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.5 Usposabljanje in dokumentacija

Usposabljanje Brainlab

Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo, se morajo pred uporabo sistema vsi uporabniki
udeležiti programa usposabljanja, ki ga vodi predstavnik podjetja Brainlab.

Odgovornost

Sestavne dele sistema iPlan RT in pomožne medicinske pripomočke lahko upravljajo samo
usposobljeni zdravstveni delavci.

Usposabljanje in dokumentacija
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1.5.1 Dokumentacija

Branje uporabniških priročnikov

Uspešno in varno zdravljenje z uporabo programske opreme za načrtovanje Brainlab zahteva
natančno načrtovanje postopkov.
Zato je pomembno, da:
• pred uporabo sistema pozorno preberete ustrezne uporabniške priročnike;
• omogočite neprekinjen dostop do teh uporabniških priročnikov.

Razpoložljivi uporabniški priročniki

Uporabniški priročnik Vsebina

Uporabniški priročnik za kli-
nične postopke Podrobna navodila za uporabo aplikacij za načrtovanje iPlan RT.

Uporabniški priročnik za pro-
gramsko opremo (Physics
Administration)

Podrobna navodila za uporabo aplikacije Physics Administrati-
on.

Tehnični referenčni priročnik
(Brainlab Physics)

Podrobne informacije o merjenju podatkov o žarku, zagotavljanju
kakovosti in algoritmih odmerka, ki se uporabljajo v programski
opremi za načrtovanje zdravljenja z radioterapijo podjetja Brain-
lab.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.6 Sistem iPlan RT in strojna oprema drugih
proizvajalcev

Splošne informacije

Programsko opremo za načrtovanje zdravljenja RT Brainlab lahko namestite v strojno opremo
drugega proizvajalca, če so izpolnjene zahteve glede strojne opreme in operacijskega sistema,
opisane spodaj.
Splošna združljivost se preveri med nameščanjem programske opreme za načrtovanje RT v
skladu s protokoli za odobritev podjetja Brainlab. Brainlab priporoča, da izvedete teste za
vnovično potrditev programske opreme, če programsko opremo drugih proizvajalcev namestite ali
spremenite, po tem ko ste originalno programsko opremo za načrtovanje RT že namestili.

Zahteve glede programske opreme

Programska oprema Zahteve

Operacijski sistem
Windows 7 Ultimate (64-bitni)
Windows 2008 Server (64-bitni)
Windows 8.1

Za podrobnosti o združljivosti servisnih paketov se obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju
Brainlab.
Programske opreme za načrtovanje zdravljenja RT Brainlab ne smete namestiti v sisteme, ki ne
izpolnjujejo priporočenih zahtev v zvezi s strojno opremo.

Zahteve za strojno opremo delovnih postaj

Strojna oprema Zahteve

CPE
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 ali podobno;
12-jedrna ali podobno; HT onemogočeno

Nabor vezij Nabor vezij Intel serije C602 ali podobno

RAM 16 GB ali več

HDD
Particioniranje na dva dela:
C:\ za operacijski sistem
F:\ za aplikacije

HDD

RAID 5 Volume s
4 x HDD
Najmanj 7200 U/min
1 TB na HDD, pomnilnik 16 MB

Grafika
Grafična kartica Nvidia Quadro s podporo
OpenGL 2.0, RAM: 1 GB ali več
npr. NVIDIA Quadro K2000

Ločljivost zaslona 1.600 x 200 ali 1.920 x 1.200

Kakovost barv 24 bitov

Omrežna povezava 1 Gbit/s

Sistem iPlan RT in strojna oprema drugih proizvajalcev
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Zahteve za strojno opremo strežnikov ali navideznih računalnikov

Strojna oprema Zahteve

CPE
2 x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12-jedrna ali podobno; HT onemogočeno

Nabor vezij Nabor vezij Intel serije C600 ali podobno

RAM 32 GB ali več

HDD
RAID 5 Volume s particioniranjem na dva dela:
C:\ za operacijski sistem najm. 50 GB
F:\ za aplikacije in podatke najm. 100 GB

Grafika

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 za na-
predne možnosti 3D
(ni na voljo za navidezne računalnike, saj virtu-
alizacija grafične procesne enote ni podprta)

Omrežna povezava Vmesnik za omrežni strežnik 1 gigabit

Trdi disk 250 GB prostora

Strojna oprema računalnika je namenjena uporabi v bolnišnicah. Bolnišnica mora upoštevati
splošne predpise in standarde, kot sta IEC 60601-1 in IEC 60950, kar pomeni, da se v
bolnišničnem okolju lahko uporabljajo samo deli, ki so v skladu z veljavnimi standardi.
Podjetje Brainlab ne nadzoruje sprememb strojne opreme delovne postaje. Upoštevati morate
zadevne lokalne predpise.

Nameščanje druge programske opreme

Brainlab prepoveduje nameščanje programske opreme za načrtovanje zdravljenja RT
Brainlab na platforme z nameščeno programsko opremo drugih proizvajalcev. Vzrok: ne
moremo izključiti možnosti, da programska oprema za načrtovanje zdravljenja RT Brainlab
vpliva na programsko opremo drugega proizvajalca in obratno. V zvezi s tem je uporabnik
dolžan zagotoviti in določiti ustrezne platforme, ki izpolnjujejo podane zahteve za
nameščanje programske opreme za načrtovanje zdravljenja RT Brainlab.

Brainlab priporoča, da na platformi ni nameščene programske opreme drugih
proizvajalcev, saj ta lahko vpliva na delovanje programske opreme za načrtovanje
zdravljenja RT Brainlab. Uporabnik se mora prepričati, da namestitve ali posodobitve
katere koli programske opreme drugega proizvajalca ne vplivajo na programsko opremo za
načrtovanje zdravljenja RT Brainlab – v ta namen lahko uporabite priložena navodila za
vnovično potrditev programske opreme iz Uporabniškega priročnika za programsko
opremo.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.7 Varnostne opombe

Splošne informacije

V tem razdelku so pomembne informacije, ki jih je treba upoštevati za varno in učinkovito
delovanje sistema za načrtovanje zdravljenja.
Vzpostaviti morate izčrpen program zagotavljanja kakovosti, ki je primeren za zaznavanje napak,
omejitev ali nenatančnosti načrtovanja zdravljenja in sistemov za posredovanje zdravljenja. Za
več informacij glejte poglavje o zagotavljanju kakovosti v Tehničnem referenčnem priročniku,
Brainlab Physics.
Izmerite absolutno natančnost sistema iPlan RT v kombinaciji z uporabljenimi sistemi za
posredovanje zdravljenja z uporabo fantomov. Izmerjeno natančnost je treba upoštevati pri
oblikovanju parametrov načrta, da zagotovite natančno posredovanje zdravljenja.
Zagotovite ustrezno posredovanje načrta zdravljenja bolniku. Zelo priporočljiva je izvedba
fantomske potrditve za vsak načrt zdravljenja z uporabo povsem enakih nastavitev parametrov kot
bodo uporabljeni pri pravem bolniku v času dejanskega zdravljenja.
Če uporabljate več sistemov za načrtovanje, mora za zagotavljanje skladnosti namestitve in
parametrov zdravljenja vse končne položaje in parametre zdravljenja določiti isti sistem za
načrtovanje zdravljenja. Če se za določanje položaja bolnika neposredno uporabljajo podatki
sistema iPlan RT (npr. prosojnice ciljnega nameščevalnika), mora biti tudi skladni načrt
zdravljenja izdelan s sistemom iPlan RT in načrt zdravljenja ne sme biti spremenjen s katerim koli
drugim sistemom za načrtovanje zdravljenja.
Stereotaktična zdravljenja, na primer stereotaktična radiokirurgija (SRS) in stereotaktična
radioterapija telesa (SBRT), vključujejo zelo visoke stopnje odmerkov in deleže odmerkov ter so
tipično načrtovana z zmanjšanimi robovi ciljnega volumna. Zato morate med načrtovanjem
zdravljenja, prenosom načrta in izvajanjem zdravljenja uporabljati dodatne varnostne ukrepe. Zelo
priporočljiva je izvedba dodatnega zagotavljanja kakovosti pred vsakim stereotaktičnim
zdravljenjem bolnika.
Preden se informacije, ki jih vsebujejo poročila o načrtu zdravljenja, uporabijo za radioterapevtsko
zdravljenje, jih mora odobriti ustrezno usposobljena oseba.
Priporočljivo je, da poročila o načrtu zdravljenja uporabite neposredno v sistemu za posredovanje
zdravljenja za potrditev vseh parametrov zdravljenja, vključno z velikostjo in položaji kolimatorja,
koti naprave in specifikacijami odmerkov, vendar ne omejeno nanje.
Zdravljenje bolnika se ne sme začeti, dokler stranka ne zaključi sprejema sistema, preverjanja in
potrditve veljavnosti sistema za načrtovanje zdravljenja, vključno s profili žarkov.
Uporabnik mora za vsak načrt zdravljenja bolnika potrditi, da je načrtovana konfiguracija
linearnega pospeševalnika pravilno prenesena in uporabljena v linearnem pospeševalniku. To
vključuje način izravnalnega filtra in konfiguracije pomožnih instrumentov, vendar ni omejeno
nanje.
Prepričajte se, da so osebe, ki jih pooblastite za izvajanje funkcij načrtovanja zdravljenja, ustrezno
usposobljene za funkcije, ki jih bodo izvajale.
Vedno se morate zavedati, da je kakovost izhodnih podatkov v ključni meri odvisna od kakovosti
vhodnih podatkov. Preden podatke uporabite, morate temeljito raziskati morebitne nepravilnosti ali
negotovosti, povezane z vhodnimi podatkovnimi enotami, identifikacijo ali kakršnimi koli drugimi
težavami s kakovostjo.
Preverite, ali so naprave za slikanje (npr. CT skener) ustrezno konfigurirane in umerjene. S
slikanjem in potrjevanjem testnih fantomov redno preverjajte kalibracijo.
Preverite natančnost nastalega zunanjega obrisa in modela tkiva, ki se uporabljata za izračune
odmerkov. V obris mora biti zajeto celotno območje, ki je predvideno za zdravljenje.
V času celotnega postopka načrtovanja morate paziti, da delate na pravem podatkovnem nizu
bolnika. Podatki o bolniku so prikazani v območju za krmarjenje v sistemu za načrtovanje
zdravljenja iPlan.
Vedno se prepričajte, da so sistemi za posredovanje zdravljenja, ki bodo uporabljeni za
zdravljenje bolnika, enaki, kot so bili predvideni v postopku načrtovanja, torej da profil izbranega
aparata ustreza aparatu zdravljenja.
Prepričajte se, da so morebitni dodatni instrumenti za zdravljenje, na primer okvir koničnega
kolimatorja in konični kolimator v velikosti, ki jo predvideva načrt zdravljenja, ustrezno nameščeni
na pot žarka pred obsevanjem. Vaši sistemi za posredovanje zdravljenja morda ne bodo mogli

Varnostne opombe

32 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



uporabiti zapore žarka v primeru manjkajočih ali napačnih dodatnih instrumentov. Glejte tudi
dokumentacijo, ki je priložena dodatnim instrumentom.
Pred zdravljenjem morate v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da se izbrani koti pri gantriju in
obsevalni mizi lahko uporabijo za zdravljenje, ne da bi poškodovali bolnika ali opreme, kot je
sistem za posredovanje zdravljenja.
Priporočljivo je, da pred zdravljenjem preverite in potrdite pripravo bolnika z ustrezno metodo za
preverjanje položaja. S fantomi lahko izdelate vzorčne načrte in testirate natančnost metode
dejanske priprave bolnika.
Prepričajte se, da je sistem za načrtovanje zdravljenja iPlan pravilno konfiguriran in da
konfiguracija odraža parametre sistemov za posredovanje zdravljenja. Ti parametri vključujejo
dogovorjeno lestvico linearnega pospeševalnika, mehanske omejitve in dozimetrične parametre,
na primer energijo linearnega pospeševalnika ali načine pretoka delcev, kot sta SRS
(stereotaktična radiokirurgija) in FFF (Flattening-Filter Free ali pretok brez izravnalnega filtra), in
drugo.
Prepričati se morate, da so konfiguracije aparata med različnimi lokacijami konfiguracij (npr.
sistemom za načrtovanje zdravljenja, sistemom za beleženje in potrditev in sistemom za
posredovanje zdravljenja) vedno sinhronizirane. Neusklajenost konfiguracije aparata, ki se
uporablja za načrtovanje, in konfiguracije aparata, ki se uporablja za zdravljenje, lahko povzroči
nenamerno zdravljenje ali ovire pri poteku kliničnega dela.
Brainlab zagotavlja najnovejša navodila za meritve. Prepričajte se, da uporabljate najnovejša
navodila za meritve za pridobivanje podatkov o žarku. Za več informacij se obrnite na
strokovnjaka za podporo pri podjetju Brainlab.
Prepričajte se, da so vaše meritve podatkov o žarku ažurne in da so algoritmi odmerka ustrezno
konfigurirani in kalibrirani. Redno preverjajte konfiguracijo in kalibracijo z meritvijo fantoma.
Če ste prilagodili, zamenjali ali znova umerili eno ali več komponent sistema za posredovanje
zdravljenja, morate znova potrditi sistem za načrtovanje zdravljenja v kombinaciji s sistemom za
posredovanje zdravljenja v skladu s postopki zagotavljanja kakovosti. Če ste prilagodili
komponente, ki vplivajo na dozimetrične parametre sistema, morate ponoviti meritve podatkov o
žarku in z aplikacijo Beam Profile Editor/Physics Administration v sistem vnesti popravljene
podatke.
Vnaprej nameščenih gonilnikov itd. ne spreminjajte, če to ni nujno potrebno. V primeru
posodobitve gonilnika, posodobitve protivirusnega programa in podobnega se prepričajte, da
sistem iPlan deluje nespremenjeno. Zelo priporočljiva je vnovična potrditev programske opreme.
Specifikacije in priporočila proizvajalca dozimetrične opreme morate natančno upoštevati.
Predvsem detektorji odmerkov imajo jasno določen obseg velikosti polj, za katere so primerni.
Uporaba dozimetrične opreme, ki ni skladna z njihovimi specifikacijami, oz. napačna uporaba
dozimetrične opreme lahko povzroči napačne izračune odmerkov.
Podatki o žarku Brainlab (npr. Novalis Tx), ki so nameščeni med sprejemom sistema, so
namenjeni izključno testiranju in niso primerni za klinično uporabo.
Ko so izmerjeni podatki poslani podjetju Brainlab, velja naslednje:
• Podjetje Brainlab nima možnosti potrditve pravilnosti

- podatkov, ki jih prejme od uporabnika;
- podatkov, ki jih vrne uporabniku.

• Morebitne povratne informacije ali priporočila, ki jih podjetje Brainlab posreduje na podlagi
prejetih podatkov, so odvisne od pravilnosti samih podatkov.

• Če je podjetje Brainlab obdelalo prejete podatke in jih vrnilo uporabniku, to na noben način ne
zagotavlja, da so vrnjeni podatki pravilni.

• Uporabnik je v celoti odgovoren za potrditev pravilnosti podatkov, ki mu jih je vrnilo podjetje
Brainlab, in je tudi v celoti odgovoren za potrditev pravilnosti morebitnih povratnih informacij ali
priporočil, ki mu jih je posredovalo podjetje Brainlab. Uporabnik mora potrditi varnost in
učinkovitost podatkov, ki mu jih je vrnilo podjetje Brainlab, preden izvede zdravljenje bolnika.

• Dejstvo, da je podjetje Brainlab morda obdelalo določene podatke, ne vpliva na splošno
odgovornost uporabnika za pravilnost končnega profila žarka.

Glejte tudi Tehnični referenčni priročnik, Brainlab Physics in Uporabniški priročnik za
programsko opremo, Physics Administration.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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2 NASTAVITEV DELOVNE
POSTAJE iPLAN

2.1 Specifikacije sistema
2.1.1 Osnove

Delovna postaja iPlan

Slika 1 

Namestitev sistema

Delovna postaja iPlan je dobavljena s predhodno nameščeno programsko in strojno opremo in je
na voljo za takojšnjo uporabo. Po sprejemu sistema se ustvari varnostna kopija namestitve
iPlan RT. Ta varnostna kopija se uporablja v delovnih postajah iPlan.

Skrbnik sistema v bolnišnici naj izvede ustrezne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop
do delovne postaje iPlan.

Programska oprema iPlan RT deluje samo v določenem strežniku ali delovni postaji iPlan.
Če imate težave z delovno postajo iPlan ali licencami, se obrnite na podporo podjetja
Brainlab. V primeru sesutja sistema je sistem mogoče obnoviti (podatki o meritvah,
uporabniške nastavitve, namestitveni program, datoteke z licencami ipd.), če je na voljo
varnostna kopija podatkov.

Uporabnik ne sme spreminjati strojne opreme delovne postaje. Podjetje Brainlab ne
odgovarja za spremembe v sistemu. Upoštevati je treba lokalne predpise.

NASTAVITEV DELOVNE POSTAJE iPLAN
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2.1.2 Disk in omrežni pogoni

Razpoložljivi pogoni

Delovna postaja iPlan je opremljena z izbirnim pogonom MOD/DAT, izbirnim pogonom Zip,
pogonom DVD±R/RW in pogonom USB. Povezati jo je mogoče tudi v bolnišnično omrežje.

Prenos podatkov

Posnetke lahko kopirate z diska MOD ali traku DAT na trdi disk delovne postaje iPlan ali pa jih
prenesete v delovno postajo prek omrežja. Dostop do podatkov z diska MOD in trakov je mogoč
samo s skrbniškimi pravicami.

Dodatne informacije

Podrobni tehnični podatki o delovni postaji iPlan (vključno z informacijami o prevozu,
shranjevanju, delovanju in vzdrževanju) so na voljo v dokumentaciji proizvajalca delovne postaje.

Datoteke

iPlan RT za preverjanje pravilnosti ustreznih nastavitvenih datotek in podatke načrtov zdravljenja
uporablja različne kontrolne vsote. Če je katera koli od teh datotek namerno ali nenamerno
spremenjena brez programske opreme iPlan RT, se prikaže sporočilo o napaki. Podatkov,
povezanih s programsko opremo iPlan RT, ne brišite in jih ne spreminjajte! Če je treba
programsko opremo iPlan RT spremeniti in teh sprememb ni mogoče opraviti v programski
opremi iPlan RT, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
V nujnih primerih (npr. odpoved trdega diska) se obrnite na podporo podjetja Brainlab. Sistem je
sistem mogoče obnoviti (podatki o meritvah, uporabniške nastavitve, namestitveni program,
datoteke z licencami ipd.), če je na voljo varnostna kopija podatkov.

Preizkus zagona

Če želite zagotoviti, da se programska oprema iPlan RT zažene samo, če so strojna oprema in
aritmetični procesorji v celoti delujoči, se med zagonom programske opreme izvede preizkus. V ta
namen se izvede zapleten izračun v velikem polju pomnilnika sistema, in sicer za vsako
procesorsko enoto. Če se rezultat ne ujema s standardnim rezultatom tega izračuna, se prikaže
sporočilo o napaki, programska oprema pa se zaustavi. V takem primeru se obrnite na podporo
podjetja Brainlab.

Specifikacije sistema

36 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



2.1.3 Oddaljena podpora za stranke

Splošne informacije

Na vašo zahtevo se v delovnih postajah iPlan lahko omogoči oddaljeni dostop do podpore
Brainlab.
Oddaljeni dostop se aktivira s klikom ikone Start iHelp (Zagon storitve iHelp) v meniju Start
sistema Windows.

Meni Start

Slika 2 
Ko je pomoč iHelp aktivirana, se v sistemski vrstici Windows prikaže ustrezna ikona.
Zdaj lahko podpora Brainlab na daljavo dostopa do vaše delovne postaje iPlan in npr. izvede
diagnostiko.
Če želite onemogočiti oddaljeni dostop, v meniju Start sistema Windows kliknite Stop iHelp
(Zaustavitev storitve iHelp).

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o namestitvi in pogojih uporabe se obrnite na podporo podjetja Brainlab na
ihelp.support@brainlab.com.
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3 UPORABA PROGRAMA
iPLAN RT

3.1 Zagon programa

Zagon programa iPlan RT Dose

Korak

Če želite zagnati program iPlan RT v konfiguraciji iPlan RT Dose in omogočiti prikaz zaslona za
izbiro načrta zdravljenja, dvokliknite ikono iPlan RT Dose.

Zagon programa iPlan RT Adaptive

Korak

Če želite zagnati program iPlan RT v konfiguraciji iPlan RT Adaptive in omogočiti prikaz zaslo-
na za izbiro načrta zdravljenja, dvokliknite ikono iPlan RT Adaptive.

Glejte str. 419.

Zagon programa iPlan RT Phantom QA

Korak

Če želite zagnati program iPlan RT v konfiguraciji iPlan RT Phantom QA in omogočiti prikaz
zaslona za izbiro načrta zdravljenja, dvokliknite ikono iPlan RT Phantom QA.

Glejte str. 453.

UPORABA PROGRAMA iPLAN RT
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Zagon programa iPlan RT Review

Korak

Če želite zagnati program iPlan RT v konfiguraciji iPlan RT Review in omogočiti prikaz zaslona
za izbiro načrta zdravljenja, dvokliknite ikono iPlan RT Review.

Glejte str. 350.

Postopek zagona programa Physics Administration

Korak

Če želite zagnati program, dvokliknite ikono Physics Administration.

Preberite Uporabniški priročnik za programsko opremo, Physics Administration 4.5.

Zagon programa
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3.1.1 Omejitve dostopa do programa

Splošne informacije

Pri vseh programih iPlan RT so uvedene omejitve dostopa uporabnikov.

Authorization Manager (Upravitelj pooblastil)

Sistem upravljanja uporabnikov uporablja orodje Microsoft Windows Authorization Manager
(Upravitelj pooblastil). Za dostop do tega orodja v sistemu Windows v meniju Start/Run (Start/
zagon) zaženite ukaz azman.msc. Orodje za ujemanje uporabnikov in vlog uporablja datoteko
shrambe pooblastil. Če mesto datoteke ni pravilno nastavljeno, se obrnite na podjetje Brainlab.
Trenutno se z omejitvami dostopa upravljata dve različni pravici: 
• odobritev (glejte str. 349),
• uporaba programa (glejte spodaj).

Omejitve dostopa za uporabo programa

Uporaba programa je privzeto omejena na pooblaščene uporabnike. Uporabnik mora pri prijavi
vnesti ime in geslo za prijavo:

Slika 3 
Če želite zapreti program, ki se izvaja, kliknite Exit.
OPOMBA: po treh zaporednih neuspelih poskusih prijave se lahko uporabniški račun Windows
zaklene, odvisno od konfiguracije sistema Windows.
 

Uporaba orodja Authorization Manager (Upravitelj pooblastil)

Osebje za podporo podjetja Brainlab lahko izklopi nastavitev obvezne prijave, vendar se to ne
priporoča. Vaši upravni organi lahko zahtevajo, da je ta nastavitev vklopljena. Pravica do dostopa
do programa je privzeto povezana z imenom operacije use iPlan RT Dose, ki je povezana z
vlogo iPlanRTDoseUser v datoteki shrambe pooblastil. 
Z orodjem Authorization Manager (Upravitelj pooblastil) lahko dodate uporabnike v vlogo
iPlanRTDoseUser, s čimer jim odobrite dostop do programa. Dodelite lahko le uporabnike z
veljavnimi poverilnicami sistema Windows. Za ohranjanje te dodelitve posodobljene ste odgovorni
sami.
Vaši upravni organi lahko zahtevajo, da omogočite dostop do programa v sili. V tem primeru
morate ustvariti uporabnika za dostop v sili in z njim povezati vlogo iPlanRTDoseUser ter omejiti
uporabo uporabniških poverilnic za dostop v sili.

Samodejna odjava

Če programa nekaj časa ne uporabljate, sistem samodejno odjavi trenutnega uporabnika. Čas
nedelovanja pred samodejno odjavo je nastavljen v parametru iPlanSettings in ga lahko
spremeni osebje za podporo podjetja Brainlab. 
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Privzeta časovna omejitev je 15 minut. Ob prikazu pogovornega okna za prijavo po časovni
omejitvi ali spremembi uporabnika je gumb Exit v pogovornem oknu za prijavo onemogočen,
prednostni uporabnik pa mora pravilno zaustaviti program.

Spreminjanje trenutnega uporabnika

Aktivnega uporabnika lahko spremenite, ne da bi zaprli program iPlan RT:

Koraki

1.

Kliknite ikono Brainlab v spodnjem desnem kotu programa in odpre se polje z vizitko.

2. Kliknite Change User. Prikaže se pogovorno okno za prijavo.

3. Prijavite se s poverilnicami in sistem vas bo zaznal kot aktivnega uporabnika.

Dnevniki nadzora

Program zabeleži primere prijave in shranjevanja načrtov v šifrirano datoteko skupaj z
uporabnikom, programom in časom dejanja. Na zahtevo upravnih organov ali v okviru zakonskih
predpisov lahko osebje za podporo podjetja Brainlab dešifrira in posreduje te informacije.

Varnostna opomba

Uporabnikom ni dovoljena izmenjava svojih podatkov za prijavo. Vsak uporabnik je v celoti
odgovoren za morebitne spremembe načrta zdravljenja. Če je varnost vašega
uporabniškega imena in gesla ogrožena, se obrnite na skrbnika sistema.

Zagon programa
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3.2 Pregled postopka načrtovanja zdravljenja

Splošne informacije

To poglavje je uvod v uporabo vmesnika iPlan RT.

Preden začnete

Koraki

1.
Predhodno načrtovanje (npr. lokalizacijo kranialnih podatkov, zlitje slik in začetno ustva-
rjanje predmetov) izvedite s programom iPlan RT Image, če je na voljo v delovni postaji
iPlan. 

2. Načrt zdravljenja lahko zdaj odprete v programu iPlan RT Dose.

OPOMBA: uporaba posebnih znakov ter samoglasniških mutacij, kot so ä, ü, in ö, v imenu bolnika
ali v podatkovni poti ni priporočena. Celotno ime datoteke (vključno s podatkovno potjo) ne sme
presegati 250 znakov.
 

Potek dela za iPlan RT Dose

To je standardni potek dela za načrtovanje zdravljenja s programom iPlan RT Dose. Posamezen
korak je podrobno opisan v tem priročniku:

Koraki Glejte

1. Nalaganje podatkov bolnika Stran 57

2. Segmentacija površine Stran 73

3. Ustvarjanje predmeta Stran 109

4. Načrtovanje zdravljenja Stran 151

5. Optimizacija odmerkov (samo IMRT) Stran 307

6. Pregled zdravnika Stran 350

7. Preverjanje fizika Stran 354

8. Izhod iz programa iPlan RT Dose Stran 54

Med posameznimi koraki se lahko preprosto pomikate z orodjem Navigator (str. 47).

Terminologija

Za opise izrazov, ki so uporabljeni v tem priročniku, glejte str. 515.
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3.3 Osnove zaslona za načrtovanje

Splošne informacije

Ta razdelek je uvod v uporabo zaslonov za načrtovanje. Za več informacij glejte str. 465.

Postavitev zaslona

①

②

③

④

⑤

Slika 4 

Vsebine zaslona za načrtovanje

Št. Komponenta Funkcija

① Strani zavihkov Za vsak korak načrtovanja so na voljo različne strani zavihkov.

② Pogledi načrtovanja Pogledi načrtovanja prikazujejo informacije o posameznih sli-
kah in dodatne funkcijske gumbe. Glejte str. 465.

③ Orodna vrstica Funkcije orodne vrstice se razlikujejo glede na trenutno stran
zavihka in korak načrtovanja. Glejte str. 49.

④ Območje Navigator Omogoča pomikanje po korakih načrtovanja v priporočenem
zaporedju. Glejte str. 46.

⑤ Območje Functions Prikazuje funkcije, ustrezne za trenutni korak načrtovanja.
Glejte str. 48.

Osnove zaslona za načrtovanje
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Pogovorno okno za načrtovanje

Pri izbiri nekaterih funkcij se odpre posebno pogovorno okno za načrtovanje, kjer lahko določite
različne nastavitve:

Slika 5 
Po spreminjanju nastavitev v pogovornem oknu:

Možnosti

Kliknite OK, če želite shraniti spremembe in zapreti pogovorno okno.

Kliknite Cancel, če želite zapreti pogovorno okno, ne da bi shranili spremembe.

Če v polje vnesete vrednost zunaj navedenih omejitev, se ta vrednost zamenja s privzeto ali
najustreznejšo veljavno vrednostjo za to polje. Če vnesete npr. negativno vrednost
odmerka, iPlan RT Dose uporabi najnižjo možno vrednost odmerka. Preverite vse
vrednosti, da zagotovite njihovo ustreznost za klinično uporabo.
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3.3.1 Območje Navigator

Območje Navigator

V območju orodja Navigator se lahko pomikate skozi potek dela iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Slika 6 

Št. Komponenta Funkcija

① Go to... Odpre orodje iPlan Navigator, ki omogoča izbiro korakov v
katerem koli zaporedju.

② Naslednji korak Trenutni in naslednji korak sta vedno prikazana v območju
orodja Navigator.③ Trenutni korak

④ Ime bolnika, ID bolnika in
naslov načrta zdravljenja

OPOMBA: za tega bolnika lahko hitro naložite drug načrt s
funkcijo QuickLoad, tako da kliknete ime načrta, glejte str.
70.
 

⑤ Minimira okno iPlan, tako da ostane odprto samo v ozadju.

⑥ Zapre program iPlan (glejte str. 54).

⑦ Next Omogoča pomik na naslednji korak.

Osnove zaslona za načrtovanje
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Slika 7 

Št. Komponenta Funkcija

① Seznam korakov

Vsi razpoložljivi koraki so navedeni v orodju iPlan Navigator:

• Dokončani koraki so označeni s kljukico.
• Trenutni korak je označen z rumeno.
• Naslednji koraki so označeni z modro.
• Če želite izbrati korak, ga kliknite z miško.

② Območje z razlago Na desni strani seznama korakov je prikazana razlaga trenut-
nega koraka.

③ OK Omogoča potrditev izbire in pomik na ustrezni korak.

④ Cancel Omogoča pomik na prejšnji korak.
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3.3.2 Območje Functions

Splošne informacije

V tem območju so na voljo različne funkcije, odvisno od trenutnega koraka načrtovanja.

Območje Functions

Slika 8 
Če želite izbrati funkcijo, jo kliknite z miško.
• Razpoložljive funkcije so označene z modro.
• Funkcije, ki trenutno niso na voljo, so obarvane sivo.

Uporaba desne tipke miške

S klikom izbranega elementa zaslona z desno tipko miške lahko dostopate do nekaterih funkcij.

Osnove zaslona za načrtovanje
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3.4 Splošni gumbi v orodni vrstici in funkcijski
gumbi

Splošne informacije

Odvisno od izbrane strani zavihka v območju načrtovanja lahko orodna vrstica in slikovni pogledi
vključujejo v nadaljevanju navedene funkcije.
• Orodna vrstica vključuje funkcijske gumbe s sivim ozadjem.
• Slikovni pogledi vključujejo funkcijske gumbe s črnim ozadjem.

OPOMBA: koraka Treatment Planning in Dose Optimization vključujeta številne dodatne
funkcije, ki v drugih korakih načrtovanja niso na voljo. Za več informacij o teh funkcijah glejte str.
156.
 

Izbira niza rezin in slik

Komponenta Funkcija Glejte

Gumb Slice and Image Set Selection vam omogoča izbiro sli-
kovnih posnetkov, ki se prikažejo v pogledih načrtovanja. Stran 472

Omogoča pomikanje po posameznih rezinah v naraščajočem ali
padajočem vrstnem redu. Stran 476

Omogoča pomikanje po več rezinah v naraščajočem ali padajo-
čem vrstnem redu. Stran 476

• Gumb Depth Scrolling v pogledih rekonstrukcije omogoča po-
mikanje po rekonstrukcijah posnetkov vzdolž osi, ki jo označu-
je ikona bolnika (na spodnji levi strani slikovnega pogleda). 

• Gumb Slice Scrolling v pogledih rezin omogoča pomikanje po
razpoložljivih rezinah. 

Stran 477

OPOMBA: funkcije za pomikanje po rezinah so neposredno vgrajene v nekatere slikovne poglede,
kjer so prikazane s črnim ozadjem.
 

Možnosti pregledovanja

Komponenta Funkcija Glejte

Gumb Options omogoča dostop do dodatnih možnosti pregledo-
vanja. Stran 488

Gumb 2D Recenter omogoča prikaz navpičnih in vodoravnih rav-
nin, ki jih lahko uporabite za prilagoditev ravnin rekonstrukcije. Stran 484

Gumb Panning omogoča aktivacijo prečnega pomikanja po sliki. Stran 487

Gumb View Types omogoča izbiro vrste pogleda za prikaz (ravni-
ne, 3D ali predmeti). Stran 480
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Komponenta Funkcija Glejte

Gumb View Options omogoča spreminjanje usmerjenosti pogle-
da (frontalno, lateralno levo, lateralno desno, kaudalno ali kranial-
no). 

Stran 479

Gumb Composing Options omogoča preverjanje dveh slikovnih
rezin iz različnih podatkovnih nizov, ki sta bila združena. Stran 482

Funkcije približevanja

Komponenta Funkcija Glejte

Gumba Zoom In/Out omogočata povečavo prikazanih slik za pod-
robnejši pregled posameznih struktur na posnetku (npr. tumorjev).
Povečano sliko lahko tudi pomanjšate in tako omogočite prikaz ce-
lotne slike. 

Stran 485

Gumb Full Screen omogoča povečavo trenutnega pogleda na ce-
loten zaslon. Če znova kliknete ta gumb, obnovite postavitev izvir-
nega pogleda. 

Stran 486

Funkcije upodabljanja

Komponenta Funkcija Glejte

Gumb Windowing omogoča prilagoditev porazdelitve sivine na
prikazanih slikah za izboljšanje prikaza ali kontrasta struktur. Stran 499

Gumb Advanced Windowing omogoča uporabo dodatnih mož-
nosti za prilagoditev porazdelitve sivih vrednosti, Hounsfieldovih
enot ali vrednosti SUV za izbrani slikovni niz.

Stran 501

Funkcije merjenja

Komponenta Funkcija Glejte

Gumb Measure Hounsfield Units omogoča merjenje Hounsfiel-
dovih enot na kateri koli točki slikovne rezine. Stran 505

Gumb Measure Values omogoča merjenje vrednosti (npr. sivih ali
SUV) na kateri koli točki slikovne rezine. Stran 505

Gumb Measure Distances omogoča merjenje razdalje med kate-
rima koli točkama slikovne rezine. Stran 508

Gumb Measure Angles omogoča merjenje kota med katerimi koli
tremi točkami slikovne rezine. Stran 509

Splošni gumbi v orodni vrstici in funkcijski gumbi
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Razne funkcije

Komponenta Funkcija Glejte

Gumb Screenshot omogoča zajemanje posnetkov prikazanih po-
gledov in pogovornih oken. Stran 510

Gumb Save Treatment Plan omogoča shranjevanje sprememb
trenutnega načrta zdravljenja. Stran 52

Gumb Print omogoča tiskanje dokončanega načrta zdravljenja. Stran 399
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3.5 Shranjevanje načrta zdravljenja

Splošne informacije

Med načrtovanjem zdravljenja se priporoča pogosto shranjevanje načrta zdravljenja.

Postopek shranjevanja načrta zdravljenja

Koraki

1.

Kliknite gumb Save Treatment Plan.

2.

V pogovorno okno Save As ... vnesite ustrezno ime in opis načrta.

3. Za nadaljevanje kliknite Save.

Shranjevanje stanja

Slika 9 
Med shranjevanjem je v vrstici napredovanja prikazano stanje shranjevanja.

Mesto za shranjevanje

Načrt zdravljenja se shrani v predhodno konfigurirano mapo (glejte str. 365).

Shranjevanje načrta zdravljenja
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Odobritev načrta

Slika 10 
Če načrt zdravljenja po odobritvi shranite (glejte str. 352 in str. 360), se prikaže zgornje
potrditveno sporočilo. To sporočilo vas obvešča, da bo odobritev neveljavna, če s trenutnim
načrtom odprete opravilo načrtovanja, ki ni Physician’s Review ali Physicist’s Verification.

UPORABA PROGRAMA iPLAN RT

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 53



3.6 Izhod iz programa iPlan RT

Splošne informacije

Program lahko kadar koli zaprete s klikom ikone za zaustavitev ali z orodjem iPlan Navigator.

Izhod iz programa s klikom ikone za zaustavitev

Korak

Za izhod iz programa kliknite ikono za zaustavitev.

Izhod iz programa z orodjem iPlan Navigator

Koraki

1. V območju Navigator kliknite Go to ... (glejte str. 46).

2.

Izberite Exit in kliknite OK.

Izhod iz programa iPlan RT
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Dodatni potrebni koraki

Če ste spremenili načrt zdravljenja, lahko spremembe shranite tako, da v prikazanem sporočilu
kliknete možnost Yes.
Če kliknete No, se program zapre, ne da bi shranili spremembe.

Slika 11 
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Izhod iz programa iPlan RT
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4 NALAGANJE PODATKOV
BOLNIKA

4.1 Nalaganje in uvažanje

Splošne informacije

Podatke o načrtovanju, shranjene v obliki Brainlab (npr. po predhodni obdelavi s programom iPlan
RT Image), lahko naložite v iPlan RT Dose.
OPOMBA: če načrt zdravljenja vključuje predmete, je treba pred njegovim shranjevanjem s
programom iPlan (Cranial) 3.0 uporabiti funkcijo Prepare for Export, če želite načrt odpreti v
programu iPlan RT Image 4.1.1.
 

Oblike zapisa datotek

V program iPlan RT lahko naložite te oblike:

Programska oprema Oblika zapisa datotek

iPlan RT Dose xBrain, ki jo ustvari program iPlan RT Dose ali iPlan RT Image

iPlan RT Adaptive
xBrain
Slike DICOM lahko dodate s funkcijo Add Data

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Samo podatkovni nizi, ki ne vključujejo načrta odmerjanja

Brainlab Elements –
potek dela pri izdelavi obri-
sov v radioterapiji

xBrain prek programa Patient Data Manager 2.0

OPOMBA: načrtov, shranjenih v programu iPlan RT Adaptive, v iPlan RT Dose ni mogoče
naložiti, dokler ne opravite postopka Prepare for Re-planning.
 

Preverjanje slik

Slike, uvožene iz oblike, ki ni DICOM, (npr. prenosne slike DLL), ne vključujejo niza referenčnega
okvirja UID. Preverite, ali ustvarjeni slikovni nizi vključujejo ustrezne slike (in poskrbite, da
posamezen niz ne vključuje nepovezanih slik iz različnih koordinatnih sistemov).

Splošni postopek

Postopek nalaganja in uvažanja podatkov na splošno vključuje naslednje korake, ki se lahko
razlikujejo glede na vsebino izbranih podatkov in podatkovnih vrst.

Koraki

1. Izberite podatkovni arhiv, iz katerega želite naložiti podatke.
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Koraki

2. Izberite podatke bolnika, ki jih želite prenesti.

3. Izberite ustrezno preiskavo bolnika.

4. Izberite ustrezen načrt zdravljenja.

5. Omogočite nalaganje slikovnih podatkov.

Ko izvedete te korake, lahko začnete načrtovati postopek zdravljenja.

Varnostna opomba

Če do sistema iPlan RT dostopate prek programa Patient Data Manager 2.0, samodejno
segmentirani predmeti morda ne bodo odobreni. Predmete natančno preglejte.

Ne uporabljajte delov celotnih izhodnih podatkov, ki jih ustvari posamezen program (npr.
ciljne koordinate, prikazane v programu iPlan stereotaxy), kot vhodne podatke za drug
program (npr. koordinate izocentra v programu iPlan RT Dose). Pridobljeni načrt
zdravljenja je lahko nepravilen, če se izmenjani del podatkov nedosledno obdela zaradi
nezmožnosti izmenjave vseh potrebnih podatkovnih omejitev (podane koordinate se lahko
na primer pravilno uporabijo, samo če so oznake, koordinatni sistem in zlasti določitev
izvora povsem identični). Koordinate naglavnega obroča/lokalizatorja lahko označujejo
različen anatomski položaj, odvisno od tega, kateri slikovni niz se uporabi za
stereotaktično referenco, ki določa koordinatni sistem/izvor naglavnega obroča/
lokalizatorja v posameznem programu.

Če načrt zdravljenja z več lokalizacijami, shranjen v programu iPlan 3.0 Stereotaxy, naložite
v iPlan RT Image 4.1, uporabnik ne more določiti stereotaktične reference v programu iPlan
RT Image 4.1 na enak način kot v programu iPlan 3.0 Stereotaxy. Če želite preprečiti
poškodbe bolnika zaradi uporabe napačnih stereotaktičnih koordinat v programu iPlan RT
Dose, v program iPlan RT Image 4.1 ne prenašajte več lokalizacij in pred nadaljnjo uporabo
programa iPlan RT Dose ne delokalizirajte nepomembnih lokalizacij.

Če ime ali ID bolnika ni navedeno v izvirnih podatkih, je označeno z oznako »<unknown>«.
To pomeni morebitno nevarnost izbire napačnih podatkov bolnika za postopek zdravljenja.
Poskrbite, da upravljavec tomografa podatkom vedno dodeli pravilno ime in ID.

Podatki o katetru in predmeti, pridobljeni s simulacijo, so shranjeni tako, da jih lahko
naložite z drugimi programi. To pomeni, da lahko predhodno simulirane katetre in
predmete simulacije spremenite s programi, ki ne vključujejo programa iPlan Flow 3.0.
Takoj ko spremenite simulirani kateter, predmet simulacije ne označuje več rezultata
simulacije za ta kateter. Uporabnik ne sme ročno spreminjati katetrov ali predmetov,
pridobljenih s simulacijo.

Nalaganje in uvažanje
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4.1.1 Nalaganje in uvažanje strani čarovnika

Strani čarovnika

Podatke bolnika lahko naložite in uvozite z nizom strani čarovnika.

②
③

①

④

⑤

Slika 12 

Uporaba strani čarovnika

Št. Komponenta Funkcija

① Območje Details Vključuje dodatne informacije o izbranih podatkih bolnika.

② Seznam razpoložlji-
vih podatkov

Ta seznam omogoča izbiro razpoložljivih podatkov, kot so vrste arhi-
vov, preiskave bolnika ali slikovni nizi, odvisno od trenutnega kora-
ka.

③ Glave seznamov

Podatke seznamov lahko razvrstite glede na katero koli prikazano
glavo, tako da kliknete ustrezno glavo.
Podatke lahko razvrstite v naraščajočem ali padajočem vrstnem re-
du – trenutni vrstni red označujejo puščične ikone ob imenu naslo-
va.

④ Območje z mo-
žnostmi

Vključuje dodatne nastavitve, ki se razlikujejo glede na trenutni ko-
rak.
Če želite skriti te funkcije, kliknite puščični gumb nad seznamom
funkcij. Če ta gumb znova kliknete, se te funkcije spet prikažejo.
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Št. Komponenta Funkcija

⑤ Splošni gumbi Vključujejo splošne gumbe za strani čarovnika, ki se prikažejo na
posamezni strani čarovnika.

Gumbi na strani čarovnika

V nadaljevanju so navedeni gumbi, prikazani na več straneh čarovnika.
Funkcije posameznih strani čarovnika so opisane v opisu ustreznega koraka.

Komponenta Funkcija

Back Omogoča premik na prejšnji korak v posameznem primeru.

Cancel Omogoča zaprtje strani čarovnika in prikaže funkcijo iPlan Navigator (glej-
te str. 47).

Next Omogoča premik na naslednji korak v posameznem primeru.

Delete

Omogoča trajno brisanje izbranih datotek. Sistem pred brisanjem katerih
koli datotek vedno zahteva potrditev.
• Omogoča izbris samo podatkov bolnika, shranjenih na trdem disku.
• Če je zadnji bolnik izbrisan, pri izbiri bolnika izvede premik na stran arhi-

va.
• Če obstaja samo ena preiskava bolnika, pri izbiri bolnika ne omogoča iz-

brisa.
• Pri izbrisu arhiva odstrani samo vnos s seznama arhiva. Podatki bolnika

se ne izbrišejo.

Logfile ... Omogoča prikaz dnevniške datoteke z dodatnimi informacijami o doslej iz-
vedenih korakih (glejte str. 72).

Select All Omogoča izbiro vseh vnosov na trenutnem seznamu.

Deselect All Omogoča preklic izbire vseh vnosov na trenutnem seznamu.

S trdega diska lahko zbrišete tudi podatke, ki so označeni samo za branje.

Nalaganje in uvažanje
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4.2 Nalaganje slikovnih podatkov

Dostop do načrta zdravljenja

Posamezen načrt zdravljenja lahko odpre samo en uporabnik hkrati.

Nalaganje več načrtov

Hkrati lahko odprete samo en načrt zdravljenja. Če pri urejanju izbranega načrta zdravljenja
naložite drug načrt zdravljenja ali zaprete program, ne da bi shranili podatke, boste izgubili vse
spremembe prvotnega načrta zdravljenja.

Oblika načrta zdravljenja

Če načrt zdravljenja ne vključuje podatkovnega niza CT, ga ni mogoče naložiti.

Vsebina načrta zdravljenja

Če so bili predmeti (npr. PTV-ji ali OAR-i), ki se uporabljajo za načrtovanje odmerkov, pri
urejanju v programu iPlan RT Image preneseni v drug niz rezin ali povsem odstranjeni iz
načrta zdravljenja, tega načrta v programu iPlan RT Dose ni mogoče naložiti.

Če načrt zdravljenja iPlan RT Dose spremenite s programom iPlan RT Image (npr. pri obliki
tumorja ali zlitju slik), prilagodite končni načrt iPlan RT Dose glede na najnovejše
spremembe. Če se načrt iPlan RT Dose ne ujema s parametri zdravljenja iPlan RT Image,
obstaja možnost napačnega zdravljenja.

Nalaganje načrtov iz starejše različice programa

Slika 13 
Če iz prejšnje različice programa naložite načrt zdravljenja, ki vključuje vsaj eno koordinato
izocentra in skupino elementov zdravljenja (npr. za žarke ali loke) z enakim imenom, se prikaže
posebno sporočilo.
• Po potrebi se doda predpona »Group« ali »Coord«.
• Če novo ime postavke zajema več kot 22 znakov, se poleg tega prikaže poziv, ki omogoča

ročno spreminjanje imena.
Pri izvažanju načrtovanih podatkov za naknadno uporabo med zdravljenjem bolnika se tako
zagotovi enolično in dosledno poimenovanje.
OPOMBA: če načrt vključuje enaka imena žarkov ali lokov, se tem imenom ravno tako doda
ustrezna predpona.
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Nalaganje načrta iPlan RT Phantom QA

Vzorčnih načrtov, ustvarjenih s programom iPlan RT Phantom QA (glejte str. 453), zaradi
zagotavljanja kakovosti ni dovoljeno naložiti v druge programe iPlan RT za uporabo pri
načrtovanju zdravljenja bolnika.

Slika 14 

Nalaganje načrta iPlan RT Adaptive

Načrtov, ustvarjenih s programom iPlan RT Adaptive (glejte str. 419), ni dovoljeno naložiti v
druge programe iPlan RT za uporabo pri načrtovanju zdravljenja bolnika.

Nalaganje odobrenega načrta

Slika 15 
Če naložite predhodno odobren načrt zdravljenja, poziv programa navaja, da bo z nadaljevanjem
z nekaterimi koraki odobritev neveljavna.

Nalaganje slikovnih podatkov
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Nalaganje načrtov, spremenjenih v programu iPlan RT Image

Slika 16 
Če načrt zdravljenja, ki je bil spremenjen s programom iPlan RT, naknadno urejate s programom
iPlan RT Image in nato znova odprete v programu iPlan RT, vas sistem pozove, da natančno
preverite ustreznost tega načrta zdravljenja.
Z brisanjem, premikanjem ali spreminjanjem predmetov v različnih slikovnih nizih lahko uničite
načrt brez možnosti popravila.

Če načrt, ki že vključuje načrt zdravljenja (npr. sestavne dele izocentra ipd.), spremenite z
drugimi programskimi moduli (npr. iPlan RT Image), je treba po končanem postopku
nalaganja natančno preveriti ustreznost njegove vsebine.

Varnostne opombe

Če po določitvi informacij o zdravljenju (npr. skupine izocentra) spremenite načrt
zdravljenja z drugo programsko aplikacijo (npr. iPlan RT Image), je treba po končanem
postopku nalaganja natančno preveriti njegovo vsebino in se prepričati, da predhodno
načrtovana vsebina ni bila nenamerno izbrisana.

Če je bil načrt zdravljenja optimiziran za IMRT (glejte str. 307), naknadno spreminjanje (npr.
predmetov voksla) z drugo programsko aplikacijo (npr. iPlan RT Image) ni dovoljeno, kajti v
nasprotnem primeru je lahko optimizacija neveljavna.

Če po določitvi žarkov ali lokov spremenite načrt zdravljenja z drugo programsko aplikacijo
(npr. iPlan RT Image), se lahko model tkiva glede na referenčno sliko CT spremeni zaradi
obnovljene lokalizacije ali zlitja slik (glejte str. 73). Zaradi tega je treba v pogledu
projekcije ravni/globine lokov natančno preveriti ustreznost globine in vnos tkiva za vsak
žarek ali lok (glejte str. 246).

NALAGANJE PODATKOV BOLNIKA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 63



Nalaganje načrtov s spremenjenim zlitjem slik

Slika 17 
Če v programu iPlan RT Image odprete dokončani načrt zdravljenja z odmerki in v njem
spremenite informacije o zlitju slik, po naknadnem nalaganju načrta zdravljenja v program iPlan
RT Dose natančno preglejte načrtovane distribucije odmerka ter poti žarkov, saj se lahko zaradi
sprememb izvirnih informacij o zlitju slik spremeni tudi korenski podatkovni niz za zlitje, zaradi
katerega bo niz rezin poravnave drugačen. Za več informacij glejte str. 91.

Nalaganje načrtov s prilagojeno določeno usmeritvijo

Če želite nadaljevati načrtovanje, je treba načrte s prilagojeno določeno usmeritvijo, ki jih iPlan
RT ne podpira, zavreči. Ob poskusu nalaganja takega načrta se prikaže to pogovorno okno:

Možnosti

Yes: zavrže prilagojeno usmeritev in nadaljuje načrtovanje.

No: ne zavrže prilagojene usmeritve in se vrne na pogovorno okno za nalaganje, kjer lahko izbe-
rete drug načrt.

Nalaganje slikovnih podatkov
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4.2.1 Izbira arhiva

Nalaganje strani čarovnika Load Archives

Stran čarovnika Load Archives se prikaže takoj po zagonu programa.
Podatke načrta zdravljenja lahko naložite samo v obliki Brainlab.

Slika 18 

Postopek nalaganja arhiva

Koraki

1. Za lažjo navigacijo kliknite glavo ustreznega stolpca, da razporedite arhive glede na ime,
obliko podatkov ali imenik.

2. Izberite želeni arhiv, tako da kliknete ustrezno ime ali ikono.

3. Kliknite Next, da se prikažejo podatki bolnika v arhivu.

Dodatne funkcije za izbiro arhiva

Na desni strani čarovnika Load Archives so na voljo naslednje dodatne funkcije.

Komponenta Funkcija Glejte

New Archive Če primeren arhiv še ni bil konfiguriran, ga lahko s to funkcijo us-
tvarite za podatke, ki jih želite prenesti. Stran 366

Settings Določite posebne nastavitve za izbrani arhiv. Stran 366

Delete Omogoča trajno brisanje izbranih datotek. Sistem pred brisanjem
katerih koli datotek vedno zahteva potrditev. Stran 60

Logfile ... Omogoča prikaz dnevniške datoteke z dodatnimi informacijami o
doslej izvedenih korakih. Stran 72
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4.2.2 Izbira bolnika

Stran čarovnika Patients

Ko izberete arhiv, se prikaže stran čarovnika za izbiro bolnika.

Slika 19 

Postopek nalaganja bolnika

Koraki

1. Za lažjo navigacijo kliknite glavo ustreznega stolpca, da razporedite datoteke bolnika gle-
de na ime, ID ali datum rojstva.

2. Izberite želeno datoteko bolnika, tako da kliknete ustrezno ime ali ikono.

Nalaganje slikovnih podatkov
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Koraki

3. Kliknite Next, da nadaljujete na naslednji korak.

OPOMBA: bolnik, označen z modro, je izbrani bolnik.
 

Dodatne funkcije za izbiro bolnika

Na desni strani čarovnika Patients so na voljo različne dodatne funkcije.

Komponenta Funkcija

Delete Omogoča trajno brisanje izbranih datotek. Sistem pred brisanjem katerih koli
datotek vedno zahteva končno potrditev (glejte str. 60).

Logfile ... Omogoča prikaz dnevniške datoteke z dodatnimi informacijami o doslej izvede-
nih korakih (glejte str. 72).

Refresh Omogoča posodobitev zaslona, npr. ko v imenik na trdem disku dodate novega
bolnika.

Search Omogoča filtriranje prikaza glede na vnesene podatke Patient Name ali Pa-
tient ID.

Reset Omogoča ponastavitev filtra, pri čemer se znova prikažejo vsi razpoložljivi pod-
atki.

Naslednji koraki

Če izbrana datoteka bolnika vsebuje več preiskav, se prikaže poziv za izbiro posamezne
preiskave (glejte str. 68).
Če izbrana datoteka bolnika vsebuje samo eno preiskavo, se izvede premik na izbiro načrta
zdravljenja (glejte str. 69).
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4.2.3 Izbira preiskave

Stran čarovnika Studies

Če naloženi podatki bolnika vključujejo več preiskav, se prikaže poziv za izbiro preiskave bolnika.

Slika 20 

Postopek izbire ustrezne preiskave

Koraki

1. Za lažjo navigacijo kliknite glavo ustreznega stolpca, da razporedite preiskave bolnika, na
primer glede na preiskavo, opombo ali datum.

2. Izberite želeno preiskavo bolnika, tako da kliknete ustrezno ime ali ikono.

3. Kliknite Next za nadaljevanje z izbiro načrta zdravljenja (glejte str. 69).

OPOMBA: če je na voljo samo ena preiskava bolnika, jo sistem samodejno odpre in nadaljuje z
naslednjim korakom.
 

Nalaganje slikovnih podatkov
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4.2.4 Izbira načrta zdravljenja

Stran čarovnika Plans

Slika 21 

Postopek izbire načrta zdravljenja

Koraki

1. Za lažjo navigacijo kliknite glavo ustreznega stolpca, da razporedite načrte zdravljenja
glede na ime načrta, uporabnika, datum izdelave ali opis načrta.

2. Izberite želeni načrt zdravljenja, tako da kliknete ustrezno ime ali ikono.

3. Kliknite Next za nalaganje izbranega načrta zdravljenja.

OPOMBA: če je na voljo samo en načrt zdravljenja, ga sistem samodejno odpre in nadaljuje z
naslednjim korakom.
 

Stanje načrta

①

②

Slika 22 

Št. Komponenta

① Odobreni načrti (ikona z navzgor obrnjenim palcem), glejte str. 349.

② Načrti, ki jih je treba dodatno urediti (ikona s pisalom).
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Postopek nalaganja načrta zdravljenja s funkcijo QuickLoad

Če želite hitro naložiti drug načrt zdravljenja za istega bolnika (QuickLoad):

Koraki

1.

Kliknite ime bolnika ① v območju Navigator:

①

2. Prikaže se seznam načrtov zdravljenja za izbranega bolnika (Slika 21). Izberite načrt, ki
ga želite hitro naložiti.

Nalaganje slikovnih podatkov
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4.2.5 Nalaganje izbranih podatkov

Stran čarovnika Loading

Izbrani podatki se samodejno naložijo, ko izvedete ustrezne korake.

①

② ③

Slika 23 

Št. Komponenta Funkcija

① Območje Details Podrobnosti o podatkih, ki se nalagajo.

② Vrstica napredovanja Prikazuje stanje nalaganja podatkov.

③ Gumb Abort Omogoča preklic nalaganja podatkov.

Naslednji koraki

Programska oprema Naslednji korak Glejte

iPlan RT Dose Surface Segmentation Stran 73

iPlan RT Adaptive View and Import Stran 421

iPlan RT Phantom QA Surface Segmentation Stran 455

iPlan RT Review Physician’s Review Stran 350

Če po prvotnem urejanju v programu iPlan RT Dose spremenite izbrani načrt zdravljenja s
programom, kot je iPlan RT Image, je treba po končanem postopku nalaganja natančno
pregledati njegovo vsebino.
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4.3 Dnevniške datoteke

Splošne informacije

Funkcija dnevniških datotek je na voljo na nekaterih straneh čarovnika za prenos podatkov ter na
straneh čarovnika s funkcijami za izvažanje in uvažanje DICOM (glejte str. 377). S to funkcijo
lahko prikažete in po potrebi urejate dnevniške datoteke, ki jih ustvari sistem v posameznem
koraku.
OPOMBA: iPlan RT Adaptive podpira samo funkcijo za uvažanje DICOM.
 

Aktiviranje zaslona z dnevniškimi datotekami

Če želite aktivirati zaslon z dnevniškimi datotekami, v območju z možnostmi na desni strani
čarovnika kliknite Logfile ...

Zaslon z datotekami

① ② ③

Slika 24 

Prikaz

Št. Komponenta

① Ime in mesto datoteke.

② Vsebina dnevniške datoteke.

③

Če želite urejati vsebino dnevniške datoteke ali datoteko shraniti na drugo mesto, kliknite
Editor.
OPOMBA: dnevniška datoteka se prikaže v urejevalniku Notepad (Beležnica), kjer jo lah-
ko spreminjate in/ali jo shranite na poljubno mesto.
 

Dnevniške datoteke
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5 SEGMENTACIJA
POVRŠINE

5.1 Kaj je segmentacija površine?

Splošne informacije

Če želite izračunati odmerek z aplikacijo iPlan RT Dose, morate določite ustrezen model tkiva, ki
ga sestavljajo:
• niz ortogonalnih slik, ki je izpeljan iz referenčnega niza (glejte str. 90)
• zunanji obris (glejte str. 98)
• mizna plošča obsevalne mize (izbirno, glejte str. 85)
• izbirni predmeti (npr. bolus) z določeno vrednostjo HU (glejte str. 104)

OPOMBA: vsi nadaljnji izračuni odmerka temeljijo na izdelanem modelu tkiva.
 

Če za načrtovanje zdravljenja uporabite CT-posnetke s stožčastim snopom, je izračun
odmerka lahko napačen.

Navodila za segmentacijo površine

Koraki

1. Nastavite korekcijske parametre. Aplikacija iPlan RT Dose za pravilno interpretacijo pod-
atkov o bolniku potrebuje te parametre, ki zagotavljajo podatke o posnetku.

2.

Po potrebi zamenjajte referenčne nize. Če jih zamenjate, preverite, ali so parametri še
vedno veljavni.
OPOMBA: izjema (v veljavi z različico iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Spreminjanje
referenčnega niza ni mogoče, če lokalizirani posodobljeni posnetek dodate obstoječemu
lokaliziranemu načrtu zdravljenja. V tem primeru je najnovejši lokalizirani podatkovni niz
definiran kot referenčni niz, ročno spreminjanje ni dovoljeno.
 

3.
Prilagodite obrise. iPlan RT Dose ustvari površinski obris. Ker se med izračunom odmer-
ka upoštevajo samo podatki znotraj tega zunanjega obrisa, ga lahko prilagodite, kolikor je
potrebno.

4. Nastavite referenčne točke. Referenčna točka v nelokaliziranih kranialnih in ekstrakranial-
nih podatkih lahko pomaga pri nadaljnji poravnavi bolnika.

5. Dodajte 3D-predmet, na primer bolus.

Začetek novega načrta

Ko naložite načrt zdravljenja, ste preusmerjeni na korak Surface Segmentation.
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Možnosti

1. Če izbrani načrt zdravljenja vsebuje več zlitih nizov posnetkov CT, morate najprej izbrati us-
trezen referenčni niz (glejte tudi str. 89).

2. Če:
- se je načrt zdravljenja prej urejal z aplikacijo iPlan RT Image ali prejšnjo različico aplikacije

iPlan RT Dose ali
- če ustvarjate nov načrt,

morate v pogovornem oknu Set Parameters določiti različne korekcijske parametre.

Če ste podatke o delitvi površine že vnesli, ste preusmerjeni neposredno na glavni zaslon.

Kaj je segmentacija površine?
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5.1.1 Povzetek razpoložljivih funkcij

Zaslon za segmentacijo površine

Slika 25 

Zavihek Functions

Komponenta Funkcija Glejte

Choose Refe-
rence Set...

Omogoča izbiro referenčnega podatkovnega niza za tkivo/
odmerek in izračun DRR za nadaljnjo poravnavo bolnika. Stran 89

Set Reference
Point

Omogoča nastavljanje referenčne točke v nelokaliziranih podat-
kih bolnika. Stran 77

Set Parame-
ters...

Omogoča določanje pretvorbenih tabel za pretvorbo Hounsfiel-
dovih enot v elektronsko gostoto ter drugih osnovnih parame-
trov zdravljenja.

Stran 97

Brush Size Sur-
face Adjustment

S temi funkcijami lahko ročno prilagodite podatke obrisa, ki jih
programska oprema upošteva med izračunom odmerka.
Te funkcije niso na voljo na zavihku Overview.

Stran 98

Remove 3D Re-
gion

Omogoča brisanje tridimenzionalnih predmetov iz podatkovne-
ga niza. Stran 107

Smooth Outer
Contour 

Omogoča izravnavanje površine načrtovanih 3D-predmetov za
hitrejšo korekcijo odmerka. Stran 99

Update Tissue Omogoča prikaz sprememb na obrisih in modelu tkiva. Stran 102

Drsnik Original/
Tissue

Omogoča primerjavo izvirne CT-rezine z njeno spremenjeno re-
konstrukcijo (modelom tkiva). Stran 102

Show All Objects Prikaže vse določene predmete.

Heterogenity
Correction

Če uporabite to potrditveno polje, lahko izberete, ali se odmerek
načrtuje s podatki o elektronski gostoti, ki so na voljo v slikovnih
podatkih.

Stran 103
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Zavihek Artificial

Na zavihku Artificial v območju s funkcijami so na voljo dodatne funkcije za elemente, ki niso iz
tkiva, na primer medicinski vsadki in bolus.

Komponenta Funkcija Glejte

Define Bolus
Pri zdravljenju planirnega tarčnega volumna, ki je blizu površine
kože, lahko s to funkcijo določite predmet, ki bo predstavljal tki-
vu enakovreden bolus, ki se v takšnih primerih položi na kožo.

Stran 104

Overwrite HU
HU Value

Omogoča določanje vrednosti HU, ki jo uporabite za določen
predmet, na primer medicinski vsadek. Stran 106

Kaj je segmentacija površine?
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5.2 Nastavljanje korekcijskih parametrov

Splošne informacije

Nastavite parametre, da lahko aplikacija iPlan RT Dose pravilno interpretira slikovne podatke.

Nastavljanje parametrov za nov načrt

Parametre morate nastaviti, ko:
• odprete nov načrt v aplikaciji iPlan RT Image ali načrt, ki je bil ustvarjen v prejšnji različici

aplikacije iPlan RT Dose;
• ustvarite nov načrt.

Navodila za nastavljanje parametrov

Obstoječe nastavitve lahko kadarkoli prilagodite, če kliknete Set Parameters ..., da odprete
pogovorno okno Set Parameters. 

Razpoložljivi korekcijski parametri

Nastavite lahko te parametre:
• pretvorba iz HU (Hounsfieldova enota) v ED (elektronska gostota) (glejte str. 79)
• vrsta zdravljenja (glejte str. 84)
• usmerjenost posnetka in zdravljenja (glejte str. 88)
• mejna vrednost za zaznavanje bolnika
• ločljivost modela tkiva (glejte str. 81)
• ločljivost odmerka
• nastavitve mizne plošče obsevalne mize (glejte str. 85)

Pogovorno okno za parametre niza

Slika 26 
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Potrjevanje nastavitev

Ko konfigurirate potrebne nastavitve in potrdite lokalizirane podatke ter podatke o usmerjenosti
posnetka in zdravljenja (glejte str. 88), lahko potrdite nastavitve in nadaljujete z delitvijo
površine, tako da kliknete OK.

Nastavljanje korekcijskih parametrov
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5.2.1 Pretvorba iz HU (Hounsfieldova enota) v ED (elektronska gostota)

Splošne informacije

Pri CT-skenerju lahko vrednosti Hounsfieldove enote na posnetkih bolnika pretvorite v
enakovredne vrednosti elektronske gostote.
To je uporabno predvsem v primerih, ko neposredna linearna pretvorba ni mogoča, na primer pri
tkivu bolnika.

Funkcije pretvorbe

Podatki o pretvorbi iz HU v ED so prikazani v pogovornem oknu Set Parameters:

①

③
②

Slika 27 

Št. Komponenta Funkcija

① Seznam pretvorbe-
nih tabel

Seznam razpoložljivih tabel za pretvorbo iz HU v ED.
Privzeta pretvorbena tabela, ki temelji na vrednostih, značilnih za
prejšnje različice aplikacije iPlan RT Dose, je samodejno na voljo.

② Krivulja pretvorbe Podatki v izbrani pretvorbeni tabeli so prikazani kot krivulja pretvor-
be.

③ Točka pretvorbe Posamezne enakovredne vrednosti pretvorbe, ki jih vnesete v izbra-
no tabelo, so prikazane kot točke pretvorbe na krivulji.

OPOMBA: ko nalagate načrte zdravljenja, ki ste jih ustvarili z aplikacijo iPlan RT Dose 3.0, so
vrednosti pretvorbe HU zamenjane z vrednostmi v izbrani pretvorbeni tabeli.
 

Navodila za urejanje pretvorbenih tabel

Možnosti

Če želite spremeniti obstoječo tabelo, izberite želeno tabelo ① in kliknite Edit.

Če želite ustvariti dodatne pretvorbene tabele, na seznamu pretvorbenih tabel kliknite New.
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V obeh primerih se prikaže pogovorno okno Edit Table.

Slika 28 

Koraki

1. Vnesite ustrezno ime za skener, za katerega se bo uporabljala pretvorbena tabela. Ime
skenerja mora biti enolično.

2. Vnesite vrednosti pretvorbe v ustrezna polja, na primer na podlagi testiranja fantoma.

3. Kliknite OK, da potrdite vnose.

4. Krivulja pretvorbe se zdaj ustrezno posodobi.

Zahteve za pretvorbene tabele

Pretvorbene tabele morajo izpolnjevati te zahteve:
• V tabeli morata biti vsaj dva vnosa.
• Posamezno vrednost HU ali ED lahko določite samo enkrat.
• Vrednosti lahko vnašate samo v monotonem naraščajočem vrstnem redu.
• Največja vrednost HU je +3.071.
• Par vrednosti HU -1000 = ED 0.00 je privzeta vrednost, ki mora biti vključena v pretvorbeno

tabelo.
• Ustrezna vrednost ED za vrednost HU +3.071 je uporabniško določljiva in mora biti navedena.

Kontrola verodostojnosti

Ko pritisnete OK, se s preverjanjem verodostojnosti ugotavlja, ali so vneseni podatki znotraj
razumnih omejitev. Če so omejitve presežene, se prikaže opozorilo.
V tem primeru morate še enkrat preveriti vnesene podatke, preden jih odobrite in uporabite za
zdravljenje.

Uporabnik mora pred odobritvijo in uporabo za načrtovanje natančno preveriti, ali so
vnesene vrednosti v tabeli za pretvorbo iz HU v ED pravilne.
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5.2.2 Prilagajanje mejne vrednosti HU za zaznavanje bolnikovega tkiva

Nastavitve zaznavanja bolnika

Ko prvič naložite podatke CT-posnetkov bolnika, iPlan RT Dose samodejno določi privzeto mejno
vrednost -200 HU kot spodnjo mejo za zunanji obris modela tkiva.

Slika 29 

Navodila za spreminjanje mejne vrednosti HU

Mejno vrednost za določanje zunanjega obrisa lahko uredite v polju HU Threshold v pogovornem
oknu Set Parameters.

Navodila za dodajanje obdanih odprtin

Samodejni algoritem za obris samodejno zapolni vse odprtine v tem zunanjem obrisu.

Možnosti Glejte

Če želite, da algoritem upošteva te odprtine tudi pri nadaljnjih izračunih odmerka,
izberite potrditveno polje Add fully enclosed cavities to patient. Stran 100

Zunanji obris lahko prilagodite pozneje, npr. če želite izključiti slikovne podatke, ki
niso potrebni za izračun odmerka, kot so artefakti iz skenerja ali zračnih odprtin. Stran 98

Pri nelokaliziranih podatkovnih nizih ni mogoče omejiti območja modela tkiva. Stran 84

Navodila za dodajanje eksternega zunanjega obrisa

Eksterni zunanji obris lahko vnaprej uvozite s pomočjo aplikacije iPlan RT Image. iPlan RT Dose
lahko ta eksterni zunanji obris nato zazna.

Koraki

1. Če želite zaznati eksterni zunanji obris, ki je bil v aplikaciji iPlan RT Dose ustvarjen na ta
način, ga določite v nizu CT, ki je izbran kot referenčni niz (glejte str. 90).

2.
Ko v pogovornem oknu Set Parameters izberete vse nastavitve, morate izbrati še ekster-
ni zunanji obris, ustvarjen v aplikaciji iPlan RT Image, ali interni zunanji obris, ustvarjen
na podlagi zgoraj opisanih nastavitev Patient Detection Settings.

3.
Če izberete eksterni zunanji obris, ustvarjen v aplikaciji iPlan RT Image, je ta pretvorjen v
običajen interni zunanji obris. Pretvorbo lahko izvedete samo enkrat in jo razveljavite le
tako, da znova naložite načrt.
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5.2.3 Prilagajanje ločljivosti modela tkiva

Splošne informacije

Ločljivost modela tkiva lahko prilagodite in tako izboljšate ravnovesje med učinkovitostjo delovanja
sistema in natančnostjo načrtovanja odmerka.
OPOMBA: nižja ločljivost modela tkiva lahko povzroči manj natančen izračun odmerka.
 

Navodila za spreminjanje ločljivosti modela tkiva

Koraki

1.

Pod možnostjo Resolution of Tissue Model v pogovornem oknu Set Parameters v polji
za koordinate posnetka vnesite faktor za zmanjšanje ločljivosti izvirnega posnetka za mo-
del tkiva.

2.

Če izberete potrditveno polje Use Average Slice Distance, se na podlagi povprečja vseh
razdalj med rezinami, ki so vključene v referenčni niz, izračuna tudi povprečna razdalja
med rezinami za nastali model tkiva. Dejansko število rezin posnetka ostane nespreme-
njeno.
Če potrditveno polje ni izbrano, se za model tkiva uporabi najkrajša razdalja med rezinami
v referenčnem nizu. Število rezin posnetka se ustrezno poveča.

OPOMBA: podrobnosti o razdaljah med rezinami za ustrezen slikovni niz so na voljo v lastnostih
niza slik, ki si jih lahko ogledate na zavihku Plan Content (glejte str. 478).
 

Učinkovitost delovanja sistema

Sistemski pomnilnik, potreben za konfigurirane nastavitve, in ločljivost sta navedena na dnu
območja Resolution of Tissue Model.

Navodila za preverjanje sprememb v ločljivosti tkiva

Če želite preveriti spremembe glede na obstoječe podatke posnetka, lahko uporabite funkcijo
Update Tissue (glejte str. 102) v območju s funkcijami.
Za natančno primerjavo izklopite možnost Display Interpolation (glejte str. 489).
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5.2.4 Prilagajanje ločljivosti odmerka

Ločljivost odmerka in volumski histogram odmerka

Nastavitve ločljivosti odmerka, ki so navedene v pogovornem oknu Set Parameters, se
uporabljajo kot osnova za določanje mreže za izračun odmerka v volumskem histogramu
odmerka (glejte str. 219). 

Navodila za prilagajanje ločljivosti odmerka

Koraki

1.

Ločljivost odmerka lahko prilagodite pod možnostjo Dose Resolution Settings.

Nižja kot je vrednost v milimetrih, ki jo vnesete v polje Dose Resolution, večja je natanč-
nost med izračunom odmerka.

2.
Če želite, da se velikost mreže samodejno prilagodi, tako da je izračun odmerka natančen
tudi pri zelo majhnih strukturah, je priporočljivo, da izberete potrditveno polje Finer for
Small Objects.

Spreminjanje ločljivosti odmerka v volumskem histogramu odmerka

Nastavitve, ki jih konfigurirate tukaj, lahko spremenite tudi pozneje v samem volumskem
histogramu odmerka (glejte str. 219).

Natančnost izračuna odmerka je odvisna od uporabniško določene ločljivosti mreže
odmerka. Vrednost, ki se uporablja za odobritev končnega načrta zdravljenja, mora biti čim
nižja in ne sme presegati 5 mm. Pri majhnih predmetih, ki so manjši od 30 mm, se
priporoča vrednost 3 mm ali manj.
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5.2.5 Nastavitev vrste zdravljenja

Navodila za nastavitev vrste zdravljenja

V pogovornem oknu Set Parameters v območju Treatment Type izberite Cranial ali
Extracranial, odvisno od zdravljenja, ki ga boste izvedli.

Slika 30 

Obrezovanje predmetov

Pri nelokaliziranih kranialnih in ekstrakranialnih podatkovnih nizih lahko ročno nastavite obseg
obrezovanja in odstranite območja, ki niso potrebna za izračun odmerka, npr. mizo za obsevanje.

Slika 31 
Pri lokaliziranih kranialnih podatkovnih nizih programska oprema samodejno prilagodi obseg
obrezovanja v smeri x-y na območje znotraj polja lokalizatorja na podlagi referenčnega okvirja, ki
ga zagotavlja polje lokalizatorja. V tem primeru funkcija za obrezovanje predmeta ni na voljo.

Preverite natančnost nastalega zunanjega obrisa in modela tkiva. V obris mora biti zajeto
celotno območje, ki je predvideno za zdravljenje.

Navodila za spreminjanje obsega obrezovanja

Koraki

1.

Kliknite gumb Adjust Outer Contour Region na desni strani pogovornega okna.

2. V pogledu Axial, Coronal ali Sagittal postavite kazalec miške nad moder okvir in ga pri-
lagodite tako, da je območje, ki ga želite odstraniti, izključeno.

3. Ko v pogovornem oknu Set Parameters kliknete OK, je vaša izbira potrjena in izbrano
območje je izključeno iz zunanjega obrisa.
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5.2.6 Nastavljanje mizne plošče obsevalne mize

Splošne informacije

Če je obsevanje usmerjeno skozi trdno plast ogljikovih vlaken, kot je mizna plošča obsevalne
mize, prihaja do atenuacije in kopičenja odmerkov. Če v pogovornem oknu Set Parameters
določite mizno ploščo obsevalne mize, ki se uporablja pri načrtovanem zdravljenju, se lahko ti
učinki upoštevajo pri načrtovanju odmerka.

Nastavitve mizne plošče obsevalne mize

Ta možnost je na voljo za ekstrakranialna zdravljenja in kranialna zdravljenja, kjer se uporabljajo
lokalizator SRS CT/Angio brez okvirja in tarčni nameščevalnik ali lokalizator za glavo in vrat
ter tarčni nameščevalnik podjetja Brainlab.
V sistemu iPlan RT uporabljajte in nalagajte samo načrte, ki so lokalizirani z ustreznimi
lokalizatorji.

Slika 32 
OPOMBA: če s poljem lokalizatorja uporabljate možnost »Frameless SRS Universal CT Overlay«,
programska oprema samodejno prilagodi obseg obrezovanja v smeri x-y na območje znotraj polja
lokalizatorja. Prekrivanje CT bo obrezano, zato morate v nastavitvah mizne plošče obsevalne
mize izbrati »Frameless SRS Universal Couch Extension«, če se pri načrtovanju odmerka
upošteva mizna plošča obsevalne mize.
 

Navodila za prilagajanje nastavitev mizne plošče obsevalne mize

Koraki

1. Če želite izbrati mizno ploščo obsevalne mize, v pogovornem oknu Set Parameters izbe-
rite potrditveno polje Add Table Top.

2. Na spustnem seznamu izberite ustrezen podaljšek za glavo.

3. V pogledu Coronal pogovornega okna Set Parameters se pomikajte prek
podatkovnih nizov toliko časa, da je zgornja plast mize na sliki vidna.

4.

Aktivirajte gumb Adjust Outer Contour Region na desni strani pogovorne-
ga okna Set Parameters.
(Če uporabite gumb druge funkcije, morate gumb Adjust Outer Contour
Region znova omogočiti.)

5. V pogledu Coronal miško namestite nad moder/rumen okvir in obris podaljška za glavo
premaknite v končni položaj, ki ga boste uporabili pri zdravljenju.

6. V pogledih Axial/Sagittal namestitev natančno prilagodite in preverite.

7. V pogovornem oknu »Set Parameters« kliknite OK, da potrdite poravnavo.

8. Ko izberete mizno ploščo obsevalne mize, je ta prikazana v pogledih rekonstrukcije (glejte
str. 84).
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Podatke o gostoti mizne plošče obsevalne mize lahko preverite na glavnem zaslonu z drsnikom
Original/Tissue (glejte str. 102) in s funkcijo merjenja s Hounsfieldovimi enotami (glejte str. 505).
OPOMBA: pri nekaterih modelih mizne plošče obsevalne mize za obsevanje, na primerih modelih
Varian IGRT, mora biti raven upodabljanja nastavljena na manj kot -700 HU, če želite prikazati
model mizne plošče obsevalne mize. Za nastavljanje ravni upodabljanja glejte str. 499 in str. 501.
Če je mizna plošča obsevalne mize izbrana in se uporablja v načrtu zdravljenja, je označena na
izpisu parametrov za zdravnika pod modelom tkiva. Vedno preverite, ali je izbrana in se uporablja
prava mizna plošča obsevalne mize.
 

Pred zdravljenjem morate v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da je izbrana mizna
plošča obsevalne mize enaka mizni plošči obsevalne mize, ki je bila uporabljena med
načrtovanjem zdravljenja.

Določanje položaja mizne plošče obsevalne mize

Pri lokaliziranih bolnikih je položaj mizne plošče obsevalne mize samodejno prilagojen na podlagi
koordinat lokalizatorja in ga uporabnik ne more spremeniti.
Če je izbran nelokalizirani referenčni niz (glejte str. 89), se položaj mizne plošče obsevalne mize
poveže s položajem polja za obrezovanje (glejte str. 84) kot sledi:
• Smer anteriorno-posteriorno: mizna plošča obsevalne mize je dodana na posteriorni meji

polja za obrezovanje, če je usmerjenost CT-posnetka bolnika ležeča, ali na anteriorni meji polja
za obrezovanje, če je usmerjenost posnetka nagnjena.

• Smer levo-desno in glava-noge: sredina mizne plošče obsevalne mize je osrediščena glede
na polje za obrezovanje.

Položaj mizne plošče obsevalne mize lahko preverite v pogledih rekonstrukcije v pogovornem
oknu Set Parameters.

Varnostne opombe

Pred zdravljenjem mora uporabnik v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da je izbrana
mizna plošča obsevalne mize enaka mizni plošči obsevalne mize, ki je bila uporabljena
med načrtovanjem zdravljenja.

Uporabnik mora preveriti pravilnost položaja mizne plošče obsevalne mize glede na
položaj bolnika. To je nujno predvsem pri žarkih, ki zadenejo mizno ploščo obsevalne mize
pod topim, skoraj vodoravnim kotom. Majhne razlike med načrtom odmerka in dejansko
nastavitvijo zdravljenja lahko povzročijo velike razlike med izračunanim in dejanskim
odmerkom!

Modeli miznih plošč obsevalne mize so približki dejanske geometrije in ne upoštevajo
območij s kovinskimi priključki visoke gostote. Izognite se obsevanju skozi ta območja,
tako da ustrezno prilagodite smer obsevanja z žarki in loki.

Na splošno se je treba izogibati zdravljenju bolnikov prek mizne plošče obsevalne mize za
obsevanje (iz posteriornega položaja). Če je to neizogibno, vključite model mizne plošče
obsevalne mize v izračun odmerka pri delitve površine. V nasprotnem primeru upoštevajte,
da distribucija izračunanega odmerka ne vključuje dodatne atenuacije ali povečanega
kožnega odmerka v bližini mizne plošče obsevalne mize za obsevanje. Izračun odmerka
morate zato popraviti ročno.

Pri miznih ploščah za obsevanje, ki jih ne proizvaja Brainlab, ni mogoče zagotoviti, da so
uporabljeni parametri skladni z dejansko uporabljeno mizno ploščo obsevalne mize.
Potrdite, da izračuni iPlan ustrezajo mizni plošči obsevalne mize, tako da izvedete ustrezne
ukrepe za zagotavljanje kakovosti.

Mizna plošča obsevalne mize se podaljša v smer X-Y, tudi če je obseg CT-posnetka manjši.
Upoštevajte, da se dolžina mizne plošče obsevalne mize obreže na ustrezen obseg
posnetka (smer Z) ali polje za obrezovanje – kar je manjše.
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Pred zdravljenjem morate v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da se izbrani koti pri
gantriju in obsevalni mizi lahko uporabijo za zdravljenje, ne da bi poškodovali bolnika ali
opreme, kot je sistem za posredovanje zdravljenja.

Če za zdravljenje uporabljate mizno ploščo obsevalne mize, ki je vključena tudi v posnetek
CT bolnika (npr. univerzalni podaljšek za obsevalno mizo SRS brez okvirja Brainlab), se
prepričajte, da je funkcija zaznavanja zunanjega obrisa v opravilu »Surface Segmentation
« mizno ploščo obsevalne mize ustrezno zaznala. Brainlab priporoča uporabo funkcije »
Add Table Top«, če želite skenirano mizno ploščo obsevalne mize zamenjati z umetnim
modelom mizne plošče obsevalne mize. Če vaša mizna plošča obsevalne mize ni vključena
na seznam umetnih miznih plošč obsevalne mize in ni ustrezno zaznana, prilagodite
enoto »HU Threshold« tako, da bo skenirana mizna plošča obsevalne mize ustrezno
zaznana.
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5.2.7 Usmerjenost posnetka in zdravljenja

Splošne informacije

Če želite potrditi nastavitve v pogovornem oknu Set Parameters, morate pregledati in potrditi
navedene podatke lokalizatorja in usmerjenosti.

Območje za potrditev

Slika 33 

Navodila za pregledovanje parametrov

Koraki

1. Preglejte navedene podatke.

2. Preverite, ali usmerjenost CT-posnetka v pogledih rekonstrukcije ustreza usmerjenosti
ikone bolnika.

3. Usmerjenost zdravljenja je vedno glava-gantrij. Usmerjenost noge-gantrij ni podprta.

4. Ko ste zadovoljni s prikazanimi podatki, izberite potrditveno polje Acknowledged.

5. Zdaj lahko potrdite svoje nastavitve in zaprete pogovorno okno, tako da kliknete OK.

OPOMBA: iPlan RT Dose podpira samo zdravljenja glava-gantrij. Uvoženi podatki se ustrezno
pretvorijo.
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5.3 Spreminjanje referenčnih nizov

Splošne informacije

Če je na voljo drug referenčni podatkovni niz, ga lahko uporabite. Referenčni niz se uporablja:
• za določanje zunanjega obrisa in modela tkiva, ki ju uporablja algoritem za odmerek
• za izračun digitalno rekonstruiranih rentgenskih slik (DRR) za nadaljnjo poravnavo bolnika

OPOMBA: če načrt vsebuje več nizov slik CT, glejte str. 94.
 

Katere nize slik je mogoče uporabiti?

Za referenčni niz lahko izberete kateri koli drug slikovni niz, če je izbrani niz:
• zlit s trenutnim referenčnim nizom in
• ima enako stanje lokalizacije

Referenčni niz lahko zamenjate s katerim koli nizom slik v verigi zlitih nizov slik, za katere veljata
zgornji pravili.
Kot referenčni niz lahko določite tudi nelokalizirani slikovni niz, če je ta zlit z lokaliziranim nizom
slik, ki je zlit s trenutnim referenčnim nizom.
Uporaba več lokaliziranih nizov lahko povzroči zmedo. Vedno uporabite koordinatni sistem prvega
niza v verigi.

Če je na voljo več nizov lokaliziranih podatkov, pazite, da izberete pravi niz za namestitev
bolnika. Če se bolnik ali lokalizator med slikanjem CT in zdravljenjem premakneta, npr.
zaradi spreminjanja položaja podpore za glavo ali ponovnega slikanja bolnika, je
koordinatni sistem prej ustvarjenega podatkovnega niza neveljaven. Če izberete neveljaven
podatkovni niz, bolnik ne bo pravilno poravnan.

Če spremenite referenčni niz, preverite, ali je tkivo pravilno izračunano in ali sta poravnava
in usmerjenost bolnika primerni za zdravljenje.
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5.3.1 Izbiranje referenčnega niza

Izbira referenčnega niza

Kliknite Choose Reference Set ..., da odprete pogovorno okno za izbiro.
OPOMBA: ko se podatki bolnika naložijo, vas lahko sistem samodejno pozove, da izberete
referenčni niz; odvisno od slikovnih podatkov, ki so na voljo za trenutnega bolnika.
 

Pogovorno okno za izbiro niza

①

②
③

Slika 34 

Navodila za izbiranje

Koraki

1. Na seznamu razpoložljivih nizov slik ① izberite slikovni niz, ki ga želite prikazati. 

2.
V območju pogleda rezine ② izberite ustrezno rezino.
• V območju pogleda rezine so izbrane rezine označene z modro.
• V območju za predogled ③ lahko pregledate trenutno izbrano rezino.

3. Kliknite OK, da potrdite izbiro in prikažete rezine v pogledih slike v območju za načrtova-
nje.

Prikaz izbire

Izbrani referenčni niz je zdaj prikazan pod možnostjo Choose Reference Set ...

Slika 35 

Vedno preverite, ali je tkivo pravilno izračunano in ali sta poravnava in usmerjenost bolnika
primerni za zdravljenje. To je pomembno predvsem, če spremenite referenčni niz.

Spreminjanje referenčnih nizov
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5.3.2 Posledice dodelitve referenčnega niza in niza za poravnavo

Splošne informacije

Da bi bolje razumeli posledice dodeljevanja niza slik, če so podatki o zlitju slik spremenjeni v
aplikaciji iPlan RT Image za načrt zdravljenja z odmerkom, ki je bil dokončan v aplikaciji
iPlan RT Dose, je spodaj navedenih nekaj osnovnih definicij.

Terminologija zlitja slik

Zliti par To je kombinacija dveh slikovnih nizov, ki sta bila zlita v posebnem vrstnem
redu v aplikaciji iPlan RT Image.

Povezani niz To je drugi slikovni niz v zlitem paru. Zlije se z nizom za poravnavo.

Niz za poravnavo
To je slikovni niz, ki se uporablja za poznejšo poravnavo bolnika na mizo
za obsevanje. Niz za poravnavo je vedno prvi slikovni niz v zlitem paru in
je enak kot koren zlitja.

Referenčni niz To je slikovni niz, ki je dodeljen v aplikaciji iPlan RT Dose in ga uporablja
algoritem za odmerek oz. se uporablja za izračun DRR (glejte str. 73).

Primer 1:

CT1 MR1
V tem zlitem paru:
• CT1 je niz za poravnavo
• MR1 je povezani niz, ki je bil zlit s CT1

Koren zlitja Odvisno od števila nizov slik v načrtu zdravljenja in števila ustvarjenih zlitih parov
v aplikaciji iPlan RT Image lahko nastane en ali več korenov zlitja.

Primer 2:

CT1 MR1

CT2MR2
V tem primeru:
• CT1 je koren zlitja, saj so vsi nizi slik neposredno ali posredno zliti z njim
• CT1 ali CT2 lahko izberete kot referenčni niz

Prikaz zlitja slik

Razpoložljive podatke o zlitju si lahko ogledate na zavihku Plan Content.

Slika 36 
V tem primeru je CT1 koren zlitja in niz za poravnavo.
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Dodelitev niza slik

Trenutne dodelitve nizov slik si lahko ogledate v lastnostih načrta (glejte tudi str. 160).

Slika 37 

Pomen prvega niza v verigi zlitja

Prvi slikovni niz v verigi zlitja, ki je določen v aplikaciji iPlan RT Image (glejte str. 91), se privzeto
uporabi kot referenčni niz v aplikaciji iPlan RT Dose. To lahko sprejmete ali ročno spremenite
(glejte str. 73).
Niz za poravnavo, ki se uporablja za poznejšo poravnavo bolnika na mizi za obsevanje, je
samodejno isti kot prvi slikovni niz v verigi zlitja, ki je določen v aplikaciji iPlan RT Image. Niza za
poravnavo v aplikaciji iPlan RT Dose ne morete ročno nastaviti.
Kot je razloženo v razdelku str. 91, se nov niz za poravnavo lahko nastavi samodejno, če se načrt
zdravljenja spremeni, na primer z uvažanjem in zlitjem novega slikovnega niza v aplikaciji iPlan
RT Image.
Če je nastavljen nov niz za poravnavo, načrtovanje odmerka na podlagi izvirnega niza za
poravnavo ni več veljavno.

Varnostne opombe

Nov niz za poravnavo se lahko nastavi samodejno, če se načrt zdravljenja spremeni, na
primer z uvažanjem in zlitjem novega slikovnega niza v aplikaciji iPlan RT Image. Ali se to
zgodi, je odvisno od internih pravil zlitja, ki jih uporablja programska oprema iPlan, na
primer oblike zapisa posnetka, datuma posnetka, števila posnetkov v nizu rezin itd.

Če nov slikovni niz postane prvi niz v verigi, ki sledi spremembam v načrtu zdravljenja v
aplikaciji iPlan RT Image, se niz za poravnavo v aplikaciji iPlan RT Dose ustrezno prilagodi.
Zato morate pazljivo pregledati in potrditi podatke za načrtovanje zdravljenja v aplikaciji
iPlan RT Dose.

Če obstoječemu lokaliziranemu zdravljenju dodate še en lokalizirani posnetek, bo novi niz
podatkov CT določen kot niz za poravnavo in premaknjen v novi koren zlitja. To vaš načrt
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implicitno spremeni v zvezi z geometrijo žarka (poti žarkov skozi tkivo). Zato natančno
preverite porazdelitve odmerka in poti žarkov.

Če lokaliziranemu zdravljenju dodate lokalizirani posodobljeni posnetek, prejšnji referenčni
niz postane neveljaven za načrtovanje odmerka. Opravilo delitve površine morate uporabiti
za določanje novega lokaliziranega posodobljenega CT-posnetka kot referenčnega niza.
Dokler je dodeljen neveljaven referenčni niz, funkcija Export to ExacTrac in izpis ciljnega
nameščevalnika ne delujeta za načrte zdravljenja, ustvarjene s prejšnjimi različicami sistema
iPlan RT 4.5.4 ali prejšnjimi različicami sistema iPlan RT Image 4.1.2. Za določanje veljavnega
niza CT kot referenčnega niza uporabite opravilo delitve površine.
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5.3.3 Študije primerov referenčnega niza

Splošne informacije

Spodaj sta opisana praktična uporaba in potek dela za spreminjanje/izbiranje referenčnih nizov
in nizov za poravnavo.
Do tega lahko pride, če želite na primer uporabiti novejši CT-posnetek za poravnavo bolnika oz.
uporabiti slikovni niz v nagnjenem položaju namesto ležečem.
OPOMBA: upoštevajte, da so vsi privzeti predlogi zlitja (in obratni vrstni red le-teh), kot so
navedeni v spodnjih primerih, odvisni od pravil zlitja v aplikaciji iPlan RT Image. V spodnjih
primerih se predpostavlja, da ima novejši niz posnetkov poznejši datum posnetkov.
 

Smer zlitja

V spodnji tabeli je prikazana smer zlitja za spodnje študije primera.

NO_LOC Nelokalizirani CT-posnetek

CT_LOC Lokaliziran CT-posnetek za zdravljenje

Št. pri-
mera

Opis CT #1 Smer zlitja CT #2 Izberite referenčni niz
(priporočeno)

1
Ekstrakranialni po-
sodobljeni posnetek
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Spremenite referenčni niz
v CT #2

2
Ekstrakranialni
diagnostični posne-
tek (CT #1)

NO_LOC NO_LOC Ne spremenite referenčne-
ga niza

3
Nelokalizirani kra-
nialni posodobljeni
posnetek (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Premislite o zamenjavi re-
ferenčnega niza v CT #2

4
Nelokalizirani kra-
nialni diagnostični
posnetek (CT #1)

NO_LOC CT_LOC Spreminjanje referenčne-
ga niza ni potrebno

5
Lokalizirani kranial-
ni posodobljeni po-
snetek

CT_LOC CT_LOC Spreminjanje referenčne-
ga niza ni mogoče

Primer 1: Ekstrakranialni posodobljeni posnetek

Uporabljate ExacTrac in vsi nizi slik so nelokalizirani. ExacTrac samodejno zazna označevalce
za telo. Imate obstoječ načrt, ki temelji na posnetku CT #1, vendar želite nadaljevati zdravljenje s
sistemom ExacTrac z novim posnetkom CT #2. Pričakujete, da bo bolnik pri zdravljenju poravnan
na mizi kot v izvirnem posnetku (CT #1), vendar položaj izocentra temelji na novem posnetku
(CT #2).
Current Assignment of Image Sets (za odobren načrt zdravljenja na podlagi posnetka CT #1)
• CT #1 je določen kot niz za poravnavo
• CT #1 je določen kot referenčni niz

Potek dela

Koraki

1. Dodajte nov CT-posnetek v obstoječi načrt.

2.
S privzetim predlogom zlijte oba niza posnetkov CT (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Spreminjanje referenčnih nizov
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Koraki

3. Na zaslonu Surface Segmentation določite nov posnetek CT kot referenčni niz (iPlan
RT Dose).

4. Odobrite načrt zdravljenja v pogovornem oknu Approval in ga izvozite v ExacTrac z us-
trezno funkcijo aplikacije iPlan RT Dose.

Dodelitev nizov slik po poteku dela
• CT #1 je določen kot niz za poravnavo
• CT #2 je določen kot referenčni niz

Primer 2: Ekstrakranialni diagnostični posnetek

Uporabljate ExacTrac in imate diagnostični posnetek CT (#1) v npr. ležečem položaju, vendar
želite za zdravljenje uporabiti nov CT-posnetek (#2), npr CT-posnetek v nagnjenem položaju.
Current Assignment of Image Sets (če načrt zdravljenja temelji na posnetku CT #1)
• CT #1 (ležeče) je določen kot niz za poravnavo,
• CT #1 (ležeče) je določen kot referenčni niz.

Potek dela

Koraki

1. Dodajte nov CT-posnetek (npr. v nagnjenem položaju) v načrt zdravljenja.

2.
Zlijte oba niza posnetkov CT v obratni smeri privzetega predloga (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.
Če nameravate ustvariti nov načrt zdravljenja z drugačno usmerjenostjo slike (npr. z na-
gnjenim položajem namesto ležečega), ga odobrite v pogovornem oknu Approval in izvo-
zite v ExacTrac z ustrezno funkcijo sistema iPlan RT Dose.

Dodelitev nizov slik po poteku dela
• CT #2 (npr. v nagnjenem položaju) je določen kot niz za poravnavo
• CT #2 (npr. v nagnjenem položaju) je določen kot referenčni niz

Primer 3: Nelokalizirani kranialni posodobljeni posnetek

Uporabiti želite novejši nelokalizirani kranialni CT-posnetek. Novejši slikovni niz lahko določite kot
referenčni niz, če obseg posnetka pokriva celotno interesno področje. Če je novejši posnetek
namenjen samo izdelavi obrisa določenih območij, spreminjanje referenčnega niza ni
priporočljivo.
Current Assignment of Image Sets (za odobren načrt zdravljenja na podlagi posnetka CT #1)
• CT #1 (lokaliziran) je določen kot niz za poravnavo
• CT #1 (lokaliziran) je določen kot referenčni niz

Potek dela

Koraki

1. Dodajte novejši CT-posnetek (CT #2) v obstoječi načrt zdravljenja.

2.
S privzetim predlogom zlijte oba niza posnetkov CT (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Na zaslonu Surface Segmentation določite nov posnetek CT (CT #2) kot referenčni niz
(iPlan RT Dose).

4. V pogovornem oknu Verification preverite načrt zdravljenja in ga odobrite v pogovornem
oknu Approval (iPlan RT Dose).

Dodelitev nizov slik po poteku dela
• CT #1 (lokaliziran) je določen kot niz za poravnavo
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• CT #2 (nelokaliziran) je določen kot referenčni niz

Primer 4: Nelokalizirani kranialni diagnostični posnetek

Imate obstoječ diagnostični nelokalizirani posnetek CT (#1) in želite uporabiti novejši CT-posnetek
(#2) za lokalizirano zdravljenje.
Current Assignment of Image Sets (če načrt zdravljenja temelji na posnetku CT #1)
• CT #1 je določen kot niz za poravnavo
• CT #1 je določen kot referenčni niz

Potek dela

Koraki

1. Dodajte nov lokaliziran CT-posnetek.

2.
Zlijte oba niza posnetkov CT v obratni smeri privzetega predloga (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Na zaslonu Surface Segmentation preverite nov posnetek CT kot niz Reference Set
(iPlan RT Dose).

4. Ustvarite nov načrt zdravljenja in ga odobrite v pogovornem oknu Approval (iPlan RT
Dose).

Dodelitev nizov slik po poteku dela
• CT #2 je določen kot niz za poravnavo
• CT #2 je določen kot referenčni niz

Primer 5: Posodobitev lokaliziranega kranialnega posnetka

Nov lokaliziran posnetek se bo uporabil kot niz za poravnavo.
Current Assignment of Image Sets (za odobren načrt zdravljenja na podlagi posnetka CT #1)
• CT #1 je določen kot niz za poravnavo
• CT #1 je določen kot referenčni niz

Potek dela

Koraki

1.
Dodajte lokaliziran posodobljen CT-posnetek (CT #2) v obstoječi načrt zdravljenja. Novej-
ši lokalizirani posodobljeni CT-posnetek (CT #2) je samodejno določen kot niz za porav-
navo. (iPlan RT Image).

2.
Zlijte oba niza slik CT (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Novi posnetek CT v opravilu Surface Segmentation potrdite kot referenčni niz (iPlan
RT Dose).

4. V pogovornem oknu Verification preverite načrt zdravljenja in ga odobrite v pogovornem
oknu Approval (iPlan RT Dose).

Dodelitev nizov slik po poteku dela
• CT #2 je določen kot niz za poravnavo
• CT #2 je določen kot referenčni niz
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96 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



5.4 Nastavljanje referenčnih točk

Splošne informacije

V nelokaliziranih kranialnih in ekstrakranialnih podatkih lahko določite referenčno točko, ki vam
pomaga pri nadaljnji poravnavi bolnika.

Referenčna točka v pogledu slike

Slika 38 

Navodila za nastavljanje referenčne točke

Koraki

1. Za vklop funkcije kliknite Set Reference Point.

2.

Kliknite znotraj ustrezne ravnine slike, da prikažete navpično in vodoravno ravnino, ki jo v
pogledih slike označujeta sivi črti.
Referenčna točka je samodejno osrediščena v pogledu slike in prikažejo se ustrezne ko-
ordinate.

3.

Z miško kliknite želeno ravnino in povlecite želeno črto do ustreznega položaja referenčne
točke.
Če želite hkrati premakniti vodoravno in navpično ravnino, kliknite presečišče črt in povle-
cite črti do ustreznega položaja referenčne točke.

OPOMBA: koordinate referenčne točke v nadaljnjih korakih načrtovanja so 0, 0, 0.
 

OPOMBA: če uporabljate orodje za preverjanje odmerka (npr. MapCHECK ali Delta4), morate
nastaviti referenčno točko v skladu s specifikacijami orodja, kajti koordinate 0, 0, 0 so običajno
določene vnaprej v fantomu za preverjanje.
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5.5 Prilagajanje podatkov obrisa
5.5.1 Zunanji obrisi

Splošne informacije

Ko se podatki bolnika prvič naložijo, iPlan RT Dose samodejno ustvari moder zunanji obris v
vsaki posamezni rezini 2D na podlagi nastavitev zaznavanja bolnika, ki so konfigurirane v
pogovornem oknu Set Parameters (glejte str. 81).
Med izračunom odmerka se upoštevajo samo podatki znotraj tega zunanjega obrisa.

Slika 39 

Navodila za prilagajanje zunanjega obrisa

S funkcijama Brush in Eraser v območju s funkcijami lahko ročno prilagodite obrise, ki jih ustvari
samodejni algoritem. Funkciji Brush in Eraser sta na voljo na zavihku Slices.

②

①

Slika 40 

Koraki

1. Z drsnikom Brush Size v območju s funkcijami prilagodite velikost čopiča.

2. Če želite povečati zunanji obris, vklopite funkcijo Brush in ustrezno povlecite čopič ① ob
robu obrisa, kot je prikazano zgoraj.

3. Če želite pomanjšati zunanji obris, vklopite funkcijo Eraser in ustrezno prilagodite obris.

4. Če želite odstraniti prazna polja ②, ki ste jih ustvarili znotraj zunanjega obrisa med prila-
gajanjem, izberite potrditveno polje Auto Fill.

Varnostne opombe

Ker je zunanji obris obrezan na območje lokalizatorja, so nekateri podatki bolnika lahko
izključeni, npr. pri zdravljenju vratu. Ta območja se ne upoštevajo pri izračunu odmerka. Če
jih potrebujete, jih morate zunanjemu obrisu dodati ročno.

Preverite natančnost nastalega zunanjega obrisa in modela tkiva, ki se uporabljata za
izračune odmerkov. V obris mora biti zajeto celotno območje, ki je predvideno za
zdravljenje.

Prilagajanje podatkov obrisa
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Navodila za glajenje zunanjega obrisa

Zunanji obris lahko zgladite, da na primer dosežete večjo enotnost odmerka pri zdravljenjih z
masko.
Če želite zgladiti zunanji obris, v območju s funkcijami kliknite Smooth Outer Contour.

②①
Slika 41 

Št. Komponenta

① Izvirni obris

② Zglajen obris
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5.5.2 Notranji obrisi

Splošne informacije

Če med konfiguracijo parametrov izberete potrditveno polje Add fully enclosed cavities to
patient, samodejni algoritem za obris samodejno zapolni vse odprtine znotraj tega zunanjega
obrisa (glejte str. 81).
Te notranje odprtine zato na začetku nimajo modrega obrisa in se upoštevajo pri nadaljnjih
izračunih odmerka. Ali se te odprtine obravnavajo kot voda ali pa se uporabi dejanska vrednost
elektronske gostote, je odvisno od tega, ali je vklopljena korekcija heterogenosti (glejte str. 103).

① ②
Slika 42 

Št. Komponenta

① Notranje odprtine (zapolnjene)

② Notranje odprtine (z modrim obrisom)

Navodila za očrtovanje notranjih odprtin

Koraki

1.
Če želite očrtati vse notranje odprtine, tako da so izključene iz nadaljnjega izračuna od-
merka, počistite potrditveno polje Add fully enclosed cavities to patient v pogovornem
oknu Set Parameters (glejte str. 81).

2. Programska oprema samodejno očrta notranje odprtine.

Navodila za prilagajanje notranjih obrisov

S funkcijama Brush in Eraser lahko po potrebi prilagodite te obrise. Funkciji Brush in Eraser sta
na voljo na zavihku Slices.

①

②

Slika 43 

Prilagajanje podatkov obrisa
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Koraki

1. Z drsnikom Brush Size prilagodite velikost čopiča.

2. Če želite povečati notranji obris odprtine, vklopite funkcijo Eraser in ustrezno povlecite
čopič ① ob robu obrisa, kot je prikazano zgoraj.

3. Če želite pomanjšati notranji obris, vklopite funkcijo Brush in ustrezno prilagodite obris.

4. Če želite odstraniti prazna polja ②, ki ste jih ustvarili znotraj notranjega obrisa med prila-
gajanjem, izberite potrditveno polje Auto Fill.

SEGMENTACIJA POVRŠINE

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 101



5.5.3 Prikaz tkiva in korekcija

Samodejna posodobitev modela tkiva

Model tkiva je samodejno posodobljen, ko:
• zaprete pogovorno okno Set Parameters, v katerem je izbrano potrditveno polje

Acknowledged (glejte str. 88),
• uporabljate funkcijo Remove 3D Region (glejte str. 107) ali Smooth Outer Contour (glejte str.

99),
• zaprete korak Surface Segmentation z možnostjo Next ali Go to ... (glejte str. 46),
• uporabite funkcijo Update Tissue za ročno uveljavljanje sprememb (glejte spodaj).

Model tkiva in porazdelitev izračunanega odmerka se samodejno spremenita, ko dodate
predmete, kot sta mizna plošča obsevalne mize ali bolus, ali če določenim predmetom
dodelite uporabniško določene vrednosti HU. Uporabnik mora z drsnikom Original/Tissue
(glejte str. 102) in funkcijo merjenja s Hounsfieldovimi enotami (glejte str. 505) preveriti
pravilnost vseh prilagoditev. Izvesti mora tudi končno preverjanje z rekonstrukcijo globine
in polja, ki je na voljo v koraku Physicist’s Verification s (glejte str. 354).

Navodila za ročno posodabljanje tkiva

Kliknite Update Tissue, da ročno posodobite spremembe v obrisih tkiva (glejte str. 98) in v
modelu tkiva (glejte str. 106 in str. 104).

②①

Slika 44 
Če na primer kliknete Update Tissue, se začetna sprememba ① jasno prikaže kot znotraj obrisa
②.
Ko zaprete korak Surface Segmentation, se pravilni izračuni izvedejo tudi, če ne uporabite te
funkcije.

Navodila za primerjavo referenčnega niza in modela tkiva

Z drsnikom Original / Tissue lahko preklapljate med pogledi ter primerjate referenčni niz
posnetkov CT in njegovo spremenjeno rekonstrukcijo (model tkiva).

Koraki

1. Pomaknite drsnik v levo, da prikažete referenčni niz CT-posnetkov.

2. Pomaknite drsnik v desno, da prikažete posodobljen model tkiva.

Prilagajanje podatkov obrisa
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① ②

Slika 45 

Št. Komponenta

① Izvirna rezina

② Spremenjena rezina

Vedno preverite, ali je tkivo pravilno izračunano in ali sta poravnava in usmerjenost bolnika
primerni za zdravljenje. To je pomembno predvsem, če spremenite referenčni niz.

Heterogeneity Correction

Možnosti

Če izberete potrditveno polje Heterogeneity Correction, se izračun odmerka prilagodi v skladu
s podatki o elektronski gostoti, ki so na voljo v slikovnih podatkih posnetka CT.

Če počistite potrditveno polje Heterogeneity Correction, izračun odmerka temelji na predpo-
stavki, da imajo vsi podatki znotraj zunanjega obrisa gostoto enakovredno gostoti vode. Izključe-
ne so samo notranje odprtine, ki so bile posebej očrtane (glejte str. 98).

Če ne izberete potrditvenega polja Heterogeneity Correction, lahko pride do nepravilne
ekvivalence globine.

Če ste med slikanjem bolnika uporabili kontrastno sredstvo, je priporočljivo, da izklopite
korekcijo heterogenosti, saj kontrastno sredstvo poveča intenzivnost vrednosti HU na
posnetkih.

SEGMENTACIJA POVRŠINE
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5.6 Dodajanje bolusa in drugih predmetov 3D
5.6.1 Samodejna definicija bolusa

Splošne informacije

Pri zdravljenju planirnega tarčnega volumna blizu površine kože lahko na kožo položite tkivu
enakovreden material bolus, tako da se potreben odmerek pravilno aplicira na ustreznem
območju.
Če želite bolus upoštevati pri izračunu odmerka, ga morate določiti v programski opremi.

Pogovorno okno za definicijo bolusa

Slika 46 

Navodila za določanje bolusnega predmeta

Koraki

1. V območju s funkcijami na zavihku Artificial kliknite Define Bolus ...

2.

V pogovornem oknu Bolus Definition kliknite gumb Bolus Range na desni strani pogo-
vornega okna.

Dodajanje bolusa in drugih predmetov 3D
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Koraki

3.

V pogledu Axial, Coronal ali Sagittal postavite kazalec miške nad moder okvir in ga pri-
lagodite tako, da določite območje, ki ga želite prekriti z bolusom (Bolus Range).

4. V polje Object Name vnesite ime za bolusni predmet.

5. S spustnega seznama Bolus Direction izberite ustrezno smer za bolusni predmet.

6.
• V polje za vrednost HU vnesite ustrezno vrednost za bolusni predmet.
• Vnesete lahko vrednosti od -1.000 do 3.071 HU.

7.
• V polje Thickness (mm) vnesite ustrezno vrednost za bolusni predmet.
• Bolusni predmet lahko ustvarite le, če je vrednost v polju Bolus Range večja ali enaka

dvakratni vneseni vrednosti debeline.

8. Kliknite Create Bolus, da ustvarite bolusni predmet.

9. Kliknite OK, da se vrnete na glavni zaslon.

OPOMBA: bolusne predmete lahko določite tudi ročno v koraku Object Creation (str. 109).
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5.6.2 Dodeljevanje določene ravni HU

Splošne informacije

Določite lahko vrednost HU, ki jo želite uporabiti za določen predmet, na primer medicinski
vsadek.

Funkcija HU

Slika 47 

Navodila za spreminjanje vrednosti HU

Koraki

1. Na seznamu predmetov na zavihku Artificial izberite želeni predmet.

2.
Z vrtilnim poljem HU Value izberite ustrezno vrednost.
Podprte so vrednosti HU od -1.000 do +3.071.

3. Izberite potrditveno polje Overwrite HU.

OPOMBA: kjer se predmeti prekrivajo, prekrivajoč predmet z najvišjo vrednostjo HU določa
vrednost HU volumna preseka.
 

Varnostne opombe

V nekaterih primerih vrednosti HU na CT-posnetku ne predstavljajo dejanskih lastnosti
materiala (npr. masne gostote ali sestave materiala). To lahko povzroči netočen izračun
odmerka pri materialih, ki niso narejeni iz človeškega tkiva, na primer vsadkih.

Če se pri slikanju CT uporablja kontrastno sredstvo, podatki o elektronski gostoti, ki so na
voljo v podatkih posnetka in jih uporablja algoritem za odmerek, ne ustrezajo dejanski
gostoti tkiva bolnika. Če pri načrtovanju zdravljenja uporabljate kontrastirane posnetke,
dobro premislite, ali bo izklop korekcije heterogenosti izboljšal rezultate izračuna odmerka
ali bi bilo morda bolje uporabiti drug CT-posnetek brez kontrastnega sredstva. Popravke
vrednosti HU ali monitorskih enot boste morda morali vnesti ročno.

Dodajanje bolusa in drugih predmetov 3D
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5.6.3 Odstranjevanje predmetov 3D

Splošne informacije

Z gumbom Remove 3D Region lahko izbrišete kateri koli izbrani tridimenzionalni predmet iz
podatkovnega niza, npr. mizo ali položaj lokalizatorja.

Odstranjevanje 3D-predmetov

Slika 48 

Navodila za odstranjevanje 3D-predmetov

Koraki

1. Za vklop funkcije kliknite Remove 3D Region.

2. Premaknite miško na tridimenzionalno obliko, ki jo želite odstraniti, in kliknite označeno
območje.

3. Znova kliknite Remove 3D Region, da odstranite zaznano obliko in samodejno posodobi-
te model tkiva.
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5.7 Zaključevanje delitve površine

Splošne informacije

Ko v koraku Surface Segmentation zaključite prilagajanje, lahko nadaljujete z naslednjim
korakom.

Navodila za nadaljevanje

Koraki

1. V območju Navigator kliknite Next.

2.

V prikazanem sporočilu kliknite Yes, da potrdite spremembe v trenutnem koraku.

OPOMBA: če vrednosti HU, določene za model tkiva (glejte str. 82), presegajo vrednosti,
določene v pretvorbeni tabeli (glejte str. 79), se prikaže ustrezno sporočilo. V tem primeru morate
v pogovornem oknu Set Parameter preveriti svoje nastavitve.
 

Če se želite izogniti nepravilnemu izračunu odmerka, morate pregledati pogled globine in
pogled polja oz. tkivo v koraku delitve površine in preveriti, ali je model tkiva, ki se
uporablja za izračun odmerka, pravilen. Pri tem morate preveriti pravilnost obrezovanja,
nastavitev mizne plošče obsevalne mize in nastavitev možnosti Overwrite HU.

Zaključevanje delitve površine
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6 USTVARJANJE PREDMETA
6.1 Kaj je ustvarjanje predmeta?

Splošne informacije

Možnost ustvarjanja predmetov omogoča označevanje in segmentiranje anatomskih struktur ter
shranjevanje teh struktur kot predmetov načrtovanja.
Če ste načrt uvozili iz programa iPlan RT Image ali starejše različice programa iPlan RT Dose,
so predmeti morda že bili ustvarjeni in segmentirani.

Postopek ustvarjanja predmetov načrtovanja

Koraki

1. Ustvarite seznam predmetov načrtovanja.

2. Segmentirajte predmete z označevanjem anatomskih struktur v podatkih bolnika.

Ustvarjanje seznama predmetov

Predmet je anatomska struktura, kot npr. prizadeti organ, tumor, PTV ali katero koli drugo
interesno območje v slikovnih podatkih.
Seznam predmetov, ki jih želite ciljati, lahko ustvarite na podlagi:
• predhodno določenih seznamov standardnih predmetov za določena telesna območja, kot so

npr. glava in vrat, medenica itd.,
• posameznih predmetov, ki jih ustvarite za poseben primer (npr. PTV-ji).

Določene in obrisane predmete lahko uporabite v postopku načrtovanja.

Metode segmentacije predmetov

Ko izberete ciljne predmete, jih lahko v slikovnih podatkih označite tako:

Metoda

Ročna segmentacija

Položaj predmeta v slikovnih podatkih lahko označite sami, pri tem
pa vam bodo v pomoč te funkcije:
• Brush
• SmartBrush
• Auto Fill in Interpolation

Samodejna segmentacija

iPlan RT Dose lahko poišče in označi standardne anatomske
strukture na podlagi mejne vrednosti pasu.
OPOMBA: če želite omogočiti samodejno segmentacijo z anatom-
skim atlasom, uporabite iPlan RT Image.
 

USTVARJANJE PREDMETA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 109



6.1.1 Pregled glavnega zaslona

Splošne informacije

Ta korak vključuje različne ročne in samodejne funkcije, ki omogočajo segmentiranje kritičnih
anatomskih struktur (ali PTV-jev) ter shranjevanje teh kot predmetov načrtovanja.
Če uporabljate iPlan RT Phantom QA (glejte str. 453), lahko ustvarjanje predmetov na primer
uporabite za oris vstavne odprtine za dozimetrijsko opremo.

Glavni zaslon

Slika 49 

Razpoložljive funkcije

Komponenta Funkcija

New ...
Omogoča dodajanje novega predmeta na seznam. Predmet ne vsebu-
je nobenih informacij o vokslu, dokler jih ne dodate s funkcijo »Brush«
ali »Sphere« (glejte spodaj).

Remove Omogoča izbris izbranega predmeta s seznama.

Auto Segmentation ...
Samodejna segmentacija (ustvarjanje) se izvede na podlagi uporabni-
ško določenega območja sivih vrednosti (mejne vrednosti pasu). Ta
funkcija se v primeru rentgenskih slik imenuje X-ray Segmentation ...

Brush Size Omogoča prilagoditev velikosti čopiča pri funkcijah Brush in Eraser.

Contours Če je to potrditveno polje označeno, so predmeti prikazani samo kot
orisi.

Brush Omogoča ročno dodajanje informacij o vokslu v predmet.

Eraser Omogoča odstranjevanje podatkov o vokslu in posledično prilagoditev
oblike predmeta.

SmartBrush Omogoča pospešeno ustvarjanje predmetov na podlagi sivih vrednosti.

Draw Sphere Omogoča takojšnje ustvarjanje 3D-predmeta (sfere), ki ga lahko nato
po potrebi prilagodite.

Kaj je ustvarjanje predmeta?
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Komponenta Funkcija

SmartShaper ... Uporabniku omogoča, da po potrebi ročno oblikuje izbrani predmet.

Auto Fill Če je to potrditveno polje označeno, se območja, obrobljena s funkcijo
Brush, samodejno zapolnijo.

Interpolation
Če je to potrditveno polje označeno, informacije o vokslu, dodane dve-
ma vidnima rezinama (ki nista druga ob drugi) s funkcijo Brush ali
SmartBrush, interpolirajo med rezinama.

Advanced Manipulation Omogoča ustvarjanje novih predmetov na podlagi obstoječih.

Role Reassignment Omogoča zamenjavo predmeta, ki mu je dodeljena izbrana vloga v re-
ceptu (glejte str. 165), z drugim predmetom (glejte str. 146).

Create Dose Object Omogoča ustvarjanje predmeta iz izodoznih linij. Ta možnost je na vo-
ljo samo po določitvi odmerka, glejte str. 271.

Undo Omogoča preklic zadnje spremembe.

Redo Obnovi zadnjo preklicano spremembo.

Varnostne opombe

Če uporabljate združeni niz za osnovanje, vedno znova preverite pravilnost predmetov v
referenčnem nizu.

Pri segmentiranju interesnih območij v rekonstruiranih pogledih upoštevajte, da ti pogledi
prikazujejo interpolirane slike, ki morda ne vključujejo potrebnih ali pričakovanih podatkov
o vokslu, prikazanih na izvirnih slikovnih rezinah. Predmete načrtovanja je zaradi tega
treba preveriti v izvirnem nizu rezin.

Pridobljeni segmentirani predmeti temeljijo na vhodnih informacijah, posredovanih
programski opremi. Raven ujemanja z dejansko anatomsko strukturo je odvisna od
velikosti slikovne točke, števila in gostote rezin ter natančnosti segmentacije.

Po spreminjanju ali brisanju predmetov (npr. PTV-jev, OAR-ov), ki se že uporabljajo v
obstoječem načrtu, je treba natančno preveriti ustreznost vsebine načrta (npr. položaje
listov). Izvedite vse prilagoditve predmetov, še preden te uporabite za načrtovanje
odmerka.

Območje načrtovanja

Funkcije v pogledih načrtovanja in v orodni vrstici so podrobno opisane v razdelku str. 465.

Podatkovni niz 4-D

Če je na voljo podatkovni niz 4-D, se na spodnji desni strani pogledov rezin in rekonstrukcije
prikaže nadzorna plošča, ki omogoča prikaz simulacije premikanja notranjih organov (glejte str.
147).
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6.2 Ustvarjanje seznama predmetov
6.2.1 Ustvarjanje praznega predmeta

Splošne informacije

Seznam predmetov, ki se uporabi pri načrtovanju, lahko določite na podlagi:
• standardnih struktur v programu iPlan RT Dose,
• prilagojenih predmetov, ki jih določite sami.

Ti predmeti so sprva prazni in jim je treba dodati vsebino z ročno ali samodejno segmentacijo.

Objects

Vsak predmet ima:
• ime,
• vrsto strukture.
Če izberete nepravilno vrsto strukture (npr. PTV, tumor ali neznana vrsta), sistem morda ne bo
prepoznal predmetov za predloge načrta zdravljenja, načrtovanje zdravljenja na podlagi predlog
pa ne bo mogoče.

Postopek aktivacije ustvarjanja predmetov

V območju s funkcijami kliknite New ...

Ustvarjanje seznama predmetov
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Zavihki pri ustvarjanju predmetov

Slika 50 

Postopek dodajanja posameznih predmetov

Posamezne predmete lahko dodate ročno, kot je opisano v nadaljevanju.

Koraki

1. Kliknite zavihek Single Object.

2.
• V polje Name vnesite ime predmeta ali
• S seznama Structure izberite ustrezen predmet.

3. Če želite spremeniti barvo nove strukture, kliknite poljubno barvo.

4. S seznama Image Set izberite slikovni niz, ki mu pripada predmet.

5. Kliknite OK, da potrdite nastavitve in na seznam v območju s funkcijami dodate nov pred-
met.

Pri poimenovanju predmetov bodite še posebej pazljivi. Ne določite več predmetov z istim
imenom ali strukturo. Podatki o strukturi se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju s
predlogami iPlan RT Dose.
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Postopek dodajanja več predmetov

Predhodno določene predloge, ki vključujejo seznam pogosto uporabljenih predmetov, lahko
izberete, kot je opisano v nadaljevanju.

Koraki

1. Kliknite zavihek Multiple Objects.

2.
Izberite želeno predlogo zdravljenja na seznamu Treatment Templates.
Če želite ročno dodati nefiltrirani seznam več predmetov, s seznama predlog izberite All
Objects.

3.
• S seznama Objects izberite ustrezne predmete (izberete lahko več elementov) ali
• Kliknite Select All, da vključite vse predmete (predhodno izbrane za predloge).

4. Kliknite OK, da potrdite nastavitve in na seznam v območju s funkcijami dodate izbrane
predmete.

Postopek ustvarjanja predlog predmetov

Dodatne predloge z več predmeti lahko ročno ustvarite tako:

Koraki

1. Kliknite zavihek Multiple Objects.

2. S seznama predlog izberite All Objects.

3. S seznama Objects izberite ustrezne strukture.

4. Kliknite New Template, da se prikaže pogovorno okno Template, in vnesite ime za novo
predlogo.

5. V pogovornem oknu Template kliknite OK, da potrdite spremembe in na seznam na za-
vihku Multiple Objects dodate novo predlogo.

Postopek odstranjevanja predlog predmetov

Če želite odstraniti predlogo predmeta z zavihka Multiple Objects:

Koraki

1. 1 Izberite predmet s seznama Treatment Templates.

2. 2 Kliknite Remove.

Postopek odstranjevanja predmetov

Če želite odstraniti predmet iz območja s funkcijami:

Koraki

1. 1 Izberite predmet na seznamu v območju s funkcijami.

2. 2 Kliknite Remove.

Ustvarjanje seznama predmetov
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6.2.2 Razumevanje seznama predmetov

Splošne informacije

Anatomske strukture, ki so bile segmentirane kot predmeti, so navedene na vrhu območja s
funkcijami. Pod seznamom so na voljo ustrezne funkcije segmentiranja.

Stanje predmeta na seznamu

Simbol Razlaga

Če je predmet aktiviran, je poleg njega na seznamu prikazana ikona odprtega
očesa. Kliknite to ikono, če želite predmet skriti.

Če ste predmet deaktivirali, se poleg njega na seznamu prikaže ikona zaprtega
očesa. Kliknite to ikono, če želite predmet znova prikazati.

Lastnosti predmeta na seznamu

S seznama v območju s funkcijami lahko kadar koli pregledate in spremenite lastnosti predmeta.

Možnosti

Kliknite ta barvni kvadratek, če želite spremeniti barvo in neprosojnost predmeta.

Kliknite ta gumb, da:
• spremenite barvo in neprosojnost predmeta,
• spremenite ime predmeta, dodeljeno strukturo predmeta ali dodeljeni niz rezin.

Postopek spreminjanja lastnosti predmetov

Možnosti

Če si želite ogledati lastnosti za izbrani segmentirani predmet, kliknite ustrezno ikono.

USTVARJANJE PREDMETA
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Slika 51 

Komponenta Funkcija

Properties
Po potrebi lahko spremenite ime predmeta v polju Name.
Na prikazanem seznamu lahko izberete tudi oznako za strukturo.

Select color

Spremenite lahko barvo, ki je dodeljena predmetu:
• Z drsnikom Opacity lahko spremenite raven neprosojnosti trenutne barve

za prikaz 3D.
• Novo barvo izberete tako, da kliknete drugo barvo v prikazani paleti.

Dose Planning

Na strani tega zavihka je prikazana vrsta predmeta, določena za načrtovanje
odmerka.
Za predmete PTV so prikazane tudi dodeljene skupine zdravljenja. Te dode-
litve lahko spremenite tako, da kliknete Change ... (glejte str. 177).

Varnostne opombe

Določanje prekrivajočih se PTV-jev lahko povzroči nepravilne izračune volumna zdravega
tkiva.

Če želite preprečiti napačne izračune, morajo biti PTV-ji povsem znotraj volumna, ki ga
določa zunanji obris. Povečani volumni morajo biti povsem prekriti s PTV-jem.

Ustvarjanje seznama predmetov
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6.3 Ročna segmentacija predmeta

Splošne informacije

Ko predmet dodate na seznam prvič, je brez vsebine. To pomeni, da s tem predmetom ni
povezano nobeno območje v slikovnih podatkih.
Vsebino lahko v predmet dodate ročno, tako da segmentirate del slikovnih podatkov, za katere
želite, da jih predmet predstavlja.

Razpoložljive metode ročne segmentacije

Sliko lahko segmentirate s temi funkcijami:

Funkcija

Brush Omogoča barvanje delov slike, ustreznih glede na predmet.

Smart Brush Omogoča samodejno zapolnitev delov slike glede na sive vrednosti.

Sphere Omogoča risanje sferičnega volumna.

Auto Fill Omogoča samodejno zapolnitev območij slike.

Interpolation Omogoča samodejno interpolacijo predmetov prek rezin.

Segmentirate lahko tudi vsebino rentgenskih slik. Za več informacij glejte Uporabniški priročnik
za klinične postopke, iPlan RT Image.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.3.1 Dodajanje vsebine predmetu s funkcijo Brush

Postopek dodajanja vsebine

Koraki

1. S seznama v območju s funkcijami izberite ustrezen predmet.

2. Kliknite Brush.

3.
• Z drsnikom Brush Size nastavite velikost čopiča.
• Če si želite ogledati približno velikost čopiča, premaknite kazalec miške v območje na-
črtovanja.

4.
• Z desno tipko miške segmentirajte predmet na slikovni rezini (glejte str. 132).
• Če želite izbrisati robove predmeta, uporabite levo tipko miške (glejte str. 132).

5.

Po potrebi trenutno izbrani segmentirani predmet kopirajte na dodatne slikovne rezine ta-
ko, da deaktivirate funkcijo Brush in uporabite meni desne tipke miške.

Predmet v slikovnih pogledih

Slika 52 
Spodnja slika prikazuje predmet, ustvarjen s funkcijo Brush. Če kazalec miške premaknete prek
predmeta, se v slikovnih pogledih prikaže ime, dodeljeno temu predmetu.
OPOMBA: pri segmentiranju majhnih predmetov v rekonstruiranih pogledih morda ne boste
zadovoljni z rezultati samodejne interpolacije, če razdalja rezine presega velikost slikovne točke
predmeta (glejte str. 121).
 

OPOMBA: rezultati risanja v rekonstrukcijah morda ne bodo zadovoljivi za majhne predmete (tj.
predmete, katerih velikost je približno enaka razdalji rezine globlje ležečega niza rezin).
 

Ročna segmentacija predmeta
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6.3.2 Dodajanje vsebine predmetu s funkcijo SmartBrush

Pregled

SmartBrush je orodje za segmentacijo slike z naprednimi funkcijami segmentiranja, ki vam bodo
v pomoč pri razlikovanju zdravega tkiva od npr. tumorjev. 
Uporablja se za samodejno zapolnitev medsebojno povezanih območij s podobnimi sivimi
vrednostmi.

Ustvarjanje predmetov SmartBrush

Slika 53 

Postopek ustvarjanja predmeta

Koraki

1. Ustvarite prazen predmet, kot je opisano v razdelku str. 112.

2. S seznama v območju s funkcijami izberite ustrezen predmet.

3. Kliknite SmartBrush.

4.
• Z drsnikom Brush Size nastavite velikost čopiča.
• Če si želite ogledati približno velikost čopiča, premaknite kazalec miške v območje na-
črtovanja.

5.

• Premaknite kazalec miške prek območja za segmentiranje, pritisnite in zadržite levo tip-
ko miške, nato pa povlecite kazalec miške prek izbranega območja.

• Funkcija SmartBrush segmentira vse povezane slikovne pike z enakimi sivimi vred-
nostmi/Hounsfieldovimi enotami v območju okoli kazalca miške.

6. Če robovi segmentiranega območja niso pravilno ločeni od okolice, lahko te robove na-
tančneje določite s funkcijama Brush in Eraser (glejte str. 132).

USTVARJANJE PREDMETA
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6.3.3 Dodajanje vsebine predmetu s funkcijo Draw Sphere

Pregled

Draw Sphere je orodje za segmentacijo slike, ki omogoča dodajanje sferičnega predmeta 3D v
načrt zdravljenja. Velikost sfere je prosto določljiva.

Ustvarjanje predmetov Draw Sphere

① ② ③

Slika 54 

Št. Komponenta

① Ustvarjanje sfere

② Dokončana sfera (2D-prikaz)

③ Dokončana sfera (3D-prikaz)

Postopek ustvarjanja predmeta

Koraki

1. Ustvarite prazen predmet, kot je opisano v razdelku str. 112.

2. S seznama v območju s funkcijami izberite ustrezen predmet.

3. Kliknite Draw Sphere.

4. Premaknite kazalec miške na sredino območja za segmentiranje, pritisnite in zadržite levo
tipko miške, nato pa povlecite kazalec, da sfera prekrije izbrano območje.

Spreminjanje sferičnih predmetov

S funkcijami za urejanje, ki so na voljo, lahko sferični predmet nadalje spreminjate, tako da se npr.
ujema z obrisi tumorja ali kritičnega organa – OAR (glejte str. 131).

Ročna segmentacija predmeta
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6.3.4 Auto Fill in Interpolation

Funkciji Auto Fill in Interpolation

Slika 55 

Auto Fill

Če obrobite predel slikovne rezine (tako da npr. s funkcijo Brush narišete krog), se obrobljeni
prostor zapolni, če je označeno potrditveno polje Auto Fill.

① ②
Slika 56 

Št. Komponenta

① Funkcija Auto fill je izklopljena

② Funkcija Auto fill je vklopljena

Interpolation

Če je potrditveno polje Interpolation označeno, informacije o vokslu, dodane dvema vidnima
rezinama (ki nista druga ob drugi) s funkcijo Brush (ali SmartBrush), interpolirajo med rezinama.

USTVARJANJE PREDMETA
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①

②

③

Slika 57 

Št. Komponenta

① Interpolirane informacije

② Začetna rezina

③ Končna rezina

Ročna segmentacija predmeta
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6.3.5 Ustvarjanje predmetov za rentgenske slike

Preden začnete

Za ustvarjanje predmetov v rentgenskih slikah potrebujete:
• lokalizirani podatkovni niz CT,
• frontalne in lateralne rentgenske slike (z ustreznimi slikami DSA, če je potrebno), lokalizirane z

istim referenčnim okvirjem kot lokalizirani podatkovni niz CT.

Pogovorno okno za ustvarjanje predmetov

Slika 58 

Postopek opravljanja segmentacije

Koraki

1. Na glavnem zaslonu izberite zavihek X-ray Images.

2. Ustvarite prazen predmet (glejte str. 112).

3. Kliknite X-ray Segmentation ..., da odprete pogovorno okno za ustvarjanje predmetov.

4. Uporabite funkciji Brush in Eraser (glejte str. 132) ter segmentirajte želeno strukturo v
rentgenskih pogledih na zavihku Frontal in Lateral.

5.

Predogled ustvarjenega predmeta:
Kliknite pogled predogleda na zgornji desni strani zavihka.
Označite potrditveno polje Overlay Object Preview, da omogočite frontalni in lateralni
prikaz prosojnega predmeta v rentgenskem pogledu.

6. Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite OK.

USTVARJANJE PREDMETA
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Preverjanje segmentacije

① ②
Slika 59 

Št. Komponenta

① Rentgenska slika

② Slika CT

Ko je postopek končan, se v slikovnih pogledih v območju načrtovanja prikaže segmentirani
predmet.

Varnostne opombe

Rezultat segmentacije z rentgenskimi slikami je obrobni predmet, ki vključuje ustrezno
strukturo, in ne natančen oris. Zato ta postopek ni vedno povsem natančen in se lahko
uporablja samo, kadar je to ustrezno (npr. za AVM-je). Vse predmete, segmentirane z
rentgenskimi slikami, mora v podatkovnem nizu CT ali MR preveriti usposobljeni
zdravstveni delavec, ki uporablja program. Če so bili predmeti nepravilno segmentirani, jih
je treba ročno popraviti ali odstraniti.

Z možnostmi predogleda 3D na zavihkih Frontal in Lateral lahko usposobljeni zdravstveni
delavec, ki uporablja program, ugotovi, približno kakšen mora biti videz pridobljenega
segmentiranega predmeta. Vendar se ta predogled v nekaterih redkih primerih morda ne bo
ujemal z osnovanimi obrisi 2D, odvisno od rezultata rentgenske lokalizacije in načina
pretvarjanja predmeta. V takšnem primeru natančno preverite ustreznost rezultatov
lokalizacije in rentgenske segmentacije v globlje ležečem nizu rezin CT.

Rentgenski predmeti, pretvorjeni v podatkovnih nizih CT/MR

Kadar ustvarite predmete v rentgenskih slikovnih nizih in jih nato spremenite na osnovi
podatkovnega niza 3D CT/MR, spremembe v rentgenskem podatkovnem nizu niso vidne.
Projekcijski mehanizem (pretvarjanje 2D-oblike v 3D-obliko) pretvori obrise, osnovane na
rentgenskih slikah 2D, v 3D-predmet. Za vsako posamezno rezino CT (registracija z
lokalizatorjem) se projicirajo osnutki rentgenskih slik, v pridobljeni kvadrat pa se namesti eliptičen
lik. Na podlagi kombinacije teh posameznih eliptičnih likov se ustvari 3D-predmet.
Če želite omogočiti prikaz sprememb na osnovi podatkovnega niza 3D v rentgenskih slikah, je
treba 3D-predmet pretvoriti nazaj v 2D. To povratno pretvarjanje vključuje izgubo informacij, pri
naknadnem vnovičnem pretvarjanju 2D-obrisov v 3D-predmet pa bi se predmet popačil in postal
neprepoznaven.

Ročna segmentacija predmeta
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Zaradi tega program iPlan RT Dose na zavihku X-ray Segmentation prikaže samo izvirno
ustvarjene osnutke, predmet 3D pa se preračuna na podlagi osnutkov, prikazanih v pogledih.
Preveriti je treba vse strukture v podatkovnem nizu CT ali MR.

USTVARJANJE PREDMETA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 125



6.4 Samodejna segmentacija predmeta

Splošne informacije

Ko predmet dodate na seznam prvič, je brez vsebine. To pomeni, da s tem predmetom ni
povezano nobeno območje v slikovnih podatkih.
iPlan RT Dose lahko samodejno segmentira predmete na podlagi mejne vrednosti pasu z:
• omejitvenim poljem,
• predmetom maske.

Samodejna segmentacija predmeta
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6.4.1 Mejna vrednost pasu z omejitvenim poljem

Splošne informacije

Band Thresholding je samodejni postopek segmentacije, ki temelji na informacijah na ravni
sivine.

Pogovorno okno za mejno vrednost pasu

Slika 60 

Postopek opravljanja segmentacije

Koraki

1. Izberite predmet na seznamu v območju s funkcijami.

2. Kliknite Auto Segmentation ..., da odprete pogovorno okno Band Thresholding.

3.

V pogovornem oknu Band Thresholding v orodni vrstici kliknite gumb Resize Bounding
Box (če ni že aktiven).

4. Na spustnem seznamu Mask izberite Bounding Box.

5. S kazalcem miške namestite okvir omejitvenega polja v aksialnem, koronalnem ali sagi-
talnem pogledu, da omejite območje za segmentiranje.

6.
• S spustnega seznama Maximal Fragment Number izberite število fragmentov, ki jih

želite odkriti in segmentirati.
• Če izberete npr. en fragment, se bo segmentiralo največje povezano območje.

7.

Določite sive vrednosti v pogledu histograma (spodaj desno):
• vnesite zahtevane vrednosti neposredno v podana polja (Right in Left) ali
• s kazalcem miške prilagodite položaj drsnikov za levo in/ali desno vrednost, dokler se v

ustreznih poljih ne prikažejo ustrezne vrednosti.

8. Če želite mejne vrednosti določiti natančneje, označite potrditveno polje Zoom, da pribli-
žate območje med levim in desnim pragom.

USTVARJANJE PREDMETA
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Koraki

9. Kliknite OK, da potrdite nastavitve in aktivirate segmentacijo.

OPOMBA: rdeče segmentirano območje označuje slikovne informacije znotraj določene pragovne
omejitve. To ni predogled segmentiranega predmeta.
 

Preverjanje segmentacije

Slika 61 
Ko je postopek končan, se v slikovnih pogledih v območju načrtovanja prikaže segmentirani
predmet.

Varnostna opomba

S segmentacijo z mejnimi vrednostmi pasu morda ne bo mogoče poiskati pravilne oblike
posamezne strukture. Zato mora vse samodejno segmentirane predmete v izvirnih rezinah
preveriti usposobljeni zdravstveni delavec, ki uporablja program. Če so bili predmeti
nepravilno segmentirani, jih je treba ročno popraviti ali odstraniti.

Rezultate segmentacije žil je treba natančno pregledati in preveriti.

Samodejna segmentacija predmeta
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6.4.2 Mejne vrednosti pasu s predmetom maske

Splošne informacije

V pogovornem oknu Band Thresholding lahko izvedete tudi segmentacijo predmeta znotraj
območja, ki ga določa predmet maske.

Predmet maske

Slika 62 

Postopek ustvarjanja predmeta maske

Koraki

1. Ustvarite prazen predmet (glejte str. 112).

2. Okvirno določite območje za segmentiranje, tako da npr. uporabite funkcijo Draw Sphere
(glejte str. 120) ali SmartShaper (glejte str. 134).

Mejne vrednosti pasu s predmetom maske

Slika 63 

USTVARJANJE PREDMETA
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Postopek izvajanja pragovne omejitve pasu

Koraki

1. Ročno ustvarite drugi prazen predmet (glejte str. 112) in ga poimenujte glede na predmet
za segmentiranje.

2. V območju s funkcijami izberite ta predmet in kliknite Auto Segmentation ...

3. S spustnega seznama Mask na dnu pogovornega okna Band Thresholding izberite us-
trezni predmet maske.

4. Če želite upodabljanje določiti natančneje, označite potrditveno polje Zoom, da približate
območje med levim in desnim pragom.

5.
• S spustnega seznama Maximal Fragment Number izberite število fragmentov, ki jih

želite odkriti in segmentirati.
• Če izberete npr. en fragment, se bo segmentiral največji povezani fragment.

6.

Določite sive vrednosti v pogledu histograma (spodaj desno):
• vnesite zahtevane vrednosti neposredno v podana polja (Right in Left) ali
• s kazalcem miške prilagodite položaj drsnikov za levo in/ali desno vrednost, dokler se v

ustreznih poljih ne prikažejo ustrezne vrednosti.

7. Kliknite OK, da potrdite nastavitve in aktivirate segmentacijo.

Preverjanje segmentacije

Slika 64 
Ko je postopek končan, se v slikovnih pogledih v območju načrtovanja prikaže segmentirani
predmet.

Varnostna opomba

S segmentacijo z mejnimi vrednostmi pasu morda ne bo mogoče poiskati pravilne oblike
posamezne strukture. Zato mora vse samodejno segmentirane predmete v izvirnih rezinah
preveriti usposobljeni zdravstveni delavec, ki uporablja program. Če so bili predmeti
nepravilno segmentirani, jih je treba ročno popraviti ali odstraniti.

Rezultate segmentacije žil je treba natančno pregledati in preveriti.

Samodejna segmentacija predmeta
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6.5 Spreminjanje obstoječih predmetov

Splošne informacije

iPlan RT Dose vključuje več orodij za spreminjanje obstoječih predmetov.

Razpoložljiva orodja

Predmet lahko spremenite:
• Brush in Eraser
• SmartShaper
• S prenašanjem predmetov med rezinami

USTVARJANJE PREDMETA
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6.5.1 Brush in Eraser

Funkciji Brush in Eraser

Slika 65 

Možnosti

Premer orodja funkcije Brush/Eraser lahko prilagodite z drsnikom Brush Size.

Če želite omogočiti prikaz orodja Brush/Eraser in morebitnih segmentiranih predmetov kot obri-
sov, označite potrditveno polje Contours.

Uporaba funkcije Brush

Funkcija Brush omogoča ročno dodajanje vsebine segmentiranim ali praznim predmetom (glejte
str. 118).

① ②
Slika 66 

Št. Komponenta

① Standardna funkcija Brush

② Funkcija Brush samo z obrisi

Uporaba funkcije Eraser

Funkcija Eraser omogoča ročno odstranjevanje informacij iz segmentiranih predmetov (glejte str.
118).

① ②
Slika 67 

Spreminjanje obstoječih predmetov
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Št. Komponenta

① Standardna funkcija Eraser

② Funkcija Eraser samo z obrisi

Preklapljanje med funkcijama Brush in Eraser

Če želite pri segmentiranju predmeta preklapljati med funkcijama Brush in Eraser, uporabite
desno tipko miške (Brush) in levo tipko miške (Eraser).

USTVARJANJE PREDMETA
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6.5.2 SmartShaper

Splošne informacije

Ta funkcija uporabniku omogoča, da po potrebi ročno oblikuje izbrani predmet ali spremeni njegov
položaj.

Pogovorno okno SmartShaper

Slika 68 

Postopek aktivacije funkcije SmartShaper

Koraki

1. V območju s funkcijami izberite ustrezni predmet in kliknite SmartShaper ..., da odprete
pogovorno okno SmartShaper.

2. Če želite omogočiti prikaz predmetov v obliki osnutka, označite potrditveno polje Con-
tours.

3. Premer orodja funkcije SmartShaper lahko prilagodite z drsnikom Tool Size.

Spreminjanje obstoječih predmetov
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Postopek uporabe funkcije SmartShaper

Koraki

1.

Če želite prilagoditi položaj izbranega predmeta, kliknite Move in povlecite predmet na iz-
brano mesto.

2.

Če želite prilagoditi obliko izbranega predmeta, kliknite Deform in povlecite kazalec miške
prek predmeta, da prilagodite njegov zunanji obris.

3. Kliknite OK, da potrdite spremembe.

Varnostna opomba

Pogovorno okno SmartShaper zaradi razlogov učinkovitosti delovanja omogoča samo
predogled nastalega predmeta. Izračun predmeta se izvede šele, ko zaprete pogovorno
okno s klikom možnosti OK. Končni rezultat se lahko tako razlikuje od predogleda (zlasti
pri majhnih ali tankih predmetih). Zato mora vse predmete, segmentirane s funkcijo
SmartShaper, v izvirnih rezinah preveriti usposobljeni zdravstveni delavec, ki uporablja
programsko opremo. Če so bili predmeti nepravilno spremenjeni, jih je treba ročno
popraviti ali odstraniti.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.5.3 Prenos predmetov med nizi rezin

Splošne informacije

Ko ustvarite predmete, se ti samodejno dodelijo podatkovnemu nizu, v katerem so bili
segmentirani.
Po potrebi lahko predmet dodelite drugim združenim podatkovnim nizom, ki so vključeni v načrt
zdravljenja.

Razpoložljivost

Ko ustvarite načrt zdravljenja z odmerki, predmetov ni mogoče več prenašati med nizi rezin.

Postopek prenosa predmetov

Koraki

1.
Kliknite gumb »...« poleg predmeta.

2.

V pogovornem oknu, ki se prikaže, odprite zavihek Set/Statistics.

OPOMBA: ta zavihek je na voljo samo pred ustvarjanjem načrta zdravljenja.
 

3. Izberite podatkovni niz, kamor želite prenesti predmet.

4. Če želite prenesti vse predmete (ne le trenutno izbranega), označite potrditveno polje Mo-
ve all Objects.

5. Kliknite OK, da potrdite izbiro.

6.

Kliknite OK v sporočilu za vnovično vzorčenje, da aktivirate prenos predmeta.

Spreminjanje obstoječih predmetov
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Varnostne opombe

Pri prenašanju predmeta iz enega niza rezin v drug zliti niz rezin, lahko nastanejo večje
napake interpolacije, če se geometrične lastnosti nizov rezin (velikost slikovne točke ter
razdalja in usmerjenost rezin) bistveno razlikujejo. Če poleg tega ciljni niz rezin prekriva le
del predmeta, se lahko prenese samo ta del. Preostali deli predmeta se ne bodo prenesli. Ti
dejavniki lahko povzročijo, da oblika predmeta v ciljnem nizu rezin morda ne bo več
pravilna.

Volumska vrednost, navedena na zavihku Set/Statistics, se na podlagi kakovosti in
ločljivosti slike, debeline rezin ipd. izračuna v programu iPlan ter se lahko razlikuje od
dejanskega volumna segmentiranega predmeta.

Po vnovični dodelitvi nizu rezin je lahko oblika prenesenega predmeta drugačna, saj se deli
prenesenega predmeta zunaj niza rezin odstranijo. Poleg tega pa lahko na obliko nekoliko
vplivajo tudi napake interpolacije.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.6 Napredno upravljanje predmetov

Splošne informacije

iPlan RT Dose vključuje več dodatnih metod za delo s predmeti.

Razpoložljive funkcije

• spreminjanje velikosti predmetov
• ustvarjanje stenskega predmeta
• združevanje predmetov
• razdeljevanje predmetov
• predodelitev vlog

Napredno upravljanje predmetov
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6.6.1 Spreminjanje velikosti predmetov

Splošne informacije

Funkcija Scaling omogoča:
• proporcionalno povečanje ali pomanjšanje ustvarjenih predmetov in izdelava novega predmeta

iz oblikovanega predmeta,
• ustvarjanje »stenskega« predmeta, ki se izdela glede na predhodno ustvarjeni izvirni predmet.

Postopek aktivacije spreminjanja velikosti predmetov

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Advanced Manipulation ...

2. Kliknite zavihek Scaling.

Zavihek Scaling

①

②

Slika 69 

Št. Komponenta

① Izbrani izvirni predmet, na podlagi katerega se ustvari predmet s spremenjeno velikostjo.

② Predogled predmeta s spremenjeno velikostjo, ki temelji na izvedenih spremembah pred-
meta.

Postopek povečanja in pomanjšanja predmetov

Možnosti, ki so na voljo v pogovornem oknu Scaling, se razlikujejo glede na to, ali nameravate
predmet povečati/pomanjšati ali ustvariti stenski predmet.

USTVARJANJE PREDMETA
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Koraki

1. V možnosti Choose Operation and Source Object izberite Enlarge Object ali Shrink
Object.

2. V možnosti Choose Operation and Source Object izberite tudi predmet, katerega veli-
kost želite spremeniti.

3.

• V razdelku Adjust Parameters navedite mere v milimetrih za povečanje ali pomanjša-
nje predmeta.

• Velikost predmeta se privzeto prilagodi proporcionalno v smereh levo–desno, anterior-
no–posteriorno in glava–noga. Če želite preklicati to nastavitev, kliknite potrditveno po-
lje proportional za ustrezno usmeritev.

4.

• V polje Name vnesite ime za predmet s spremenjeno velikostjo. Na prikazanem sezna-
mu lahko izberete tudi predhodno določeno strukturo.

• Novi predmet se privzeto poimenuje glede na ime izvirnega predmeta in izbrane opera-
cije.

5. Kliknite poljubno barvo predmeta.

6. Če si želite ogledati predogled rezultatov postopka spreminjanja velikosti, kliknite poglede
predogleda na desni strani zavihka.

7. Kliknite Generate, da ustvarite predmet s spremenjeno velikostjo.

8.
• Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite Close.
• Predmet s spremenjeno velikostjo se prikaže v pogledu seznama v območju s funkcija-

mi.

Varnostna opomba

Predmeti bodo večji ali manjši, samo če je navedena vrednost za rob večja ali enaka
polovični vrednosti razdalje in debeline rezin podatkovnega niza. Če je torej razdalja in
debelina rezine posnetka 5 mm, za rob predmeta pa je nastavljena vrednost 2 mm, se
predmet ne bo povečal v smeri posnetka. Če je vrednost roba 2,5 mm, se bo predmet
povečal.

Omejitve pomanjšanja

Pomanjšanje predmetov/struktur s precej različnimi razdaljami v pravokotnih smereh lahko
povzroči večjo erozijo od pričakovane. Oglejte si spodnji dvodimenzionalni primer, pri katerem
eliptični predmet (Slika 70) upodablja dimenzije elementa, ki se uporabi za pomanjšanje/erozijo (v
nadaljevanju erozijski element).

Slika 70 
Višina erozijskega elementa je približno 16-krat večja od širine. Središčna pika označuje točko,
premaknjeno preko roba predmeta, ki bo erodiral. Če uporabite ta erozijski element na krožnem
disku, ki ga označuje krožna črta Slika 71, dobite erodiran predmet, ki ga označuje trden predmet
v središču (Slika 71). Pri tem se širina pomanjša približno za 5-kratno vrednost, ki jo določa
vodoravni radij erozijskega elementa. Upoštevajte ta učinek pri izbiri parametrov za pomanjšanje
predmeta.

Napredno upravljanje predmetov
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Slika 71 

Postopek ustvarjanja stenskega predmeta

Koraki

1. V možnosti Choose Operation and Source Object izberite Create Wall.

2.

• Kliknite Exterior, če želite ustvariti stenski predmet zunaj izvirnega predmeta.
• Kliknite Centered, če želite ustvariti rob izvirnega predmeta v središču novega stenske-

ga predmeta.
• Kliknite Interior, če želite ustvariti stenski predmet znotraj izvirnega predmeta.

3. V razdelku Choose Operation and Source Object izberite tudi ustrezen izvirni predmet.

4. V razdelku Adjust Parameters navedite mere v milimetrih za stenski predmet.

5.
• V polje Name vnesite ime za stenski predmet. Na prikazanem seznamu lahko izberete

tudi predhodno določeno strukturo.
• Privzeto ime novega predmeta je enako imenu izvirnega predmeta.

6. Kliknite poljubno barvo predmeta.

7. Če si želite ogledati predogled rezultatov postopka spreminjanja velikosti, kliknite poglede
predogleda na desni strani zavihka.

8. Kliknite Generate, če želite ustvariti stenski predmet.

9.
• Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite Close.
• Stenski predmet se prikaže v pogledu seznama v območju s funkcijami.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.6.2 Združevanje predmetov

Splošne informacije

Na zavihku Logical Operations lahko združite dva predmeta in iz njiju ustvarite nov predmet.

Postopek aktivacije logičnih operacij

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Advanced Manipulation ...

2. Kliknite zavihek Logical Operations.

Zavihek Logical Operations

①

②

Slika 72 

Št. Komponenta

① Izbrani izvirni predmeti, na podlagi katerih se ustvari nov predmet.

② Predogled novega predmeta, ki temelji na načinu združitve dveh izvirnih predmetov.

Postopek združevanja predmetov

Koraki

1. V poljih First Operand in Second Operand izberite dva predmeta, na podlagi katerih bo
ustvarjen novi predmet.

Napredno upravljanje predmetov
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Koraki

2.

Izberite eno od teh možnosti:
• Kliknite Union, če želite ustvariti nov predmet iz dveh združenih predmetov.
• Kliknite Intersection, če želite ustvariti nov predmet iz preseka dveh predmetov.
• Kliknite Subtraction, če želite ustvariti nov predmet na podlagi razlike, ki nastane, ko

odštejete drugi predmet (Second Operand) od prvega (First Operand).

3.
• V polje Name vnesite ime za novi predmet. Na prikazanem seznamu lahko izberete tudi

predhodno določeno strukturo.
• Novi predmet se privzeto poimenuje glede na ime izbrane operacije.

4. Kliknite poljubno barvo predmeta.

5. Če si želite ogledati predogled rezultatov postopka združevanja, kliknite poglede pred-
ogleda na desni strani zavihka.

6. Kliknite Generate, če želite ustvariti nov predmet.

7.
• Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite Close.
• Novi predmet se prikaže v pogledu seznama v območju s funkcijami.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.6.3 Razdeljevanje predmetov

Splošne informacije

Na zavihku Splitting lahko razdelite načrtovane predmete na manjše predmete. Ta operacija bo
morda uporabna npr. pri zdravljenju spinalnih tumorjev, kjer lahko ločite območja OAR, ki ne
smejo biti izpostavljena obsevanju, od tumornih območij, ki morajo prejeti največji odmerek.

Postopek aktivacije postopka razdeljevanja

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Advanced Manipulation ...

2. Kliknite zavihek Splitting.

Zavihek Splitting

Slika 73 

Začetni koraki

Koraki

1. S seznama Source Object izberite predmet, ki ga želite razdeliti.

2.

Izberite želeno usmeritev razdeljevanja za ravnino rezanja:
• Kliknite Min Area, če želite prosto določiti usmeritev razdeljevanja, pri čemer se za pre-

sek ohrani najmanjša vrednost.
• Kliknite Axial, Coronal ali Sagittal, da razdelite predmet glede na določeno usmeritev.

3.

V zavihku Splitting v orodni vrstici kliknite gumb Object Splitter.

Napredno upravljanje predmetov
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Koraki

4. Kliknite poljubni pogled na zavihku.

5.

• Povlecite kazalec miške na zelen kvadratek in prilagodite ravnino rezanja glede na iz-
brano usmeritev.

• Nastavite lahko tudi naklon ravnine, tako da premaknete kazalec miške nad ali pod ze-
leni kvadratek.

6.

Preverite, ali je predmet pravilno razdeljen, tako da uporabite razpoložljive poglede po-
snetkov in 3D-pogled.

Postopek ustvarjanja razdeljenih predmetov

Ko se prepričate, da je predmet pravilno razdeljen, lahko ustvarite nova predmeta, ki ju
označujeta modro in rumeno polje.

Koraki

1. V polje Name vnesite ime za prvi predmet.

2. Kliknite poljubno barvo predmeta.

3. Kliknite Generate Blue ali Generate Amber, odvisno od tega, kateri predmet želite us-
tvariti. Ta predmet ni prikazan na seznamu Source Object.

4. Ponovite korake 1–3 za drug predmet.

5.
• Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite Close.
• Nova predmeta se prikažeta v pogledu seznama v območju s funkcijami.

USTVARJANJE PREDMETA
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6.6.4 Role Reassignment

Splošne informacije

Ta funkcija omogoča zamenjavo predmeta, ki mu je dodeljena izbrana vloga v receptu (glejte str.
165), z drugim predmetom.
• Če se je npr. ciljni volumen med postopkom zdravljenja pomanjšal, lahko s funkcijami

spreminjanja velikosti (str. 139) ustvarite prilagojeni volumen.
• Izvirni volumen (označen kot PTV v receptu načrta) lahko nato nadomestite s skrčenim

volumnom.

Postopek aktivacije predodelitve vlog

Kliknite Role Reassignment ..., da odprete pogovorno okno Reassignment.

Pogovorno okno Reassignment

Slika 74 
Predmeti, ki so pri predpisovanju odmerka določeni kot PTV, Boost ali OAR (glejte str. 165), so
prikazani pod možnostjo Assigned Objects.
Ostali predmeti, ki so na voljo za izbiro, so prikazani v razdelku Available Objects.

Koraki

1. V razdelku Assigned Objects izberite izvirni predmet, ki ga želite zamenjati.

2. V razdelku Available Objects izberite nadomestni predmet.

3. Kliknite Swap, da zamenjate izvirni predmet z nadomestnim.

4. Če želite potrditi nastavitve in zapreti to pogovorno okno, kliknite Close.

Preverite, ali prilagojeni scenarij zdravljenja ustreza načrtovanemu zdravljenju.

Napredno upravljanje predmetov
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6.7 Simulacija podatkov 4-D
6.7.1 Pregled

Splošne informacije

Če je na voljo podatkovni niz 4-D (glejte str. 474), se na spodnji desni strani pogledov rezin in
rekonstrukcije prikaže nadzorna plošča, ki omogoča prikaz simulacije premikanja notranjih
organov.
Ta funkcija je še posebej uporabna pri načrtovanju obrisov predmetov za ekstrakranialna
zdravljenja, saj je lahko premikanje notranjih organov v takšnih primerih zelo pomemben dejavnik.

Nadzorna plošča

Slika 75 

Simulacija v teku

① ②

③ ④

Slika 76 

USTVARJANJE PREDMETA
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Funkcije nadzorne plošče

Komponenta Funkcija

Omogoča zagon simulacije 4-D s samodejnim zaporednim pomikanjem po raz-
položljivih podatkih.

Omogoča začasno zaustavitev simulacije 4-D.

Omogoča ročno pomikanje naprej po razpoložljivih podatkovnih nizih.

Omogoča hiter pomik neposredno na konec simulacije 4-D.

Omogoča ročno pomikanje nazaj po razpoložljivih podatkovnih nizih.

Omogoča hiter pomik neposredno na začetek simulacije 4-D.

Omogoča pomik do poljubne točke simulacije z drsnikom napredovanja.

Simulacija podatkov 4-D
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6.8 Izhod iz funkcije za ustvarjanje predmetov
6.8.1 Pregled

Poziv za izhod

Slika 77 
Pred izhodom iz koraka Object Creation preverite, ali so vsi predmeti pravilno segmentirani.

USTVARJANJE PREDMETA
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Izhod iz funkcije za ustvarjanje predmetov
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7 USTVARJANJE NAČRTA
ZDRAVLJENJA

7.1 O načrtovanju zdravljenja

Postopek načrtovanja zdravljenja

V tem koraku lahko ustvarite celoten načrt zdravljenja.

Koraki

1. Izberite predlogo ali izvedite ročno načrtovanje.

2. Določite predpisano porabo za vsak predmet načrtovanja.

3. Dodajte skupine zdravljenja.

4. Preglejte rezultate alternativnega algoritma za izračun odmerka.

5. Preglejte odmerek v slikovnih pogledih ali v histogramu DVH.

6. Primerjajte načrte.

USTVARJANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA
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7.1.1 Primerjava možnosti zdravljenja

Splošne informacije

V programu iPlan RT Dose lahko ustvarite načrt zdravljenja s temi modalitetami terapije:
• Konformni žarek
• Konformni lok (statični in dinamični)
• IMRT
• Krožni lok
• HybridArc

Program ne omejuje števila obsevalnih polj, žarkov ali lokov, ki jih lahko uporabite, vendar pa
uporaba velikega števila žarkov (> 50), lokov (> 10) ali polj IMRT (> 20) vpliva na učinkovitost
delovanja sistema.

Konformni žarki

Pri tehniki s konformnimi žarki se uporabljajo posebne oblike kolimatorja za različne usmerjenosti
gantrija in mize, pri čemer se posamezno polje obsevanja optimizira glede na obliko PTV-ja.
Zaradi večje velikosti polja, ki ga omogoča večlistni kolimator, običajno zadostuje načrtovanje
enega izocentra za vsako lezijo.
Slabost te tehnike je, da je lahko odmerek za tkivo v neposredni bližini na strani vhoda žarka višji
kot pri standardni radiokirurgiji z rotacijo gantrija.

Konformni loki

Med zdravljenjem s konformni loki je rotacija gantrija med obsevanjem podobna kot pri standardni
radiokirurgiji. Prilagoditev polja obsevanja glede na obliko tumorja za posamezno ravnino loka in
kot gantrija je podobna kot pri uporabi konformnih žarkov. Možni sta zdravljeni s statičnim in
dinamičnih konformnim lokom.

Zdravljenje Oblika polja obsevanja

Dinamični konformni lok Prilagodi se projekciji PTV-ja med uporabo loka

Statični konformni lok Za celoten lok se izračuna povprečna vrednost za obliko polja

Intenzitetno modulirana radioterapija

Pri intenzitetno modulirani radioterapiji (IMRT) se intenziteta žarkov v ciljnem polju spreminja. Na
ta način lahko zmanjšate dovajanje odmerka kritičnim organom ob PTV-ju.

Krožni loki

Pri zdravljenjih s krožnimi loki se uporabljajo stožčasti kolimatorji, zaradi katerih so polja
obsevanja stožčaste oblike. Velik odmerek obsevanja je usmerjen na presečišče, medtem ko so
odmerki zunaj tega volumna bistveno manjši. V posameznem postopku zdravljenja se običajno
uporabijo številni loki, ki se prostorsko razporedijo okoli bolnika z enoličnimi koti mize za
obsevanje za vsak lok. Če uporabite zadostno število žarkov, izboljšate distribucijo odmerka in
tako zmanjšate odmerek na tkivo v neposredni bližini.
Krožni loki so še posebej uporabni pri zdravljenju majhnih sferičnih lezij in funkcionalni
radiokirurgiji. Slabost uporabe stožčastih polj je, da je morda treba načrtovati več izocentrov za en
PTV. Odmerek znotraj lezije posledično morda ni zadosti homogen.
Izračun odmerka za zdravljenja s krožnimi loki se izvede z algoritmom odmerka krožnega stožca.
Algoritem Monte Carlo ni na voljo v tem primeru.

Natančnost krožnega stožca, pritrjenega na okvir kolimatorja, ni zajamčena za vse kote
kolimatorja. Med postopkom zdravljenja uporabite enak kot kolimatorja kot pri meritvah
žarkov.

O načrtovanju zdravljenja
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Pri krožnih stožcih morajo čeljusti varovati pred sevanjem zunaj materiala stožca. Položaj
čeljusti med zdravljenjem mora biti enak položaju, ki se uporablja pri meritvah žarkov.

HybridArc

HybridArc je kombinacija zdravljenja z dinamičnim konformnim lokom in žarki IMRT.
Posameznemu dinamičnemu konformnemu loku se v enakem položaju mize doda vsaj en žarek
IMRT za namene nadaljnje optimizacije distribucije odmerka z manj truda z dodatno nastavitvijo.
Uporabnik lahko prilagodi dolžino loka in število žarkov IMRT na lok. Sistem iz programske
opreme samodejno distribuira kote gantrija žarkov IMRT, pri čemer uporabi razdaljo kota gantrija
med sosednjima žarkoma IMRT in kot gantrija prvega žarka IMRT v tej formuli.

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

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

Poleg tega lahko uporabnik prilagodi razmerje med odmerkom prek konformnega loka in žarkov
IMRT. Pred optimiziranjem žarkov IMRT se odprtina dinamičnega konformnega loka optimizira
glede na opredeljene omejitve IMRT za dodatno izboljšanje distribucije odmerka. HybridArc tako
združuje prednosti zdravljenja z dinamičnim konformnim lokom in žarki IMRT.

USTVARJANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 153



7.1.2 Pregled glavnega zaslona

Namen

Na zaslonu Treatment Planning lahko določite, pregledate in uredite načrt zdravljenja.

Odpiranje načrta zdravljenja

Do tega koraka se lahko pomaknete s funkcijami Navigator (glejte str. 46).
Če načrt zdravljenja še ni določen, iPlan RT Dose samodejno odpre pogovorno okno Create
Plan (glejte str. 158).

Glavni zaslon

Slika 78 

Refresh MU

Ta gumb omogoča posodobitev izračuna monitorskih enot za celoten načrt zdravljenja. Vrednosti
MU se samodejno posodobijo samo v primeru večjih sprememb, npr. pri obtežitvi skupin
zdravljenja in posameznih elementov zdravljenja (glejte strani 190 in 196), ali prilagoditev
predpisane uporabe (glejte str. 176).
• Refresh MU za elemente HybridArc omogoča obnovitev obtežitve žarkov razmerja lok-IMRT

po optimizaciji odprtine.
• Refresh MU za elemente IMRT in HybridArc omogoča normalizacijo predpisanega odmerka

PTV po optimizaciji IMRT.
• Ko je optimizacija IMRT končana, na splošno ne uporabljajte gumba Refresh MU, ker se cilji

OAR pri uporabi tega gumba ne upoštevajo. Tako lahko pride do kršenja omejitev OAR.
• Refresh MU v kombinaciji z aktiviranim algoritmom Monte Carlo po optimizaciji IMRT vedno

sproži nov izračun Monte Carlo, neodvisno od morebitnih prejšnjih rezultatov izračuna. Zaradi
statističnih lastnosti algoritma Monte Carlo lahko vsak Refresh MU privede do nekoliko
drugačnih monitorskih enot žarka.

O načrtovanju zdravljenja
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Območje Functions

Če načrt zdravljenja še ni bil določen, so na voljo te funkcije:

Komponenta Funkcija

Create Treatment Plan Omogoča ustvarjanje načrta zdravljenja (glejte str. 158).

Object Manipulation Omogoča urejanje oblike predmetov na podlagi njihove morfologije
ali logičnih operacij (glejte str. 138).
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7.1.3 Funkcije orodne vrstice in pogledov za posamezni odmerek

Funkcije orodne vrstice

Komponenta Funkcija Glejte

Plan Comparison omogoča nalaganje drugega načrta zdravlje-
nja, ki ga lahko primerjate s trenutnim, ali primerjavo izračunov al-
goritmov Monte Carlo in stožčastega snopa.

Stran 238

Open DVH Dialog omogoča odpiranje pogovornega okna, v kate-
rem lahko izračunate odmerek za načrtovane ciljne volumne. Stran 219

Dose Display omogoča prikaz pogovornega okna, v katerem lah-
ko konfigurirate različne možnosti za prikaz odmerka, npr. relativ-
ne ali absolutne vrednosti, enote cGy ali Gy itd. 

Stran 217

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam omogoča preklapljanje med
algoritmoma Monte Carlo in stožčastega snopa za izračun odmer-
ka. 

Stran 208

Show Dose omogoča prikaz obrisov načrtovanega odmerka za
posamezni ciljni volumen skupaj z ustreznim merilom odmerka. Stran 213

Threshold omogoča prikaz pragu samo enega odmerka, pri če-
mer se lahko osredotočite na izbrano vrednost odmerka. Stran 215

Funkcije slikovnega pogleda

Komponenta Funkcija Glejte

Toggle view mode omogoča prikaz frontalnega ali kranialnega po-
gleda katerega koli predmeta OAR ali vseh struktur. Stran 244

show/draw planning shape omogoča nastavitev polja obsevanja,
tako da prilagodite liste večlistnega kolimatorja. Stran 263

show/change leaves and jaw positions omogoča ročno prilago-
ditev položajev listov in čeljusti. Stran 264

enter leaf positions numerically omogoča vnos določenih vred-
nosti za posamezen list. Stran 266

reset manual changes to shape omogoča razveljavitev prilagodit-
ve položajev listov. Stran 267

O načrtovanju zdravljenja
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Komponenta Funkcija Glejte

Toggle fluence display omogoča preklop na prikaz diagrama pre-
toka. Stran 216

Arc/Beam display omogoča izbiro načrtovanih žarkov ali lokov za
prikaz. Stran 250

Te funkcije omogočajo pomikanje po izbranih lokih ali žarkih IMRT.

Stran 268

Omogoča preklapljanje med različnimi žarki IMRT elementa Hybri-
dArc.
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7.2 Ustvarjanje novega načrta zdravljenja
7.2.1 Pregled

Splošne informacije

Ko je korak Object Creation dokončan (glejte str. 73), se samodejno prikaže poziv za ustvarjanje
novega načrta zdravljenja.
Če načrt zdravljenja še ni bil določen, lahko nov načrt ustvarite tudi tako, da kliknete Create
Treatment Plan.

Pogovorno okno Create Plan

Slika 79 

Možnosti ustvarjanja načrta

Nov načrt zdravljenja lahko ustvarite na tri različne načine:

Razdelek Glejte

Ustvarjanje povsem novega načrta Stran 159

Ustvarjanje novega načrta (obstoječa predpisana poraba) Stran 159

Ustvarjanje novega načrta (obstoječa predpisana poraba in nastavitev) Stran 159

Upravljanje predlog načrta

Če želite preurediti obstoječe predloge zdravljenja, kliknite Manage ... (glejte str. 294).

Nadaljnje spremembe

Spremembe dokončanih načrtov zdravljenja lahko opravite v pogovornem oknu Prescription
(glejte str. 176). Vendar vrsto predpisane porabe (glejte str. 164) lahko nastavite samo v
pogovornem oknu Create Plan.

Ustvarjanje novega načrta zdravljenja
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7.2.2 Možnosti ustvarjanja načrta

Ustvarjanje povsem novega načrta

Koraki

1. Kliknite izbirni gumb Manually na dnu pogovornega okna Create Plan.

2. Kliknite Next in določite predpisano porabo (glejte str. 162).

Nastavitev zdravljenja je treba določiti ločeno v pogovornem oknu Group (glejte str. 180).

Ustvarjanje novega načrta (obstoječa predpisana poraba)

Koraki

1. Kliknite izbirni gumb Plan Template na vrhu pogovornega okna.

2. Izberite poljubno predlogo s seznama.

3. Izberite potrditveno polje Load prescription only in kliknite Next.

V načrt zdravljenja se dodajo informacije o izbrani predpisani porabi, ki jih lahko spremenite:
• v pogovornem oknu Create Plan (glejte str. 162)
• v pogovornem oknu Prescription (glejte str. 176)

Nastavitev zdravljenja je treba določiti ločeno v pogovornem oknu Group (glejte str. 180).

Ustvarjanje novega načrta (obstoječa predpisana poraba in nastavitev)

Koraki

1. Kliknite izbirni gumb Plan Template na vrhu pogovornega okna.

2. S seznama izberite poljubno predlogo in kliknite Next.

V načrt zdravljenja se dodajo informacije o izbrani predpisani porabi, ki jih lahko spremenite:
• v pogovornem oknu Create Plan (glejte str. 162)
• v pogovornem oknu Prescription (glejte str. 176)

V načrt zdravljenja se dodajo informacije o nastavitvi zdravljenja, ki jih lahko spremenite v
pogovornem oknu Group (glejte str. 180).

Porazdelitev lokov ali žarkov, ki ste jo ustvarili z izbiro predloge, ni klinično optimizirana.
Pred zdravljenjem je treba oceniti učinkovitost ustvarjenega načrta.
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7.2.3 Spreminjanje lastnosti načrta

Splošne informacije

Lastnosti načrta zdravljenja lahko spremenite v pogovornem oknu RTPlan Properties.

Nastavitev parametrov za izračun odmerka

Koraki

1.

V območju s funkcijami izberite predmet RTPlan.

2. Na zavihku Functions v območju s funkcijami kliknite Properties, da odprete pogovorno
okno Properties.

Pogovorno okno RTPlan Properties

Slika 80 

Komponenta Funkcija

Name Ime načrta zdravljenja, ki se prikaže na zavihku s funkcijami. Privzeto ime
je »The RTPlan«.

Treatment Type Vrsti zdravljenja Cranial ali Extracranial.

Plan Intent V tem polju lahko navedete namen načrta (npr. paliativni ali kurativni).

Ogledate si lahko tudi:
• trenutni referenčni niz in niz za poravnavo,
• usmerjenost bolnika.

Ustvarjanje novega načrta zdravljenja
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Druge lastnosti

V tem pogovornem oknu lahko nastavite lastnosti za te funkcije:
• Dose Calculation: glejte str. 205.
• Monte Carlo: glejte str. 209.
• Prescription: glejte str. 205.
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7.3 Določanje predpisane porabe
7.3.1 Pregled

Splošne informacije

Predpisana poraba je osnova vsakega načrta zdravljenja, ki določa:
• strukturo PTV ali Boost in kritične predmete (OAR),
• način izračunavanja odmerka glede na strukturo,
• količino odmerka, ki ga prejme struktura PTV ali Boost,
• obtežitev posameznega predmeta OAR,
• omejitve odmerka in volumna za posamezen predmet,
• cilje za optimizacijo načrtovanja.

Pogovorno okno Create Plan

Slika 81 

Določanje predpisane porabe

Koraki Glejte

1. Izberite vrsto predpisane porabe. Stran 164

2. Dodelite vrste predmetom načrtovanja (OAR, PTV). Stran 165

3. Konfigurirajte nastavitve odmerka in frakcioniranje za predmete PTV in
Boost. Stran 166

4. Določite histogram volumna odmerka (DVH) za posamezen predmet. Stran 170

5.
Določite omejitve za predmete PTV in različne predmete OAR. Ustvarjeni na-
črt zdravljenja mora biti skladen s temi omejitvami.
OPOMBA: omejitve se lahko spremenijo v cilje.
 

Stran 172

Določanje predpisane porabe
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Koraki Glejte

6. Določite cilje načrtovanja, ki vplivajo na izračune optimizacije odmerkov med
inverznim načrtovanjem. Stran 172

OPOMBA: spremenite lahko tudi obstoječo predpisano porabo (glejte str. 176).
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7.3.2 Izbira vrste predpisane porabe

Splošne informacije

Vrsta predpisane porabe določa izračun odmerka glede na ciljno strukturo.
Vrste predpisane porabe so za načrt zdravljenja definirane globalno. Vrst predpisane porabe ni
mogoče spreminjati naknadno.

Vrste predpisane porabe

Slika 82 

Uporabljena vrsta predpisane porabe

Vrsta predpisane
porabe

Dose Volume Pre-
scription

Ta vrsta predpisane porabe se uporablja za zagotavljanje, da izbran od-
stotek ciljne strukture prejme določen odstotek predpisanega odmerka.
Če izberete Dose Volume Prescription, lahko sistem samodejno izraču-
na najboljše razmerje pokritosti odmerek-volumen, pri čemer upošteva
določene omejitve (glejte str. 172).
OPOMBA: točko normalizacije lahko ustvarite naknadno (glejte str. 234).
 

Point Prescription to
Isocenter

Vrsta predpisane porabe opredeljuje določen odmerek za točko izocen-
tra (normalizacije) brez upoštevanja volumna strukture.
Če izberete Point Prescription to Isocenter, programska oprema ozna-
čuje kršitev omejitve v histogramu volumna odmerka (glejte str. 170).
Načrt je treba nato ustrezno ročno prilagoditi.

OPOMBA: če izberete Dose Volume Prescription, je vključen ustrezen rob okoli PTV-ja, ki
upošteva polsenco MLC.
 

Relativni odmerek

Ta nastavitev določa sorazmeren del odmerka, ki ga upošteva zdravnik. Relativni odmerek 100 %
označuje absolutni odmerek 1.

Izračun odmerka

Parametre za izračun odmerka lahko prilagodite, glejte str. 205.

Določanje predpisane porabe
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7.3.3 Dodeljevanje vrst predmetom

Splošne informacije

Vsakemu predmetu lahko z izbirnimi gumbi ob seznamu (npr. PTV ali Boost) dodelite ustrezno
vrsto predmeta.

Dodelitev predmetom

Slika 83 

Razpoložljive nastavitve

Vrsta predme-
ta

Opis

PTV Ustrezen predmet je nastavljen kot načrtovani ciljni volumen.

Boost
Določite lahko ustrezno območje načrtovanega ciljnega volumna za prejetje vi-
šjega odmerka.
Predmeti Boost morajo vedno biti del PTV-ja.

OAR Nastavitve, določene za predmete OAR (glejte str. 166), vplivajo neposredno
na samodejno optimizacijo listov za konformna zdravljenja.

Other
To možnost lahko po potrebi uporabite za določanje splošnih struktur, ki niso
neposredno povezane z območjem zdravljenja. Za to vrsto predmeta ni na vo-
ljo nobenih posebnih nastavitev.

Postopek dodeljevanja vrst predmetom

Koraki

1. Izberite predmet s seznama.

2.

Vrsto lahko dodelite tako, da aktivirate izbirni gumb (npr. PTV, OAR). Barva predmeta na
seznamu se spremeni.
Ustrezne predmete lahko izberete tudi skupaj (z miško in tipko Shift ali Ctrl) ter jim z izbir-
nimi gumbi dodelite ustrezno vrsto predmeta.

3. Določite predpisane odmerke za vse predmete PTV in Boost.

4. Določite omejitve za vsak predmet OAR.

5. Določite cilje za vse predmete PTV, Boost in OAR.
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7.3.4 Določanje predpisanega odmerka za predmete PTV in Boost

Splošne informacije

Za vsak predmet PTV, prikazan na seznamu Objects, lahko določite predpisano porabo in
informacije o frakciji.

Območje z nastavitvami

Slika 84 

Določanje nastavitev predmetov PTV

Koraki

1. S seznama Objects izberite ciljni predmet.

2. Preverite, ali je izbran izbirni gumb PTV. Predmet se obarva zeleno in označi kot PTV.

3. Določite skupno število frakcij z vrtilnim poljem Number of Fractions.

4.

Določite odmerek, ki je lahko:
• določen odmerek za posamezno frakcijo Single Fraction ali
• celoten odmerek za vse frakcije (All Fractions).

V pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217) lahko določite:
• enoto odmerka (cGy ali Gy),
• ali je odmerek relativni ali absolutni.

5.

Nastavite normalizacijski cilj:
• Uporabite spustni seznam, da nastavite želene normalizacijske cilje kot cilj absolutnega

ali relativnega odmerka.
• V polju Normalization neposredno nastavite odstotek za volumen (V%).
• Nastavite točko normalizacije v histogramu DVH, tako da izberete omejitveno točko,

kliknete desno tipko miške, da se prikaže priročni meni, in izberete Normalization.
Glejte str. 172.

Določeni cilj se ohrani s funkcijo Refresh MU.
Če želite zagnati postopek normalizacije že takoj med naprednim izračunom IMRT, izberi-
te točko normalizacije, kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni, in izberite
Renormalize Post-Optimization.
OPOMBA: optimizacija odprtine za elemente HybridArc ravno tako normalizira na točke,
izbrane za Renormalize Post-Optimization, vendar samo, če postopek optimizacije
IMRT ni v čakanju.
 

6. Območje Assigned groups se uporablja za nadaljnjo dodelitev skupin zdravljenja (glej-
te str. 176).

Določanje predpisane porabe

166 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Določanje nastavitev predmetov Boost

Nastavitve za predmete Boost lahko določite na enak način kot za predmete PTV. V primeru
predmetov Boost se dopolni odmerek PTV. Skupni rezultat se pravilno prikaže v histogramu
volumna odmerka (glejte str. 170).
OPOMBA: če je vaš cilj sestavljen iz dveh PTV-jev, enega znotraj drugega, priporočamo, da
povečanje vrste predmeta dodelite za enkapsuliran PTV.
 

PTV in napredno načrtovanje

Pri naprednem načrtovanju mora biti z vsakim predmetom PTV ali Boost povezan en izocenter
(glejte str. 180).

Predmeti PTV in načrtovanje IMRT

Med načrtovanjem IMRT lahko več PTV-jev obdelate z eno skupino zdravljenja in z integriranim
predmetom Boost. V tem primeru ni treba izbrati skupine zdravljenja za predmet(e) Boost, ravno
tako pa lahko prezrete število frakcij, saj je odločilnega pomena zgolj vrednost odmerka. 
OPOMBA: pri obdelavi več lezij z eno skupino zdravljenja upoštevajte omejitve v povezavi z
razdaljo med lezijami in njihovim položajem v možnem polju obsevanja zaradi fizičnih in tehničnih
razlogov.
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7.3.5 Določanje omejitev odmerkov za predmete OAR

Splošne informacije

Določite lahko raven zaščite posameznega predmeta OAR med načrtovanjem.

Pazite, da vedno pravilno obrišete in določite predmete OAR, s čimer preprečite
nenamerno dovajanje odmerka tem predmetom.

Nastavitve OAR

Slika 85 

Določanje nastavitev predmetov OAR

Koraki

1. S seznama Objects izberite ciljni predmet.

2. Preverite, ali je izbran izbirni gumb OAR. Predmet se obarva modro in označi kot OAR.

3. Če želite izvesti Forward Planning, v možnosti OAR Type določite prioriteto (glejte spo-
daj).

4. Če želite uporabiti funkcijo Inverse Planning, lahko za vsak predmet OAR določite vred-
nost Guardian (glejte spodaj).

Forward Planning

Če želite uporabiti funkcijo Forward Planning, lahko za vsak predmet OAR določite eno od treh
prednostnih stopenj, ki se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju:

Prednostne
stopnje za pred-
mete OAR

Opis

OAR Type 1

Sistem upošteva te predmete pri optimizaciji listov.
Predmeti OAR s prednostno stopnjo 1 morajo biti povsem blokirani, da varu-
jejo ustrezno območje. Vendar popolno 100-odstotno blokiranje ni vedno mo-
goče, odvisno od položaja PTV-ja.

OAR Type 2
Sistem pri optimizaciji listov upošteva tudi te predmete.
Deli robov predmeta PTV, ki prekrivajo predmete OAR s prednostno stopnjo
2, so blokirani, da varujejo ustrezno območje.

OAR Type 3 Sistem ne upošteva teh predmetov pri optimizaciji listov.

Določanje predpisane porabe
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Inverse Planning

Če želite uporabiti funkcijo Inverse Planning, lahko za vsak predmet OAR določite vrednost
Guardian. 

OAR Type Privzeta vrednost Guardian

OAR Type 1 Privzeta vrednost zagotavlja 100-odstotno zaščito za dodeljeni predmet.

OAR Type 2 Privzeta vrednost zagotavlja 66-odstotno zaščito za dodeljeni predmet.

OAR Type 3 Privzeta vrednost zagotavlja 33-odstotno zaščito za dodeljeni predmet.

Nastavitve vrednosti Guardian pri zdravljenjih s konformnimi žarki in loki ne vplivajo na samodejni
izračun monitorskih enot (MU).

Nastavitve vrednosti Guardian in IMRT

Nastavitve vrednosti Guardian so pomembne zlasti za optimizacijo odmerkov pri zdravljenjih IMRT
in HybridArc, saj izračunane optimizacije temeljijo na pomnožitvah odstotka vrednosti Guardian.
• Če je vrednost Guardian za OAR nastavljena na 100 %, se bo predmet OAR pri optimizaciji

odmerka upošteval v celoti.
• Predmet OAR z vrednostjo Guardian 0 % se pri optimizaciji odmerka sploh ne bo upošteval.
• Če je vrednost Guardian za OAR pri zdravljenjih HybridArc nastavljena na manj kot 10 %, se

predmet OAR ne bo upošteval pri optimizaciji odprtine.
Za podrobnosti o optimizaciji odmerkov glejte str. 307.

Razmerje odmerka

Razmerje odmerka za prikaz je navedeno v razdelku General Dose Relation for Display na dnu
območja z nastavitvami. Če sta bila za načrt zdravljenja določena vsaj dva PTV-ja z različnimi
predpisanimi odmerki, lahko to vrednost prilagodite in tako uporabite ustrezno razmerje. To je
zgolj nastavitev prikaza in ne vpliva na dejanski predpisani odmerek.

Vrednost All Fractions je vedno enaka odstotku pričakovanega odmerka za PTV. Ta
vrednost mora biti povezana z razmerjem odmerka za vse skupne nastavitve. Če je na
primer želeno prikazano razmerje 80 % = 16,0 Gy, lahko za PTV predpišete vrednost 20,0
Gy. Primeri, kjer je več PTV-jev z različnimi predpisanimi vrednostmi, so bolj zapleteni.
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7.3.6 Pregled histograma volumna odmerka

Splošne informacije

Histogram volumna odmerka (DVH) se prikaže za vsak predmet v osrednjem območju
pogovornega okna Create Plan.
Histogram za vsak predmet prikazuje količino odmerka, ki jo prejme posamezen del predmeta.
Informacije, navedene v histogramu volumna odmerka, so odvisne od nastavitev predmeta in
predpisane porabe.

Pregled histograma DVH za predmet

Če želite pregledati DVH za predmet, s seznama Objects izberite poljubni predmet. Prikaže se
DVH.

DVH ne sme biti edino merilo za odločitev glede natančnosti načrta zdravljenja. Drugo
možno merilo je lahko prikaz distribucije odmerka.

Histogram volumna odmerka (DVH)

①

②

③

④

⑤

⑤

Slika 86 

Št. Komponenta Funkcija

① Volume Kliknite tukaj, če želite spremeniti enoto za prikaz volumna (kubič-
ni centimetri ali odstotki).

② Razmerje volumen–
odmerek

Prikazano za vsako omejitveno točko, določeno na grafu za tre-
nutni predmet, Glejte str. 172.

③ Zasenčena območja Območja v histogramu DVH, skozi katera ne sme preiti graf od-
merka/volumna.

Določanje predpisane porabe
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Št. Komponenta Funkcija

④ Dose Kliknite tukaj, če želite spremeniti enoto za prikaz odmerka (Gy,
cGy ali odstotki).

⑤ Omejitvene točke Glejte str. 172.

Osi X in Y

Os Opis

Y-os Volumen predmeta (odstotki ali kubični centimetri).

X-os Odmerek, ki ga je prejel ta volumen (relativni [%] ali absolutni [Gy ali cGy]).

Vrednost Guardian

Nastavitev vrednosti Guardian za trenutni predmet OAR je prikazana v grafu pod razmerjem
odmerka.

Spreminjanje volumna ali razmerja odmerka

Če želite povečati prikazani volumen ali obseg odmerka, kliknite in povlecite vzdolž puščic ob
koncu osi Y in X, dokler graf ne doseže želenega obsega. Če dvokliknete os, se ta samodejno
prilagodi na optimalno velikost.
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7.3.7 Določanje omejitev in ciljev

Omejitve

Omejitve se uporabljajo za omejevanje odmerka, ki ga prejmejo strukture, ki niso del ciljnega
volumna. Običajno jih določi zdravnik.

Prednostne omejitve

Če nastavite omejitev kot prednostno, ji dodelite višjo prioriteto v primeru predmetov PTV in za
vse predmete pri inverznem načrtovanju.
Obtežitev za prednostno obravnavane predmete OAR v postopku IMRT se poveča za faktor 10
(nizka vrednost OAR), 100 (srednja vrednost OAR) ali 1.000 (visoka vrednost OAR).
Vnovična normalizacija predpisane porabe se izračuna tako, da se pridobljeni DVH vedno pravilno
ujema s prednostno obravnavano omejitvijo.

Cilji

Določite lahko cilje in omejitve. Cilji se uporabljajo za načrtovanje zdravljenja IMRT. S cilji lahko
nastavite želene cilje za optimalen načrt znotraj nastavljenih omejitev.

Razpoložljive omejitve

Uporaba omejitev se razlikuje glede na izbrano predpisano porabo in vrsto zdravljenja ter
določeno vrsto predmeta:

Predpisana poraba/
zdravljenje

PTV/Boost OAR Other

Predpisan volumen
odmerka

3 privzeti omejitvi
Uporabniško določe-
ne vrednosti
Za izračun monitor-
skih enot

Število uporabniško
določenih omejitev
Uporabniško določe-
ne vrednosti
Samo prikaz

Brez omejitev

Točkovna predpisa-
na poraba

2 privzeti omejitvi
Uporabniško določe-
ne vrednosti
Samo prikaz

Inverzno načrtovanje
Število omejitev je odvisno od izbrane vrste predmeta
Pri optimizaciji odmerka se upoštevajo vse omejitve, določene za vse
predmete

Spreminjanje obstoječih omejitev v histogramu DVH

Koraki

1. S seznama Objects izberite zadevni ciljni predmet.

2. Počistite potrditveno polje Change Only Objectives.

3.
Z miško kliknite omejitveno točko v histogramu DVH (glejte Slika 86).
Označeno točko lahko povlečete na drugo mesto.

4. Če želite izbrisati omejitveno točko ali jo nastaviti kot prednostno obravnavano omejitev,
jo kliknite z desno tipko miške in odprite priročni meni.

Določanje predpisane porabe

172 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Dodajanje predmetov v DVH

Koraki

1. S seznama Objects izberite zadevni ciljni predmet.

2. Izberite potrditveno polje Change Only Objectives.

3.

Z miško kliknite omejitveno točko v histogramu DVH (glejte Slika 86).
Točka se označi, od tam pa lahko na drugo mesto povlečete novo točko.
Spodnjo in zgornjo omejitev PTV-ja lahko določite kot cilja, ki se upoštevata v postopku
IMRT.

4. Če želite izbrisati cilj ali ga nastaviti kot prednostno obravnavanega, ga kliknite z desno
tipko miške in odprite priročni meni.

Omejitve in cilji v histogramu DVH

Grafični
prikaz

Omejitev (določi jo zdravnik)

Točka normalizacije

Cilj (za optimizacijo)

Omejitev in cilj

Prednostno obravnavani element (označen z dodatno obrobo)

Spreminjanje omejitev in ciljev v pogovornem oknu Edit

Koraki

1. S seznama Objects izberite zadevni ciljni predmet.

2. Kliknite Numeric.

3. Ročno določite vrednosti volumna (v odstotkih) in odmerka (v enotah Gy) za vsako točko.
Točka zasede ustrezen položaj v histogramu DVH.
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Koraki

4.

Za predmete PTV in Boost ① lahko določite 3 omejitve (spodnji odmerek, poljuben ali 50-
odstotni odmerek in zgornji odmerek).
Za predmete OAR ② lahko določite več omejitvenih točk. Vedno je treba določiti največji
odmerek.

①

②

5. Po potrebi lahko za omejitev označite polje Prioritize ali Objective.

6. Kliknite OK, da potrdite nastavitve.

Dodajanje novih omejitev

Nove omejitve lahko ustvarite samo za predmete OAR. To storite tako:

Koraki

1. S seznama Objects izberite ustrezne predmete OAR (glejte str. 165).

2.
Postavite kazalec miške na najvišjo točko na osi, ki v histogramu DVH označuje volumen
(označeno s točko preseka s črto), in vlecite miško, dokler se na grafu ne prikaže nova
točka.

Določanje predpisane porabe
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Shranjevanje omejitev kot predlog

Koraki

1.

Če želite shraniti trenutne nastavitve omejitev v predlogi za nadaljnjo uporabo, kliknite Sa-
ve As ... ob seznamu Constraint Templates in odpre se pogovorno okno Save.

2. Vnesite ustrezno ime za predlogo omejitev v polje Enter new name.

3. Kliknite Save, če želite shraniti novo predlogo omejitev.

Uporaba predlog omejitev

Če ste omejene predloge shranili, kot je opisano v razdelku str. 175, jih lahko izberete in uporabite
za trenutni DVH.

Slika 87 

Koraki

1. S spustnega seznama Constraint Templates izberite predlogo, ki jo želite uporabiti za
trenutni DVH.

2. Izbrane vrednosti lahko naknadno uredite, kot je opisano v razdelku str. 172.

3. Če predloge ne potrebujete več, jo izberite in nato odstranite s klikom možnosti Delete.

Več informacij o predlogah omejitev je na voljo v razdelku str. 298.
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7.3.8 Spreminjanje obstoječe predpisane porabe

Splošne informacije

Ko ustvarite načrt zdravljenja (glejte str. 159), lahko kadar koli uredite informacije o predpisani
porabi.

Spreminjanje predpisane porabe

Na glavnem zaslonu območja s funkcijami na zavihku Prescription kliknite Prescription. Prikaže
se pogovorno okno Prescription.

Priporočamo, da po opravljenih spremembah v pogovornem oknu Prescription in po izbiri
gumba Refresh MU v območju s funkcijami pregledate izračunane distribucije odmerka ter
histograme volumnov odmerkov.

Pogovorno okno Prescription

Slika 88 

Kaj lahko spremenite?

To pogovorno okno vključuje podobne možnosti konfiguracije kot pogovorno okno Create Plan
(glejte str. 162), ki se prvotno uporabijo za določitev potrebnih parametrov za predpisano porabo.
Vendar vrste predpisane porabe ni več mogoče spremeniti (glejte str. 164).
Določite lahko tudi, ali želite skupine zdravljenja, navedene v polju Assigned groups, izločiti iz
načrtovanja odmerka (glejte str. 177).
OPOMBA: skupin v polju Assigned groups med ustvarjanjem načrta ni mogoče spreminjati, saj
se lahko razmerje med PTV-jem in izocentrom določi samo na glavnem zaslonu za načrtovanje
zdravljenja (glejte str. 180).
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Dodeljevanje skupin za izračun MU

Določite lahko, ali se skupine zdravljenja, navedene v polju Assigned groups, upoštevajo pri
izračunu MU.

Koraki

1. V pogovornem oknu Prescription kliknite Edit.

2.

V prikazanem pogovornem oknu Edit lahko določite:
Ali želite v načrtovanje odmerka vključiti skupino zdravljenja in PTV (npr. Tumor).
primeren relativni faktor obtežitve, če načrt zdravljenja vključuje več izocentrov.

Te informacije lahko uredite tudi naknadno, tako da uporabite ikono Open Weighting Dialog v
območju s funkcijami med načrtovanjem zdravljenja (glejte str. 190):
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7.3.9 Predpisana poraba za točko normalizacije

Splošne informacije

Pri določanju predpisane porabe za točko normalizacije je pomembno, da upoštevate algoritem in
številske lastnosti rezultata izračuna.
Izračunana polsenca polja obsevanja, območje z visokim naklonom odmerka, je še posebej
občutljivo na razlike v algoritmu za izračun odmerka.

Lastnosti polsence

Razlike pri poustvarjanju žarkov in posledične različne lastnosti polsence povzročajo:
• algoritemske in številske izboljšave algoritma stožčastega snopa pri novejših različicah

programa iPlan RT Dose,
• različni algoritmi za izračun odmerka (npr. stožčastega snopa ali Monte Carlo),
• statistične lastnosti algoritma (Monte Carlo), zaradi katerih so izračunani točkovni odmerki

statistično spremenljivi.
Pri določanju predpisane porabe zlasti za spodnjo omejitev odmerka PTV upoštevajte, da lahko
majhne razlike pri številskem poustvarjanju v nekaterih primerih bistveno vplivajo na predpisane
monitorske enote.

Slika 89 
Slika 89 prikazuje dva profila odmerka, izračunana z različnimi algoritmi. in učinek različnih
polsenčnih območij žarkov z različnima algoritmoma v volumnu PTV-ja.

Primer: določanje predpisanega odmerka x za 100 % volumna PTV-ja.

Kot prikazuje Slika 89, se polsenca žarkov prekriva z območji PTV-ja. Morebitne razlike v polsenci
žarkov pri uporabi različnih algoritmov (npr. stožčastega snopa ali Monte Carlo) posledično
vplivajo na distribucijo odmerka za PTV.
Zaradi tega vsa odstopanja v območju PTV-ja z nizkimi odmerki (npr. območja polsence polja)
bistveno vplivajo na predpisane monitorske enote, saj so te prilagojene tako, da točka odmerka z
najnižjim odmerkom prejme predpisan odmerek x, ko se monitorske enote znova prilagodijo.
Normalizacija odmerka na 100 % volumna PTV-ja ni priporočljiva, zlasti ne za algoritem Monte
Carlo. Zaradi statističnih lastnosti algoritma takšen statistični šum odraža tudi Porazdelitev
odmerka v volumnu PTV-ja. Predpisani odmerek za 100-odstotni volumen dejansko pomeni
točkovno predpisano porabo za točko odmerka z nekoliko prenizkim odmerkom zaradi
statističnega šuma. Določanje predpisane porabe na tak način lahko povzroči zelo spremenljive
monitorske enote.
Scenarij določitve predpisane porabe za 100 % volumna PTV-ja je primer skrajnosti. Vendar je
lahko zadeva podobna pri majhnih PTV-jih, ko določite predpisano porabo za frakcije PTV-ja. Tudi
v tem primeru preverite, ali je smiselno predpisati porabo za na primer 90 % volumna PTV-ja, če
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je ta volumen tako majhen, da lahko že majhna odstopanja polsence žarkov bistveno vplivajo na
odmerek 90 % volumna PTV-ja.
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7.4 Dodajanje skupin zdravljenja
7.4.1 Pregled

Splošne informacije

Ko določite parametre predpisane porabe (glejte str. 162), lahko določite parametre zdravljenja.

Kaj je skupina zdravljenja?

Skupina zdravljenja določa posamezen postopek zdravljenja enega PTV-ja in vključuje:
• uporabljeni aparat
• izocenter
• modaliteto:

- IMRT
- konformni žarek
- konformni lok
- krožni lok
- HybridArc

• informacije kolimatorja
• število žarkov, distribucijo in kote, če se uporabijo

Dodajanje skupine zdravljenja

Koraki

1.

V območju s funkcijami izberite predmet The RTPlan.

2. Na zavihku Functions v območju s funkcijami kliknite Add Treatment Group, da odprete
pogovorno okno Group.

Dodajanje skupin zdravljenja

180 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Pogovorno okno Group

Slika 90 

Določanje skupine zdravljenja

Koraki

1.
V polje Group name vnesite ime za skupino zdravljenja.
OPOMBA: posamezno ime skupine privzeto vključuje predpono »Group«.
 

2. S spustnega seznama Select PTV izberite predmet PTV, ki mu želite dodeliti skupino
zdravljenja.

3.

V območju Isocenter coordinate izberite:
• Use existing coordinate, da določite položaj nove skupine zdravljenja npr. s koordina-

tami obstoječe skupine zdravljenja iPlan RT Dose, z zunanjimi koordinatami, ki ste jih
uvozili prek protokola DICOM RT, ali z označenimi točkami, ustvarjenimi s funkcijo
iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV, če želite novo skupino zdravljenja postaviti v geo-
metrično središče izbranega PTV-ja.

Spustni seznam za možnost Use existing coordinate vključuje tudi zunanje koordinate,
uvožene prek protokola DICOM RT. Če izberete zunanjo koordinato, je ne morete na-
knadno prestaviti.

4.
V razdelku Select profile izberite profil naprave, ki ga želite uporabiti.
Če označite potrditveno polje Hide older profiles, se za posamezno ime profila prikaže
samo najnovejši profil.

5.

V območju Irradiation setup določite nastavitev zdravljenja, tako da izberete:
• Create new elements: izberite vrsto zdravljenja glede na možnosti zdravljenja, ki jih

podpira izbrani profil aparata. Določite lahko tudi dodatne parametre zdravljenja, odvis-
no od izbrane vrste zdravljenja (glejte str. 184).

• Use template: izberite nabor elementov zdravljenja na podlagi predloge, ki jo je za vr-
sto tumorja predhodno določila vaša klinika, npr. AVM (glejte str. 300).
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Koraki

6. Ko konfigurirate ustrezne nastavitve, kliknite OK, da jih potrdite.

Posebna nastavitev obsevanja

Če ste izbrali možnost Create new elements, morate v območju Irradiation setup pogovornega
okna Group določiti različne parametre. Ki se razlikujejo glede na modaliteto zdravljenja in so
opisani v razdelkih na spodaj navedenih straneh:
• Stran 182
• Stran 182
• Stran 183
• Stran 183
• Stran 183

Modaliteto zdravljenja lahko izberete samo, če to omogoča izbrani profil aparata. 

Ustvarjanje skupine zdravljenja s konformnimi žarki

Koraki

1. V razdelku Treatment Type označite možnost Conformal beam.

2. V polje Coll. angle vnesite kot kolimatorja.

3. V polju Margin lahko določite rob PTV-ja za izračunavanje njegove oblike.

4. V polju Distribution lahko določite distribucijo žarkov, primerno za obliko zdravljenja Cra-
nial ali Extracranial.

5.

Določite vrednosti za:
• Elements: število elementov zdravljenja (žarkov)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: razdalja, na kateri žarki rotirajo stran od središčne distribucije

Ustvarjanje skupine zdravljenja IMRT

Koraki

1. V razdelku Treatment Type označite možnost IMRT beam.

2. V polje Coll. angle vnesite kot kolimatorja.

3. V polju Margin lahko določite rob PTV-ja za izračunavanje njegove oblike.

4. V polju Distribution lahko določite distribucijo žarkov, primerno za obliko zdravljenja Cra-
nial ali Extracranial.

5.

Določite vrednosti za:
• Elements: število elementov zdravljenja (žarkov)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: razdalja, na kateri žarki rotirajo stran od središčne distribucije

OPOMBA: v pogovornem oknu RTPlan Properties lahko konfigurirate parametre za izračun
odmerka IMRT. Glejte str. 205.

Ko ustvarite skupino zdravljenja IMRT, jo lahko optimizirate, kot je opisano v razdelku str. 185.

Dodajanje skupin zdravljenja

182 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Ustvarjanje skupine konformnih lokov (statičnih ali dinamičnih)

Koraki

1. V razdelku Treatment Type označite možnost Conformal Arc (Static) ali Conformal
Arc (Dynamic).

2. V polje Coll. angle vnesite kot kolimatorja.

3. V polju Margin lahko določite rob PTV-ja za izračunavanje njegove oblike.

4. V polju Distribution lahko določite distribucijo žarkov, primerno za obliko zdravljenja Cra-
nial ali Extracranial.

5.

Določite vrednosti za:
• Elements: število elementov zdravljenja (lokov)
• Table spread
• Arc length

Zaradi velikosti intervalov 10 stopinj, ki se uporabljajo za izračun odmerka pri zdravljenjih s
konformnimi loki, izračunani odmerek morda ne bo natančen. Zelo priporočljiva je izvedba
fantomskega preverjanja za vsak načrt zdravljenja s konformnimi loki.

Ustvarjanje skupine krožnih lokov

Koraki

1. V razdelku Treatment Type označite možnost Circular Arc.

2.
V polje Diameter vnesite premer kolimatorja.
Če označite možnost Automatic, se premer vsakega krožnega stožca v novi skupini
zdravljenja sprva prilagodi glede na povprečno obliko PTV-ja.

3. V polju Margin lahko določite rob PTV-ja za izračunavanje njegove oblike.

4.

Za krožne loke lahko nastavite možnost Overlap:
• Pri vrednosti 100 % je pridobljena oblika PTV-ja presek vseh izračunanih oblik PTV-ja

za kontrolne točke gantrija.
• Pri vrednosti 0 % je pridobljena oblika PTV-ja unija vseh izračunanih oblik PTV-ja za

kontrolne točke gantrija.
Ko ustvarite lok, ne morete spremeniti prekrivanja in roba PTV-ja. Dodeljene vrednosti si
lahko ogledate na zavihku Plan Content, tako da izberete ustrezno skupino.

5. V polju Distribution lahko določite distribucijo žarkov, primerno za obliko zdravljenja Cra-
nial ali Extracranial.

6.

Določite vrednosti za:
• Elements: število elementov zdravljenja (lokov)
• Table spread
• Arc length

OPOMBA: v pogovornem oknu RTPlan Properties lahko konfigurirate intervale za porazdelitev
žarkov v krožnem loku. Glejte str. 205.
 

Ustvarjanje skupine HybridArc

Koraki

1. V razdelku Treatment Type označite možnost HybridArc.

2. V polje Coll. angle vnesite kot kolimatorja.
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Koraki

3. V polju Margin lahko določite rob PTV-ja za izračunavanje njegove oblike.

4. V polje Beams vnesite število žarkov v posameznem loku.

5. V polju Distribution lahko določite distribucijo žarkov, primerno za obliko zdravljenja Cra-
nial ali Extracranial.

6.

Določite vrednosti za:
• Elements: število elementov zdravljenja (lokov)
• Table spread
• Arc length

OPOMBA: HybridArc lahko dodate tudi tako, da v območju s funkcijami kliknete gumb Add
HybridArc. S tem gumbom zgolj poenostavite potek dela, medtem ko ostane delovanje
nespremenjeno.
 

OPOMBA: pri 3D-prikazu lahko preverite položaj žarkov IMRT v pogledu od zadaj. HybridArc s
kotom mize 0° na primer izraziteje ponazori elemente IMRT v 3D-prikazu Caudal.
 

Ko ustvarite skupino zdravljenja HybridArc:

Koraki

1. Prilagodite lok glede na obtežitev IMRT (glejte str. 192).

2. Izvedite optimizacijo HybridArc ali optimizirajte odprtino in nato izvedite optimizacijo IMRT
(glejte str. 185).

Če nameravate zdraviti izocenter z enim lokom (ob izocentru), bodo napake pri nastavitvi
rotacije vplivale na »satelitske« izocentre. Pred zdravljenjem odpravite napake pri
nastavitvi (zlasti rotacijske napake), če nameravate z enim izocentrom zdraviti več kot eno
lezijo.

Smer rotacije gantrija se lahko v različnih fazah postopka načrtovanja zamenja: oblike MLC
se na primer zrcalijo zaradi obrnjene smeri rotacije gantrija ali izbrana smer rotacije ni
izrecno navedena na izpisu. Pred zdravljenjem preverite, ali je bila v sistem R&V uspešno
uvožena pravilna smer rotacije in da konzola linearnega pospeševalnika prikazuje to smer.

Predloge zdravljenja

Če izberete Use template, lahko v namenskem pogovornem oknu upravljate predloge, ki so na
voljo (glejte str. 294).

Varnostne opombe

Odvisno od geometrične kompozicije ciljnih volumnov in kritičnih organov obstajajo
omejitve glede možnosti izvajanja zapletenih distribucij odmerkov. Natančno preglejte
končni načrt.

Zaradi osnovnih fizičnih zakonitosti obstajajo omejitve glede zmožnosti zapletenih
distribucij odmerkov ter konkurenčne predpisane porabe predmetov PTV in Boost.
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7.4.2 Optimiziranje skupine zdravljenja IMRT ali HybridArc

Splošne informacije

Ko ustvarite skupino zdravljenja IMRT ali HybridArc, jo lahko optimizirate (glejte tudi str. 307).
Odprtino HybridArc lahko optimizirate tudi posebej, preden jo optimizirate za IMRT (glejte str.
331).

Optimiziranje skupine zdravljenja IMRT

Skupino IMRT lahko optimizirate:
• tako da izvedete korak Dose Optimization (glejte str. 307),
• tako da uporabite funkcije v koraku Treatment Planning:

Koraki

1. Izberite skupino zdravljenja IMRT na seznamu v območju s funkcijami.

2.

Predhodno izberite vrsto inverznega načrtovanja, tako da kliknete desno tipko miške,
da se prikaže priročni meni. Izberite eno od možnosti v razdelku Select Inverse Plan-
ning Type, ki določajo obtežitev predmeta OAR (glejte str. 318).

3. Kliknite Optimize IMRT.

OPOMBA: skupina zdravljenja IMRT se optimizira s parametri, nastavljenimi v prejšnjem koraku
Dose Optimization. Če tega koraka še niste izvedli, to storite (če želite optimizirati IMRT) ali
izberite eno od možnosti v razdelku Select Inverse Planning Type.
 

Optimizacija HybridArc

Optimizirate lahko odprtino (glejte str. 331) in IMRT skupine HybridArc:
• tako da izvedete korak Dose Optimization (glejte str. 307),
• tako da uporabite funkcije v koraku Treatment Planning:

Koraki

1. Izberite skupino zdravljenja HybridArc na seznamu v območju s funkcijami.
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Koraki

2.

Predhodno izberite vrsto inverznega načrtovanja, tako da kliknete desno tipko miške,
da se prikaže priročni meni. Izberite eno od možnosti v razdelku Select Inverse Plan-
ning Type, ki določajo obtežitev predmeta OAR tako za optimizacijo IMRT kot optimi-
zacijo odprtine (glejte str. 318).

3.

Kliknite eno od teh možnosti:
- Opt. Aperture, če želite optimizirati samo odprtino.
- Opt. HybridArc, če želite optimizirati odprtino in IMRT.
Če nameravate optimizirati samo odprtino, lahko IMRT optimizirate pozneje, tako da
kliknete Optimize IMRT. Odprtino vedno optimizirajte pred IMRT.
OPOMBA: če parametri IMRT niso določeni, se HybridArc optimizira s privzetimi para-
metri.
 

Odstranjevanje optimizacije

Če želite odstraniti optimizacijo:

Iz

Celotnega načrta Izberite načrt in kliknite Reset Inverse Optimization.

Skupine zdravljenja
IMRT Izberite skupino zdravljenja in kliknite Reset IMRT.

Skupine zdravljenja Hy-
bridArc

Izberite skupino zdravljenja in kliknite:
• Reset All, če želite odstraniti optimizacijo IMRT in optimizacijo od-

prtine; to možnost uporabite, če so osnovni parametri načrta zdrav-
ljenja prilagojeni (npr. za predmete, kote, položaj izocentra),

• Reset IMRT, če želite odstraniti optimizacijo IMRT; to je uporabno
za natančno prilagoditev načrta (prilagodite lahko število žarkov
IMRT ter obtežitev med loki in IMRT),

• Reset Aperture, če želite odstraniti optimizacijo odprtine (na voljo
samo, če ni bila izvedena optimizacija za IMRT).

OPOMBA: prikazu pogovornih oken po izbiri teh gumbov se lahko iz-
ognete, tako da uporabite priročni meni.
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Izbira skupine za optimizacijo

Skupini IMRT in HybridArc lahko optimizirate ločeno, če želite oceniti vpliv posamezne skupine na
zdravljenje. Poleg tega lahko zaklenete rezultate optimizacije za različne skupine zdravljenja in te
skupine zaporedno optimizirate. Izbira skupine za optimizacijo:

Koraki

1. Izberite skupino zdravljenja.

2.

Kliknite z desno tipko miške, da prikažete priročni meni:

3. Kliknite Selected for IMRT Optimization. V postopku optimizacije se optimizirajo samo
izbrane skupine.

Ikone za izbiro optimizacije

Ikona Pomen

Ta skupina zdravljenja je bila izbrana za optimizacijo.

Ta skupina zdravljenja je bila optimizirana.

Ta skupina ni bila izbrana za optimizacijo.
OPOMBA: če za optimizacijo ni bilo izbrane nobene skupine zdravljenja, se v ko-
raku Dose Optimization vse skupine zdravljenja IMRT optimizirajo hkrati.
 

Uporaba gumba Refresh MU

• Refresh MU za elemente HybridArc omogoča obnovitev obtežitve žarkov razmerja lok-IMRT
po optimizaciji odprtine.

• Refresh MU za elemente IMRT in HybridArc omogoča normalizacijo predpisanega odmerka
PTV po optimizaciji IMRT.
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• Ko je optimizacija IMRT končana, na splošno ne uporabljajte gumba Refresh MU, ker se cilji
OAR pri uporabi tega gumba ne upoštevajo in lahko pride do kršenja omejitev OAR.
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7.4.3 Urejanje skupin zdravljenja

Splošne informacije

Ko ustvarite skupino zdravljenja (glejte str. 180), jo lahko spremenite z možnostmi v območju s
funkcijami.

Urejanje skupine zdravljenja

Če želite urediti skupino zdravljenja, jo izberite s seznama v območju s funkcijami. Gumbi za
urejanje se prikažejo v spodnjem območju.

Slika 91 

Premikanje izocentra

Koordinato izocentra izbrane skupine zdravljenja premaknete na drugo mesto tako:

Koraki

1. Kliknite Position.

2.

V pogledu rezin premaknite kazalec miške (bel križec) prek izocentra (zelen križec).

3. Z miško povlecite izocenter na ustrezno mesto.

4.

Pri nameščanju koordinate izocentra skupine zdravljenja s krožnimi loki se v rekonstrukciji
prikaže zelen krog.

5. Ta krog ponazarja oceno 50-odstotne izodozne linije.

6. V pogledu z zornim kotom žarka se prikaže ustrezni premer Superimp. field for isoc.
(glejte str. 262).
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Koraki

7. Končna Porazdelitev odmerka morda ne bo ustrezala natančni sferi, zato ta približek raz-
širitve polja uporabljajte samo kot vodilo za pomoč pri prostorski usmerjenosti.

Iskanje središča skupine

Če želite določiti središčni položaj skupine zdravljenja na slikovnem prikazu, kliknite Find.

Pregledovanje lastnosti skupin

Do lastnosti izbrane skupine zdravljenja lahko dostopate s klikom možnosti Properties.

Brisanje skupine

Če želite odstraniti skupino zdravljenja iz načrta zdravljenja, kliknite Delete.

Prilagoditev koordinat

Slika 92 
Koordinate položaja za skupino zdravljenja lahko prilagodite.

Prilagoditev obtežitve skupine

Slika 93 

Možnosti

Kliknite ikono Open Weighting Dialog, da odprete pogovorno okno z informacijami o
relativni obtežitvi med skupinami zdravljenja.

Za podrobnosti glejte str. 177.

Dodajanje dodatnih elementov

Če želite izbrani skupini zdravljenja dodati dodatne elemente zdravljenja (žarke ali loke), kliknite
Add.

Z dodajanjem ali odstranjevanjem loka ali žarka spremenite načrt zdravljenja, tako da ta ne
ustreza več predpisani porabi. V tem primeru posodobite distribucijo odmerka glede na
predpisano porabo z gumbom Update MU.

Določanje prekrivanja za statične loke

Za statične konformne loke lahko določite dovoljeno prekrivanje za posamezna polja, ki nato
vplivajo na obliko povprečnega polja MLC.
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Slika 94 
Program pri načrtovanju statičnega loka najprej ustvari dinamični lok s prilagoditvijo MLC PTV-ju v
intervalih po 10 stopinj. Program nato ustvari eno polje MLC za statični lok, odvisno od vrednosti
prekrivanja.
Primer: ustvariti želite lok z obsegom 40 stopinj. kar ustreza petim poljem MLC pri načrtovanju
dinamičnega loka.
• S statičnimi loki lahko npr. določite 0-odstotno prekrivanje. To pomeni, da nobeno polje MLC ne

sme prekrivati drugega polja MLC, pri čemer je pridobljena oblika PTV-ja unija vseh
izračunanih oblik PTV-ja za kontrolne točke gantrija.

• Določite lahko npr. 25-odstotno prekrivanje. To pomeni, da se mora prekrivati vsaj 25 % polj.
• Pri vrednosti 100 % je pridobljena oblika PTV-ja presek vseh izračunanih oblik PTV-ja za

kontrolne točke gantrija.

Prilagoditev premera krožnega loka

Za elemente krožnega loka se privzeti premer stožca sprva določi tako, kot je opisano v odstavku
str. 183. V območju s funkcijami lahko nato uporabite različne možnosti prilagoditve premera.

Slika 95 

Možnosti

Premer lahko vnesete neposredno v prikazano polje. Če vnesete premer, ki ni določen v profilu
uporabljene naprave (glejte str. 181), je izbran premer z najbližjo vrednostjo.

Premer lahko prilagodite tudi tako, da povlečete drsnik za velikost premera od leve (najmanjša
vrednost) proti desni (največja vrednost).

S klikom te ikone določite optimalen premer stožca za vse krožne loke, dodeljene tej skupini
zdravljenja, in nato izberete najmanjše število teh optimiziranih premerov za vse loke.

Če skupino zdravljenja kliknete z desno tipko miške, se prikaže priročni meni z dodatnimi
možnostmi premera.

Slika 96 

Možnosti

Optimize diameters individually določi optimiziran premer za vsak krožni lok posebej.
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Možnosti

Optimize to common diameter določi skupni premer loka na enak način kot pri kliku ikone:

Obtežitev razmerja med loki in žarki

Za elemente HybridArc se privzeto razmerje med loki in žarki IMRT sprva določi v razdelku
Treatment Templates (glejte str. 294). Razmerje med loki in žarki IMRT lahko prilagodite z
drsnikom v območju s funkcijami.

Slika 97 
Razmerje med loki in žarki določa relativno obtežitev žarkov IMRT elementa HybridArc glede na
njegov lok za vsak element HybridArc v skupini zdravljenja posebej.
Ta obtežitev se upošteva pred in po optimizaciji odprtine ter temelji na predpisanem odmerku. S
pritiskom gumba Refresh MU tako razporedite distribucijo odmerka razpoložljivega loka za želeni
odmerek v skladu s prilagojeno obtežitvijo. Po optimizaciji žarkov IMRT elementa HybridArc se
preostali odmerek doda z optimiziranjem celotne ciljne funkcije, ne le predpisanega odmerka.
Zaradi tega se lahko končna obtežitev razmerja med loki in žarki nekoliko razlikuje od navedenih
vrednosti.
OPOMBA: če HybridArc ne uporablja nobenih žarkov IMRT, se uporabi razmerje med loki in žarki
IMRT 100 %, neodvisno od morebitnih vrednosti, prilagojenih z drsnikom.
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7.4.4 Spreminjanje lastnosti skupine zdravljenja

Urejanje lastnosti skupin zdravljenja

Če želite urediti osnovne lastnosti določene skupine zdravljenja, izberite to skupino v območju
Functions in kliknite Properties.
OPOMBA: ko ustvarite skupino zdravljenja, se samodejno ustvari nova koordinata izocentra za to
skupino. Če skupini naknadno dodelite drugo koordinato izocentra, se prejšnja izbriše, če je niste
pred tem dodelili drugi skupini zdravljenja.
 

Zavihek Properties

Slika 98 

Komponenta Funkcija

Name Ime skupine zdravljenja.

Coordinate Ime dodeljene koordinate izocentra.

Assigned targets PTV, povezan z izbrano skupino zdravljenja (glejte Stran 177).

Machine Profil naprave (linearnega pospeševalnika), ki se uporablja pri zdravljenju
(glejte str. 194)

Dose Rate Hitrost odmerka (zlasti pomembno za zaporedno gibanje listov).

Leaf adaption
Vrsta prilagoditve listov glede na obliko PTV-ja, ki se uporabi pri zdravljenjih
MLC (preberite Uporabniški priročnik za programsko opremo, Physics
Administration 4.5).

Conversion

Odvisno od izbrane vrste skupine zdravljenja lahko uporabite pretvorbo v
drugo vrsto zdravljenja:
• Konformni žarek -> žarek IMRT
• Žarek IMRT > konformni žarek
• Statični lok -> dinamični lok
• Dinamični lok -> statični lok

Za zdravljenja s krožnimi loki ali elementi HybridArc ni na voljo nobenih mož-
nosti pretvorbe.
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Pogovorno okno Machine

Če želite uporabiti profil aparata, ki se razlikuje od profila, konfiguriranega med postopkom
nastavitve zdravljenja (glejte str. 180), kliknite Change ... na zavihku Properties za ustrezno
skupino zdravljenja (glejte str. 193). Prikaže se pogovorno okno Machine.

① ② ③

Slika 99 

Št. Komponenta

① Razpoložljivi linearni pospeševalniki

② Razpoložljivi večlistni kolimatorji

③ Razpoložljive nastavitve energije za izbrani linearni pospeševalnik

Če označite potrditveno polje Hide older profiles, se za posamezno ime profila prikaže samo
najnovejši profil.

Zavihek Jaws

Na zavihku Jaws lahko določite položaj primarnih čeljusti linearnega pospeševalnika pri MLC.
Razpoložljive nastavitve so odvisne od izbranega profila aparata (glejte str. 193). Za informacije o
položaju čeljusti pri uporabi stožčastih kolimatorjev preberite Uporabniški priročnik za
programsko opremo, Physics Administration 4.5.

Slika 100 
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Komponenta Funkcija

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: čeljusti se samodejno premaknejo in optimizirajo za vsak ele-
ment zdravljenja posebej.

• Manual: položaj čeljusti lahko določite ročno brez upoštevanja velikosti in
oblike polja. Te položaje čeljusti lahko med načrtovanjem po potrebi tudi
ročno spremenite (glejte Stran 264).

OPOMBA: če izbrišete vse elemente skupine, se te nastavitve izgubijo. No-
vi elementi, dodani v prazno skupino, uporabljajo privzete parametre
 

Jaw Setting for
group

Prikaže se ena od teh vrednosti samo za branje (spremenite jih lahko samo
s funkcijo Physics Administration):
• Symmetric: para čeljusti X in Y se premakneta simetrično.
• Independent: čeljusti v istem paru lahko premikate ločeno.

Same jaw value for all elements: če označite to potrditveno polje, se za
vse elemente zdravljenja v skupini uporabijo iste vrednosti čeljusti.
OPOMBA: te nastavitve se ohranijo, tudi če izbrišete vse elemente skupine.
 

Varnostne opombe

Priporočljivo je, da način primarnih čeljusti nastavite na Automatic z ustreznim robom za
upoštevanje natančnosti nameščanja čeljusti. Brainlab priporoča, da se med
usposabljanjem sistema prepričate, da med največjim poljem primarnih čeljusti in
največjim območjem, ki ga omejuje MLC, ni izpustov sevanja.

Če v primeru zdravljenja s konformnimi loki izberete možnost Manual, preverite, ali so vsa
polja lokov v omejenem območju, ki ga določa odprtina čeljusti. Če polja segajo iz
omejenega območja, se prikaže opozorilo o tem, da odprtina ni dovolj velika.

Pri krožnih stožcih morajo čeljusti varovati pred sevanjem zunaj materiala stožca. Položaj
čeljusti med zdravljenjem mora biti enak položaju, ki se uporablja pri meritvah žarkov.

Preverite položaj čeljusti in velikost polja, določenega na podlagi čeljusti, za posamezno
polje zdravljenja v konzoli LINAC.

Sistem ni predviden za uporabo načrta s primarnimi čeljustmi, ki prekrivajo odprtino MLC.

Zavihek DRRs

Tukaj lahko navedete informacije, ki se vključijo v postopek ustvarjanja DRR (glejte str. 357). Kot
za določanje nastavitev žarkov, izbranega prikazovalnika slik, gantrija in kotov mize lahko
prekrivanja DRR-jev s funkcijo Imprint Overlays for DICOM aktivirate tudi za izvažanje DICOM
(glejte str. 375).
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7.4.5 Urejanje elementov zdravljenja

Splošne informacije

Vsak element zdravljenja (žarek ali lok) lahko spremenite z možnostmi, ki so na voljo v območju s
funkcijami.

Slika 101 

Določanje položaja elementov zdravljenja

Položaj elementov zdravljenja lahko prilagodite s pogledi 3D (glejte str. 250).

Properties

Do lastnosti izbranega elementa zdravljenja lahko dostopate s klikom možnosti Properties
(glejte str. 200).

Brisanje

Če želite odstraniti element zdravljenja iz načrta zdravljenja, kliknite Delete.

Koti in robovi

Slika 102 
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Možnosti

Nastavitve kotov (Table, Gantry, Coll.) lahko prilagodite za vse žarke ali loke za zdravljenje v
skupini zdravljenja z vrtilnimi polji, ki so na voljo. Za zdravljenja z loki lahko določite začetni in
končni kot gantrija.

Z vrtljivim poljem lahko prilagodite tudi rob okoli PTV-ja v skupini zdravljenja (Margin).

S tem gumbom lahko optimizirate rotacijo kolimatorja za elemente zdravljenja MLC.

Robovi morajo biti dovolj veliki za upoštevanje negotovosti pri nameščanju in polsence MLC-ja.

Če kliknete gumb ob posameznem vrtljivem polju (za kote in robove), se odpre pogo-
vorno okno, kjer lahko spremenite vrednosti za vsak element v skupini zdravljenja po-
sebej.

Vrednosti za kote ali robove lahko prilagodite z vrtljivimi polji, ki so na voljo.

Smer rotacije gantrija

Možnosti

Če želite spremeniti smer rotacije gantrija za element zdravljenja med CW (v smeri ur-
nega kazalca) in CCW (v nasprotni smeri urnega kazalca), kliknite ta gumb:

OPOMBA: pri spremembi smeri rotacije se spremenita tudi kota Gantry Start in Gantry Stop.
 

OPOMBA: če je gumb CW/CCW označen s klicajem, to pomeni, da je lok sestavljen iz več kot
enega dela.
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Smer rotacije gantrija se lahko v različnih fazah postopka načrtovanja spremeni (npr. oblike
MLC se zaradi obrnjene smeri rotacije gantrija zrcalijo ali izbrana smer rotacije ni izrecno
navedena na izpisu). Pred zdravljenjem preverite, ali je bila v sistem R&V uspešno uvožena
pravilna smer rotacije in da konzola linearnega pospeševalnika prikazuje to smer.

Premer stožca

Za elemente krožnega loka se privzeti premer stožca sprva določi v razdelku str. 184. V območju
s funkcijami lahko nato uporabite različne možnosti prilagoditve premera.

Slika 103 
• Premer lahko vnesete neposredno v prikazano polje. Če vnesete premer, ki ni določen v profilu

uporabljene naprave (glejte str. 181), je izbran premer z najbližjo vrednostjo.
• Premer lahko prilagodite tudi tako, da povlečete drsnik za velikost premera od leve (najmanjša

vrednost) proti desni (največja vrednost).

S klikom ikone optimizirate premer elementa loka glede na obliko PTV-ja. Če
element zdravljenja kliknete z desno tipko miške, ima možnost Optimize dia-
meter v priročnem meniju isto funkcijo kot ta ikona.

Obtežitev elementov zdravljenja

Slika 104 

V območju s funkcijami kliknite ikono Open Weighting Dialog, da odprete po-
govorno okno z informacijami o relativni obtežitvi med elementi zdravljenja.

Prilagoditev faktorja obtežitve

Spremenite lahko relativne faktorje obtežitve za vsak element zdravljenja.

Dodajanje skupin zdravljenja

198 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Slika 105 

Žarki v elementih HybridArc

Za elemente HybridArc lahko z gumbom Beam No. prilagodite število žarkov IMRT. Ta gumb je
aktiven, če žarki IMRT niso optimizirani.

Vrednost MU

Na tem mestu je prikazana vrednost MU, izračunana za elemente zdravljenja (npr. z gumbom
Refresh MU) pri optimizirani predpisani porabi.

Z dodajanjem ali odstranjevanjem loka ali žarka spremenite načrt zdravljenja, tako da ta ne
ustreza več predpisani porabi. V tem primeru kliknite Refresh MU.

Pri kliku gumba Refresh MU ni zajamčeno, da se bodo ustrezni parametri spremenili.
Pridobljene informacije načrta zdravljenja je treba ročno pregledati.
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Spreminjanje lastnosti elementov zdravljenja

Slika 106 

Zavihek Funkcija

Properties Spremenite lahko ime, dodeljeno elementu zdravljenja.

Jaws

V primeru zdravljenj MLC lahko uredite informacije o določanju položaja za čelju-
sti linearnega pospeševalnika:
• Automatic: čeljusti se samodejno premaknejo in optimizirajo za vsak element

zdravljenja posebej.
• Manual: položaj čeljusti lahko določite ročno brez upoštevanja velikosti in obli-

ke polja. Te položaje čeljusti lahko med načrtovanjem po potrebi tudi ročno
spremenite (glejte str. 264).
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7.4.6 Optimiziranje elementov zdravljenja in kolimatorjev

Splošne informacije

iPlan RT Dose omogoča samodejno razporeditev ter optimizacijo elementov zdravljenja in
kolimatorjev za učinkovitejše zdravljenje.

Optimiziranje elementov žarka

Slika 107 

Komponenta Funkcija

Optimize Element
Delivery

Omogoča razporeditev žarkov za kar najučinkovitejše premikanje linear-
nega pospeševalnika/mize.

Distribute Elements
Equally

Omogoča distribucijo elementov za največjo učinkovitost linearnega po-
speševalnika/mize.

Weight Elements Pro-
portionally (samo za

konformne žarke)

Omogoča nastavitev obtežitve elementa, tako da so vsi žarki enakomer-
no obteženi.

Optimize All Collima-
tor Angles

Omogoča prilagoditev kota kolimatorja za posamezen žarek, tako da kar
najbolj ustreza obliki PTV-ja. Če želite to izvesti za posamezen žarek:
• izberite žarek in kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni,
• izberite Optimize Collimator Angle.
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Optimiziranje elementov loka

Slika 108 

Komponenta Funkcija/uporaba

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: omogoča optimizacijo rotacije gantrija in razpore-
ditve elementov.

• Gantry Rotation: omogoča optimizacijo rotacije gantrija (CW/CCW) za
največjo učinkovitost.

• Element Sorting: omogoča razporeditev lokov za kar najučinkovitejše
premikanje linearnega pospeševalnika/mize.

Weight Elements Pro-
portionally (razen Hy-

bridArc)

Omogoča nastavitev obtežitve elementa, tako da so vsi žarki enakomer-
no obteženi.

Optimize All Collima-
tor Angles

Omogoča prilagoditev kota kolimatorja za posamezen žarek, tako da kar
najbolj ustreza obliki PTV-ja. Če želite to izvesti za posamezen žarek:
• izberite žarek in kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni,
• izberite Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (samo za

krožne loke)

Omogoča optimizacijo premera posameznih elementov loka glede na
obliko PTV-ja, glejte str. 198.

Optimize to Common
Diameter (samo za

krožne loke)

Omogoča optimizacijo premera vseh elementov loka glede na obliko
PTV-ja, glejte str. 198.
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7.4.7 Zaklepanje skupin in elementov zdravljenja

Splošne informacije

Funkcije zaklepanja in zamrznitve so na voljo v priročnem meniju, ki ga odprete s klikom skupine
ali posameznega elementa zdravljenja (žarka ali loka) z desno tipko miške.
Ko so skupine in elementi zdravljenja pravilno načrtovani ter nameščeni, lahko s funkcijami
zaklepanja in zamrznitve preprečite naknadno spreminjanje.
Če izvedete postopek optimizacije IMRT (glejte str. 307), funkcije zaklepanja in zamrznitve niso
na voljo. V tem primeru lahko načrt odklenete z gumbom Remove IMRT Optimization v območju
s funkcijami, če ga želite naknadno spreminjati.
Funkcije zaklepanja in zamrznitve niso na voljo za skupine ali elemente zdravljenja IMRT.
Funkcije zaklepanja in zamrznitve lahko uporabite pri vnovičnem nameščanju skupine zdravljenja,
če želite preveriti, kako bo to vplivalo na histogram volumna odmerka. Med zagotavljanjem
kakovosti fantoma lahko spremenite kot žarka, ne da bi spremenili polje obsevanja. Če zaznate
možnost trka z gantrijem, lahko prilagodite nastavitve gantrija pri nadaljnji uporabi trenutno
nastavljenega polja obsevanja.

Zaklepanje skupin zdravljenja

Kliknite Lock all elements, če želite zakleniti vse elemente zdravljenja iz izbrane skupine
zdravljenja, ki se nato na seznamu prikažejo s simbolom ključavnice.

Slika 109 

Odklepanje skupin zdravljenja

Kliknite Unlock all elements, če želite odkleniti vse elemente zdravljenja iz izbrane skupine
zdravljenja, da jih lahko spreminjate.

Slika 110 
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Zaklepanje posameznih elementov zdravljenja

Kliknite Lock, če želite zakleniti izbrani element, ki se nato na seznamu prikaže s simbolom
ključavnice.
Če želite odstraniti ključavnico, da omogočite vnovično spreminjanje elementa zdravljenja, izberite
menijski element Unlock, ki se prikaže.

Slika 111 

Zamrznitev posameznih elementov zdravljenja

Kliknite Freeze Shape(s), če želite zamrzniti polje obsevanja za izbrani element zdravljenja. V
tem primeru se ob elementu na seznamu prikaže simbol polovice ključavnice.

Slika 112 
Če aktivirate funkcijo Freeze Shape(s), se primarne čeljusti ter velikost in oblika polja kolimatorja
ne prilagodijo, če spremenite:
• kote žarkov/lokov,
• položaj skupine zdravljenja,
• rob PTV-ja,
• vloge ali obrise predmetov.

Pri zdravljenjih MLC lahko na primer tako preprečite nenamerno premikanje listov.

Odmrznitev posameznih elementov zdravljenja

Če želite znova omogočiti samodejno prilagoditev ustreznega polja obsevanja:
• Izberite menijski element Unfreeze Shape(s).
• Pritisnite ikono reset manual changes to shape (glejte str. 267) v pogledu z zornim kotom

žarka, da posodobite prikaz.
Samodejna prilagoditev se samodejno omogoči, če:
• izberete nov profil naprave za trenutno skupino zdravljenja (glejte str. 181),
• pretvorite modaliteto zdravljenja (glejte str. 193).

OPOMBA: pri zdravljenjih z dinamičnimi loki se samodejna prilagoditev ravno tako samodejno
omogoči, če povečate loke ali spremenite kote mize v diagramu trkov (spremembe diagrama trkov
lahko povzročijo spremembo kota mize do 180°). V obeh primerih se ustvarijo dodatna polja
obsevanja, tako da je treba ponoviti prilagoditev listov.
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7.5 Izračun odmerka

Splošne informacije

Spremenite lahko parametre, ki jih iPlan RT Dose uporablja za izračunavanje odmerka za načrt.
Odmerek lahko izračunate tudi z algoritmoma Monte Carlo ali stožčastega snopa.

Nastavitev parametrov za izračun odmerka

Koraki

1.

V območju s funkcijami izberite predmet RTPlan.

2. Na zavihku Functions v območju s funkcijami kliknite Properties, da odprete pogovorno
okno Properties.

Pogovorno okno RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Slika 113 
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Komponente pogovornega okna

Št. Komponenta Funkcija

① Dose Resolution

Ločljivost odmerka, ki se uporabi kot osnova za nastavitev mreže za iz-
račun odmerka (glejte str. 83). Uporablja se:
• za izračune predpisane porabe in volumna odmerka 3D,
• kot privzeta vrednost za izračune DVH in IMRT,
• za shranjevanje matrik odmerkov (glejte str. 275).

To nastavitev lahko prilagodite tudi v pogovornem oknu DVH (str.
219).

② Finer for Small
Objects

Za omogočanje samodejne prilagoditve velikosti mreže za natančen iz-
račun odmerka celo pri zelo majhnih strukturah; ta možnost je priporo-
čena.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Najmanjša/največja točka odmerka se izračuna z iskanjem po zelo na-
tančni mreži za najmanjšo in največjo točko odmerka. To možnost je
priporočljivo uporabiti za natančen izračun najmanjše in največje točke
odmerka v območjih z visokim naklonom odmerka. Če ne izberete te
možnosti, je ločljivost mreže enaka ločljivosti, ki se uporabi za izračun
DVH.

④ Arc Calculation
Step

S tem spustnim menijem lahko določite interval za porazdelitev žarkov
(v stopinjah), ki se uporabi pri zdravljenjih s krožnimi loki na osnovi al-
goritma krožnega stožca.

⑤ Heterogeneity
Correction

Če izberete to možnost, se razlike v gostoti tkiva upoštevajo pri izraču-
nu odmerka, dolžina poti pa se ustrezno korigira. Če te možnosti ne iz-
berete, se predvideva, da je tkivo, skozi katerega prehaja žarek, ena-
kovredno vodi.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Če načrt zdravljenja vključuje več PTV-jev, se za normalizacijo upošte-
vajo samo elementi zdravljenja, ki so dodeljeni posameznemu PTV-ju,
vzporedno z želenim odmerkom. Ta možnost je uporabna zlasti v pri-
meru konkurenčnih PTV-jev. Vendar pri prikazu odmerka se vedno
upošteva učinek vseh elementov zdravljenja. Če je ta možnost omogo-
čena, se v pogovornem oknu Plan Status prikaže ustrezno sporočilo z
informacijami (glejte str. 283).
Ločena optimizacija lahko pomeni prenizko vrednotenje odmerka za
PTV-je.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Če je ta možnost omogočena, se točkam ustvarjene predstavitve do-
deli dejanski predpisani odmerek (glejte str. 166). Te vrednosti se rav-
no tako izvozijo med postopkom izvažanja DICOM (glejte str. 375).

Dodatne nastavitve

Dodatne nastavitve so na voljo za:
• lastnosti načrta, glejte str. 160.
• algoritem Monte Carlo, glejte str. 209.

Če ne izberete potrditvenega polja Heterogeneity Correction, lahko pride do nepravilne
ekvivalence globine.

Preverjanje virov pomnilnika

Če želite preveriti količino prostega sistemskega pomnilnika:

Izračun odmerka
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Koraki

1. V območju s funkcijami izberite predmet RTPlan.

2.

Kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni, in izberite Memory Information.
V pogovornem oknu Memory so podrobnosti o razpoložljivem pomnilniku. Ocenjene
vrednosti pomnilnika so veljavne, samo če uporabljate izključno program iPlan RT Dose:
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7.5.1 O algoritmih Monte Carlo in stožčastega snopa

Splošne informacije

Za izračun odmerka lahko preklopite med algoritmoma Monte Carlo in stožčastega snopa.
OPOMBA: ta možnost ni na voljo za krožne loke, saj načrtovanje odmerka za tovrstna zdravljenja
temelji na algoritmu odmerka krožnega stožca.
 

Primerjava algoritmov

Komponenta Funkcija

Stožčasti snop

Stožčasti snop je hiter in zanesljiv algoritem odmerka. Vendar zanj veljajo te
omejitve:
• Izguba lateralnega ravnovesja sekundarnih elektronov se ne upošteva. V tem

primeru žarek prehaja skozi heterogeno tkivo ali je usmerjen v bližino površi-
ne tkiva.

• Korekcija dolžine poti zagotavlja natančnost izračuna odmerka v smeri žarka,
tudi če žarek na poti skozi tkivo prehaja skozi heterogenosti.

Monte Carlo

Izračun odmerka Monte Carlo temelji na statističnem vzorčenju in je uporaben
zlasti za območja s heterogenim tkivom (npr. pri zdravljenjih pljuč).
V pogovornem oknu RTPlan Properties lahko izberete povprečni statistični od-
mik (glejte str. 209).
• Večja kot je želena natančnost in manjši kot je povprečni statistični odmik,

daljši je čas izračunavanja.
Zaradi tega je treba uporabiti ugodno razmerje med natančnostjo in časom izra-
čunavanja.

Rezultate izračuna odmerka je treba preveriti (glejte str. 213 in str. 219).

Preklapljanje med algoritmoma Monte Carlo/stožčastega snopa

Korak

Če želite preklopiti med algoritmoma Monte Carlo in stožčastega snopa, kliknite gumb Toggle
Monte Carlo / Pencil Beam.

Izračun odmerka
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7.5.2 Izračun Monte Carlo

Prikaz Monte Carlo

Možnosti

Če je gumb Toggle Monte Carlo / Pencil Beam omogočen (rumen), bodo izračuni od-
merka temeljili na algoritmu odmerka Monte Carlo podjetja Brainlab, če to podpira pro-
fil naprave (glejte str. 180).

Slika 114 

Sistem izračuna odmerek, ki je potreben za zdravljenje celotnega volumna 3D.
Čas izračunavanja je lahko različen, odvisno od nastavitve žarka in nastavitev, izbranih v
pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217). V območju s funkcijami se prikaže ustrezna
vrstica napredovanja.

Slika 115 
Ko je izračun opravljen, si lahko v pogledih rezin ogledate ustrezne informacije.
Nad merilom odmerka so prikazane nastavitve, ki so v pogovornem oknu Dose Display določene
za algoritem Monte Carlo (npr. prostorska ločljivost in povprečni odmik).
Prikazani so tudi trenutni parametri, izračunani za volumen 3D.

Prilagoditev nastavitev Monte Carlo

Koraki

1. Odprite pogovorno okno RTPlan Properties (glejte str. 205).
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Koraki

2.

Na zavihku RTPlan Properties v razdelku Monte Carlo lahko spremenite te nastavitve:
• Spatial Resolution: določa prostorsko ločljivost (velikost mreže odmerka), ki se upora-

bi za izračun volumna 3D. Natančnost izračuna volumna 3D je odvisna od določene
prostorske ločljivosti in je ni mogoče izboljšati (npr. z večjo povečavo). Prilagodljiv izra-
čun odmerka se ne izvede.

• Mean Variance: omejuje statistični odmik vrednosti odmerka na voksel, da omogoči na-
tančno in nemoteno distribucijo odmerka.

Dose Result type:
• Dose to medium: ta privzeta nastavitev omogoča izračun dejanskega odmerka energi-

je na podlagi absorbiranega odmerka v tkivu.
• Dose to water: ta izbirna nastavitev omogoča izračun odmerka energije na podlagi ab-

sorbiranega odmerka v vodi.
MLC Model: izbirate lahko med dvema modeloma MLC:
• Accuracy optimized: če izberete to možnost, se MLC poustvari z dejansko obliko li-

stov (npr. oblika jezička z žlebom ali koraka) na podlagi izbranega profila aparata (glejte
str. 180) in z upoštevanjem izpustov listov.

• Speed optimized: pri tej možnosti se poustvari »popoln« MLC na podlagi predpostav-
ke, da ne prihaja do izpustov listov. V tem primeru je potreben čas izračunavanja krajši.

Opombe glede uporabe algoritma Monte Carlo

Pri uporabi algoritma Monte Carlo (glejte Stran 205) se celoten volumen odmerka 3D vedno
izračuna v skladu z zgornjimi nastavitvami ne glede na to, ali je nastavitev Calculate 3D Dose
Volume v pogovornem oknu Dose Display aktivirana (glejte str. 217).
• Če uporabljate kombinacijo nastavitve Calculate 3D Dose Volume in izračuna odmerka Monte

Carlo, se lahko zaradi razlik v prostorski ločljivosti obeh volumnov poveča potreba po
interpolaciji.

• Za več informacij o algoritmu Monte Carlo podjetja Brainlab glejte Tehnični referenčni
priročnik, Brainlab Physics.

Algoritem odmerka Monte Carlo upošteva tudi refleksijo delcev tkiva v neposredni bližini.
Prepričajte se, da slikate ustrezno območje bolnika (zunanji obris v smeri X-Y ter vsaj 50
mm nad in pod PTV-jem v smeri Z).

Pri pregledovanju distribucije odmerka za predmete v kostnem tkivu upoštevajte razliko
med nastavitvama Dose to water in Dose to medium ter izberite ustrezno nastavitev.

Če model MLC-ja, ki je na voljo za Monte Carlo, ne vključuje dovolj podrobnosti, lahko
privzeto uporabite model Speed optimized, čeprav ste izbrali model Accuracy optimized.

Natančnost izračuna odmerka je odvisna od uporabniško določene ločljivosti mreže
odmerka. Vrednost, ki se uporablja za odobritev končnega načrta zdravljenja, mora biti čim
nižja in ne sme presegati 5 mm. Pri majhnih predmetih, ki so manjši od 30 mm, se
priporoča vrednost 3 mm ali manj.

Izračun odmerka
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7.5.3 Izračun stožčastega snopa

Prikaz stožčastega snopa

Možnosti

Če je gumb Toggle Monte Carlo / Pencil Beam onemogočen, bodo izračuni odmerka
temeljili na algoritmu odmerka stožčastega snopa podjetja Brainlab.

Slika 116 

Privzeta sistemska nastavitev v tem primeru izračuna samo odmerek, potreben za trenutno
prikazano rezino. Ta izračun se izvede relativno hitro.

Izračunavanje odmerka za volumen 3D

Program pri izbiri izračuna odmerka z volumnom 3D samo enkrat izračuna odmerek za celoten
volumen, nato pa ta odmerek prikazuje pri premikanju skozi rezine.
Druga možnost je, da opravite izračun za posamezno rezino. Odmerek se izračuna za vsako
rezino, pri premikanju pa je treba počakati na posodobitev.

Koraki

1.

V orodni vrstici kliknite gumb Dose Display in odpre se pogovorno okno Dose Display:

2. Če želite izračunati odmerek za celoten 3D-volumen, ki bo zdravljen, omogočite Calcula-
te 3D Dose Volume v razdelku Settings. Ta izračun lahko traja nekaj sekund.

Izračun odmerka

V območju s funkcijami se med izračunavanjem odmerka prikaže ustrezna vrstica napredovanja.

Slika 117 
Ko je izračun opravljen, si lahko v pogledih rezin ogledate ustrezne informacije.
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Prostorska ločljivost, določena za algoritem stožčastega snopa v pogovornem oknu Dose Display
(glejte str. 218), je navedena v milimetrih nad merilom odmerka.
Algoritem stožčastega snopa pri zdravljenjih s konformnimi loki uporabi privzeti interval za
porazdelitev žarkov 10°.

Izračun odmerka
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7.6 Ogled porazdelitve odmerka
7.6.1 Prikaz porazdelitve odmerka

Splošne informacije

Po končanem izračunu odmerka glede na izbrano predpisano porabo si lahko ogledate distribucijo
odmerka.

Navodila za prikaz distribucije odmerka

Korak

Kliknite gumb Show Dose.

OPOMBA: prikaz (»Dose Wash« ali »Isodose Lines«) temelji na nastavitvah v pogovornem oknu
Dose Display (glejte str. 217).
 

Izodozni prikaz 2D

①

Slika 118 
Prikazana porazdelitev odmerka (»Dose Wash« ali »Isodose Lines«) temelji na nastavitvi žarka ali
loka, ki ste ga ustvarili v načrtu zdravljenja.
Na podlagi nastavitev v pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217) je na desni strani
pogledov rezin prikazano ustrezno merilo odmerka ①.

Možnosti

Dvokliknite številko odmerka, da omogočite prikaz debele izodozne linije.

Dvokliknite barvo prikaza odmerka, da postane ta izodozna linija nevidna. Če jo želite spet prika-
zati, znova dvokliknite številko ali barvo.
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Prikaz algoritma

Izbrani algoritem odmerka je naveden nad merilom odmerka:
• Pri zdravljenju s krožnimi loki (glejte str. 180) se uporabi algoritem krožnega stožca.
• Če izvajate zdravljenje s konformnimi loki, konformnimi žarki ali žarki IMRT, lahko izbirate med

algoritmoma odmerka stožčastega snopa in Monte Carlo, odvisno od profila naprave (glejte str.
205).

• Podatki o porazdelitvi žarkov nad merilom odmerka pri zdravljenjih s krožnimi loki temeljijo na
nastavitvah v pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217).

Odmerek okoli interesnega območja je treba preveriti z meritvenimi funkcijami.

Natančnost prikaza odmerka

Natančnost prikaza odmerka je odvisna od številnih parametrov. Če je odmerek prikazan v
rekonstrukcijah (npr. na zavihku Overview), si ga lahko ogledate tudi med rezinami referenčnega
niza. V drugih pogledih, ki prikazujejo neposredno referenčne rezine, je odmerek prikazan na
ravnini rezine. Zaradi tega je lahko prikaz odmerka v rekonstrukcijah in rezinah drugačen, čeprav
je prikazano isto območje slikovnega niza.

Navodila za prikaz odmerka 3D

Slika 119 
Če želite omogočiti prikaz distribucije odmerka na površini tridimenzionalnih predmetov:

Koraki

1. Odprite zavihek Overview ali Irradiation Plan na glavnem zaslonu.

2. Izberite gumb View Types v prikazu 3D-predmeta in izberite Objects ali 3D.

Ogled porazdelitve odmerka
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7.6.2 Prikaz privzetega praga odmerka

Navodila za prikaz privzete vrednosti praga

Korak

Kliknite gumb Threshold, da se prikaže privzeta vrednost praga (npr. za največjo pokritost PTV-
ja), določena v pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217).

Na desni strani pogledov rezin je prikazano ustrezno merilo odmerka, ki temelji tudi na
nastavitvah v pogovornem oknu Dose Display (glejte str. 217).
OPOMBA: izbrani algoritem odmerka (glejte str. 205) je naveden nad merilom odmerka.
 

Prikaza praga

①

Slika 120 
Vse strukture, ki prejmejo odmerek, večji od privzete vrednosti praga, so označene z rožnato
barvo ne glede na izbrano barvno shemo.
Če želite začasno prilagoditi vrednost privzetega praga, premaknite kazalec miške na merilo
odmerka, pritisnite levo tipko in povlecite miško ① navzgor ali navzdol, da nastavite ustrezno
vrednost.
Strukture, ki prejmejo odmerek, nižji od te vrednosti, so označene s svojo izvirno barvo v skladu z
izbrano barvno shemo.
OPOMBA: s spreminjanjem praga odmerka med pregledovanjem tridimenzionalnega prikaza
lahko preverite površinski odmerek in analizirate padec odmerka.
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7.6.3 Preklapljanje prikaza pretoka

Splošne informacije

Ko je optimizacija odmerka dokončana (glejte str. 307), se za zdravljenja IMRT v območju
pogleda z zornim kotom žarka (glejte str. 261) v koraku Treatment Planning prikaže gumb
Toggle fluence display.

Navodila za preklop na prikaz diagrama pretoka

Korak

Kliknite gumb Toggle fluence display, če želite preklopiti med pogledom z zornim kotom žarka
in diagramom pretoka.

Preklop med pogledi

① ②

Slika 121 

Št. Komponenta

① Prikaz zaporednega gibanja listov

② Diagram pretoka

Diagram pretoka odraža rezultat optimizacije, izbran s spustnega seznama Select Result v
območju s funkcijami v koraku Dose Optimization (glejte str. 307).
Razlika je ta, da je bil rezultat optimizacije v koraku Treatment Planning prenesen v zaporedno
gibanje listov, tako da sta dejanska distribucija tankih žarkov in optimizacija odmerka prikazani,
kot da sta pridobljeni z večlistnim kolimatorjem.

Ogled porazdelitve odmerka
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7.6.4 Prilagajanje nastavitev prikaza odmerka

Splošne informacije

V pogovornem oknu Dose Display lahko prilagodite različne možnosti prikaza. Te možnosti
vključujejo barvno shemo, prikaz odmerka (relativnega ali absolutnega) ter absolutno enoto (cGy
ali Gy).
Za algoritem stožčastega snopa in algoritem odmerka krožnega stožca so na voljo tudi dodatne
možnosti izračuna odmerka.
Prikaz ustreznih podatkov odmerka lahko omogočite tudi med postopkom Object Creation
(glejte str. 109).

Navodila za aktiviranje distribucije odmerka

Korak

V orodni vrstici kliknite gumb Dose Display in odpre se pogovorno okno Dose Display.

Pogovorno okno Dose Display

Slika 122 

Color Tables

V območju Color Tables izberite poljubno barvno shemo za prikaz odmerka v pogledih
načrtovanja.
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Območje Isodoses

Komponenta Funkcija

Visible V poljih, ki so na voljo, lahko določite izbrane prage Gy, katerih prikaz v pogle-
dih načrtovanja omogočite tako, da označite ustrezna potrditvena polja.

Select Preset To možnost aktivirajte, če želite uporabiti prednastavljeno vrednost.

Save current Shranite trenutno nastavitev kot prednastavljeno vrednost.

Priority Izbranim pragom lahko dodelite višjo prioriteto za prikaz. Ti se prikažejo z de-
belejšo izodozno linijo.

Default Thres-
hold

Določite lahko vrednost praga (npr. za največjo pokritost PTV-ja), ki se lahko
nato označi med načrtovanjem s funkcijo Threshold (glejte str. 215).

Območje z nastavitvami

Komponenta Funkcija

Absolute Dose Unit Izberete lahko prikaz izodoznih podatkov z vrednostmi cGy ali Gy.

Dose Scale Izberete lahko relativni (odstotki) ali absolutni (vrednosti cGy ali Gy) prikaz
odmerka.

Prescr. Percentage Določite lahko vrednost absolutnega odmerka (Relation for Display), ki
bo enaka določenemu odstotku Prescr. Percentage načrtovanega odmer-
ka.
To je pomembno zlasti za več PTV-jev z različnimi predpisanimi vrednost-
mi. Če je možnost Dose Scale nastavljena na Absolute, odstotek predpi-
sane porabe ni pomemben.

Relation for Display

Display Mode

Izberete lahko dodatne možnosti za prikaz odmerka.
• Z izbirnimi gumbi (Dose Lines, Dose Wash in Dose Lines and Wash)

lahko izberete, ali želite uporabiti izodozne linije, element »dose wash«
ali kombinacijo obojega.

• Z dodatnima potrditvenima poljema (Thin Dose Lines in Show Dose
Wash smoothed) lahko določite način prikaza izodoznih linij in elementa
»dose wash«.

Dose Calculation

Izberete lahko možnosti izračuna odmerka v povezavi s prikazom:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) omogoča samodejno prilago-

ditev velikosti mreže 2D pod izodoznim prikazom za pridobitev natančnih
izodoznih obrisov, celo v primeru zelo majhnih struktur. To se ne uporab-
lja za izračune na podlagi algoritma Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume omogoča izračunavanje podatkov odmerka
3D za celoten volumen načrta naenkrat. Pridobljena porazdelitev odmer-
ka in ustrezne izodozne linije se lahko nato prikažejo brez nadaljnjih izra-
čunov (glejte str. 213). Vnovičen izračun se tako opravi samo v primeru
spremembe načrta. Če te možnosti ne izberete, program izračuna le
podatke odmerka, ki jih trenutno potrebujete (npr. za prikaz trenutne rezi-
ne). Podatki odmerka se nato po potrebi znova izračunajo (npr. ob prika-
zu naslednje rezine). Ko vklopite to možnost, ostane aktivna skozi celo-
ten postopek načrtovanja zdravljenja. Ta možnost je privzeto vklopljena
za postopka Object Creation in Dose Optimization.

Ogled porazdelitve odmerka
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7.7 Uporaba histograma volumna odmerka (DVH)

Splošne informacije

Glavni namen načrta zdravljenja je zdravljenje visokega odstotka volumna tumorja z določenim
odmerkom, pri čemer mora biti odmerek, ki ga prejme zdravo tkivo, čim manjši. To razmerje je
lahko dobro merilo za ocenitev stopnje optimizacije in ga je moče izračunati neposredno s prikaza
histograma volumna odmerka, tako da preverite odstotek odmerka, ki ga prejme zdravo tkivo, v
navpičnem položaju, pri čemer odmerek ustreza dovolj visoki frakciji tumorja.

Odpiranje histograma DVH

Korak

V orodni vrstici kliknite gumb Open DVH Dialog, da odprete pogovorno okno s histogramom vo-
lumna odmerka. 

Pogovorno okno DVH

To okno prikazuje razmerje med volumnom in odmerkom za različne predhodno določene
predmete.

Slika 123 

Prilagajanje osnega obsega

Koraki

1. Če premaknete kazalec miške na puščico na koncu osi Y ali X, se izbrana os obarva rde-
če.

2. Nato lahko kliknete puščico in jo povlečete, da se prikaže ustrezni obseg. Če dvokliknete
eno od puščic, izbrana os samodejno prikaže ustrezni obseg.
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Prilagajanje velikosti mreže

Komponenta Funkcija

Grid Size
Velikost mreže v histogramu DVH lahko prilagodite tako, da izberete vrednost
v vrtilnem polju Grid Size ali vnesete veljavno vrednost neposredno v ustrezno
polje.

Finer for Small
Objects

Če uporabite funkcijo Finer for Small Objects, velikost mreže za večje pred-
mete temelji na vrednostih, določenih z vrtilnim poljem. Velikost mreže za
manjše predmete se izračuna tako, da se za vsako mero v predmetu PTV ali
OAR uporabi najmanj 10 vokslov.

Recalc Ta možnost omogoča vnovičen izračun histograma DVH po spremembi para-
metrov mreže.

Prikaz odmerka

Slika 124 
V zgornjem desnem kotu grafičnega območja so prikazane vrednosti največjega, najmanjšega in
povprečnega odmerka, ki ga prejme izbrana struktura.

Slika 125 
Če premaknete kazalec miške na graf, se pod podatki odmerka prikaže dodatno besedilno polje.
Odvisno od izbrane strukture (glejte str. 224) tukaj prikazane informacije vključujejo odmerek v
skladu s položajem kazalca miške, volumen referenčne strukture, ki prejme prikazano količino
odmerka, in podatke indeksa skladnosti (glejte str. 228).

Povprečni odmerek

Odmerek se izračuna za mrežo, ki jo določa ločljivost odmerka. Povprečni odmerek je seštevek
odmerka za vsako točko mreže znotraj izbranega predmeta, ki jo delimo s skupnim številom točk
mreže izbranega predmeta.

Razmerje odmerka PTV-ja

Ta vrednost je prikazana, če se vrednost v histogramu DVH razlikuje od vrednosti za celoten
načrt.

Izvoz

Gumb Export to Clipboard omogoča izvažanje celotnega nabora histogramov v odlagališče
operacijskega sistema Windows in kopiranje teh vrednosti v poljubni urejevalnik preglednic.
• Podatki se prikažejo na seznamu z dvema ali tremi stolpci, odvisno od tega, ali je prikazan graf

za zdravo tkivo.
• Stolpci so ločeni z zavihki in oblikovani z določeno mersko enoto (glejte str. 224).

Uporaba histograma volumna odmerka (DVH)
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Varnostna opomba

Vedno preverite rezultat izračuna odmerka, tako da na primer uporabite informacije, ki so
na voljo v pogledih načrtovanja.
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7.7.1 Diferencialni in standardni DVH

Prikaz diferencialnega histograma DVH

Če v območju Display Options označite potrditveno polje Differential DVH, omogočite prikaz
diferencialnega histograma, iz katerega je razvidno, kolikšen del volumna prejme določen
odmerek.

Slika 126 
• Vrednosti odmerkov na točkah mreže s predhodno določeno velikostjo koraka so preračunane

in razdeljene v obsege odmerka 1 %.
• Določi se število točk v posameznem obsegu odmerka, te številke pa se prikažejo v

diferencialnem histogramu volumna odmerka glede na število točk v mreži, nameščenih v
obrisih določenega predmeta.

• Podatki indeksa skladnosti niso na voljo za prikaz diferencialnega histograma DVH.

Uporaba histograma volumna odmerka (DVH)
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Prikaz standardnega histograma DVH

Če potrditveno polje Differential DVH v območju Display Options ni označeno, se prikaže
kumulativni histogram, iz katerega je razvidno, kolikšen del volumna prejme vsaj izbrano količino
odmerka.

Slika 127 
• Ta standardni histogram volumna odmerka prikazuje vsoto številk v diferencialnem histogramu

DVH. Seštevanje se začne pri najvišji vrednosti odmerka in konča pri vrednosti, pri kateri je na
grafu prikazana slikovna točka.

• En način za razumevanje histograma DVH je ta, da se volumen pri danem odmerku dojema kot
volumen, omejen z izodozno površino danega odmerka. Če izodozni volumen razteza prek
izbranega predmeta, se prikaže samo del volumna znotraj dane izodozne površine in
izbranega predmeta.

• Za prikaz standardnega histograma DVH so na voljo podatki indeksa skladnosti (glejte str.
228).
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7.7.2 Dodatne možnosti histograma DVH

Določanje merske enote

Merske enote, ki se v histogramu DVH uporabljajo za volumen in odmerek, lahko prilagodite s
spodaj prikazanimi ikonami ① + ②.

Slika 128 

① ②

Slika 129 

Izbira predmetov

Na seznamu Objects so navedeni vsi predhodno določeni predmeti, ki omogočajo prikaz
skupnega razmerja odmerka volumna za vse predmete ali ločenih vrednosti za posamezne
predmete.

Slika 130 
Prikaz histograma DVH se prilagodi glede na izbiro na spustnem seznamu in predmete, izbrane v
polju seznama.
Če s spustnega seznama izberete na primer Target Volumes, se v histogramu DVH prikaže
ustrezen graf z barvnimi kodami za vsak določen PTV.

Slika 131 
Če izberete posamezen PTV, se v spodnjem levem kotu histograma prikaže volumen s 100-
odstotno normalizacijo.
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Slika 132 
Ta vrednost se izračuna z zbiranjem točk mreže v izbranem predmetu in se lahko razlikuje od
natančnejše vrednosti volumna na podlagi obrisov na zavihku Plan Content.

Normalizacijski volumen, prikazan v legendi pod histogramom DVH, je odvisen od velikosti
mreže za izračun. Ta vrednost se lahko razlikuje od vrednosti volumna, izračunane za
izvirni predmet voksla in navedene na zavihku Plan Content.

Graf zdravega tkiva

①

Slika 133 
Če je v območju Display Options označeno potrditveno polje Normal Tissue Graph, je volumen
zdravega tkiva, ki prejme navedeni odmerek, prikazan z modro krivuljo ①.
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Graf interpolarnosti

① ②

Slika 134 

Št. Komponenta

① Interpolirani prikaz

② Prikaz z dejanskimi vrednostmi

Če označite potrditveno polje Interpolate Graph, prikaz grafa interpolira. Če to potrditveno polje
ni označeno, se namesto tega uporabijo dejanske vrednosti.

Prikaz omejitev

①

②

Slika 135 
Potrditveno polje Show Constraints lahko uporabite za omogočanje/onemogočanje določenih
omejitev (npr. ① + ②).

Uporaba histograma volumna odmerka (DVH)
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Slika 136 
Če premaknete kazalec miške prek omejitve na grafu, se prikaže dodatno besedilno polje, ki
označuje ustrezno strukturo, nastavitve omejitve in odstotek odmerka.
Več informacij o omejitvah je na voljo v razdelku str. 172.
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7.7.3 Indeks skladnosti DVH

Splošne informacije

Če v pogovornem oknu DVH izberete strukturo PTV-ja (glejte str. 224) in standardni prikaz
histograma DVH (glejte str. 222), se pri premiku kazalca miške prek grafa prikaže besedilno polje
s podatki indeksa skladnosti.

① ②

Slika 137 
• Indeks skladnosti označuje stopnjo natančnosti ujemanja volumna distribucije odmerka ter

velikosti in oblike ciljnega volumna, pri čemer upošteva zdravo tkivo.
• Uporabite lahko indeks skladnosti RTOG (CI) ① in indeks skladnosti Ian Paddick (IPCI) ②.

OPOMBA: pri primerjavi načrtov so na voljo le podatki IPCI (glejte str. 238).
 

OPOMBA: indeks skladnosti RTOG ustreza običajni skladnosti RTOG, če celoten PTV prejme
vsaj navedeni odmerek.
 

Izračun indeksa skladnosti

Vrednosti indeksa skladnosti, prikazane v histogramu DVH, se izračunajo tako:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volumen PTV-ja, ki prejme vsaj odmerek D.

VTOTAL(D) Volumen celotnega tkiva, ki prejme vsaj odmerek D.

VNORMAL(D) Volumen tkiva brez PTV-ja, ki prejme vsaj odmerek D.

VPTV Volumen PTV-ja.

• Obseg vrednosti za CI: 1–∞. Idealna vrednost je 1.
• Obseg vrednosti za IPCI: 0–1. Idealna vrednost je 1. Vrednosti so podane v odstotkih.

Za več informacij o indeksih skladnosti glejte to izdajo:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Indeks skladnosti za več planirnih tarčnih volumnov (PTV)

Če ima načrt več PTV-jev, se pri izračunu indeksa skladnosti za en PTV upošteva celotno zdravo
tkivo, tudi zdravo tkivo v okolici drugih PTV-jev, ki prejemajo določen odmerek.

Uporaba histograma volumna odmerka (DVH)
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7.8 Načrtovanje zdravljenja za zdravljenje z
dinamičnim sledenjem s sistemom ExacTrac Vero

7.8.1 Pregled

Splošne informacije

Med načrtovanjem zdravljenja je treba misliti na oddaljitev žarka, da zagotovite, da prizadeti
organi ne bi prejeli bistveno večjega odmerka kot je bilo predvideno pri načrtovanju 3D. Če je za
ocenjevanje cilja in/ali prizadetega organa v primeru nevarnega premikanja na voljo podatkovni
niz 4D-CT, upoštevajte, da se med različnimi frakcijami zdravljenja cilj lahko premika z različno
amplitudo in okrog drugega središčnega položaja. Na splošno morajo biti v primerjavi s »statičnimi
« zdravljenji žarki od predmetov OAR bolj oddaljeni.

Združljivost metod izvajanja zdravljenja z možnostjo »Dynamic Tracking«

Vseh metod izvajanja zdravljenja trenutno ni mogoče povezati z možnostjo »Dynamic Tracking«.
Glejte Uporabniški priročnik za klinične postopke, ExacTrac Vero ali se obrnite na
strokovnjaka za podporo pri podjetju Brainlab.

Razpoložljivost

Uporabite lahko le načrte zdravljenja, ki imajo omogočeno zastavico Dynamic tracking, ko je
načrt ustvarjen s programom iPlan RT Dose 4.5. Ko je nastavljena ta zastavica, pospeševalnik
dovoli zdravljenje le v načinu »Dynamic Tracking«. Pri načrtih zdravljenja, kjer zastavica za
dinamično sledenje ni nastavljena, do načina »Dynamic Tracking« ne morete dostopati.

Omogočanje možnosti »Dynamic Tracking« v iPlan RT Dose

Korak

V podrobnostih naprave na zavihku Properties določene možnosti Treatment Group označite
potrditveno polje Enable Dynamic Tracking.

USTVARJANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA
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Indikator razpona naklona

Indikator razpona naklona se v iPlan RT Dose na zaslonu Beam's Eye View prikaže samodejno,
če je omogočena zastavica »Dynamic Tracking«. Predstavlja ga prekinjen kvadrat ①. Velikost
indikatorja razpona naklona določajo zunanji listi MLC.

①

Slika 138 

Načrtovanje zdravljenja za zdravljenje z dinamičnim sledenjem s sistemom ExacTrac Vero
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7.9 Omejitve načrtovanja zdravljenja za določene
večlistne kolimatorje

Splošne informacije

Samodejno prilagojeni položaji listov morda niso povsem skladni z obliko za načrtovanje, odvisno
od določenega sistema za posredovanje zdravljenja. Če ima večlistni kolimator omejitve strojne
opreme, na primer manjkajoče vmesnike, varnostne liste, omejeno prekomerno delovanje ali vrzeli
statičnih listov (npr. Siemens 3-D MLC in Elekta MLCi, MLCi2 ali Agility), oblika listov morda ne bo
zadovoljiva.
Zaporedja listov za dinamične loke in žarke IMRT morajo biti skladna z zahtevami za strojno
opremo in včasih morda ne bodo videti po pričakovanjih. To so omejitve strojne opreme, zato jih ni
mogoče odpraviti, čeprav samodejno prilagajanje listov in algoritmi zaporednega gibanja listov
vključujejo posebne optimizacije za večlistne kolimatorje brez vmesnikov, zaščitne liste in vrzeli
statičnih listov (vključno z optimizacijo droga za zastavo).

Upoštevanja MLC-ja

Pri načrtovanju zdravljenja s takimi večlistnimi kolimatorji je pomembno naslednje:
• Pri ročnem prilagajanju MLC-ja in čeljusti z Elekta MLCi, MLCi2 ali Agility upoštevajte določene

zahteve glede strojne opreme (npr. varnostni listi).
• MLC-ji, vgrajeni v Elekta MLCi, MLCi2, Agility in Siemens, zahtevajo, da čeljusti MLC-ju sledijo

v vsakem žarku ali segmentu. Zato lahko ročno prilagajanje čeljusti s temi večlistnimi
kolimatorji uporabljate samo za teste usposabljanja, ne pa za načrte kliničnega zdravljenja.

• V določenih okoliščinah se lahko polja zaprtih MLC-jev samodejno ustvarijo kot del zaporedja
listov za dinamične loke in žarke IMRT. Za ta polja so čeljusti nato nastavljena na sredino. Če
pri posredovanju zaradi tega pride do težav s strojno in programsko opremo MLC-ja:
- Pri dinamičnih lokih se temu lahko izognete tako, da spremenite začetni in končni kot ali

tako, da lok razdelite, da se izognete poljem zaprtega MLC-ja.
- Pri zdravljenju z dinamičnim IMRT se temu lahko izognete tako, da izberete zdravljenje

IMRT z uporabo stopenjske metode brez omejitve hitrosti lista.
• Največja dovoljena hitrost čeljusti se pri zdravljenjih z dinamičnimi loki in zdravljenjih z

dinamičnim IMRT s pomočjo opreme Elekta Agility ali MLCi2 ne upošteva. V skladu s testi
krmilnik linearnega pospeševalnika zmanjša hitrost odmerka v primerih, kjer bi bila hitrost
čeljusti prekoračena. Zaradi tega lahko posredovanje zdravljenja traja dlje.

• Pri načrtovanju zdravljenja IMRT z uporabo stopenjske metode za večlistne kolimatorje Elekta
MLC in vgrajene večlistne kolimatorje Siemens MLC uporaba možnosti za omejitev hitrosti lista
ni priporočljiva (to lahko konfigurirate v možnosti Physics Administration/Beam Profile Editor).

Največja dovoljena hitrost čeljusti se pri zdravljenjih z dinamičnimi loki in zdravljenjih z
dinamičnim IMRT s pomočjo opreme Elekta Agility ali MLCi2 ne upošteva. V redkih
primerih lahko to vodi v netočno posredovanje odmerka. Prepričajte se, da vaši rutinski
preskusi za zagotavljanje kakovosti te netočnosti lahko zaznajo.

Za večlistne kolimatorje z veliko minimalno režo lista (npr. 5-mm reža za Elekta MLCi in
MLCi2) načrtovanje zelo majhnih ali ozkih ciljev ni mogoče. Zahtevane a ozke odprtine
enega para listov, ki so manjše od minimalne reže lista, ki jo zahteva MLC, samodejno
prilagajanje listov obravnava kot zaprte.

Če izvedete ročno prilagajanje listov MLC-ja in čeljusti, morate liste in čeljusti nastaviti
tako, da se izognete nenamernemu obsevanju napačnega ciljnega področja in/ali ključnih
struktur.

USTVARJANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA
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Omejitve načrtovanja zdravljenja za določene večlistne kolimatorje
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8 DELO Z NAČRTOM
ZDRAVLJENJA

8.1 Določanje točk zanimanja

Splošne informacije

Točke zanimanja so razdeljene v te kategorije:

Komponenta Funkcija

Točka normaliza-
cije

To vrsto točke lahko določite:
• samodejno, če je med definicijo predpisanega odmerka izbrana možnost

Point Prescription to Isocenter (glejte str. 162),
• ročno, tako da dodate posamezno točko normalizacije (glejte str. 234),
• samodejno s funkcijo Auto Generation (glejte str. 236).

Predstavitvena
točka

Te točke tudi označujejo predpisan odmerek. Programska oprema jih ustvari
samodejno za PTV-je, ki jim točka normalizacije prvotno ni dodeljena (če je
možnost Dose Volume Prescription izbrana med definicijo predpisanega
odmerka).
Če se pri zdravljenih z IMRT za zdravljenje več PTV-jev uporablja ista skupi-
na zdravljenja, se ustvari samo ena predstavitvena točka za en PTV.

Druge točke zani-
manja

Različne točke zanimanja, npr. točko najmanjšega odmerka ali koordinato
skupine zdravljenja lahko določite:
• ročno, tako da dodate posamezno točko zanimanje (glejte str. 234),
• samodejno s funkcijo Auto Generation (glejte str. 236).
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Ogled točk zanimanja

Te so navedene na zavihku Prescription v območju s funkcijami:

Slika 139 

Navodila za ročno določanje točke

Koraki

1. Če želite ročno določiti točko, v območju s funkcijami na zavihku Prescription kliknite
Add. Predstavitvenih točk ne morete ustvariti ročno.

2. Ročno določena točka je samodejno dodana na seznam točk zanimanja in v poglede za
načrtovanje.

3.
To točko lahko zdaj uredite tako, da kliknete ustrezno ikono.

Pogovorno okno z lastnostmi

Slika 140 

Določanje točk zanimanja

234 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Poleg imena točke lahko spremenite tudi druge komponente:

Komponenta Funkcija

Custom position Vnesete lahko koordinate določenega položaja.

Retrieve position
from

Določite lahko te točke:
• Coord. of Group: s to možnostjo lahko točko zanimanja nastavite glede

na položaj določene skupine zdravljenja.
Določite lahko tudi spodnje točke, in sicer za določen segmentiran predmet
(npr. PTV) ali za celoten načrt:
• Focus Point of: s to možnostjo nastavite točko zanimanja glede na polo-

žaj izbranega predmeta.
• Min. dose point, Med. dose point ali Max. dose point: s temi možnostmi

nastavite točko zanimanja na določeno točko odmerka za izbrani predmet.

Update points au-
tomatically

Če je izbrano to potrditveno polje, se položaj izbrane točke samodejno poso-
dobi, ko spremenite načrt zdravljenja.

Update Now Kliknite ta gumb, da posodobite položaj izbrane točke.

Function

• Točko lahko za PTV še naprej določite kot Point of Interest ali Normaliza-
tion Point.

• Če izberete možnost Normalization Point, se med načrtovanjem namesto
metode odmerek-volumen uporabi metoda točkovnega predpisovanja
(glejte str. 164).

Navodila za spreminjanje lastnosti točke zanimanja

Če si želite ogledati lastnosti za izbrano točko zanimanja, kliknite ustrezno ikono.

Možnosti konfiguracije, ki so na voljo v pogovornem oknu Properties za točko zanimanja, so
odvisne od izbrane vrste točke zanimanja:

Točka zanimanja Možnosti

Predstavitvene točke
Uredite lahko samo ime. Predstavitvene točke označujejo predpisan
odmerek in jih programska oprema samodejno določi za PTV-je brez
točke normalizacije (npr. pri predpisovanju odmerek-volumen).

Vse druge točke

Možne so različne spremembe, vključno z uporabniško določenim po-
ložajem (Custom position) ali položajem na podlagi določene točke
(če izberete Retrieve position from).
Funkcijo točke Function lahko za PTV še bolj določite, in sicer kot
(glejte str. 234):
• Point of Interest, ali
• Normalization Point

OPOMBA: če izberete možnost Normalization Point, se med načrto-
vanjem namesto metode odmerek-volumen uporabi metoda točkovne-
ga predpisovanja (glejte str. 164).
 

Več informacij o točkah zanimanja je na voljo v razdelku str. 233.
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Navodila za samodejno ustvarjanje točk

Na zavihku Prescription kliknite Auto Generation. Prikaže se pogovorno okno Generate.

Slika 141 

Komponenta Funkcija

Select Points of In-
terest

V spodnjih potrditvenih poljih izberite vrsto točk, ki jih želite ustvariti:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points ali Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Če je izbrano to potrditveno polje, se položaj izbrane točke samodejno po-
sodobi, ko spremenite načrt zdravljenja.

Generate Normali-
zation Points

• Tukaj lahko ustvarite točke normalizacije za vrste točk, ki jih določite s
potrditvenimi polji za točke zanimanja.

• Če ustvarite točke normalizacije, se med načrtovanjem namesto metode
odmerek-volumen uporabi metoda točkovnega predpisovanja (glejte str.
164).

Ročno določene točke v pogledu za načrtovanje

① ②

Slika 142 

Določanje točk zanimanja
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Št. Komponenta

① Ročno določanje točke: začetna točka

② Ročno določanje točke: ročno določena točka nastavljena kot točka najmanjšega odmer-
ka

Natančen položaj samodejno ustvarjenih točk zanimanja za določen predmet, na primer točk
najmanjšega in največjega odmerka, je odvisen od velikosti mreže za izračun odmerka, ki se
uporablja za ta predmet. Velikost mreže se prilagodi za vsak predmet posebej, tako da je število
točk mreže v vseh smereh najmanjše. Zato so samodejno ustvarjeni položaji za manjše organe
bolj natančni kot tisti za večje organe.
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8.2 Primerjava različnih načrtov

Splošne informacije

Primerjate lahko:
• izračun odmerka, pri katerem ste uporabili algoritem Monte Carlo, in izračun odmerka, pri

katerem se uporabili algoritem stožčastega snopa, za trenutni načrt
• dva različna načrta zdravljenja

Navodila za aktiviranje primerjave načrtov

Koraki

1.

Kliknite gumb Plan Comparison.

2.

• Če želite primerjati dva različna načrta, kliknite Load plan.
• Če želite primerjati dva različna izračuna odmerka za trenutni načrt, kliknite Monte Car-

lo.

Primerjava različnih načrtov
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8.2.1 Primerjava izračunov odmerka

Pregled

Slika 143 
Če ste izbrali primerjavo izračunov odmerka z algoritmoma Monte Carlo in stožčastega snopa za
trenutni načrt (glejte str. 238), je zaslon za primerjavo razdeljen na zgornje zavihke.

Zavihek Dual Reconst

Slika 144 
Na tem zavihku so aksialni, koronarni in sagitalni pogled z izračunom odmerka Monte Carlo na
levi in izračunom odmerka stožčastega snopa na desni strani.
Funkcije glavne orodne vrstice (vključno z gumbom Toggle Monte Carlo / Pencil Beam za vklop/
izklop izračuna Monte Carlo v levih pogledih) so na voljo na desni strani zavihka.

Zavihek Spy Glass

Slika 145 
Na zavihku Spy Glass lahko primerjate izračun odmerka Monte Carlo (prikazan zunaj okvirja
povečevalnega stekla) z izračunom stožčastega snopa.
Podatki lestvice odmerka (glejte tudi str. 213) so prikazani v spodnjem desnem kotu pogleda. V
pogledu povečevalnega stekla lahko primerjate tudi ustrezne vrednosti izračunov Monte Carlo in
stožčastega snopa.
Funkcije glavne orodne vrstice (vključno z gumbom Toggle Monte Carlo / Pencil Beam za vklop/
izklop izračuna Monte Carlo v levih pogledih) so na voljo na desni strani zavihka Spy Glass.
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Zavihek DVH

Slika 146 
Na tem zavihku se DVH, ki je izračunan na podlagi algoritma Monte Carlo, primerja z DVH-jem, ki
je izračunan z algoritmom stožčastega snopa.
• Če kliknete DVH, lahko preklopite med prikazoma algoritmov Monte Carlo in stožčastega

snopa.
• Aktivni algoritem je označen pod DVH-jem.
• Aktivni algoritem je označen s polno črto na DVH-ju. Neaktivni algoritem je označen s

prekinjeno črto.

Vsebina načrta

Vsebina načrta je prikazana z drevesno strukturo, tako da lahko dostopate do teh podatkov, ne da
bi zaprli pogovorno okno.

Primerjava različnih načrtov

240 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



8.2.2 Primerjava dveh različnih načrtov zdravljenja

Pregled

Če ste izbrali primerjavo trenutnega načrta zdravljenja z drugim načrtom zdravljenja (glejte str.
238), se prikaže pogovorno okno za izbiro načrta.

Pogovorno okno za načrte

Slika 147 
V pogovornem oknu Plans izberite načrt zdravljenja, s katerim želite primerjati trenutni načrt.
OPOMBA: glede na izbrani načrt se lahko prikažejo različna opozorilna sporočila, v katerih so
navedene razlike med načrtoma. Preden nadaljujete, pazljivo preberite ta sporočila.
 

Primerjava pogledov

Slika 148 
Ko se izbrani načrt naloži, se prikaže ločeno pogovorno okno za primerjavo z zgornjimi zavihki.

Zavihek Dual Reconst

Slika 149 
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Na tem zavihku so aksialni, koronarni in sagitalni pogled s trenutnim načrtom na levi in drugim
načrtom na desni strani.
Funkcije glavne orodne vrstice (vključno z gumbom Toggle Monte Carlo / Pencil Beam za vklop
izračuna Monte Carlo) so na voljo na desni strani zavihka. 

Zavihek Spy Glass

Slika 150 
Na zavihku Spy Glass lahko primerjate načrt, ki ste ga izbrali za primerjavo (prikazan znotraj
okvirja povečevalnega stekla), s trenutnim načrtom zdravljenja.
Funkcije glavne orodne vrstice (vključno z gumbom Toggle Monte Carlo / Pencil Beam za vklop
izračuna Monte Carlo) so na voljo na desni strani zavihka Spy Glass.

Zavihek DVH

Slika 151 
Na tem zavihku lahko primerjate DVH, izračunan za trenutni načrt, in DVH, izračunan za drugi
načrt.
• Če kliknete DVH, lahko preklopite med aktivnim prikazom trenutnega in drugega načrta.
• Aktivni načrt je označen v zgornjem desnem DVH-ja.
• Aktivni načrt je označen s polno črto na DVH-ju. Neaktivni načrt je označen s prekinjeno črto.

Primerjava različnih načrtov
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Vsebina načrta

Slika 152 
Vsebina posameznega načrta je prikazana v drevesni strukturi za primerjavo.
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8.3 Možnosti pogleda za načrtovanje
8.3.1 Preklapljanje med načini pogleda

Splošne informacije

Z gumbom Toggle view mode lahko izberete usmerjenost pogleda in predmete za prikaz.

Možnosti preklapljanja med pogledi: prikaz trkov

Slika 153 

Možnosti preklapljanja med pogledi: pogledi z zornega kota žarka

Slika 154 

Razpoložljive možnosti

Gumb Toggle view mode je na voljo v pogledih prikaza trkov in pogledih z zornega kota žarka.
Razpoložljive možnosti se razlikujejo:

Komponenta Funkcija

Prikaz trkov

Front view (OARs only): prikaže anteriorni-posteriorni pogled samo z
OAR-ji.
Cranial view (OARs only): prikaže pogled glava-noge samo z OAR-ji.
Front view (All structures): prikaže anteriorni-posteriorni pogled z vsemi
segmentiranimi predmeti.
Cranial view (All structures): prikaže pogled glava-noge z vsemi seg-
mentiranimi predmeti.
Machine View: prikaže pogled sobe z linearnim pospeševalnikom.

Možnosti pogleda za načrtovanje
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Komponenta Funkcija

Pogled z zornega
kota žarka

3D Objects: pogled kolimatorja prekrije 3D-prikaz segmentiranih predme-
tov, ki so na voljo.
DRRs: pogled kolimatorja prekrije ustrezen DRR.
Object Contours: pogled kolimatorja prekrije prikaz obrisa segmentiranih
predmetov, ki so na voljo.

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA
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8.3.2 Globinski pogled

Splošne informacije

Z gumbom View Options prikažete možnosti usmerjenosti, ki so na voljo (glejte str. 479). V
pogledih za načrtovanje odmerka sta s tem gumbom na voljo dva dodatna pogleda za
načrtovanje: pogled Depth in pogled Field.

Aktiviranje globinskega pogleda

Če izberete pogled Depth, rekonstrukcija prikaže pot (središčno os) trenutno izbranega žarka ali
loka skozi tkivo, ki se začne na bolnikovi koži in konča na položaju koordinate izocentra izbrane
skupine zdravljenja.

Možnost pogleda: Globinski pogled

Ker lahko pot žarka izvira iz katere koli smeri, usmerjenost pogleda ni vedno prikazana
pravokotno na usmerjenost pogleda trenutne rezine. V tem primeru je usmerjenost pogleda v
zgornjem desnem kotu pogleda Oblique.

① ②

Slika 155 

Št. Komponenta

① Globinski pogled: žarek

② Globinski pogled: lok

Splošne informacije

Na vrhu vsakega pogleda so na voljo te informacije v rumeni barvi:
• ime elementa zdravljenja
• kot mize
• kot kolimatorja (samo pri zdravljenjih z MLC-jem)
• število monitorskih enot
• kot gantrija (samo pri konformnem žarku in žarku IMRT)
• povprečna razdalja na koži in povprečna enakovredna razdalja za vse loke (samo pri

zdravljenju z loki)
V pogledu je označeno tudi, ali je aktivirana korekcija heterogenosti (glejte str. 103).

Možnosti pogleda za načrtovanje
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Prikaz podatkov o žarku

Izmerjena razdalja (pot žarka) je označena z rumeno črto, ki se začne z belo piko na površini koži
in konča z zeleno navpično črto v izocentru.
• Zelena črta označuje razširitev polja.
• Neprekinjena rumena črta označuje vhodno pot žarka.
• Prekinjena rumena črta označuje izhodno pot žarka.
• Pri zdravljenih z lokom so meritve razdalje prikazane za celoten lok v enakomerno

porazdeljenih kotih po deset stopinj. Pri vsaki črti, ki označuje pot žarka, je stičišče žarka z
bolnikovo kožo označeno z belo piko.

Specifične informacije o razdalji

Absolutna razdalja od površine kože do izocentra in enakovredna globina za trenutni žarek ali lok
sta prikazani (v mm) poleg poti žarka.
Enakovredna vrednost globine upošteva variacije v gostoti tkiva ob središčnem žarku. Zato lahko
te podatke uporabite za potrditev izračuna globine ali korekcijo heterogenosti v algoritmu
odmerka.

Če ne izberete potrditvenega polja Heterogeneity Correction, lahko pride do nepravilne
ekvivalence globine. Zato morate v pogledu projekcije ravnine loka/globine vedno preveriti
ekvivalenco globine in vnos tkiva ter se prepričati, da je površina kože pravilno zaznana in
da so vhodne točke žarkov/lokov ustrezno vsebovane v nizu CT posnetkov.

V pogledu projekcije ravnine loka/globine morate vedno natančno preveriti ekvivalenco
globine in vnos tkiva za vsak žarek ali lok. To je še posebej pomembno, če po določitvi
žarkov ali lokov spremenite načrt zdravljenja z drugo programsko aplikacijo
(npr. iPlan RT Image), saj se lahko model tkiva (glejte str. 73) glede na referenčni posnetek
CT spremeni zaradi obnovljene lokalizacije ali zlitja slik.

Simulacija loka

Pri zdravljenjih z lokom je na dnu pogleda polja na voljo nadzorna plošča (glejte str. 268).
• To vam omogoča, da si ogledate pot žarka za vsak posamezni lok v korakih po deset stopinj.
• Trenutni kot gantrija je označen z rumeno barvo nad nadzorno ploščo.
• Ikona mize/gantrija v spodnjem desnem kotu prikaza trkov označuje tudi položaj gantrija in

mize med gibanjem.
Enaka nadzorna plošča je na voljo tudi na dnu pogledov z zornega kota žarka (glejte str. 256).

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA
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8.3.3 Pogled polja

Splošne informacije

Z gumbom View Options prikažete možnosti usmerjenosti, ki so na voljo (glejte str. 479). V
pogledih za načrtovanje odmerka sta s tem gumbom na voljo dva dodatna pogleda za
načrtovanje: pogled Depth in pogled Field.

Aktiviranje pogleda polja

Če izberete pogled Field, trenutna rezina prikaže pogled z zornega kota žarka, ki je projiciran na
PTV.

Možnost pogleda: Pogled polja

Ker lahko pot žarka izvira iz katere koli smeri, usmerjenost pogleda ni vedno prikazana
pravokotno na usmerjenost pogleda trenutne rezine. V tem primeru je usmerjenost pogleda v
zgornjem desnem kotu pogleda Oblique.

① ②
Slika 156 

Št. Komponenta

① Pogled polja: žarek

② Pogled polja: lok

Na vrhu vsakega pogleda so na voljo te informacije v rumeni barvi:
• ime elementa zdravljenja
• število monitorskih enot
• kot gantrija
• kot mize
• kot kolimatorja (samo pri zdravljenjih z MLC-jem)
• premer nominalnega stožca (zdravljenja s krožnim lokom)

V pogledu je označeno tudi, ali je aktivirana korekcija heterogenosti (glejte str. 103).

Prikaz polja

• Polje obsevanja, ki je določeno za trenutni žarek ali lok, ima zelen obris.
• Primarne čeljusti imajo moder obris.

Možnosti pogleda za načrtovanje
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• Položaj koordinate izocentra izbrane skupine zdravljenja je označen z zelenim križcem.
• Segmentirani predmeti so prikazani kot obrisi.

Simulacija loka

Pri zdravljenjih z lokom je na dnu globinskega pogleda na voljo nadzorna plošča (glejte str. 268).
• To vam omogoča, da si ogledate pot žarka za vsak posamezni lok v korakih po deset stopinj.
• Enaka nadzorna plošča je na voljo tudi na dnu pogledov z zornega kota žarka (glejte str. 256).
• Trenutni kot gantrija je označen z rumeno barvo nad nadzorno ploščo.
• Ikona mize/gantrija v spodnjem desnem kotu prikaza trkov označuje tudi položaj gantrija in

mize med gibanjem.
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8.4 Določanje položaja elementov zdravljenja
8.4.1 Prikaz žarka/loka

Splošne informacije

Pregled 3D je na voljo v zgornjem levem kotu zavihka Overview in spodnjem levem kotu zavihka
Irradiation Plan. V teh pogledih lahko poleg določanja usmerjenosti pogleda (glejte str. 479) in
vrste prikazanih podatkov (glejte str. 480) konfigurirate tudi določene nastavitve za prikaz žarkov
in lokov.
V 3D-pogledu vidite, ali so predmeti, ki se jim morate izogniti med zdravljenjem, na poti žarka ali
loka.
• Prikaz žarkov ali lokov je odvisen od vaše izbire v meniju Arc/Beam. Trenutno izbran element

zdravljenja je obarvan zeleno.
• Če želite izbrati lok ali žarek, ga lahko kliknete v 3D-pogledu ali ga izberete na seznamu v

območju s funkcijami.
• Če želite prikazati vrednosti kota za element, postavite miško nad element v 3D-pogledu.
• V območju s funkcijami so prikazane tudi ustrezne vrednosti za izbran element, na primer koti

mize in gantrija.

Aktiviranje nastavitev žarka in loka

Z gumbom Arc/Beam display odprete meni z razpoložljivimi možnostmi za prikaz žarkov in lokov.

Določanje nastavitev žarka in loka

Slika 157 
• All Beams/Arcs: prikazani so vsi žarki ali loki, določeni za trenutni načrt zdravljenja.
• Beams/Arcs of Group: prikazani so vsi žarki ali loki, določeni za trenutno skupino zdravljenja.
• Selected Beam/Arc: prikazan je samo trenutni žarek ali lok, izbran v območju s funkcijami.
• No Beams/Arcs: žarki ali loki niso prikazani.

Pri prvih treh prikazih je na voljo variacija Thin.

Določanje položaja elementov zdravljenja
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Navodila za določanje položaja žarkov in lokov

S funkcijo Position v območju s funkcijami (glejte str. 189) lahko določite položaj skupin
zdravljenja. Posamezne žarke in loke lahko v 3D-pregledu prestavite, kot je opisano spodaj.

①

②

③

①

Slika 158 

Koraki

1. Na seznamu v območju s funkcijami izberite ustrezen žarek ali lok.

2. Pomanjšajte pogled, da je viden celoten element ustreznega žarka ali loka.

3. Na koncu izbranega žarka ① mora biti viden krog. Z miško kliknite in povlecite krog na
želeni položaj, da prilagodite kot obsevalne mize in gantrija.

4. V primeru lokov sta začetna in končna točka izbranega loka označeni s krogom ②. Kot
mize je označen s kvadratom ③.

5. Z miško kliknite in povlecite kroge in/ali kvadrat na želeni položaj. Ustrezne vrednosti mi-
ze in gantrija se samodejno posodobijo v območju s funkcijami.

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA
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8.4.2 Pogledi rezin

Splošne informacije

V pogledih rezine si lahko ogledate porazdelitev odmerka (glejte str. 470).

Pogled rezin

Slika 159 

Prikaz odmerka

Porazdelitev odmerka lahko v pogledih rezin prikažete s funkcijami, opisanimi v razdelku str. 213.

Prikaz skupine zdravljenja

Element Opis

Zelen križ Koordinata izocentra izbrane skupine zdravljenja.

Moder križ Koordinate izocentrov drugih skupin zdravljenja v pogledu rezin.

Prekinjen krog Predvidena polsenca skupin zdravljenja s krožnim lokom v načinu po-
ložaja (v območju s funkcijami je izbrana možnost Position).

Določanje položaja elementov zdravljenja
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8.4.3 Prikaz trkov

Splošne informacije

Prikaz trkov, ki je na voljo na zavihkih za načrtovanje Irradiation Plan in Arc BEVs, prikazuje
dvodimenzionalni pogled segmentiranih predmetov, kot so projicirani na sferično površino. 
Zavihek za načrtovanje Arc BEVs je na voljo le, če načrt zdravljenja vsebuje skupine zdravljenja z
lokom.

Prikazi trkov: zdravljenja z lokom

Slika 160 

Prikazi trkov: zdravljenja z žarkom

①
②

③④

⑤

⑥

Slika 161 
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Št. Komponenta

① Koordinata izocentra trenutno izbrane skupine zdravljenja je postavljena v središče krogli-
ce.

②
Žarki ali loki za trenutno izbrano skupino zdravljenja so prikazani tudi s perspektive skupi-
ne zdravljenja. Vidna je tudi točka, v kateri središčna os žarka poteka skozi načrtovan
predmet.

③ Ikona mize/gantrija v spodnjem desnem kotu prikaza trkov označuje trenutni položaj gan-
trija in mize za trenutno obsevalno polje.

④ Ikona bolnika v spodnjem levem kotu prikaza trkov označuje usmerjenost bolnika.

⑤
Načrtovani predmeti so projicirani na notranjo površino kroglice s perspektive izocentra.
Elementi zdravljenja, ki pripadajo skupini zdravljenja z identičnimi koordinatami, kot jih
ima izbrana skupina zdravljenja, so prikazani v sivi barvi.

⑥
Vsak kritični organ je projiciran dvakrat, enkrat za kot vstopa (žarek ali lok zadene organ
preden zadene izocenter) in enkrat za kot izstopa (žarek ali lok zadene organ po tem, ko
zadene izocenter).

Zaradi kombinacije dveh različnih tehnik projiciranja oblike MLC-ja, ki so prikazane v
prikazu trkov, niso natančne glede na ključne strukture. Ko prilagodite žarek ali lok, morate
v pogledu Field preveriti razmerje do ključnih struktur (glejte str. 248).

Koti gantrija in mize: žarki

Slika 162 
Položaj izbranega elementa žarka ali skupine zdravljenja z žarkom lahko prosto prilagodite z
miško.

Koti gantrija in mize: loki

②

①

③

Slika 163 
Položaj izbranega elementa loka ali skupine zdravljenja z lokom lahko prosto prilagodite z miško.
• Če premaknete rdečo točko na loku ①, lahko prilagodite končno točko loka (končni položaj

gantrija).
• Če premaknete središčno točko loka ② vzdolž vodoravne osi, spremenite kot mize.
• Če premaknete obkroženo zeleno točko na loku ③, lahko prilagodite začetno točko loka

(začetni položaj gantrija).

Določanje položaja elementov zdravljenja
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Ko pomaknete miško na točko, se prikažejo ime izbrane točke in podatki o ustreznem kotu.

Varnostne opombe

Predstavitev loka v prikazu trkov ne prikaže velikosti polj loka, ampak velikost središč
polja. Zato ne uporabljate prikaza trkov, če želite preveriti, ali so ključne strukture na poti
žarka.

Prikaz trkov ne prikazuje možnih trkov med gantrijem linearnega pospeševalnika in
obsevalno mizo! Pred zdravljenjem morate v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da se
izbrani koti pri gantriju in obsevalni mizi lahko uporabijo za zdravljenje, ne da bi
poškodovali bolnika ali opreme, kot je sistem za posredovanje zdravljenja.

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA
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8.5 Pogledi z zornega kota žarka

Splošne informacije

Pogledi z zornega kota žarka, ki so na voljo na zavihkih za načrtovanje Irradiation Plan in Arc
BEVs, prikazujejo načrtovano polje obsevanja za PTV.
• Trenutno načrtovana oblika za polje obsevanja ima zelen obris.
• Vsi segmentirani predmeti, vključno s PTV-jem, so prikazani v 3D.
• Trenutni položaj izocentra je v sredini pogleda, označuje pa ga stičišče modre merilne mrežice.

Natančni podatki v pogledih z zornega kota žarka so odvisni od izbrane strani z zavihki in vrste
skupine zdravljenja:
• Stran 258
• Stran 260
• Stran 261
• Stran 262

Pogled z zornega kota žarka: zavihek Irradiation Plan

① ②
Slika 164 

Št. Komponenta

① Žarek MLC-ja

② Krožni lok

Pogled z zornega kota žarka na zavihku Irradiation Plan prikazuje trenutno polje obsevanja za
kot gantrija.

Pogledi z zornega kota žarka
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Pogled z zornega kota žarka: Zavihek Arc BEVs

① ②
Slika 165 

Št. Komponenta

① BEV za standardno preverjanje

② Funkcionalni BEV

Zavihek za načrtovanje Arc BEVs je na voljo le za zdravljenja z lokom.
Osem pogledov z zornega kota žarka na tej strani z zavihki prikazuje lok v korakih po deset
stopinj. Zato ti pogledi z zornega kota žarka omogočajo preverjanje oblike polja obsevanja (zelen
obris) za obseg loka 70°.
Primarne čeljusti imajo moder obris.

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA
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8.5.1 Konformni loki

Splošne informacije

Možni sta zdravljeni s statičnim in dinamičnih konformnim lokom.
V obeh primerih se z večlistnim kolimatorjem polje obsevanja prilagodi obliki PTV-ja, zato se
posredovanje odmerka v tumor poveča, hkrati pa je tkivo, ki ga obkroža, ustrezno zaščiteno.

Statični konformni loki

Slika 166 
Pri zdravljenjih s statičnim konformnim lokom se polje obsevanja optimizira za obliko PTV-ja za
eno ravnino loka, kar pomeni, da se za vse kote žarka uporabi povprečna oblika PTV-ja.
OPOMBA: dovoljeno prekrivanje za posamezna polja, ki izmenično vpliva na obliko povprečnega
polja MLC, lahko določite za statične konformne loke (glejte str. 189).
 

Dinamični konformni loki

Slika 167 
Pri zdravljenjih z dinamičnih konformnim lokom se polje obsevanja prilagodi dejanski obliki PTV-ja
v intervalih po 10° med rotacijo gantrija.

Pogledi z zornega kota žarka
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To zagotavlja največjo pokritost PTV-ja, hkrati pa zmanjša odmerek v tkivo, ki ga obdaja, in
definirane kritične organe.
Ta tehnika zahteva povezavo med krmilniki večlistnega kolimatorja in linearnega pospeševalnika.
Zato je ta tehnika možna samo s posebnimi konfiguracijami linearnega pospeševalnika, kot je
sistem Novalis podjetja Brainlab.
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8.5.2 Konformni žarki

Splošne informacije

Pri zdravljenjih s konformnim žarkom se uporablja več statičnih žarkov, ki so z večlistnim
kolimatorjem prilagojeni obliki PTV-ja.

Konformni žarek

Slika 168 
Na ta način se posredovanje odmerka v tumor poveča, hkrati pa so določeni kritični organi
ustrezno zaščiteni.

Pogledi z zornega kota žarka
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8.5.3 Žarki IMRT

Splošne informacije

Pri standardnih zdravljenjih IMRT z večlistnim kolimatorjem je pogled z zornega kota žarka
podoben pogledu z zornega kota žarka za konformne žarke.
Vendar pa se lahko polje IMRT razdeli na največ pet delov, če izbrani linearni pospeševalnik ne
podpira dovolj velikega obsega obsevanja.

Žarek IMRT

① ②

Slika 169 

Št. Komponenta Funkcija

① Polje IMRT pred opti-
mizacijo Gumbi za spreminjanje polja obsevanja (glejte str. 263).

② Polje IMRT po optimi-
zaciji

Toggle Fluence Display je vedno prikazan (glejte str. 216).
Nadzorno ploščo na dnu pogleda lahko uporabite za simulacijo
zaporednega gibanja listov v skladu z izbranim rezultatom optimi-
zacije IMRT (glejte str. 269).
Številke ob nadzorni plošči lahko uporabite za preklapljanje med
deljenimi polji, če so bila ta ustvarjena med optimizacijo IMRT.
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8.5.4 Krožni loki

Splošne informacije

Pri zdravljenjih s krožnim lokom je polje obsevanja označeno z zelenim krogom z določenim
premerom radiološkega stožca. Premeri radiološkega stožca so določeni z aplikacijo Physics
Administration (glejte Uporabniški priročnik za programsko opremo, Physics
Administration 4.5).

Krožni lok

Slika 170 
Superimp. field for isoc. je povprečje premerov radiološkega stožca, ovrednoteno z monitorskimi
enotami. Ta vrednost se uporablja pri določanju položaja skupine zdravljenja (glejte str. 189).

Za vsako obsevalno polje preverite, če je na linearni pospeševalnik dejansko nameščen
pravi predvideni konični kolimator.

Pogledi z zornega kota žarka
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8.5.5 Prilagajanje polja obsevanja

Pomembno

Če načrtujete zdravljenje z MLC-jem, upoštevajte, da lahko pride do odstopanj v smeri X in Y med
dejanskimi položaji listov in poljem obsevanja, ki je prikazan v programski opremi. To je odvisno
od oblike večlistnega kolimatorja (oblika lista, velikost jezička in žleba), ki se uporablja. Če želite
kompenzirati za ta premik, lahko v aplikaciji Physics Administration določite premik lista ter
velikost jezička in žleba (glejte Uporabniški priročnik za programsko opremo, Physics
Administration 4.5).

Navodila za risanje oblike za načrtovanje

Polje obsevanja večlistnega kolimatorja lahko razširite, npr. če listi ne pokrivajo PTV-ja v zadostni
meri.

Koraki

1.

Kliknite gumb show/draw planning shape. Miška je prikazana kot krog.

2.

Z modrim drsnikom v zgornjem desnem kotu pogleda prilagodite premer kroga.

3.

Z miško razmejite območje v pogledu, okoli katerega želite samodejno postaviti liste.

4. Listi se samodejno prilagodijo narisanemu območju.

5. Če je funkcija Show Dose vklopljena (glejte str. 213), se porazdelitev odmerka samodej-
no posodobi, ko narišete obliko za načrtovanje.

6.
Pri zdravljenjih s krožnim lokom ni mogoče ročno spremeniti polja obsevanja. V tem pri-
meru lahko gumb show/draw planning shape uporabite samo za prikaz oblike za načr-
tovanje.
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Navodila za uporabo umetnega predmeta

V območju s funkcijami so na zavihku Prescription na voljo posebne funkcije čopiča, s katerimi
lahko začasno označite določene strukture in uporabite to oznako kot vizualno pomoč pri
prilagajanju položajev listov. Ta funkcija je na primer uporabna pri popravljanju vročih točk.

Koraki

1.

Kliknite Draw Obj., da vklopite funkcijo.

2. Z drsnikom Brush Size nastavite velikost čopiča.

3.

V ustreznem pogledu rezin ustvarite želen umetni predmet, tako da z miško (prikazana
kot moder krog) označite ustrezno območje.

4.

V območju s funkcijami na zavihku Prescription kliknite prikazani gumb Show Obj.

5.

Umetni predmet je prikazan na ustreznem mestu v pogledu z zornega kota žarka, kjer ga
lahko uporabite kot vodilo pri ročnem prilagajanju položajev listov.

Navodila za ročno prilagajanje položajev listov in čeljusti

Korak

Kliknite show/change leaves and jaw positions, da ročno prilagodite položaje listov.

Pogledi z zornega kota žarka
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Če ste v lastnostih trenutnega elementa zdravljenja izbrali možnost Manual (glejte str. 200), lahko
položaje čeljusti tudi ročno prilagodite polju obsevanja, da zmanjšate uhajanje sevanja.

Slika 171 
Vsak list je prikazan kot posamezen zelen trak.

Korak

Če želite prilagoditi položaj lista, z miško povlecite po njegovem zunanjem robu.

Ko je miška nad listom, so prikazani rob lista, številka lista in razdalja lista od središčne osi
kolimatorja.
OPOMBA: debelina posameznega lista je odvisna od izbranega MLC-ja.
 

OPOMBA: pri dinamičnih konformnih lokih ne morete spremeniti položaja listov, ker morate izvesti
zaporedno gibanje listov, če želite ohraniti omejitve gibanja listov.
 

Slika 172 
Vsaka čeljust je prikazana kot sivo območje.

Korak

Če želite prilagoditi položaj čeljusti, z miško povlecite po njenem zunanjem robu.

Ko je miška na robu čeljusti, sta prikazana ime ustrezne čeljusti (Y1, Y2, X1 ali X2) in razdalja
čeljusti od središčne osi kolimatorja.

Varnostna opomba

Preverite nastavitve čeljusti v pogledu z zornega kota žarka, da zagotovite, da čeljusti ne
prekrivajo PTV-ja in da so kritični organi ustrezno zaščiteni.

Prekrivanje čeljusti običajno povzroči nezadostno pokritost PTV-ja. Zato je treba preveriti
nastavitve čeljusti, preden začnete postopek IMRS.
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Navodila za vnašanje vrednosti listov

Korak

Kliknite gumb enter leaf positions numerically, da za vsak list v pogovornem oknu Adjust
vnesete vrednosti.

.

Slika 173 
V pogovornem oknu Adjust je za vsak rob lista na voljo stolpec.
Vnosno polje z razdaljo (v mm) od središčne osi kolimatorja je na voljo za vsak list v ustreznem
robu lista.

Koraki

1. Vrednost za list lahko spremenite tako, da vnesete vrednost neposredno v polje ali povle-
čete miško na zunanji rob lista v pogledu polja.

2.
Za pomik v naslednje polje lahko uporabite tabulatorko na tipkovnici. Bližnjica Ctrl + Tab
kopira vrednost iz trenutnega polja v naslednje polje. Kombinacija Ctrl + klik leve tipke
miške kopira vrednost iz trenutnega besedilnega polja v polje, ki ga kliknete z miško.

3.

Če želite prikazati vrednosti za liste, ki trenutno niso vidni, se pomaknite s puščičnimi
gumbi, ki so na voljo.

4. Kliknite OK, da potrdite nastavitve.

Pogledi z zornega kota žarka
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8.5.6 Ponastavljanje polja obsevanja

Samodejna ponastavitev

Ročne prilagoditve položajev listov in polja obsevanja so samodejno ponastavljene, če:
• spremenite kot mize, gantrija (začetni in končni kot določenega loka) ali kolimatorja pri

statičnem konformnem žarku ali statičnem konformnem loku,
• spremenite kot kolimatorja pri dinamičnem konformnem loku.
Če želite zaščititi obliko in liste pred samodejno ponastavitvijo, lahko uporabite funkciji za
zaklepanje in zamrznitev (glejte str. 203).

Navodila za ročno ponastavljanje oblike za načrtovanje

Korak

Kliknite reset manual changes to shape, da razveljavite ročne prilagoditve listov. Listi se pona-
stavijo na samodejno prilagojene položaje, ki jih določi programska oprema

Če po ročnem prilagajanju polja obsevanja ali listov za PTV izberete drug predmet, morate
klikniti gumb reset manual changes to shape, da vrnete liste nazaj v samodejno prilagojene
položaje.
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8.5.7 Simulacija loka

Splošne informacije

Pri zdravljenjih z lokom je v globinskem pogledu (glejte str. 246), pogledu polja (glejte str. 248) in
pogledu z zornega kota žarka (glejte str. 256) na voljo nadzorna plošča, ki vam omogoča
simulacijo gibanja loka v korakih po deset stopinj od začetne do končne točke gantrija.
Pri optimiziranih zdravljenjih IMRT je nadzorna plošča na voljo tudi v pogledu z zornega kota
žarka in omogoča simulacijo zaporednega gibanja listov v skladu z izbranim rezultatom
optimizacije IMRT.
OPOMBA: če je nastavitev zdravljenja zelo zapletena, se pogled včasih morda ne bo posodobil
dovolj hitro, da bi bili prikazani vsi koraki.
 

Nadzorna plošča

Slika 174 
Trenutni kot gantrija je označen z rumeno barvo nad nadzorno ploščo.
Ikona mize/gantrija v spodnjem desnem kotu prikaza trkov označuje tudi položaj gantrija in mize
med gibanjem.

Zavihek Arc BEVs

Osem pogledov z zornega kota žarka na tej strani z zavihki prikazuje lok v korakih po deset
stopinj. Zato ti pogledi z zornega kota žarka omogočajo preverjanje oblike polja obsevanja (zelen
obris) za obseg loka 70°.

Slika 175 
Če je lok večji od 70°, pogledi samodejno prikažejo naslednji korak, dokler ni prikazan zadnji
desetstopinjski korak loka.

Pogledi z zornega kota žarka
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Navodila za simulacijo loka

Z nadzorno ploščo preverite različna polja obsevanja in položaje gantrija:

Koraki

1. Kliknite gumb na skrajni levi ali desni strani, da se pomaknete na prvi ali zadnji položaj
gantrija.

2. Kliknite gumba na desni ali levi strani gumba za predvajanje, da se pomaknete nazaj ali
naprej po loku v korakih po deset stopinj.

3. Kliknite gumb za predvajanje, da zaženete gibanje po celotnem loku.

4. Kliknite gumb za zaustavitev, da zaustavite gibanje.

5. Z drsnikom se pomaknite na določen položaj loka.

Navodila za simulacijo žarka IMRT

Če ste za načrt zdravljenja določili elemente žarka IMRT in izvedli optimizacijo IMRT (glejte str.
307), je v pogledih z zornega kota žarka (glejte str. 256) prav tako na voljo nadzorna plošča, ko je
žarek IMRT označen v območju s funkcijami.
Nadzorno ploščo lahko v tem primeru uporabite za simulacijo zaporednega gibanja listov v skladu
z izbranim rezultatom optimizacije IMRT.

Slika 176 
Z nadzorno ploščo preglejte zaporedno gibanje listov:

Koraki

1. Kliknite gumb na skrajni levi ali desni strani, da se pomaknete na začetno ali končno toč-
ko zaporedja listov.

2. Kliknite gumb na desni ali levi strani gumba za predvajanje, da se pomaknete nazaj ali
naprej po zaporedju listov za en korak.

3. Kliknite gumb za predvajanje, da zaženete simulacijo zaporedja listov.

4. Kliknite gumb za zaustavitev, da zaustavite simulacijo.

5. Z drsnikom se pomaknite na določen korak v zaporedju listov.
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Med simulacijo zaporednega gibanja listov so frakcije odmerka in monitorske enote, ki jih
posreduje vsak položaj lista, prikazane v rumeni barvi nad nadzorno ploščo. Prikazana je tudi
skupna količina položajev listov.

Dodatno preverjanje

Priporočljivo je tudi, da pregledate polja obsevanja in položaje gantrija ali zaporedno gibanje listov,
tako da s funkcijo Full Screen povečate pogled z zornega kota žarka, nato pa se s funkcijami v
orodni vrstici ali s kolescem miške pomaknete po loku ali zaporedju listov.

Pogledi z zornega kota žarka
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8.6 Ustvarjanje predmeta odmerka

Splošne informacije

Ko končate z načrtovanjem porazdelitve odmerka, lahko ustvarite predmet odmerka. 
To je predmet, ustvarjen iz izodoznih krivulj. Uporabite ga lahko na primer za analizo volumna ali
3D-prikaz odmerka.

Navodila za ustvarjanje predmeta odmerka

Koraki

1.

Predmet odmerka lahko ustvarite na te načine:
• V območju s funkcijami v koraku Treatment Planning izberite načrt in ga kliknite z des-

no tipko miške. V priročnem meniju kliknite Create Dose Object ali
• V koraku Object Creation v območju s funkcijami kliknite Create Dose Object... Naj-

prej morate končati načrtovanje porazdelitve odmerka.
• V koraku Physician’s Review v območju s funkcijami kliknite Create Dose Object...

2.

Prikaže se pogovorno okno Dose Thresholding.

①

3.

Lahko:
• v polju Use Dose Threshold nastavite odstotek najmanjšega odmerka, ki ga želite

vključiti v predmet, ali
• v poljih Use Dose Values between nastavite obseg odmerka, ki ga želite vključiti.

Te vrednosti lahko nastavite tudi tako, da premaknete miško na lestvici odmerka ①. Pri-
kaže se omejitveno polje:
• Pri nastavljanju obsega odmerka z levo tipko miške kliknite zgornji rob polja, da ga pre-

maknete navzgor ali navzdol ter tako nastavite zgornjo mejo za obseg odmerka.
• Pri nastavljanju obsega odmerka ali mejne vrednosti odmerka z levo tipko miške kliknite

spodnji rob polja, da ga premaknete navzgor ali navzdol ter tako nastavite mejno vred-
nost ali spodnjo mejo za obseg odmerka.

4.

Če želite izostriti določena območja, lahko nastavite predmet odmerka tako, da temelji na
odmerku v:
• omejitvenem polju, ki ga lahko prilagodite v prikazanih rezinah,
• fizični strukturi, ki jo izberete s seznama pod možnostjo Use Dose in Bounding Box

including the Dose in this object.
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Koraki

5.
Če ne želite, da se odmerek v določenih območjih upošteva, lahko nastavite predmet od-
merka tako, da izključi odmerek v fizični strukturi, ki jo izberete s seznama pod možnostjo
Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Poimenujte predmet odmerka.

7. Kliknite OK. Ustvari se nov predmet odmerka, ki je prikazan na seznamu predmetov v ob-
močju s funkcijami.

Ustvarjanje predmeta odmerka
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8.7 Ogled že posredovanega odmerka

Splošne informacije

iPlan RT Dose ponuja funkcije, s katerimi lahko uvozite odmerek, ki je bil že posredovan bolniku,
ter si tako ogledate, ali to vpliva na trenutno načrtovanje.
OPOMBA: uvozite lahko samo matriko odmerka, ki je bila ustvarjena v sistemu iPlan RT. Matrike
odmerka iz drugih sistemov za načrtovanje (npr. Dicom RT) ni mogoče uvoziti.
 

Scenariji uvoza odmerka

Uvoz odmerka je na voljo v teh primerih:
• ogled seštevka odmerkov za odmerek, ki je bil že posredovan za obstoječi načrt
• uvažanje odmerka, ki je bil že posredovan, za načrt, ki ga po pregledu z aplikacijo iPlan RT

Adaptive želite spremeniti
• uvažanje odmerka, ki je bil že posredovan, za bolnika, pri katerem je treba ponoviti zdravljenje

Aktivne ali neaktivne matrike odmerka

Matrike odmerka se uvozijo v iPlan RT v enem od teh dveh stanj:

Aktivno
Aktivne matrike odmerka se upoštevajo pri izračunu odmerka (kot osnovni od-
merek za Refresh MU v grafih DVH, kot osnovni odmerek za optimizacijo
IMRT itd.) in vplivajo na postopek načrtovanja.

Neaktivno

Neaktivne matrike odmerka se nikoli ne upoštevajo pri izračunih odmerka in ne
vplivajo na postopek načrtovanja. Neaktivne matrike odmerka lahko začasno
»aktivirate«, da preverite skupno porazdelitev odmerka ali vrednosti odmerka,
nato pa jih znova deaktivirate.

Aktivno/neaktivno stanje matrike uvoženega odmerka lahko med načrtovanjem kadar koli
spremenite.

Razlaga volumskega histograma odmerka

Če se že uporabljene matrike odmerka uvozijo in dodajo trenutnemu načrtu zdravljenja,
izračunani DVH lahko predstavlja seštevek matrike umetnega odmerka. Matrika dejansko
posredovanega odmerka se lahko razlikuje glede na spremembe v anatomski strukturi in dejanski
položaj zdravljenja. Pri razlagi volumskega histograma odmerka je treba upoštevati tudi
spremembe volumna med zdravljenjem.

Varnostne opombe

Pazite, da izberete pravo možnost v meniju za uvoz glede na želeni potek dela: Import dose
for summation, Import dose for adaptive RT ali Import dose for recurring plan. Tako
zagotovite, da iPlan RT izvede preverjanja ter prikaže podatke in opozorilna sporočila za
izbran scenarij.

Če ste že izvoženi načrt zdravljenja spremenili po začetnem izvozu, se prepričajte, da vse
vključene naprave za zdravljenje prejmejo posodobljeno različico parametrov ustreznega
načrta zdravljenja. To vključuje tudi sistem R&V, sisteme za določanje položaja bolnika,
filme tarčnega nameščevalca itd., vendar ni omejeno nanje. Poleg tega morajo biti vse
vpletene osebe ustrezno obveščene (fizik, zdravnik, terapevt itd.)!

Preden odobrite načrt zdravljenja z matrikami uvoženega odmerka (aktivnimi ali
neaktivnimi za izračun odmerka), mora usposobljen in izkušen fizik ali zdravnik natančno
preveriti načrt, vključno z zlitjem slik.
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Matrike odmerka lahko shranite za posamezne skupine zdravljenja in za celoten načrt.
Matriko odmerka za posamezno skupino zdravljenja lahko uvozite samo enkrat, tako da je
ni mogoče nenamerno upoštevati večkrat. Vendar pa lahko uvozite matriko odmerka za
celoten načrt in matrike odmerka za posamezne skupine zdravljenja v enem načrtu.
Uporabnik sistema iPlan RT mora paziti, da uvozi samo matriko odmerka, ki je bila
izvožena za celoten načrt, oz. matrike odmerka, ki so bile izvožene za posamezne skupine
zdravljenja.

Med shranjevanjem so koordinate matrike odmerka povezane z nizom za poravnavo
izvirnega načrta zdravljenja. Matriko odmerka lahko uvozite v nove načrte le, če je ta niz za
poravnavo tudi del novega načrta. Če želite zagotoviti integracijo matrike uvoženega
odmerka na pravem položaju, morajo biti različni nizi slik pravilno združeni.

Med uvažanjem matrike odmerka pazite, da uvožen odmerek ustreza dejanskemu
posredovanemu odmerku! Dvakrat preverite, ali je matrika odmerka, ki jo uvažate, prava.
Med uvažanjem matrike odmerka dvakrat preverite tudi možnost »Dose Scaling Factor
« oz. »Number of Fractions«.

Različne velikosti mreže za matrike uvoženega odmerka in matrike dejansko izračunanega
odmerka v načrtu zdravljenja povzročijo izodozne interpolacije. Zaradi teh interpolacij je
prikaz odmerka lahko nekoliko drugačen kot v izvirnem načrtu.

Navodila za shranjevanje matrike odmerka

Če želite uporabiti te funkcije, morate odmerek najprej shraniti kot matriko odmerka v načrt. Če
želite shraniti matriko odmerka:

Koraki

1.
V območju s funkcijami ali na zavihku Plan Content izberite:
• načrt zdravljenja (RTPlan) (če želite shraniti celoten odmerek) ali
• skupino zdravljenja (če želite shraniti odmerek, ki ga posreduje skupina)

2.

Kliknite z desno tipko miške, da prikažete priročni meni:
• Če želite shraniti odmerek, ki ga posreduje posamezna skupina zdravljenja, izberite Sa-

ve Dose Matrix for Group.
• Če želite shraniti odmerek, ki ga posreduje celoten načrt, izberite Save Dose Matrix

for RTPlan.

3. Načrtovan odmerek je shranjen kot datoteka matrike odmerka.

OPOMBA: ko enkrat uvozite odmerek, ga ne morete znova uvoziti.
 

OPOMBA: po odobritvi načrta zdravljenja (glejte str. 349) lahko aplikacija shrani matrike odmerka
za vse skupine zdravljenja. Te »odobrene« matrike odmerka lahko pozneje uporabite za
dodajanje.
 

OPOMBA: pri izvažanju matrike odmerka, ki jo želite dodati kot »Dose for Adaptive RT«, se
prepričajte, da izvažate matrike odmerka za skupino zdravljenja. Matrike odmerka, ki jih izvozite
za celoten načrt, lahko uporabite samo za odmerek »Dose for Summation« in odmerek »Dose for
a recurring Plan«.
 

Navodila za brisanje shranjenih datotek matrike odmerka

Koraki

1. Na seznamu v območju s funkcijami izberite načrt zdravljenja.

2. Kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni, in izberite Delete Dose Matrix Fi-
les. Prikaže se pogovorno okno Delete Dose Files.

3. Izberite shranjene datoteke, ki jih želite izbrisati, in kliknite OK.

Ogled že posredovanega odmerka
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Navodila za spreminjanje ločljivosti matrike odmerka

Preden shranite matriko odmerka, boste morda morali prilagoditi ločljivost shranjene matrike
odmerka. Ločljivost matrike odmerka lahko nastavite v pogovornem oknu RTPlan Properties v
polju »Dose Resolution« (glejte str. 206).
Natančnost prikaza odmerka in izračunani DVH-ji so odvisni od ločljivosti odmerka, s katero je bila
izvožena matrika odmerka. Ko uvozite matriko odmerka, so vse točke odmerka iz poizvedbe
izračunane z linearno interpolacijo med predhodno izračunanimi in shranjenimi točkami matrike
odmerka. Natančnost te linearne interpolacije je odvisna od tega, kako natančno je nastavljena
ločljivost odmerka ter od homogenosti same porazdelitve odmerka (glejte Slika 177).

Slika 177 
Ta ilustracija prikazuje učinek zmanjševanja natančnosti odmerka, ko se za izračun DVH
uporabijo matrike odmerka z grobo ločljivostjo. Primerjajo se trije izračuni DVH, ki temeljijo na isti
mreži DVH:
• Izvirni načrt: odmerek za vsako točko mreže se izračuna brez interpolacije.
• 2-mm ločljivost: odmerek za točke mreže DVH se izračuna z interpolacijo vrednosti uvoženega

odmerka matrike odmerka s 2 mm ločljivostjo.
• 4-mm ločljivost: odmerek za točke mreže DVH se izračuna z interpolacijo vrednosti uvoženega

odmerka matrike odmerka s 4 mm ločljivostjo.
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8.7.1 Dodajanje odmerka za seštevek

Splošne informacije

Če med zdravljenjem ugotovite, da bi morali posodobiti načrt, lahko s to funkcijo seštejete in
prikažete že posredovan odmerek.
iPlan RT predvideva, da je uporabljen referenčni niz iz izvirnega načrta, ki se ne spremeni pri
posodobitvi načrta. Matrika uvoženega odmerka je privzeto nastavljena na aktivno. Zato ta vrsta
matrike odmerka vpliva na postopek načrtovanja. Predpostavlja se, da matrika uvoženega
odmerka delno prispeva k skupnemu predpisovanju načrta.

Matrike dodanega odmerka se privzeto upoštevajo v izračunih odmerka, kot sta
predpisovanje in optimizacija IMRT, ne pa pri izvozu DICOM. Za popoln seštevek odmerka
morata biti referenčni niz (CT) za matriko uvoženega odmerka in trenutni načrt enaka! Že
ustvarjeni načrti zdravljenja morajo biti posredovani v skladu z matrikami uvoženega
odmerka.

Prikazana porazdelitev odmerka je pravilna le, če referenčni niz ostane enak, matrika
uvoženega odmerka pa je aktivna.

Navodila za dodajanje odmerka za seštevek

Koraki

1. V koraku Treatment Planning v območju s funkcijami s seznama izberite načrt zdravlje-
nja.

2. Kliknite z desno tipko miške, da prikažete priročni meni, in izberite Add Dose Matrix for
Summation.

3. Izberite, katero shranjeno matriko odmerka želite uvoziti.

4. Prikaže se pogovorno okno Dose Import. Po potrebi spremenite lastnosti odmerka za
uvoz (glejte str. 277) in kliknite OK.

5.

Matrika uvoženega odmerka je prikazana na seznamu v območju s funkcijami. Če jo izbe-
rete, lahko prilagodite njene lastnosti ali jo aktivirate kot del trenutnega načrta.

• Če kliknete Active Dose Matrix, matrika uvoženega odmerka postane aktivni del načr-
ta in se upošteva, ko kliknete Refresh MU.

• Če kliknete Properties, se prikaže pogovorno okno z lastnostmi Dose Import (glejte
str. 277).

Ogled že posredovanega odmerka
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Lastnosti uvoza odmerka

Ko uvozite matriko odmerka za seštevek ali izberete njene lastnosti po uvozu, se prikaže to
pogovorno okno:

①
②

③
④

Slika 178 

Št. Komponenta Funkcija

① Dose Matrix Name Uredite lahko ime matrike odmerka.

② Dose Scaling Factor

Koliko uvoženega odmerka se upošteva za seštevek:
• 1.00: upošteva se 100 % prejšnjega odmerka
• 0.25: upošteva se 25 % prejšnjega odmerka

OPOMBA: to vrednost lahko spremenite le pri uvozu. Po tem
iPlan RT prikaže samo konfigurirano vrednost.
 

③ Assigned PTV Kliknite Edit, da spremenite dodelitev PTV in obtežitev skupine.

④ Active Dose Matrix Glejte str. 273.
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8.7.2 Uvažanje odmerka za prilagodljivo radioterapijo

Splošne informacije

Že posredovan odmerek lahko pregledate v trenutnem frakcioniranem načrtu in ustrezno
posodobite število preostalih frakcij. To se naredi z uvozom že posredovanega odmerka po
obravnavi več frakcij.
Za preostale frakcije se močno priporoča posodobljen posnetek. Privzeto stanje matrike
uvoženega odmerka je neaktivno. Že uporabljen odmerek lahko samodejno odštejete od
začetnega predpisanega odmerka, tako da vnesete število obravnavanih frakcij.
Prikazan seštevek odmerka morda ne odraža dejanskega zdravljenja bolnika zaradi različnih
nastavitev zdravljenja, sprememb v anatomiji bolnika in sprememb v volumnu organa.

Varnostne opombe

Matrika odmerka mora biti v teh primerih neaktivna, da se izognete interferenci med
prejšnjim in trenutnim načrtom. Tako iPlan RT ne upošteva uvoženega odmerka, ki se
upošteva pri optimizacijah IMRT, izračunanih monitorskih enot in predpisovanja za
preostale frakcije.

iPlan RT omogoča prikaz porazdelitve odmerka, ki je uvožen kot matrika odmerka za
scenarije prilagodljive radioterapije. Upoštevajte, da prikazani seštevek odmerka zaradi
morebitnih različnih nastavitev zdravljenja morda ne odraža dejanskega zdravljenja
bolnika, sprememb v anatomiji bolnika in sprememb v volumnu organa! Za končni načrt
morate deaktivirati matriko uvoženega odmerka. Preostalo število frakcij načrtujte
neodvisno od matrik uvoženega odmerka.

Navodila za uvažanje matrik odmerka za prilagodljivo radioterapijo

Koraki

1.

Shranite posredovano matriko odmerka v skladu z izvirnim načrtom. To lahko na primer
naredite po deseti frakciji.
OPOMBA: pri izvažanju matrike odmerka, ki jo želite dodati kot »Dose for Adaptive RT«,
se prepričajte, da izvažate matrike odmerka za skupino zdravljenja (glejte str. 274). Matri-
ke odmerka, ki jih izvozite za celoten načrt, lahko uporabite samo za odmerek »Dose for
Summation« in odmerek »Dose for a recurring Plan«.
 

OPOMBA: med odobritvijo izvirnega načrta lahko shranite matriko odmerka za posamez-
no skupino zdravljenja. Te shranjene matrike lahko uporabite za poznejši uvoz v scenariju
prilagodljive radioterapije.
 

2.

Uporabite prilagodljivo radioterapijo in si oglejte spremembe v fiziologiji bolnika ter prila-
godite predmete zdravljenja v novejšem CT posnetku. Ko ste zadovoljni s položajem
predmetov za načrtovanje v novem CT posnetku, nadaljujte s ponovnim načrtovanjem.
Nov načrt CT in morfirani predmeti so osnova za nov načrt v sistemu iPlan RT.

3.

Na tej točki je izocenter še vedno v položaju, določenem v izvirnem načinu, kot je bil izpe-
ljan iz togega zlitja. Vendar pa to ni več optimalna možnost, če se je fiziologija bolnika
spremenila. Krivulje odmerka in DVH ne izpolnijo predpisanega odmerka.
Izocenter lahko premaknete v nov položaj, tako da odraža spremembo v PTV-ju (glejte
str. 189).

Ogled že posredovanega odmerka
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Koraki

4.

Če želite prikazati odmerek, ki je bil posredovan do zdaj:
• V koraku Treatment Planning v območju s funkcijami s seznama izberite načrt zdrav-

ljenja.
• Kliknite z desno tipko miške, da prikažete priročni meni, in izberite Import Dose for

Adaptive RT.
Prikaže se pogovorno okno Dose Import (glejte str. 280).
Matrika uvoženega odmerka za prilagodljivo vnovično načrtovanje mora biti povezana z
»novim« predmetom PTV, ki ustreza predmetu PTV v izvirnem načrtu.
iPlan RT uporabi dodelitev PTV (pravi PTV v primeru več PTV-jev), da samodejno odšte-
je že izsevane frakcije iz predpisanega odmerka, če izberete to možnost. Nekatera preve-
rjanja skladnosti in njihova opozorilna sporočila, ki jih prikaže iPlan RT, temeljijo na pra-
vilni dodelitvi PTV-ja.

5.

Uvoz odmerka lahko prilagodite tako, da prikazuje trenutno stanje bolnika s temi mo-
žnostmi:
• Uvoz lahko omejite samo na tiste frakcije, ki so bile že posredovane
• Odmerek, ki ga želite posredovati, lahko v predpisanem odmerku zmanjšate tako, da

odštejete prejšnje frakcije iz predpisanega odmerka

6.

Ko je matrika odmerka za prve frakcije uvožena, lahko ustvarite načrt za preostale frakci-
je:
• Nastavite matriko odmerka na neaktivno
• Kliknite Refresh MU

7.

Po obdelavi nadaljnjih frakcij načrta lahko ponavljate scenarij prilagajanja. To naredite ta-
ko:
• Shranite matrike odmerka za posamezno skupino zdravljenja posodobljenega načrta

(ali pa to naredite skupaj z odobritvijo načrta).
• Ko uporabite nadaljnje frakcije s posodobljenim načrtom, začnite nadaljnje prilagajanje

načrta (začnite znova s korakom 2) s shranjenimi matrikami odmerka v posodobljenem
načrtu.

Podatki o frakcioniranju, shranjeni v matrikah odmerka

iPlan RT shrani podatke v shranjene matrike odmerka za skupine zdravljenja o tem, za katere
frakcije izvirnega načrta vsebujejo podatke izračuna odmerka.
Matrike odmerka izvožene za izvirni načrt (načrt A) na primer vsebujejo odmerek
• »frakcije 1...20 od 20« (matrika A kot je izvožena)

Ko jih uvozite, lahko določite število že uporabljenih frakcij in spremenite matriko uvoženega
odmerka v npr.
• »frakcije 1...5 od 20« (matrika A po uvozu)

Ko posodobite načrt (načrt B) in znova shranite matrike odmerka za posodobljen načrt, se skupaj
s shranjeno matriko odmerka shranijo ti podatki:
• »frakcije 6...20 od 20« (matrika B po izvozu)

Ko jih uvozite, lahko znova določite število uporabljenih frakcij s posodobljenim načrtom (načrt B)
in spremenite matriko uvoženega odmerka v npr.
• »frakcije 6...13 od 20« (matrika B po uvozu)

Na tej stopnji načrt C predstavlja posodobljen načrt za frakcije 14 do 20 od izvirnih 20 frakcij, ki
vsebuje dve matrike odmerka za prejšnje načrte in njune ustrezno uporabljene frakcije odmerka:
• »frakcije 1...5 od 20« (matrika A po uvozu, predstavlja uporabljene frakcije načrta A)
• »frakcije 6...13 od 20« (matrika B po uvozu, predstavlja uporabljene frakcije načrta B)
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Lastnosti uvoza odmerka

Ko uvozite matriko odmerka ali izberete njene lastnosti po uvozu, se prikaže to pogovorno okno:

①
②

③

⑤

④

Slika 179 

Št. Komponenta Funkcija

① Dose Matrix Na-
me Uredite lahko ime matrike odmerka.

② Number of Irra-
diated Fractions

Število uporabljenih frakcij z uporabo skupine zdravljenja, za katero je
bila izvožena matrika odmerka.

③ Assigned PTV Kliknite Edit, da spremenite dodelitev PTV in obtežitev skupine.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

Ko je izbrana ta možnost, se odmerek, določen v predpisanem načrtu
zmanjša, tako da se odšteje že posredovan odmerek.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Če aktivirate matriko odmerka, matrika uvoženega odmerka postane
aktivni del načrta in se upošteva, ko kliknete Refresh MU.

OPOMBA: iPlan RT podpira samo uvoz odmerka za prilagodljivo radioterapijo za skupine
zdravljenja, ki so dodeljene enemu PTV-ju (ciljanje več PTV-jev z eno skupino zdravljenja ni
podprto za uvoz odmerka za prilagodljivo radioterapijo),
 

OPOMBA: iPlan RT podpira samo uvoz odmerka za prilagodljivo radioterapijo za PTV-je, za
katere je določena ena skupina zdravljenja (ciljanje istega PTV-ja z več skupinami zdravljenja ni
podprto za uvoz odmerka za prilagodljivo radioterapijo),
 

Ogled že posredovanega odmerka
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8.7.3 Uvažanje odmerka za ponavljajoči se načrt

Splošne informacije

S to možnostjo lahko pregledate odmerek, ki ga je posredoval prejšnji načrt. To je uporabno v
primerih, ko je treba bolnika znova obsevati, na primer če se tumor znova pojavi.
Posredovan odmerek se ne upošteva za predpisovanje in optimizacije IMRT trenutnega načrta.
Privzeto stanje matrike odmerka je zato neaktivno. Uporabljen odmerek lahko uvozite z danim
faktorjem za ovrednoteno oceno začetnega odmerka zdravljenja. Če želite pregledati skupni
odmerek, nastavite stanje matrike uvoženega odmerka na aktivno. Pred izračuni IMRT,
posodobitvami monitorskih enot ali izvozi preverite, ali je matrika odmerka »neaktivna«.
Referenčni nizi v tem primeru se lahko razlikujejo, vendar pa mora bit niz za poravnavo iz načrta,
za katerega je bila shranjena matrika odmerka, prisoten v novem načrtu in združen z novim
referenčnim nizom.

Matrika odmerka mora biti v teh primerih neaktivna, da se izognete interferenci med
prejšnjim in trenutnim načrtom. Tako iPlan RT ne upošteva uvoženega odmerka za
optimizacije IMRT, izračunane monitorske enote in predpisovanje odmerka za nov načrt.

Pri ponavljajočih se načrt se referenčni nizi lahko razlikujejo, koordinatni sistemi pa morajo
biti enaki. Upoštevajte, da se uvožen odmerek na splošno ne upošteva za dejansko
predpisovanje odmerka in optimizacije odmerka. V običajnem poteku dela se pregleda že
posredovan odmerek iz prejšnjega načrta v novem načrtu, npr. zaradi ponovitve. Privzeto
stanje matrike odmerka je zato neaktivno. Uporabljen odmerek lahko uvozite z danim
faktorjem povečanja, tako da se upošteva čas za popravilo med začetnim zdravljenjem in
ponovitvijo.

Navodila za uvažanje odmerka za ponavljajoč se načrt

Koraki

1. S programom iPlan RT Dose odprite izvirni načrt in shranite matriko odmerka.

2.

S programom iPlan RT Dose shranite izvirni načrt, ko izvedete naslednja dejanja:
• v koraku Treatment Planning izbrišite stare skupine zdravljenja,
• v oknu Prescription stare vrste struktur spremenite v Other,
• izbrišite stare strukture ali jih preimenujte/jih spremenite v nevidne (izbira uporabnika).

3.

Ta načrt odprite s programom iPlan RT Image.
• Dodajte nov niz CT v koraku Viewing v pogovornem oknu Add data...
• Če je bil za nov CT posnetek uporabljen lokalizator, poleg že lokaliziranih CT nizov lo-

kalizirajte tudi ta CT niz.
• Združite stari niz za poravnavo z novim nizom CT, tako da novi niz CT postane niz za

poravnavo (v aplikaciji iPlan RT Image nastavite novi niz CT kot niz Image Set 1 in
prejšnji niz za poravnavo kot niz Image Set 2). Za več informacij glejte str. 91.

• Za nove strukture po želji izvedite samodejno segmentacijo, a pazite, da PTV-ja ali
OAR-ja obstoječega načrta ne spremenite ali izbrišete, saj bi s tem poškodovali načrt.

• Načrt shranite.

4.
Načrt znova odprite s programom iPlan RT Dose.
• Referenčni niz spremenite v novi niz CT.
• Nadaljujte načrtovanje na podlagi novega CT niza.

5. Kliknite desno tipko miške, da se prikaže priročni meni, in izberite Import Dose for a Re-
curring Plan. Uvozite shranjeno matriko odmerka.

6.

Prikaže se pogovorno okno Dose Import. Po potrebi spremenite lastnosti odmerka za
uvoz (glejte str. 277) in kliknite OK.
V polju Relative Irradiated Fraction lahko na primer zmanjšate prejšnji odmerek za od-
stotek.
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Koraki

7. Matriko prejšnjega odmerka si zdaj lahko ogledate v trenutnem načrtu.

Ogled že posredovanega odmerka
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8.8 Potrjevanje načrta
8.8.1 Ikone stanja načrta zdravljenja

Splošne informacije

V območju Navigator v korakih za načrtovanje Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review, in Physicist’s Verification p ikona semaforja označuje, da so na voljo
dodatne informacije o stanju trenutnega načrta.

Slika 180 

Ikone stanja

Ikona stanja Funkcija Glejte

Vaš trenutni načrt zdravljenja je veljaven.

Za trenutni načrt zdravljenja so se prikazala informativna sporočila
(moder i).
To pomeni, da je v načrtu nekaj nenavadnih ali razširjenih izbir.

Stran 284

Za trenutni načrt zdravljenja so se prikazala opozorilna sporočila
(rumeni !).
To pomeni, da se mora uporabnik odločiti, ali bo sprejel ali popravil
zaznane nedoslednosti v načrtu.

Stran 286

Za trenutni načrt zdravljenja so se prikazala sporočila o napakah
(rdeči x).
To pomeni, da je načrt nepravilen in neveljaven za zdravljenje.

Stran 290

Opozorilo z ikono semaforja označuje možne trke med gantrijem linearnega
pospeševalnika in obsevalno mizo. Glede na nastavitev zdravljenja in/ali anatomijo bolnika
lahko pride do trkov, tudi če to ni označeno v programski opremi.

Pred zdravljenjem morate v obsevalnem prostoru ustrezno potrditi, da se izbrani koti pri
gantriju in obsevalni mizi lahko uporabijo za zdravljenje, ne da bi poškodovali bolnika ali
opreme, kot je sistem za posredovanje zdravljenja.
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Pogovorno okno za stanje načrta

Če si želite ogledati izhodna sporočila, kliknite ikono stanja.

Slika 181 

Koraki

1. Natančno preglejte podatke in ustrezno spremenite načrt.

2. Podatki z zavihka Plan Status so vključeni v izpis za fizika (glejte str. 401) in morajo biti
podpisani.

Informativna sporočila

Spodaj so navedeni primeri možnih informativnih sporočil:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Trenutni načrt je bil
shranjen z drugačno različico programa iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Trenutni načrt je bil
shranjen z drugim programom (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. (Parametri zdravljenja
(kot so koti žarka ali ponderji) so se spremenili. Pritisnite gumb »Refresh MU«, da po potrebi
osvežite odmerek, uporabljen v načrtu zdravljenja.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referenčni niz ni lo-
kaliziran, čeprav je lokaliziran niz za poravnavo.)

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. (Niz za
poravnavo in referenčni niz sta lokalizirana z »lokalizatorjem CT-posnetkov Brainlab«. Niz za po-
ravnavo določi koordinatni sistem bolnika in ne referenčni niz.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Zavedajte se, da
morate v postopku načrtovanja zdravljenja med slikanjem CT in rentgenskim/angiografskim sli-
kanjem upoštevati tudi možne razlike v položaju bolnikove glave v odnosu do imobilizacijske na-
prave. Kakršne koli registracijske netočnosti veljajo tudi, če je bolnik nameščen v položaj brez
okvirja (kot na primer pri rentgenskem slikanju ExacTrac ali pri drugih rešitvah s položaji brez
okvirja).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Polje za korekcijo heterogenosti je izključeno. Področje znotraj
zaznanega obrisa bolnika se zato smatra kot enakovredno vodi.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Izračun odmerka temelji na posebnih nizih: CB
CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Velikost grobe mreže se uporablja pri
izračunu min./maks. odmerkov.)

Potrjevanje načrta
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Prescription uses separate normalization for each target. (Predpisana poraba za vsak ciljni volu-
men uporabi ločeno normalizacijo.)

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.
(Za predmet »PTV« obstajata točka za normalizacijo in predstavitvena točka. Privzeto se za iz-
voz uporablja predstavitvena točka. Če želite izbrisati predstavitveno točko, pritisnite »Refresh
MU«.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Vrstni red elemen-
tov in smer rotacije gantrija se za zdravljenje lahko izboljšata.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Oblike polja so zamrznjene. Oblike in listi za načrtovanje se ne posodabljajo samodejno.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Oblika polja je zamrz-
njena. Premera stožca ni mogoče spremeniti.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Za vsaj eno
polje loka: lok je zaklenjen. Enote na zaslonu ne bodo posodobljene.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Lok je zaklenjen. Enote na zaslonu ne bodo
posodobljene.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Oblike
polj so zamrznjene. Oblike in listi za načrtovanje se ne posodabljajo samodejno.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Žarek je zaklenjen. Enote na zaslonu ne
bodo posodobljene.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Načrt vsebuje zaprta
polja (MLC). Pred zdravljenjem jih odstranite.)

The isocenter is blocked (MLC). (Izocenter je blokiran (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Načrt vsebuje zaprta
polja (čeljusti). Pred zdravljenjem jih odstranite.)

The isocenter is blocked (jaws). (Izocenter je blokiran (čeljusti).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Nepodprta hitrost odmerka. Preverite.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Žarek IMRT »IMRT Beam 1« je
bil razdeljen na dve podpolji).

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). (Segment tega elementa je razdeljen na dva dela,
ker vrednost MU (10321 MU) presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Element je razdeljen na dva dela, ker vrednost MU (10321 MU)
presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Podpolje elementa je razdeljeno na dva dela, ker vred-
nost MU (10321 MU) presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999 MU).

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (To je prilagodljiva kompo-
nenta matrike odmerka, ki pa ni aktivna in ne bo upoštevana pri predpisovanju odmerka in izra-
čunih odmerka, ki so opravljeni.)

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. (Sestavni del ponavljajoče se
matrike odmerka, ki ni aktivna in se pri predpisovanju in izvajanju izračunu odmerka ne bo upo-
števala.)

This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (To je seštevek matrike odmerka, ki
je aktivna in bo upoštevana pri predpisovanju in izračunu odmerkov.)
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Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Izvoženi načrt zdravljenja
ne upošteva sestavnih delov matrike odmerka in lahko posreduje odmerek, ki se razlikuje od pri-
kazanega!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Porazdelitev zunanjega odmerka je bila trenutnemu načrtu dodana iz načrta »Final
Plan« bolnika »John Doe«, katerega ID je »01237456« in ki je bil odobren dne »01-01-2011 ob
12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00« s strani osebe »james.dean«.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Izračunavanje odmerka se ni začelo. Aktivirajte prikaz odmerka in omogočite
pregledovanje statusa načrta, ki je povezano z razdeljevanjem odmerka.)

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! (Za vsaj en
zaprti par listov je načrtovana vrzel lista v obsegu 2 mm od roba čeljusti in med posredovanjem
morda ne bo zajeta. Podrobno preglejte načrt!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Zaporedje
IMRT vsebuje polja zaprtih večlistnih kolimatorjev. Podrobno preglejte načrt.)

Opozorilna sporočila

Spodaj so navedeni primeri možnih opozorilnih sporočil:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Načrt je naslednje prazne predmete označil kot PTV
ali OAR: možgansko deblo. Ti predmeti bi morali biti po potrebi pravilno segmentirani.)

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. (Podatkovni niz, ki je bil določen kot niz za poravnavo, je bil slikan v nagnjenem položa-
ju (»Prone«), usmerjenost zdravljenja pa je konfigurirana kot ležeča (»Supine«). Za podrobnejšo
razlago glejte Uporabniški priročnik iPlan RT Dose.)

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. (Podatkovni niz, ki je bil določen kot referenčni niz, je bil slikan v nagnjenem položaju
(»Prone+G1«), usmerjenost zdravljenja pa je konfigurirana kot ležeča (»Supine«). Za podrobnej-
šo razlago glejte Uporabniški priročnik iPlan RT Dose.)

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. (Točka »Isoc. Prescr.: Group 1 (A)« je določena kot točka predpisane porabe, dode-
ljeni predmet (»PTV«) pa ne vsebuje elementov zdravljenja (žarke, loke). Odmerek, ki je določen
s to točko, je prezrt.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Koordinata izocentra je name-
ščena zunaj lokaliziranega območja.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Koordinati izocentra »Po-
int#1« ni dodeljena predpona »Coord«.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Skupini zdravljenja »My-
Group« ni dodeljena predpona »Group«.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Skupina zdravljenja »Group 1« uporablja identifikator »1«. Tega uporablja tudi
nepovezana koordinata izocentra.)

Potrjevanje načrta
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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.
(Skupina zdravljenja »Group 1« in njena koordinata izocentra »Coord 2« sta obe identificirani z
različnima številkama. Kjer je to mogoče, je potrebno uporabiti isto številko. Če je isti koordinati
izocentra dodeljenih več skupin zdravljenja, je treba uporabiti edinstvene identifikatorje, sestav-
ljene iz črk abecede in številk.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Mizna plošča obsevalne mize, ki je bila dodana modelu tkiva, se
zato smatra kot enakovredna vodi.)

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. (Izračuni odmerka temeljijo na referenčnem nizu tipa stožčasti snop in pride lahko do bistve-
nega odstopanja. Priporočamo, da opravite posodobitveno slikanje CT, ki se uporabi kot refe-
renčni niz.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 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. (Ločljivost odmerka za trenutni načrt presega 10-milimetrsko mejo. Najprej prilagodite
vrednost v pogovornem oknu Set Parameters opravila »Surface Segmentation« in nato preveri-
te in po možnosti ustrezno prilagodite vrednosti ločljivosti v lastnostih RTPlan.)

The active machine profile is not approved. (Aktivni profil naprave ni odobren.)

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. (Uporabljate profil naprave programa iPlan RT Dose
3.0.x. Za polno funkcionalnost izberite profil naprave iz različice programa iPlan RT Dose 4.x.)

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. (Aktivni
profil naprave, ki je naložen iz trenutnega načrta, ni na seznamu nameščenih profilov naprave.
Profil je morda zastarel ali izhaja iz zunanjega vira; preverite.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktivni profil naprave je namenjen le sprejemanju in ga ne uporabljajte za zdravljenje bolnika.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Čeljusti se prekrivajo s poljem večlistnega kolimatorja.)

Risk of table collision. Please verify. (Tveganje trka miz. Preverite.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Ta element je
razdeljen na več kot 10 delov. Preverite.)

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. (Ta skupina zdravljenja IMRT »GroupIMRT« je bila nalo-
žena znotraj načrta prejšnje različice programa iPlan RT Dose. Treba jo je ponovno optimizirati,
tako da bodo za prikaz in izpis na voljo vsi parametri za optimizacijo inverznega načrtovanja.)

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.
(Prekoračena je bila najvišja hitrost listov. Priporočamo, da vključite omejevalnik hitrosti listov ali
zmanjšate hitrost odmerka. Omejevalnik hitrosti listov je naletel na težavo. Priporočamo, da
zmanjšate hitrost odmerka, število razdelkov ali velikost tankega žarka.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Določili ste
manj kot 3 kontrolne točke loka. Zdravljenje lahko povzroči napako krmilnika.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Lok, ki ga določata začetni in končni kot, je dvoumen. Preverite, ali zdravite želeni pred-
el.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Kontrolnih točk za HybridArc je premalo za izvoz žarka. Povečajte dolžino loka.)

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 287



The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Žarki IMRT loka HybridArc so postavljeni zelo na go-
sto: razlika v kotu gantrija med sosednjimi žarki IMRT je manj kot 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting!
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed.
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! (To je sestavni del matrike
prilagodljivega odmerka, katerega stanje je bilo nastavljeno na aktivno, kar pa ni predvideno!
Opomba: sestavni del matrike odmerka se upošteva pri predpisovanju porabe in pri opravljenih
izračunih odmerkov. Izvoženi načrt zdravljenja ne upošteva sestavnih delov matrike odmerka in
lahko posreduje odmerek, ki se razlikuje od prikazanega!)

There are issues with the adaptive plan.
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Pri prilagodljivem načrtu so se pojavile težave.
Nepovezani sestavni deli matrike odmerka: Matrika: Končni načrt za naslednje predmete, skupi-
na zdravljenja ni določena: PTV1. Za naslednje predmete je določenih več skupin zdravljenja:
PTV2. Predmeti z dvoumnim odmerkom na frakcijo: PTV3. Predmeti z dvoumnim celotnim števi-
lom frakcij: PTV4. Predmeti s prekinjeno shemo frakcioniranja: PTV5. Predmeti z matrikami od-
merka, ki so povezane z več kot enim predmetom: PTV6. Predmeti s skupino zdravljenja, ki je
povezana z več kot enim predmetom: PTV7. Te težave lahko nakazujejo na nedoslednosti prila-
godljivega načrta ali scenarij, ki ga programska oprema ne podpira.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting!
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed.
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! (To je sestavni del matrike
ponavljajočega se odmerka, katerega stanje je bilo nastavljeno na aktivno, kar pa ni predvideno!
Opomba: sestavni del matrike odmerka se upošteva pri predpisovanju porabe in pri opravljenih
izračunih odmerkov. Izvoženi načrt zdravljenja ne upošteva sestavnih delov matrike odmerka in
lahko posreduje odmerek, ki se razlikuje od prikazanega!)

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. (Sestavni del matrike seštevka odmerka »Matrix: Final
Plan #1« je bil izračunan na podlagi informacij o tkivu, ki se razlikujejo od tistih, uporabljenih v
vašem trenutnem načrtu. Rezultati izračuna odmerka so posledično lahko nepravilni.)

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. (To je sestavni del matrike seštevka odmerka, ka-
terega stanje je bilo nastavljeno na neaktivno, kar pa ni predvideno! Opomba: sestavni del matri-
ke odmerka se pri predpisovanju porabe in pri opravljenih izračunih odmerkov ne bo upošteval.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Porazdelitev zunanjega odmerka je bila
trenutnemu načrtu dodana iz neodobrenega načrta »First HybridArc« bolnika »John Doe«, kate-
rega ID je »01237456«.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Ta sestavni del matrike odmerka je bil ustvarjen s programsko opremo ali različico
programske opreme, ki se razlikuje od te, ki jo trenutno uporabljate, in je zaradi potrebnih spre-
memb v algoritmih odmerka morda zastarela.)

Potrjevanje načrta
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The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Trenutni načrt vsebuje matrike odmerka, ki so bile shranjene za
vse načrte in za posamezne komponente zdravljenja.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Preverite, da matrike odmerka za komponente niso vsebovane v matriki od-
merka za načrt.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Namen načrta je »RESEARCH« (Raziskava).)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:
with (at least one of)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size)
• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose

field size)
• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter

jaw-field size)
• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-

field size)
• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter

MLC-field size)
• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter

MLC-field size) (Enakovredna velikost polja je izven obsega izmerjenih velikosti polj: z (vsaj
enim izmed): Je manjši kot obseg velikosti polja globinskega odmerka (manjši od najmanjše
izmerjene velikosti polja globinskega odmerka). Je večji kot obseg velikosti polja globinskega
odmerka (večji od največje izmerjene velikosti polja globinskega odmerka). Je manjši kot ob-
seg velikosti polja razkropljene čeljusti (manjši od najmanjše izmerjene velikosti polja razkrop-
ljene čeljusti). Je večji kot obseg velikosti polja razkropljene čeljusti (večji od največje izmerje-
ne velikosti polja razkropljene čeljusti). Je manjši kot obseg velikosti polja razkropljenega ve-
člistnega kolimatorja (manjši od najmanjše izmerjene velikosti polja razkropljenega večlistnega
kolimatorja). Je večji kot obseg velikosti polja razkropljenega večlistnega kolimatorja (večji od
največje izmerjene velikosti polja razkropljenega večlistnega kolimatorja).)

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes:
with (at least one of)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size)
• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose

field size)
• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter

jaw-field size)
• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-

field size)
• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter

MLC-field size)
• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter

MLC-field size) (Pri večjem številu polj loka je enakovredna velikost polja izven obsega izme-
rjenih velikosti polj: z (vsaj enim izmed): Je manjši kot obseg velikosti polja globinskega od-
merka (manjši od najmanjše izmerjene velikosti polja globinskega odmerka). Je večji kot ob-
seg velikosti polja globinskega odmerka (večji od največje izmerjene velikosti polja globinske-
ga odmerka). Je manjši kot obseg velikosti polja razkropljene čeljusti (manjši od najmanjše iz-
merjene velikosti polja razkropljene čeljusti). Je večji kot obseg velikosti polja razkropljene če-
ljusti (večji od največje izmerjene velikosti polja razkropljene čeljusti). Je manjši kot obseg veli-
kosti polja razkropljenega večlistnega kolimatorja (manjši od najmanjše izmerjene velikosti po-
lja razkropljenega večlistnega kolimatorja). Je večji kot obseg velikosti polja razkropljenega ve-
člistnega kolimatorja (večji od največje izmerjene velikosti polja razkropljenega večlistnega ko-
limatorja).)
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The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited.
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Naj-
manjša razširitev polja je manjša od štirikratnika <GridRes>. Natančnost izračunavanja odmer-
kov je morda omejena. <GridRes> je ločljivost »jedro žarka stožčastega snopa« ali prostorska
ločljivost »Monte Carlo«.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited.
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Naj-
večji tanki žarek je manjši od <GridRes>. Natančnost izračunavanja odmerkov je morda omeje-
na. <GridRes> je ločljivost »jedro žarka stožčastega snopa« ali prostorska ločljivost »Monte Car-
lo«.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Najmanjša razširitev polja je manjša od štirikratnika ločljivo-
sti odmerka RTPlan. Natančnost izračunavanja odmerkov je morda omejena.)

For a considerable number of fields of the arc:
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited.
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Pri
večjem številu polj loka: najmanjša razširitev polja je manjša od štirikratnika <GridRes>. Natanč-
nost izračunavanja odmerkov je morda omejena. <GridRes> je ločljivost »jedro žarka stožčaste-
ga snopa« ali prostorska ločljivost »Monte Carlo«.)

For a considerable number of fields of the arc:
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited.
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (Pri
večjem številu polj loka: največji tanki žarek je manjši od <GridRes>. Natančnost izračunavanja
odmerkov je morda omejena. <GridRes> je ločljivost »jedro žarka stožčastega snopa« ali pro-
storska ločljivost »Monte Carlo«.)

For a considerable number of fields of the arc:
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Pri večjem številu polj loka: najmanjša razširitev polja je
manjša od štirikratnika ločljivosti odmerka RTPlan. Natančnost izračunavanja odmerkov je mor-
da omejena.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Radiološki premer je manjši od štirikratnika ločljivosti odmerka
RTPlan. Natančnost izračunavanja odmerkov je morda omejena.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Za vsaj en zaprti par listov vrzel lista ni prekrita s čeljustmi. Podrobno preglejte načrt!)

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! (Nekatere odprtine lista so premajhne za ustrezno radiološko predstavi-
tev s trenutno strojno opremo MLC (Elekta Agility). Podrobno preglejte načrt in možne ročne
spremembe položaja lista!)

Sporočila o napakah

Spodaj so navedeni primeri možnih sporočil o napakah: če so prikazana druga sporočila o
napakah, se obrnite na podporo uporabnikom podjetja Brainlab.

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. (Niz za poravnavo uporablja »lokalizator CT-posnetkov Brainlab«, referenčni niz pa
uporablja lokalizator »Brainlab na podpori za glavo Leksell«. Tega spora ni mogoče rešiti, zame-
njajte referenčni niz.)
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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. (Niz za poravnavo
ni lokaliziran, referenčni niz pa je lokaliziran z »lokalizatorjem CT-posnetkov Brainlab«. Tega
spora ni mogoče rešiti, uporabite lokalizirani niz za poravnavo.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Koordinate izocentra ni v bolnikovem
tkivu.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Ime koordinate izocentra
»Coord« ni edinstveno ali pa je predolgo.)

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.) (Sistem je odkril 3 žarke ali loke, katerih imena niso edinstvena. Imena vple-
tenih žarkov ali lokov so: Beam1, beam1 in BEAM1. Imena primerno spremenite. (Opomba: pri
primerjavi imen sistem ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Ime skupine zdravljenja
»Group« ni edinstveno ali pa je predolgo.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Ime žarka ali loka vsebuje neveljavne znake. Prepričajte se, da upo-
rabljate le standardne znake ASCII.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Polje z imenom žarka ali loka je prazno. Prepričajte se, da ime vsebuje
vsaj en znak, ki ni presledek.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Ime žarka ali loka vsebuje enega izmed znakov »(«
ali »)«. Prepričajte se, da ime ne vsebuje znakov »(« in »)«.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Ime žarka ali loka vsebuje več kot 64 znakov. Prepri-
čajte se, da ime ne vsebuje več kot 64 znakov.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Profil naprave ni bil preverjen.
Zdravljenje ni mogoče.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktivni profil naprave je namenjen le sprejemanju in ga ne uporabljajte za zdravljenje bolnika.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Kot rotacije obroča ni veljaven.
Zdravljenje ni mogoče.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Kot mize ni veljaven. Zdravljenje ni mo-
goče.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kot kolimatorja ni veljaven. Zdravlje-
nje ni mogoče.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Kot gantrija ni veljaven. Zdravljenje ni
mogoče.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Obseg rotacije gantrija ni velja-
ven. Zdravljenje ni mogoče.)

Danger of table collision. Please verify. (Tveganje za trk miz. Preverite.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Položaji čeljusti razkrivajo ohišje večlistnega
kolimatorja.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Vrednost MU na posa-
mezno stopnjo ne dosega zahtev naprave. Preverite.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Vrednost MU na posa-
mezno stopnjo presega zahteve naprave. Preverite.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Čas za dovajanje želenega odmerka (628,75 s) presega omejitve naprave (300 s). Preverite.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Vrednost MU presega zahteve na-
prave. Preverite.)
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Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimalni položaj lista je pre-
sežen v podpolju »1«, razdelek »7«.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimalni obseg lista je presežen
v podpolju »1«, razdelek »7«.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maksimalni obseg lista je presežen v podpolju
»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.) (Vrednost MU (10321 MU) presega
najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999). (Opomba: delitve na več delov program za to zdravljenje
ne podpira.))

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.) (Vrednost MU (10321
MU) tega žarka presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999). (Opomba: delitve na več delov
program za to zdravljenje ne podpira.))

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.) (Vrednost
MU (10321 MU) podpolja tega žarka presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999). (Opomba:
delitve na več delov program za to zdravljenje ne podpira.))

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.) (Vrednost
MU (10321 MU) razdelka tega žarka presega najvišjo dovoljeno vrednost MU (9999). (Opomba:
delitve na več delov program za to zdravljenje ne podpira.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Določeni sta manj kot 2 kontrolni točki loka. Zdravljenje ni mogoče. Uporabite konformne
žarke.)

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. (Ta načrt uporablja večlistni kolimator Brainlab m3 (polna integracija Siemens) in napravo
druge vrste. iPlan RT Dose 4.5.x tega ne podpira.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group »Group 1« has no
valid prescription data. Press »Refresh MU« to update the prescription.) (Tega načrta ni mogoče
uspešno izvoziti v DICOM. (Skupina zdravljenja »Group 1« nima veljavnih podatkov za predpisa-
no porabo. Pritisnite »Refresh MU«, da posodobite predpisano porabo.)

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.) (Tega načrta ni mogoče uspešno izvoziti v DICOM. Predpisana poraba »Isoc.
Norm. (nepovezan) (A)« ni dodeljen skupini zdravljenja. Potrdite, da je bila skupina zdravljenja
določena za ciljni predmet.)

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.) (Te-
ga načrta ni mogoče uspešno izvoziti v DICOM. Za skupino zdravljenja »Group 1« je bilo določe-
nih več shem frakcioniranja. Za dodatne informacije se obrnite na podporo podjetja Brainlab.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Tega načrta ni mogoče uspešno izvoziti v DICOM. Žarek IMRT »IMRT 1« nima monitorskih
enot.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Tega načrta ni mogoče uspešno izvoziti v DICOM. Žarek IMRT »IMRT 1« vsebuje
gibanje brez razdelkov.)
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8.8.2 Izhod iz koraka za načrtovanje zdravljenja

Splošne informacije

Ko v koraku Treatment Planning zaključite prilagajanje, lahko nadaljujete z naslednjim korakom.

Pomik na naslednji korak

V območju Navigator kliknite Go to ... ali Next.

Osveževanje izračuna monitorske enote

Slika 182 
Preden nadaljujete z naslednjim korakom za načrtovanje zdravljenja, morate klikniti Refresh MU,
da posodobite monitorske enote. Če tega ne naredite, programska oprema prikaže zgornji poziv, v
katerem vas opomni na to.

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 293



8.9 Delo s predlogami

Splošne informacije

V aplikaciji iPlan RT Dose lahko konfiguracije načrta zdravljenja shranite kot predlogo. Tako lahko
uporabite iste konfiguracije za druge primere zdravljenja.

Scenariji uporabe

Zdravite več bolnikov z enako obliko lezije: Že ste oblikovali protokol ali najboljšo prakso za
zdravljenje te oblike lezije (npr. pet konformnih žarkov iz določene smeri ali določena nastavitev
konformnega žarka). Če je ta nastavitev načrtovanja na voljo kot predloga, lahko pospešite
definicijo načrta zdravljenja.
Pri zdravljenjih IMRT ste verjetno določili omejitve ali cilje za določene predmete OAR, ki ustvarijo
določeno krivuljo v volumskem histogramu odmerka. Te odločitve so nato lahko na voljo kot
predloge omejitev, tako da so na voljo v pogovornem oknu Prescription, kjer jih lahko zlahka
uporabite za te predmete.

Delo s predlogami
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8.9.1 Shranjevanje predlog načrta zdravljenja

Shranjevanje predloge načrta zdravljenja

Ko dokončate načrt zdravljenja (vključno s predpisovanjem odmerka in nastavitvijo žarka ali loka),
lahko shranite ta načrt zdravljenja kot predlogo za nadaljnja zdravljenja.
Nastala predloga je med ustvarjanjem načrta zdravljenja na voljo za izbiro (glejte str. 158).

Navodila za aktiviranje funkcije predloge

Koraki

1.

Če želite aktivirati funkcijo predloge, z desno tipko miške kliknite ime načrta v območju s
funkcijami.

2.

V priročnem meniju izberite Save as plan template ..., da odprete pogovorno okno Save.

3. V ustreznem polju določite novo ime predloge.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: če je izbrana ta možnost, se
nastavitev žarka in loka, določena v trenutnem načrtu zdravljenja, shrani kot posamezna
predloga za izbiro med ustvarjanjem skupine zdravljenja (glejte str. 180).

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 295



Koraki

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: če je izbrana ta možnost, se
omejitve, določene v trenutnem načrtu zdravljenja, shranijo kot posamezna predloga za
izbiro med definicijo predpisanega odmerka (glejte str. 162).

6. Kliknite Save, da ustvarite izbrane predloge.

Podatki, shranjeni v predlogi

Komponenta Funkcija

Treatment group

• Nastavitev naprave, tj. proizvajalec in model linearnega pospeše-
valnika, vrsta kolimatorja in energija.

• Predmet PTV s koordinato izocentra izbrane skupine zdravljenja.
• Predmeti PTV, ki so dodeljeni skupini zdravljenja (glejte str. 177).
• Nastavitev žarka ali loka, kot je določena v predlogi nastavitve ob-

sevanja (glejte str. 300).

Prescription information
(npr. PTV ali OAR)

• Vrste predmeta, ki ste jih dodelili predmetom (PTV/Boost/OAR Ty-
pe 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Omejitve za DVH (glejte str. 298).
• Absolutni odmerek na frakcijo in število predpisanih frakcij za vsak

PTV in povečan predmet.
Če med ustvarjanjem načrta izberete potrditveno polje Load pre-
scription only, se iz predloge naložijo samo ti predmeti (glejte str.
159).

Uporaba predloge načrta zdravljenja

Če v načrtu zdravljenja uporabite predlogo načrta, programska oprema preišče načrt zdravljenja
in preveri, ali vsebuje predmete, na katere se sklicuje predloga.
• iPlan RT najprej poišče ime predmeta.
• Če to ne uspe, iPlan RT poišče vrsto predmeta.
Če se imena ali vrste predmetov v trenutnem načrtu zdravljenja ne ujemajo s tistimi v predlogi
načrta, se prikaže sporočilo, ali želite vseeno uporabiti predlogo.
Glede na podatke, ki jih poskuša ustvariti predloga za manjkajoč predmet, predloga morda ne bo
pravilno uporabljena (predloga poskuša npr. določiti položaj skupine zdravljenja v PTV-ju, vendar
PTV-ja ni mogoče najti).

Delo s predlogami

296 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



8.9.2 Upravljanje predlog načrta zdravljenja

Splošne informacije

Ko ustvarite predloge načrta zdravljenja (glejte str. 295), jih lahko upravljate v ustreznem
pogovornem oknu.

Navodila za dostop do pogovornega okna za upravljanje

Če za predloge načrta zdravljenja želite prikazati pogovorno okno Manage:

Možnosti

V pogovornem oknu Create Plan kliknite Manage ... (glejte str. 158).

Izberite predmet načrta zdravljenja (RTPlan), ki je naveden na zavihku Functions in kliknite
gumb Manage, ki je na voljo pod možnostjo Plan Templates.

Pogovorno okno za upravljanje

Slika 183 

Navodila za upravljanje načrtov zdravljenja

Koraki

1. Na seznamu Template označite predlogo, ki jo želite odstraniti ali urediti.

2. Kliknite Remove, da s seznama izbrišete označeno predlogo.

3. Kliknite Apply, da spremenite ime predloge.

4. Kliknite Refresh Index, da posodobite seznam predlog, če ste ročno kopirali datoteke ali
jih izbrisali iz imenika predlog.

5. Kliknite Close, da zaprete pogovorno okno Manage.

OPOMBA: če so zaznane neveljavne datoteke (npr. napačna različica ali oblika zapisa), te
datoteke niso dodane na seznam in prikažejo se ustrezna sporočila o napakah.
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8.9.3 Omejene predloge

Splošne informacije

V pogovornem oknu Prescription lahko kot predlogo za nadaljnjo uporabo shranite trenutne
nastavitve omejitev in ciljev (glejte str. 175).
Ko shranjujete predlogo načrta zdravljenja (glejte str. 295), lahko shranite tudi ločene predloge
omejitev.
Te predloge omejitev lahko nato izberete med definicijo predpisanega odmerka (glejte str. 175).

Predloge omejitev za PTV in povečane predmete

Predloge te vrste označujejo relativni odmerek in relativni volumen treh točk omejitve za DVH.
Označujejo tudi, ali je posamezna točka določena kot omejitev ali cilj.

Slika 184 
Ne glede na absolutni predpisani odmerek za predmet in ne glede na volumen novega PTV-ja so
točke omejitve nastavljene v skladu z razmerji, shranjenimi v predlogi, če uporabite predlogo.
Za PTV se shrani relativni odmerek, za OAR pa absolutni odmerek.
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Predloge omejitve za druge predmete

Slika 185 
Ta predloga vključuje vrednost varovala in seznam točk omejitve:
• razmerje volumna in absolutni odmerek sta shranjena za vsako točko
• shranijo se tudi podatki o tem, ali je točka prednostna omejitev ali cilj
• ne glede na volumen predmeta so točke omejitve nastavljene v skladu z razmerji, shranjenimi v

predlogi, če uporabite predlogo
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8.9.4 Shranjevanje predlog za nastavitev obsevanja

Splošne informacije

Predloge za nastavitev žarka in loka lahko uporabite med nastavitvijo skupine za zdravljenje (str.
180).

Navodila za aktiviranje funkcije predloge

Koraki

1.

Če želite aktivirati funkcijo predloge, z desno tipko miške kliknite želeno ime skupine v ob-
močju s funkcijami.

2.

V priročnem meniju izberite Save as treatment template ..., da odprete pogovorno okno
Save.

3. V polja Site, Name in Comment vnesite mesto, ime in komentar.

4. Kliknite Save, da ustvarite predlogo, ki vsebuje podatke o nastavitvi žarka ali loka za iz-
brano skupino zdravljenja.

OPOMBA: ko shranjujete predlogo načrta zdravljenja (glejte str. 295), lahko shranite tudi ločene
predloge za nastavitev žarka in loka.
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Podatki, shranjeni v predlogi

V predlogi so spodnji podatki za vsak element (žarek ali lok):
• ime žarka ali loka
• kot mize
• ponder (samo za žarke, ki se ne posredujejo pri zdravljenju IMRT)
• rob
• premer kolimatorja (krožni loki)
• kot kolimatorja
• kot gantrija (začetni in končni kot gantrija za loke)
• prekrivanje (krožni in konformni loki)

OPOMBA: koti so shranjeni v skladu s standardom IEC 61217. Če se ta predloga uporabi za
nastavitev naprave, ki uporablja drugačno ureditev kotov kot za ustvarjanje predloge, se
prikazane vrednosti lahko razlikujejo. Kljub temu pa je dejanski položaj vira obsevanja v prostoru
enak.
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8.9.5 Upravljanje predlog za nastavitev obsevanja

Splošne informacije

Ko ustvarite predloge načrta za nastavitev obsevanja (glejte str. 300), jih lahko upravljate v
ustreznem pogovornem oknu.

Dostopanje do pogovornega okna za upravljanje

Če želite prikazati pogovorno okno Manage, na seznamu v območju Functions z desno tipko
miške kliknite skupino zdravljenja (glejte str. 189) in izberite Manage treatment templates ...

Pogovorno okno za upravljanje

Slika 186 

Navodila za upravljanje predlog za nastavitev obsevanja

Koraki

1. Na seznamu Template označite predlogo, ki jo želite odstraniti ali urediti.

2. Kliknite Remove, da s seznama izbrišete označeno predlogo.

3. Kliknite Apply, da spremenite ime predloge.

4. Kliknite Refresh Index, da posodobite seznam predlog, če ste ročno kopirali datoteke ali
jih izbrisali iz imenika predlog.

5. Kliknite Close, da zaprete pogovorno okno Manage.

OPOMBA: če so zaznane neveljavne datoteke (npr. napačna različica ali oblika zapisa), te
datoteke niso dodane na seznam in prikažejo se ustrezna sporočila o napakah.
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8.10 Ogled vsebine načrta zdravljenja

Splošne informacije

V določenih korakih za načrtovanje je na ločeni strani zavihka Plan Content na voljo pregled
vsebine trenutnega načrta zdravljenja.

Zavihek Plan Content

Slika 187 

Postavitev

Zavihek Plan Content je razdeljen na drevo podatkov na levi strani in območje Properties na
desni strani.

Krmarjenje po drevesu podatkov

Možnosti

Če želite razširiti razdelek z drevesom podatkov, da bi si ogledali podatke o bolniku, ki jih vsebu-
je, kliknite ustrezno ikono.

Če želite zapreti razdelek z drevesom podatkov, kliknite ustrezno ikono.
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Možnosti

Če želite izbrati predmet v drevesu podatkov, ga kliknite.

Glede na število trenutno prikazanih predmetov se desno od drevesa podatkov prikaže drsni
trak.

Vsebina drevesa podatkov

Komponenta Funkcija

2D Image Sets Rentgenske slike, vključene v uvožene podatke o bolniku

Image Sets Podatki slik CT in MR in drugih slik 3D (npr. PET)

Objects Predmeti, kot so segmentirane anatomske strukture in 3D predmeti
iz vlaken

Points of Interest Točke zanimanja, določene za načrt zdravljenja

RTPlan Skupine in elementi zdravljenja v načrtu zdravljenja so navedeni pod
možnostjo RTPlan

Stanje predmeta

Spodnje ikone se uporabljajo za označevanje stanja prikaza:

Status

Če je predmet aktiviran, je poleg njega v drevesu podatkov prikazana ikona odprtega
očesa.

Če ste predmet deaktivirali, se poleg njega v drevesu podatkov prikaže ikona zaprtega
očesa.

Če drevo podatkov vsebuje aktivirane in deaktivirane predmete, se na vrhu drevesa
podatkov prikaže ikona napol zaprtega očesa.

• Če želite deaktivirati predmet, tako da ni prikazan v pogledih za načrtovanje, kliknite ustrezno
ikono odprtega očesa v drevesu podatkov.

• Če ga želite znova aktivirati, kliknite ustrezno ikono zaprtega očesa.

Ogled lastnosti

V območju Properties so na voljo spodnje dodatne informacije o trenutno izbranem predmetu v
drevesu podatkov:
• pogled slik izbranega predmeta z dodatnimi funkcijami prikaza, kjer je to na voljo
• podrobne informacije, ki se razlikujejo glede na izbran predmet

Lastnosti za trenutno izbrani predmet lahko prikažete tako, da kliknete ikono poleg ustreznega
predmeta v drevesu podatkov:

Spreminjanje lastnosti

Če želite spremeniti lastnosti za predmet v vsebini načrta, kliknite ikono poleg predmeta v drevesu
podatkov:

Ogled vsebine načrta zdravljenja
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Properties Glejte

Slikovni niz Stran 478

Predmet Stran 115

Točka zanimanja Stran 235

Načrt (RTPlan) Stran 160

Skupina zdravljenja Stran 193

Element zdravljenja Stran 196

DELO Z NAČRTOM ZDRAVLJENJA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 305



Ogled vsebine načrta zdravljenja

306 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



9 OPTIMIZACIJA IMRT
9.1 Kaj je IMRT?

Splošne informacije

Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) združuje več disciplin v eno kompleksno zdravljenje.
Cilj je vnesti intenzitetno modulirana (ali heterogena) polja v ciljni volumen. Te intenzitete se
spreminjajo, da se ustvari porazdelitev skupnega odmerka, ki ustreza določenim ciljem.
Intenzitetno modulirani žarki so sestavljeni iz več podžarkov, ki jih ustvari večlistni kolimator
(MLC).

Načrtovanje zdravljenja

Običajno načrtovanje zdravljenja je napreden postopek, v katerem načrtovalec določi potrebno
posredovanje žarkov in odmerka. Programska oprema za načrtovanje zdravljenja nato izračuna
porazdelitev odmerka.
S terapijo IMRT lahko izvajate inverzno načrtovanje, tj. nastavljanje ciljev za odmerek za planirni
tarčni volumen in kritične organe. Programska oprema nato izračuna najboljši načrt za
izpolnjevanje teh ciljev. iPlan RT Dose ustvari štiri različne načrte z različnimi ponderji za kritične
organe (brez, nizko, srednje, visoko).

Izvajanje zdravljenja

Odmerek se lahko posreduje dinamično ali z uporabo stopenjske metode.
• Pri dinamičnem posredovanju so listi kolimatorja med zdravljenjem samodejno prilagojeni z

dinamično tehniko.
• Pri stopenjski metodi se za posredovanje ustreznega odmerka uporablja več podpolj.

Ker se odmerek lahko prilagodi obliki planirnega tarčnega volumna, s čimer se zmanjša
obsevanje sosednjega tkiva in kritičnih organov, je terapija IMRT še posebej primerna za cilje, ki
niso poleg kritičnih organov oz. jih ne obdajajo.

Uporaba ciljev

IMRT upošteva omejitve volumna odmerka samo pri predmetih s stanjem PTV, Boost ali Organ
at Risk (OAR). Povečan predmet je del planirnega tarčnega volumna, vendar prejme večji
odmerek kot sosednje tkivo planirnega tarčnega volumna.
Celotno oblikovanje z MLC-jem se izvaja med definicijo nastavitev žarka. Vse oblike polja so
optimizirane v skladu s planirnim tarčnim volumnom (CIAO), pri čemer se uporabijo določeni
robovi.

Varnostne opombe

Pri inverznem načrtovanju ni mogoče zagotoviti, da se določeni cilji in omejitve
upoštevajo. Zato je treba izvesti končno preverjanje z vsemi standardnimi pregledi.
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Zaradi specifične narave intenzitetno modulirane radioterapije je nujno potrebno dodatno
zagotavljanje kakovosti, vključno s preverjanjem optimizacije in rezultatov zaporednega
gibanja listov, meritvami bolnika in odmerka.

Spremembe, ki sledijo optimizaciji IMRT

Optimizirate lahko posamezne skupine zdravljenja IMRT ali HybridArc in se nato vrnete v korak
Treatment Planning ter dodate nove skupine.

Priporočene priprave pred optimizacijo IMRT

• Preverite, ali oblika polja MLC-ja pokriva celoten planirni tarčni volumen. Po potrebi obrnite
MLC tako, da v zadostni meri pokriva celoten planirni tarčni volumen.

• Izberite ustrezen rob planirnega tarčnega volumna. Algoritem za IMRT poskuša čim bolj
natančno izpolniti cilje različnih predmetov, vendar pa ne poskuša doseči najbolj dosegljivega
indeksa skladnosti planirnega tarčnega volumna.
- Če je rob PTV prevelik, je preveliko tudi polje CIAO in z velikim odmerkom se obseva preveč

volumna, kar lahko povzroči visok indeks skladnosti. Algoritem IMRT optimizira pretok žarka
za odprto polje CIAO, ki je oblika, prikazana pred optimizacijo žarka IMRT.

- Če je izbrani rob planirnega tarčnega volumna premajhen, se polsenca žarka v polju CIAO
prekriva z območji planirnega tarčnega volumna. V takšnem primeru mora algoritem IMRT
nadomestiti nezadostno velikost polja z uporabo vročih tankih žarkov ob robu polja, kar
povzroči tudi nepotrebna dodatna območja z visokim odmerkom in visok indeks skladnosti.

OPOMBA: če je uporabljeni rob planirnega tarčnega volumna zunaj priporočenega obsega, se v
razdelku z informacijami v pogovornem oknu s parametri IMRT prikaže informativno sporočilo.
 

Potek dela IMRT

Koraki

1.

Izberite skupino zdravljenja za optimizacijo, tako da jo izberete v območju s funkcijami in
kliknete z desno tipko miške, da prikažete priročni meni. Aktivirajte možnost Selected for
IMRT Optimization.
• Že optimizirane skupine zdravljenja so označene s kljukico ①.
• Skupina zdravljenja za optimizacijo je označena s puščico ②.

①

②

2. Kliknite Next, da nadaljujete na korak Dose Optimization. Prikaže se pogovorno okno s
skupinami, ki so na voljo za optimizacijo.

3. Nastavite parametre, obravnavane v razdelku str. 309.

4. Izvedite optimizacijo na izbranih skupinah, kot je navedeno v razdelku str. 317.

5.

Vrnite se na korak Treatment Planning, kjer lahko:
• dodate nove skupine
• znova normalizirate vrednosti
• znova optimizirate skupine s spremenjenimi cilji
• izvedete nadaljnje možnosti

Kaj je IMRT?
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9.2 Nastavljanje parametrov IMRT
9.2.1 Pogovorno okno za parametre IMRT – glavne nastavitve

Splošne informacije

Ko začnete korak načrtovanja Dose Optimization, se prikaže niz pogovornih oken, kjer lahko
optimizirate porazdelitve odmerka za skupine zdravljenja z IMRT, ki so določene v načrtu
zdravljenja.
Vse algoritme med optimizacijo odmerka lahko izvedete hkrati v računalnikih z več procesorji. To
omogoča fleksibilno spreminjanje vhodnih parametrov, predvsem pri optimizaciji inverznega
načrtovanja.

Pogovorno okno za parametre IMRT

Slika 188 

Mreža za izračun

Podrobna nastavitev možnosti Calculation Grid je pomembna, da se lahko zagotovi porazdelitev
odmerka, ki je dovolj natančna za indikacijo.

Komponenta Funkcija

PTV Dose Grid Size Nastavi velikost mreže za PTV-je, ki so vključeni v optimizacijo. Mre-
ža PTV mora biti manjša ali enako velika kot tanek žarek.

OAR Dose Grid Size
Nastavi velikost mreže za kritične organe, ki so vključeni v optimiza-
cijo. Mreža kritičnega organa je manjša ali enako velika kot mreža
PTV.

Finer for Small Objects 

Vklopite to funkcijo, tako da se standardna velikost mreže prilagodi v
skladu z volumnom izbranega predmeta. To je uporabno predvsem
za majhne predmete.
Izbrani predmeti so prikazani na seznamu pod potrditvenim poljem
Finer for Small Objects z dejansko velikostjo mreže, ki se uporablja
za posamezen predmet, označen v posameznem primeru.

OPTIMIZACIJA IMRT
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Če potrebujete natančne izračune za majhen PTV in približne izračune za kritične organe, je
priporočljivo, da pri kranialni uporabi nastavite možnost PTV Dose Grid Size na 2,0 mm in
možnost OAR Dose Grid Size na 2,0 mm. Privzeta velikost mreže je nastavljena na velikost
mreže, ki je določena v lastnostih načrta RTPlan.

Napredne nastavitve

Dodatne nastavitve izračuna lahko uredite v ločenem pogovornem oknu (glejte str. 313).
Če želite dostopati do teh nastavitev, kliknite Advanced Settings.

Število tankih žarkov

Slika 189 
Ko začnete korak načrtovanja Dose Optimization, sistem izračuna podatke mreže za vse
predmete. Dokler izračun ni dokončan, je v območju Information prikazana oznaka n/a.
Prikazano je število tankih žarkov in dodatni podatki, na primer uporaba razdeljenih polj, združeni
listi in rob suboptimalnega planirnega tarčnega volumna.
Izbira izjemno finih mrež je omejena glede na razpoložljiv pomnilnik in hitrost računalnika, ki ga
uporabljate. Obstajajo pa tudi algoritemske omejitve, saj mreža planirnega tarčnega volumna ne
more biti večja od dvakratne najmanjše debeline lista izbranih večlistnih kolimatorjev.
Če je mreža planirnega tarčnega volumna večja od debeline lista, se dva lista združita. To je
prikazano v območju z informacijami.

Varnostna opomba

Če nastavite visoke vrednosti za velikost mreže za izračun, kar zahteva veliko pomnilnika,
lahko sistem postane nestabilen.

Nastavitve linearnega pospeševalnika

Območje Linac Specific Settings vsebuje seznam profilov pospeševalnika, ki so na voljo. Če je
na voljo samo ena naprava, je privzeto izbrana.

Slika 190 

Komponenta Funkcija

Dose Rate Izberite želeno hitrost odmerka za zaporedno gibanje listov za trenut-
no skupino zdravljenja.

Nastavljanje parametrov IMRT
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Komponenta Funkcija

Beamlet Size max.

Določite dimenzijo X uporabljenih tankih žarkov. Sistem zagotavlja,
da se uporabijo samo tanki žarki, ki so manjši ali enaki kot nastavlje-
na vrednost. Vse dimenzije X so prilagojene tako, da se kar najbolje
prilegajo konformni obliki. Dimenzija Y posameznega tankega žarka
je samodejno nastavljena na debelino lista. Glejte Slika 191.
Brainlab priporoča, da prilagodite največjo velikost tankega žarka na
vrednost, ki ni premajhna v primerjavi z velikostmi mreže za izračun.
Če zmanjšate velikost na nižje vrednosti, ni nujno, da se kakovost
celotnega načrta izboljša.
Zelo nizke vrednosti lahko še poslabšajo rezultat, saj posamezni tan-
ki žarki ne posredujejo odmerka na nobeno točko mreže in zato za
njih optimizacija, ki bi lahko bila uporabna, ni mogoča.

Align Beamlets

Ko je izbrano to potrditveno polje, vse velikosti tankih žarkov ustreza-
jo vrednostim, določenim pod možnostjo Beamlet Size max. Vsi
imajo isto dimenzijo X in so poravnani tako, da je meja tankega žar-
ka zagotovo v izocentru (začetnem položaju). Ta funkcija je po-
membna za večlistne kolimatorje z omejitvami strojne opreme za
prekomerno delovanje in vmesnike.
Glejte str. 329.

No. of Overlap Beamlets Prekrivajoči se tanki žarki so potrebni samo pri razdeljenih poljih.

Dynamic/Step-and-Shoot
Izberite dinamično ali stopenjsko metodo (glejte opis v razdelku str.
307). Razpoložljivost terapije IMRT (predvsem dinamične terapije
IMRT) je odvisna od konfiguracije strojne opreme.

Segments
Določite število segmentov za dinamično in stopenjsko metodo. Raz-
položljivost terapije IMRT (predvsem dinamične terapije IMRT) je od-
visna od konfiguracije strojne opreme.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Izberite to potrditveno polje, da zagotovite ustrezno sinhronizacijo li-
stov za optimizacijo velikosti segmenta z odpiranjem sosednjih parov
listov.
Brainlab priporoča, da vklopite to možnost, saj je prišlo do večjih raz-
lik med obsevanji z optimizacijo in brez nje.
Glejte str. 328.

Dimenzije tankih žarkov

Slika 191 

Varnostne opombe

Potreba po optimizaciji z jezičkom in žlebom se določi med postopkom preverjanja, tako da
preprečimo premajhne odmerke v planirno tarčnem volumnu.
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Tehnično ni vedno mogoče premakniti zaprtih parov listov za čeljusti. Uporabnik mora
dvakrat preveriti, ali so bili zaprti pari listov postavljeni za čeljusti. V nasprotnem primeru
se mora uporabnik po lastni presoji odločiti, ali je uhajanje odmerka, ki je posledica tega,
sprejemljivo.

Nastavljanje parametrov IMRT
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9.2.2 Pogovorno okno za parametre IMRT – napredne nastavitve

Navodila za konfiguracijo naprednih nastavitev

Za ogled tega pogovornega okna v pogovornem oknu IMRT Parameters kliknite Advanced
Settings.

Slika 192 

Omejitev za običajno tkivo

Če izberete potrditveno polje Use Normal Tissue Restriction, lahko uredite dva robova in
ustvarite virtualni predmet okoli vseh PTV-jev.

①

②

Slika 193 

Komponenta Funkcija

Normal Tissue Dose Grid
Size

Določite velikost mreže za izračune. Privzeta vrednost je dvakrat
večja od velikosti mreže PTV. Biti mora vsaj enaka kot vrednost v po-
lju OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Določite lahko območje (v milimetrih) okoli vsakega PTV, ki ni ome-
jen (①). To območje lahko prejme večji odmerek, tako da je dovolje-
no upadanje odmerka v bližini meje PTV.
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Komponenta Funkcija

Margin around PTV with
Restriction

Določite lahko območje okoli PTV, ki se obravnava kot kritični organ
(②).
Aktivirajte potrditveno polje Use Outer Contour če želite prezreti ob-
močje, določeno v možnosti Margin around PTV with restriction. V
tem primeru se uporabi vse tkivo znotraj določenega zunanjega obri-
sa.

Sharp Edge Smoothing

Uporabite drsnik Filter Parameter v območju Sharp Edge Smoothing, da določite vrednost za
varianco pretoka.
Filter Parameter je izredno pomemben vnos za optimizacijo. Večja kot je vrednost, manjša je
varianca pretoka vzdolž tankih žarkov, ki jih proizvede par listov. Izbrati je mogoče vrednosti od 1
do 5 %. Celoten obseg je uporaben, če ga uporabimo pazljivo. Vendar pa lahko v nekaterih
primerih velika vrednost ustvari neželen rezultat. Za podrobnejšo razlago tega parametra glejte
str. 326.

Slika 194 

Hot Beamlet Restriction

V območju Hot Beamlet Restriction lahko določite največji odstotek omejitve za vroči žarek.
Če rezultat prikaže število vročih žarkov (na primer če je odmerek na območju vnosa posebej
visok), lahko med optimizacijo omejite to vroče delovanje. Na začetku procesa sistem izračuna
količino enot MU, potrebnih za zdravljenje s primerljivim konformnim poljem. Parameter, ki se
nastavi tukaj, določa, za kolikšen najvišji odstotek lahko rezultat MU, izpeljan iz izračuna IMRT,
presega rezultat MU za standardno zdravljenje s konformnim žarkom. Izjemno nizke vrednost je
težko izpolniti in lahko ustvarijo nezadovoljiv rezultat.

Slika 195 
V območju Hot Beamlet Restriction uporabite vrtilno polje IMRT MU Result above Conformal
Beam MU w/o IMRT, da povečate ali zmanjšate najvišji odstotek omejitve za vroči žarek.
• Podatki o tankem žarku so prikazani na zavihku Dual Mix med optimizacijo načrta (glejte str.

317).
• Če želite zmanjšati največji ponder tankega žarka, namesto omejitve za zdravo tkivo uporabite

parameter Hot Beamlet Restriction. Zmanjševanje vročih tankih žarkov se najbolje izpolni s to
omejitvijo. Je bolj zaželeno in potrebuje manj časa za izračun kot razširjanje planirnega
tarčnega volumna z robom omejitve.

Nastavljanje parametrov IMRT

314 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



9.2.3 Pogovorno okno za predpisovanje IMRT

Splošne informacije

Ko ste v pogovornem oknu IMRT Parameters določili vse nastavitve in kliknili Next, se prikaže
pogovorno okno IMRT Prescription.
V pogovornem oknu IMRT Prescription lahko preverite parametre za predpisovanje odmerka in
jih po potrebi spremenite. Lahko na primer določite cilje za volumen odmerka za vsak
segmentiran planirni tarčni volumen, kritični organ ali povečan predmet, ki ga želite vključiti v
optimizacijo odmerka IMRT.

Predpisovanje za planirni tarčni volumen

Slika 196 
Nastavitve v tem pogovornem oknu so opisane v razdelku str. 162.
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Predpisovanje za kritični organ

Slika 197 
Poleg ciljev za kritični organ lahko v možnosti Overlap Guardian določite dodatno varovalo pred
prekrivanjem, če se PTV prekriva s kritičnim organom.

Nastavljanje parametrov IMRT
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9.3 Izvajanje optimizacije

Splošne informacije

V območju načrtovanja zaslona Dose Optimization lahko vidite zavihke Dual Reconst, Dual
Mix, Dose Overlay in Plan Content.

Varnostne opombe

Če spremenite načrt zdravljenja (npr. voksle) po optimizaciji načrta za IMRT, se lahko
spremeni začetna kakovost rezultata IMRT. Zato se priporoča ponovna optimizacija.

Preden izvedete optimizacijo IMRT, preverite nastavitve čeljusti v vidnem polju žarka, da
zagotovite, da čeljusti ne prekrivajo planirnega tarčnega volumna.
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9.3.1 Zavihek Dual Mix

Načrti za optimizacijo

Koncept terapije IMRT podjetja Brainlab se razlikuje od standardnega koncepta in vam omogoča,
da primerjate več različnih ravnin, preden izberete najboljšo. Ustvarijo se štirje različni načrti, ki jih
lahko primerjate v pogledih načrtovanja:

Načrt Ponder za kritične organe

OAR High Visok

OAR Medium Srednji

OAR Low Nizek

PTV Only Brez

Zavihek Dual Mix – glavni zaslon

①

②

③

Slika 198 

Št. Komponenta

① Rezine slike

② Diagrami pretoka

③ Volumski histogrami odmerka

Primerjava načrtov

Uporabite drsnika Comparison in Selection in primerjajte načrte:

Drsnik Razlaga

Comparison Diagram pretoka, rezina in volumski histogrami odmerka za izbran načrt so pri-
kazani na levi strani zaslona.

Izvajanje optimizacije
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Drsnik Razlaga

Selection Diagram pretoka, rezina in volumski histogrami odmerka za izbran načrt so pri-
kazani na desni strani zaslona.

Porazdelitev odmerka

Porazdelitev odmerka za posamezni izbrani načrt si lahko ogledate v pogledu rezine, tako da
kliknete gumb Show Dose. Glejte str. 213.
Funkcijo Zoom In/Out lahko uporabite za spreminjanje stopnje povečave v pogledu rezine.
Pogled se ne osredišči znova.

Navodila za ogled diagrama pretoka za posamezni žarek

Uporabite drsnik Status Display v območju Functions, da zamenjate prikaz stanja ter prikažete
diagrame pretoka za posamezni žarek.

Diagrami pretoka

Za vsak izbran načrt je prikazan diagram pretoka.
Diagrami se med optimizacijo redno posodabljajo in prikazujejo dejansko porazdelitev pretoka.
Prikazano je tudi število ponovitev in izračunane enote MU na polje.
V diagramih pretoka so temnejša območja tista, ki prejmejo največjo intenziteto žarka. Območja,
kjer je intenziteta žarka nižja, so svetlejša. Tudi področje, ki jih obkroža, ni povsem belo zaradi
prenosa prek MLC-ja.
Uporabite funkcijo Zoom In/Out in spremenite stopnjo povečave v prikazih rekonstrukcije.
Hkratno postavljanje križa v pogledih (z levo tipko miške kliknite poleg križa in ga povlecite na cilj)
omogoča bolj natančen prikaz kritičnih področij.

DVH

Volumski histogram odmerka si lahko ogledate za vsak kritični organ, planirni tarčni volumen in
povečan predmet za vsak izbran načrt:

Korak

Če si želite ogledati DVH za predmet, ga izberite s seznama pod možnostjo Status Display.

Natančne vrednosti DVH so prikazane v dveh volumskih histogramih odmerka na dnu pogleda na
zavihku Dual Mix, ko je napredni izračun dokončan. Če si jih želite ogledati, premaknite miško v
ustrezen grafični volumski histogram odmerka.
Funkcije so podobne tistim, ki jih najdete v volumskem histogramu odmerka, ki ga vklopite z
gumbom Open DVH Dialog v orodni vrstici. Za več informacij glejte str. 219.
Predstavitve volumskega histograma odmerka se redno posodabljajo v skladu s trenutnim
rezultatom. Ko je načrt dokončan, je prikazana izračunana porazdelitev odmerka.

Začetnega rezultata optimizacije ne uporabljajte za primerjavo in odločanje o končnem
načrtu. Namesto tega uporabite rezultat naprednega izračuna.

Navodila za izbiranje rezultata

Po končani optimizaciji rezultat (OAR High, OAR Medium, OAR low in PTV only) izberite s
spustnega seznama v območju Select Result.
Preverite, ali oblika polja MLC-ja pokriva celoten planirni tarčni volumen. Preverite tudi, ali je
izbrani MLC ustrezen za planirni tarčni volumen, tj. ali je velikost oblike polja MLC-ja zadostna, da
je planirni tarčni volumen vključen, in ali velikost listov ustreza obliki planirnega tarčnega volumna.
Preverite obračanje kolimatorja in – če so uporabljena razdeljena polja – ali je celoten planirni
tarčni volumen prekrit s sosednjimi razdeljenimi polji. Če se očrtani planirni tarčni volumen ne
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prilega odprtini MLC-ja, bo programska oprema poskušala izpolniti predpisani odmerek z
izračunom nerazumljivo visokih monitorskih enot.
Če želite preveriti nastavitve izodoze, jih prikažete tako, da kliknete gumb Show Dose. Prikaz
izodoze IMRT je identičen tistemu v pogledih standardnega zdravljenja (glejte str. 213).

Trenutni izračun

V območju Current Calculation:

Možnosti Razlaga

Accept Optimizacijo lahko potrdite in shranite med izračunom ter nato nadaljujete z na-
slednjo optimizacijo. Ta gumb je na voljo le med izračunom.

Pause Optimizacijo lahko med izračunom zavrnete ali jo izbrišete ter nato nadaljujete z
naslednjo optimizacijo. Ta gumb je na voljo le med izračunom.

Finish
Če je rezultat zadovoljiv, lahko med izračunom kliknete možnost za dokončanje
optimizacije, ne da bi nadaljevali z naslednjo optimizacijo. Ta gumb je na voljo le
med izračunom.

Remove Ko je optimizacija dokončana, se prikaže gumb, ki omogoča brisanje nepotrebnih
rezultatov.

Načrtov IMRT z nedokončano optimizacijo ne uporabljajte za zdravljenje.

Funkciji Accept in Pause se ne uporabljata pri optimizaciji PTV only, saj se za vnos za druge
optimizacije zahteva popoln rezultat.

Območje za predpisovanje

Komponenta Funkcija

Change Objectives

Odprete lahko pogovorno okno IMRT Prescription (glejte str. 315) in
spremenite cilje, ki jih želite uporabiti pri optimizaciji odmerka IMRT. Če
kliknete OK, se optimizirajo samo ustrezni rezultati. Preskočeni ali od-
stranjeni rezultati se ne spreminjajo.

Restart Znova lahko zaženete celoten izračun optimizacije, vključno s spreminja-
njem velikosti mreže itd.

Napredni izračun

Med primerjavo optimizacije se najprej izvede optimizacija inverznega načrtovanja, ki ji sledi
napreden izračun, ki zagotavlja realne rezultate.
Ko je inverzno načrtovanje zaključeno, rutina zaporednega gibanja listov zažene in ustvari
izjemno natančne diagrame pretoka ponderjev tankih žarkov. Diagrami pretoka se uporabljajo za
izračun porazdelitve odmerka z algoritmom stožčastega snopa. To omogoča dober približek
verjetnega rezultata in se zato lahko uporabi za primerjavo načrtov in kot osnova za načrtovanje
zdravljenja.
Stanje naprednega izračuna lahko ugotovite z upoštevanjem porazdelitev odmerka. Prikaz
odmerka je primerljiv z običajnim prikazom odmerka. Ko je napredno načrtovanje v celoti
dokončano, lahko na zavihkih Dual Reconst, Dual Mix in Dose Overlay primerjate različne
rezultate.

Izvajanje optimizacije
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9.3.2 Dose Overlay

Zavihek Dose Overlay

Slika 199 
Na zavihku Dose Overlay so na voljo trije pogledi, ki prikazujejo trenutni niz rezin, ter volumski
histogram odmerka za volumen in odstotek odmerka za izbrane rezultate/predmete.
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9.3.3 Dvojna rekonstrukcija

Zavihek Dual Reconst

Zavihek Dual Reconst prikazuje poglede rezine vsake izbrane usmerjenosti in izbranega
rezultata.

Slika 200 

Primerjava načrtov

Uporabite drsnika Comparison in Selection in primerjajte načrte:

Drsnik Razlaga

Comparison Trije pogledi rezine za izbrani načrt so prikazani na levi strani zaslona.

Selection Trije pogledi rezine za izbrani načrt so prikazani na desni strani zaslona.

Možnosti pogleda

Gumbi so na voljo v zgornjem levem kotu posamezne slike:
• Full Screen za prikaz rezine na celotnem zaslonu.
• Open DVH Dialog za prikaz volumskega histograma odmerka za predmete. V nasprotju s

seznamom predmetov, ki je prikazan na glavnem zaslonu, pogovorno okno DVH prikazuje vse
predmete, tako da lahko preverite volumski histogram odmerka za predmete, ki neposredno
niso del procesa IMRT.

Navodila za primerjavo porazdelitve odmerka

Koraki

1. Kliknite kateri koli gumb za prikaz odmerka, da si ogledate porazdelitev odmerka na posa-
mezni rezini.

2. Izberite rezultat na drsnikih Comparision in Selection ter si oglejte spremembe porazde-
litve odmerka med spreminjajočimi se rezultati.

Izvajanje optimizacije
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Koraki

3. Ko izberete načrt na spustnem seznamu, ga lahko uporabite za nadaljnje korake.

4. Ko ste povsem zadovoljni z optimizacijo odmerka, pojdite na korak Treatment Planning
in po potrebi prilagodite vrednosti MU (glejte str. 151).

Ker so vsi podatki za načrtovanje shranjeni v načrt zdravljenja, lahko vse začasne
predpomnilniške datoteke IMRT ročno izbrišete iz začasne mape v programu »Windows
Explorer« (Raziskovalec), ko dokončate načrt zdravljenja. Te predpomnilniške datoteke
lahko izbrišete, ker je njihov edini namen pospeševanje procesa optimizacije.
Neuporabljene predpomnilniške datoteke programska oprema samodejno odstrani po
privzetem 14-dnevnem obdobju.

Glede na integracijo sistema za načrtovanje, sistema »Record & Verify« ter linearnega
pospeševalnika, lahko nastavitveno svetlobno polje izvozite kot prvi segment vsakega
zaporedja listov IMRT. To omogoča korelacijo zaporedja listov MLC-ja s koti žarka in
nastavitvami MU, ki jih želite preveriti. To nastavitveno svetlobno polje lahko zaradi
omejitev v nadzornem sistemu za posredovanje prispeva večji odmerek kot pričakovano.
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9.4 Algoritem IMRT

Splošne informacije

V nasprotju s terapijo s konformnim žarkom, intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT)
uporablja žarke z neenotno porazdelitvijo intenzitete. Porazdelitve intenzitete se izračunajo z
algoritmom za inverzno načrtovanje in se optimizirajo tako, da čim natančneje izpolnijo cilje
optimizacije tarčnega volumna in kritičnih organov. Modulacija žarkov se doseže z izračunom
zaporedja premikajočih se listov večlistnega kolimatorja.

Podatki o algoritmu

Algoritme, ki se uporabljajo za rešitev IMRT v sistemu iPlan RT Dose, lahko razdelimo na več
podskupin:
• predizračuni (izračuni predmetov in tankih žarkov, glejte str. 325)
• optimizacija inverznega načrtovanja (z več rezultati, glejte str. 326)
• zaporedno gibanje listov (uporablja se med optimizacijo in po njej, glejte str. 328)
• napredni izračun (glejte str. 330)

Algoritem stožčastega snopa se uporablja za izračun končnega odmerka intenzitetno moduliranih
žarkov, ki jih posreduje večlistni kolimator. Za vsak žarek se sešteje dvodimenzionalni profil
intenzitete v diagramu pretoka iz majhnih segmentov, ki po potrebi upoštevajo uhajanje med listi in
dinamiko lista.
Algoritem IMRT upošteva že razpoložljive porazdelitve odmerka drugih skupin zdravljenja ali
uvožene volumne odmerka ter optimizira žarke IMRT, da čim bolj natančno izpolnijo omejitve
različnih predmetov.
Vsak diagram pretoka žarka φ0 je nato združen z jedri žarka stožčastega snopa in izračunajo se
idealizirane distribucije odmerka. Izračun skupnega odmerka, ki ga zagotovijo vsi žarki, je
podoben terapiji s konformnim žarkom, kjer se uporabljajo spremenjeni nehomogeni diagrami
pretoka. 

Primer diagrama pretoka

To je primer z obrisom planirnega tarčnega volumna in položaji lista:

Slika 201 

Algoritem IMRT
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9.4.1 Predizračuni

Razmerja med voksli

①

②
③

④

Slika 202 

Št. Komponenta

① Zdravo tkivo

② OAR

③ PTV

④ Povečan predmet

Razmerje med voksli za vse voksle znotraj zunanjega obrisa:
• Vsi voksli v povečanem predmetu so voksli povečanega predmeta
• Vsi voksli v planirno tarčnem volumnu minus povečani predmet so voksli planirno tarčnega

volumna
• Vsi voksli v kritičnem organu so voksli kritičnega organa
• Vsi voksli v prekrivajočem se območju PTV in kritičnega organa se obravnavajo glede na

nastavitve varovala za prekrivanje v kritičnem organu (glejte str. 316)
• Vsi voksli na področju običajnega tkiva so voksli običajnega tkiva
Če želite več informacij, glejte Wu 2000, razdelka G in H.

Predizračun tankih žarkov

Postopek za izračun tankih žarkov je takšen:
• Z določenim robom izračunajte ustrezno obliko za vsako polje okoli ustreznega planirnega

tarčnega volumna. Podatki kritičnega organa se ne uporabljajo.
• Uporabite velikost mreže tankega žarka in razdelite obliko v majhne tanke žarke. Oblika se

lahko razširi zaradi zaokroževanja (uporabljena zgornja meja).
• Za sredino vseh vokslov predmeta in za vse inverzne CIAO se izračuna vpliv začetnega

odmerka, ki se uporabi za korekcijo prenosa.
• Za sredino vseh vokslov predmeta in za vse tanke žarke se izračuna vpliv začetnega odmerka,

ki se uporabi za korekcijo prenosa. Če je vpliv odmerka pod določeno mejno vrednostjo, se ne
upošteva takoj za inverzno optimizacijo.

Izračun odmerka za posamične tanke žarke uporablja meritev stožčastega snopa kvadratnega
polja za CIAO enakovredne velikosti. To je najboljši način za zagotavljanje skladnosti med
inverznim in naprednim izračunom.
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9.4.2 Optimizacija inverznega načrtovanja

Splošne informacije

Naprava za inverzno načrtovanje uporablja kombinacijo ocene največje verjetnosti (MLE) z
dinamično spreminjajočo se penalizacijo, pri čemer nastane algoritem DPL (Dynamically
Penalized Likelihood) (Llacer, 1997). Omejitev za Bayesovo glajenje se prav tako uporabi za ciljno
funkcijo.

Algoritem

Ciljna funkcija (v obliki logaritemske verjetnosti) za algoritem DPL je navedena tako:

B a( ) Fijaj di Fijaj
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Cilj optimizacijske rutine je najti vektor pretoka tankih žarkov:

a aj( )=

za povečanje te ciljne funkcije. Ti pretoki aj krat vpliv Fij tankega žarka j na voksel i z vsoto vseh
tankih žarkov projektira pretoke na domeno odmerka ΣjFijaj. Omejitve optimizacije določajo želene
vrednosti odmerka di in si za vsak voksel v PTV (D) oz. v občutljivem tkivu (S; kritični organi).
Maksimizacija se izvede ponavljajoče, kot je opisano v Llacer, 1997. Za ta postopek se parameter
penalizacije βi, določen v območju kritičnega organa, posodobi med vsako ponovitvijo. Razlika
med štirimi rezultati optimizacije, ki jih ponuja iPlan RT je v ponderju w parametra penalizacije βi.
Ponder wi je skupek treh drugih ponderjev:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Glede na prioriteto kritičnih organov na stopnji optimizacije (p = 0: »OAR Low«, p = 1: »OAR Med
« in p = 2: »OAR High«), se ponder prilagodi z:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi je odvisen tudi od izbranega varovala OAR za določen predmet OAR z wguardian_i v intervalu
med 0 in 1. 66-odstotno varovalo OAR ustreza ponderju varovala 0,66. Penalizacija wi se dodatno
poveča, če ima cilj kritičnega organa prednost: če ima prednost, je wpriority_i 100, sicer pa 1.
Zadnji izraz v tej enačbi je vrsta Bayesove funkcije penalizacije za filtriranje (Llacer, 1998). Odklon
pretoka tankega žarka j od pretoka sosednjih tankih žarkov Nj določi ta izraz penalizacije. Vpliv
sosednjih tankih žarkov se ovrednoti s parametrom λk. Splošna gladkost rezultata optimizacije se
lahko prilagodi s parametrom »Filter Parameter« za glajenje ostrih robov s funkcijo »Sharp Edge
Smoothing« (glejte čarovnika za inverzno načrtovanje), ki ga predstavlja α v zgornji formuli.

Zaključek

Kot lahko vidimo v tej formuli, fleksibilnost v rezultatih v večji meri temelji na uporabi zelo
specifične nastavitve omejitve odmerka. Omejitve za posamezen voksel so pravzaprav dinamično
spremenjene pred vsakim korakom optimizacije. Ta metoda omogoča uporabo katere koli funkcije
za definicijo omejitve. V sistemu iPlan RT je nastavitev omejitve omejena na definicijo števila
vzorčnih kombinacij volumna odmerka v volumskem histogramu odmerka (cilji optimizacije).
Zelo pomembna prednost te metode optimizacije je uporaba opisanega Bayesovega filtriranja
med optimizacijo (Llacer, 1998). Glajenje se izvede le v smeri pomikanja lista, ki uporablja
razmerje med sosednjimi žarki.

Algoritem IMRT
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Za zmanjšanje možnosti nastanka vročih tankih žarkov (zelo visoke intenzitete) med optimizacijo
postopek uporablja omejitev za vroče žarke (zgornja meja), ki omeji algoritem pri dodeljevanju
vrednosti pretoka. Ta omejitev za vroče tanke žarke je povezana z ustreznim konformnim poljem
in zato posledično upošteva globino v tkivu za vsak žarek.
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9.4.3 Zaporedno gibanje listov

Splošne informacije

Zaporedno gibanje listov lahko razdelimo na te dele:
• gibanje listov za zagotavljanje pretoka
• optimizacija z jezičkom in žlebom
• izračun prenosa
• izogibanje vmesnikom (če je to potrebno)

Gibanje listov

Optimizacija z jezičkom in žlebom (TAG) sinhronizira začetek gibanja za vsak par listov. Pred in
po posredovanju se par listov takoj pomakne za glavne čeljusti.
• Standardni postopek brez optimizacije TAG se začne z vsemi pari listov hkrati.
• Nasprotno pa optimizacija TAG izračuna popolno začetno točko tako, da je odprta največja

velikost sosednjega polja na segment.

Optimizacija z jezičkom in žlebom

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Slika 203 

Št. Komponenta

① Pari listov

② Zaznavanje gibanja lista

③ Osnovni diagram pretoka

④ Izvajanje brez jezička in žleba

Algoritem IMRT
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Št. Komponenta

⑤ Izvajanje z jezičkom in žlebom

⑥ Segmenti (čas listov MLC-ja)

Razumevanje optimizacije TAG

Rezultat optimizacije TAG se uporablja za izračun splošnega posredovanja za vsako polje. To
posredovanje je v posebnem odnosu z začetnim posredovanjem, ki ga predstavlja največja
intenziteta posameznega polja. Odnos je vključen v postopek inverznega načrtovanja za izračun
pravilnega posredovanega odmerka in se uporablja za zagotavljanje natančnejšega naprednega
načrtovanja.

Omejitve

Zaporedja listov morda ne reproducirajo natančno optimizirane porazdelitve pretoka, odvisno od
zmogljivost specifičnega sistema za posredovanje zdravljenja. Če ima MLC omejitve strojne
opreme, na primer manjkajoče vmesnike, omejeno prekomerno delovanje ali vrzeli statičnih listov
(npr. Siemens 3-D MLCs in Elekta MLCi), oblika posameznih segmentov morda ne bo zadovoljiva.
To so omejitve strojne opreme, zato jih ni mogoče popraviti, čeprav uporaba orodja za razvrščanje
listov v zaporedje vključuje posebne optimizacije za večlistne kolimatorje brez vmesnikov in vrzeli
statičnih listov.
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9.4.4 Napredni izračun

Osnovni pregled

Napredni izračun temelji na zaporednem gibanju listov, čeprav algoritem stožčastega snopa za ta
namen uporablja diagram pretoka. Končni diagram pretoka se ustvari z metodo, ki posnema
realno gibanje listov, tudi pri dinamičnem zaporedju listov.
Stopenjska metoda nakopiči različne segmente drugega nad drugim. Dinamična metoda pa
posnema linearno gibanje listov in natančno nastavi pravilen obseg odprtine.
Ti postopki se izvajajo na zelo fini mreži in se na koncu pretvorijo v mrežo stožčastega snopa
(velikost jedra).
Za končni izračun preverjana se lahko uporabi tudi algoritem Monte Carlo.
Več informacij o odmerku stožčastega snopa in algoritmih Monte Carlo najdete v Tehničnem
referenčnem priročniku, Brainlab Physics.

Algoritem IMRT
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9.5 Optimizacija odprtine
9.5.1 Pregled

Splošne informacije

Optimizacijo odprtine lahko izvedete pri zdravljenjih HybridArc. To je tesno povezano z
intenzitetno modulirano radioterapijo (IMRT). Cilj je tako kot pri zdravljenju z IMRT posredovati
žarek, tako da spreminjamo obliko žarka v skladu z določenimi cilji inverznega načrtovanja za
planirni tarčni volumen in kritične organe.
V nasprotju z IMRT se intenziteta žarka ne spreminja med fiksnim položajem gantrija, ampak med
premikanjem loka. Algoritem za optimizacijo odprtine izračuna optimizirane oblike za načrtovanje
za dinamični konformni lok, da se izpolnijo določeni cilji.

Tehnika

Zdravljenje z dinamičnim konformnim lokom med premikanjem loka uporablja prilagoditve listov.
Vsak takšen lok uporablja kontrolne točke s korakom razširitve gantrija po 10°, ki določajo obliko
za načrtovanje za to smer žarka. Listi MLC-ja se prilagodijo različnim oblikam za načrtovanje, pri
čemer upoštevajo omejitve naprave za gibanje listov v MLC-ju.
Tehnika optimizacije odprtine zdaj določi takšne oblike za načrtovanje, ki izpolnijo predhodno
določene cilje IMRT.
Optimizacija odprtine je podobna optimizaciji več komplanarnih žarkov IMRT: najprej se optimizira
pretok žarkov, nato pa so ti pretoki pretvorjeni v vzorce listov. Med optimizacijo odprtine:
1. Oblika žarka pri vsaki kontrolni točki je razdeljena na tanke žarke, prilagojene posameznemu

loku.
2. Algoritem za optimizacijo določi (z upoštevanjem vseh drugih kontrolnih točk) optimalen vzorec

pretoka za vsako posamezno kontrolno točko, da tako izpolni želene cilje. Za razliko od
vzorcev pretoka v IMRT pretok pri optimizaciji odprtine uporablja samo dve ravni pretoka tankih
žarkov: popolnoma obsevano in povsem brez obsevanja. Ta diagram prikazuje vzorec pretoka
pri optimizaciji odprtine za kontrolno točko.

Slika 204 
3. Nastali vzorec pretoka kontrolne točke se uporabi za ustvarjanje oblike za načrtovanje.
4. Listi MLC-ja se prilagodijo optimiziranim oblikam za načrtovanje, pri čemer upoštevajo omejitve

naprave za gibanje listov v MLC-ju.

Prilagajanje parametrov za optimizacijo odprtine

Rezultat optimizacije (kritični organi so zaščiteni z nižjo, srednjo in visoko prednostjo) je mogoče
izbrati v priročnem meniju skupine zdravljenja.
Ločljivost tankih žarkov loka je odvisna od najmanjšega razpoložljivega volumna PTV in
prilagojene velikosti mreže za izračun odmerka (glejte str. 217).
Velikost mreže za izračun inverzne optimizacije za PTV in kritične organe je nastavljena na
velikost mreže, ki je določena v lastnostih načrta RTPlan (glejte str. 205).

OPTIMIZACIJA IMRT
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Pri inverznem načrtovanju ni mogoče zagotoviti, da se določeni cilji in omejitve
upoštevajo. Zato je treba izvesti končno preverjanje z vsemi standardnimi pregledi.

Prilagajanje optimiziranih oblik za načrtovanje

Pri zdravljenju HybridArc ali IMRT z optimizirano odprtino lahko še vedno spremenite obliko za
načrtovanje in natančneje nastavite izračunano porazdelitev odmerka.
OPOMBA: če želite ponastaviti obliko za načrtovanje na njeno začetno neoptimizirano obliko,
morate ponastaviti rezultat optimizacije odprtine. Pri zdravljenju HybridArc z optimizirano odprtino
ni mogoče ponastaviti ročnih sprememb v obliki za načrtovanje na začetno optimizirano obliko za
načrtovanje.
 

Optimizacija odprtine
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10 POSTOPEK PREVERJANJA
10.1 Odobritev načrta

Splošne informacije

Ko je postopek načrtovanja zdravljenja dokončan, mora načrt zdravljenja:
• pregledati zdravnik (glejte str. 350),
• preveriti fizik (glejte str. 354).

Tako zagotovite, da se za zdravljenja bolnika uporabljajo samo popolni in natančno pregledani
načrti. Ko naložite odobren načrt, se prikaže ustrezno sporočilo.
Odobritveni mehanizem označi odobrene načrte s simbolom navzgor obrnjenega palca. Ti načrti
se shranijo v obliki samo za branje in jih ni mogoče spremeniti. Tako se zagotovi, da načrt ostane
v stanju, v katerem je bil odobren. Pri zdravljenju bolnikov samo z odobrenimi načrti je mogoče
ugotoviti, s katerim načrtom je bil zdravljen bolnik in ali je načrt pripravljen za zdravljenje. Uporaba
odobritvenega mehanizma je zelo priporočljiva.

Pri zagotavljanju ustrezne kakovosti načrta zdravljenja je bistvenega pomena kakovost
vhodnih parametrov. Vse vhodne parametre, vključno z npr. meritvami odmerkov, slikami
bolnika, določitvijo volumnov za zdravljenje, prizadetimi organi, nastavitvijo načrta
zdravljenja itd., je treba pred zdravljenjem natančno pregledati. Kakovost načrta zdravljenja
je lahko le tako dobra kot kakovost uporabljenih vhodnih parametrov.

Dodeljevanje pravic za odobritev

iPlan RT Dose za določanje pravic za odobritev načrtov zdravljenja za različne vloge uporabnikov
uporablja orodje Microsoft Authorization Manager (Upravitelj pooblastil). Med namestitvijo sistema
lahko za različne vloge konfigurirate različna uporabniška dovoljenja. Če želite spremeniti
strukturo vlog ali vnesti nove vloge uporabnikov, se obrnite na strokovnjaka za podporo pri
podjetju Brainlab. Več informacij o orodju Authorization Manager (Upravitelj pooblastil) je voljo v
ustrezni tehnični dokumentaciji podjetja Microsoft.

Varnostne opombe

Vedno odobrite končni načrt, še preden ga izvozite, saj tako zagotovite, da načrt ni bil po
pomoti spremenjen. Vedno izvozite načrt v izbrani sistem (drugega ponudnika ali ExacTrac)
takoj po odobritvi.

Če želite za bolnika odobriti drug načrt, je treba preklicati odobritev za obstoječe načrte
(glejte str. 362) ali te shraniti z drugim imenom, ker so odobreni načrti zaščiteni pred
pisanjem. Bodite še posebej pozorni, če je bil prejšnji načrt že izvožen (npr. v sistem R&V
ali krmilnik MLC-ja). Če predhodno izvoženih načrtov ne potrebujete več, jih lahko tudi
izbrišete in tako preprečite zdravljenje bolnika z zastarelim načrtom.
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10.2 Korak Physician’s Review

Splošne informacije

Postopek Physician’s Review zdravniku omogoča pregled načrtovanih predmetov in razmerja
volumnov odmerka za posamezni predmet.

iPlan RT Review

Physician’s Review se lahko izvede brez zagona programa iPlan RT.
Samostojen program iPlan RT Review lahko zaženete z namizja in ga uporabite za nalaganje,
pregled in odobritev načrta, kot je opisano v tem razdelku.

Glavni zaslon

Slika 205 

Zavihek POI

Na zavihku POI so navedene točke zanimanja, opredeljene za načrt zdravljenja (glejte str. 233).

Zavihek Functions

Na zavihku Functions so navedeni vsi načrtovani segmentirani predmeti (glejte str. 109).

Vrsta predmeta Barva

PTV zelena

Predmeti OAR z določenimi omejitvami modra

Drugo črna

Korak Physician’s Review
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Ustvarjanje predmeta odmerka

Predmet odmerka lahko ustvarite tako, da kliknete Create Dose Object... Glejte str. 271.

Postopek pregledovanja predmetov in razmerij volumnov odmerkov

Koraki

1. Kliknite zavihek DVH/Reconstructions.

2.
S seznama na zavihku Functions izberite predmet, ki ga želite preveriti.
Pogledi načrtovanja in diagram DVH na zgornji levi strani zaslona se posodobijo ter omo-
gočajo pregledovanje predmeta in njegovega razmerja volumnov odmerka.

3. Po pregledu je treba načrt zdravljenja odobriti z gumbom Plan Approval v območju s
funkcijami (glejte str. 352).
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10.2.1 Odobritev zdravnika

Postopek aktivacije odobritve

V območju s funkcijami kliknite Plan Approval.

Postopek pregledovanja stanja načrta

Če so v načrtu zdravljenja nedoslednosti, se prikaže pogovorno okno Plan Status (glejte str. 284).

Koraki

1. Preverite morebitne napake in opozorila ter pred nadaljevanjem ustrezno popravite načrt
zdravljenja.

2.

• Če ne želite spreminjati načrta zdravljenja, v pogovornem oknu Plan Status pritisnite
OK. Odpre se pogovorno okno Approval.

• Če želite načrt zdravljenja spremeniti, pritisnite Cancel, da zaprete pogovorno okno
Plan Status. Ko opravite potrebne spremembe načrta zdravljenja, v območju s funkci-
jami znova kliknite Plan Approval. Odpre se pogovorno okno Approval.

Pogovorno okno Approval

Slika 206 

Postopek odobritve načrta

Koraki

1.

V pogovornem oknu Approval morajo določeni uporabniki (npr. posvetovalni zdravniki)
odobriti načrt zdravljenja. Potrjevalec je lahko en ali sta dva, odvisno od konfiguracije pro-
grama iPlan RT Dose.
• V vsako polje Authorized by vnesite uporabniško ime, ki se uporablja za prijavo v po-

stajo za načrtovanje, in drugo veljavno uporabniško ime (glejte str. 349).
• Vnesite ustrezno geslo za posameznega uporabnika.

2. Kliknite OK, da potrdite odobritev.

3. Prikaže se poziv za shranjevanje odobrenega načrta zdravljenja (glejte str. 52).

4. Ko shranite in odobrite načrt zdravljenja, se prikaže ustrezno sporočilo.

Korak Physician’s Review
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Postopek preklica odobritve načrta

Po potrebi lahko odobritev načrta zdravljenja kadar koli prekličete z gumbom Revoke Approval v
pogovornem oknu Approval (glejte str. 362).
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10.3 Preverjanje fizika

Splošne informacije

Postopek Physicist’s Verification fiziku omogoča preverjanje skupine zdravljenja in elementov iz
načrta zdravljenja.

Glavni zaslon

Slika 207 

Vsebina pogledov za načrtovanje

Poleg standardnih strani zavihkov Overview, Slices, X-ray Images in Plan Content (glejte str.
44) so na voljo dodatne strani zavihka:
• Field Reconstruction (glejte str. 355),
• Setup DRRs (glejte str. 357).

Zavihek Functions

Na zavihku Functions so navedene vse načrtovane skupine (glejte str. 189) in elementi
zdravljenja (glejte str. 196).
Ob vsakem elementu zdravljenja je prikazana kljukica, ki označuje, da elementa ni več mogoče
urejati.

Preverjanje fizika
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①
②

Slika 208 

Št. Komponenta

① Skupina zdravljenja

② Element zdravljenja

Postopek pregledovanja načrta zdravljenja

Koraki

1.

S seznama na zavihku Functions izberite element, ki ga želite preveriti. Informacije o
lastnostih v območju s funkcijami se ustrezno posodobijo.
Preglejte informacije na zavihku Field Reconstructions (glejte str. 355).
Preglejte Setup DRRs (glejte str. 357).

2. Po pregledu je treba načrt zdravljenja odobriti z gumbom Plan Approval v območju s
funkcijami (glejte str. 360).

3. Na voljo so tudi različne funkcije za izvažanje (glejte str. 367).

Zavihek Field Reconstruction

Na tem zavihku so navedene informacije za element, izbran na zavihku Functions.
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①

②

③

④

Slika 209 

Št. Komponenta Funkcija

① Pogled polja Pogled polja se uporabi prek rezine CT. Glejte str. 248.

② Pogled z zornega kota
žarka Glejte str. 256.

③ Globinski pogled Glejte str. 246.

④ Pogled DRR DRR je usmerjen v isto smer kot slika CT v pogledu polja.

Preverjanje fizika
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10.3.1 Pregledovanje DRR-jev

Splošne informacije

Odvisno od nastavitev DRR, izbranih med načrtovanjem zdravljenja, so nastavitveni DRR-ji
vključeni tudi v izpis zdravljenja (glejte str. 399) in v podatke o zdravljenju, izvožene s funkcijo
DICOM (glejte str. 375).

①

②③

Slika 210 

Št. Komponenta

① Predmeti PTV so na vsakem posnetku DRR prikazani kot obrisi.

② Z drsnikom nastavite kontrast med kostjo in tkivom za vse DRR-je hkrati.

③ Gumb za upodabljanje spremeni upodabljanje samo za DRR (glejte str. 499).
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Postopek spreminjanja vsebine DRR-jev

Izbira informacij, ki jih bodo vključevali pogledi prosojnic DRR:

Koraki

1.

V območju Functions izberite načrt zdravljenja in kliknite Properties. Prikaže se pogo-
vorno okno RTPlan Properties.

2.

Kliknite zavihek DRR Overlays. Aktivirajte vsebino, ki jo želite prikazati v DRR-ju. To
vključuje nastavitev prikaza merilne mreže in podatkov o spreminjanju velikosti:

Dejanska lestvica merilne mreže je lahko na ravni izocentra ali modula za slikanje, odvisno
od konfiguracije programa iPlan RT Dose in funkcije Physics Administration. Če
uporabljate merilno mrežo za določanje položaja, natančno preverite, ali je lestvica
nastavljena v skladu s postopkom nameščanja.
Izberete lahko tudi informacije DRR, ki se uporabijo na izpisih (glejte str. 399) in v podatkih o
zdravljenju, izvoženih s funkcijo DICOM (glejte str. 375).

Preverjanje fizika
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Postopek spreminjanja oznak in naklonov DRR-jev

Koraki

1.

V območju Functions izberite skupino zdravljenja in kliknite Properties. Prikaže se pogo-
vorno okno Properties.

2.

Kliknite zavihek DRRs. Izberete lahko žarek, vnesete ime in izberete naklon podstavka in
mize.

Modul Imager določite z orodjem Physics Administration.
Informacije o vsebini prosojnic DRR so na voljo v razdelku str. 358.
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10.3.2 Odobritev fizika

Postopek aktivacije odobritve

V območju s funkcijami kliknite Plan Approval.

Postopek pregledovanja stanja načrta

Koraki

1.
Če so v načrtu zdravljenja nedoslednosti, se prikaže pogovorno okno Plan Status (glejte
str. 284). Natančno preverite napake in opozorila ter pred nadaljevanjem ustrezno popra-
vite načrt zdravljenja.

2.

• Če ne želite spreminjati načrta zdravljenja, v pogovornem oknu Plan Status pritisnite
OK. Odpre se pogovorno okno Approval.

• Če želite načrt zdravljenja spremeniti, pritisnite Cancel, da zaprete pogovorno okno
Plan Status. Ko opravite potrebne spremembe načrta zdravljenja, v območju s funkci-
jami znova kliknite Plan Approval. Odpre se pogovorno okno Approval.

Pogovorno okno Approval

Slika 211 

Postopek odobritve načrta

Koraki

1.

V pogovornem oknu Approval morajo določeni uporabniki odobriti načrt zdravljenja. Potr-
jevalec je lahko en ali sta dva, odvisno od konfiguracije programa iPlan RT Dose.
• V vsako polje Authorized by vnesite uporabniško ime, ki se uporablja za prijavo v po-

stajo za načrtovanje, in drugo veljavno uporabniško ime (glejte str. 349).
• Vnesite ustrezno geslo za posameznega uporabnika.

2. Kliknite OK, da potrdite odobritev.

3. Prikaže se poziv za shranjevanje odobrenega načrta zdravljenja (glejte str. 52).

4. Ko shranite in odobrite načrt zdravljenja, se prikaže ustrezno sporočilo.

Preverjanje fizika
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Postopek preklica odobritve načrta

Po potrebi lahko odobritev načrta zdravljenja kadar koli prekličete z gumbom Revoke Approval v
pogovornem oknu Approval (glejte str. 362).
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10.4 Preklic odobritve načrta zdravljenja
10.4.1 Preklic odobritve načrta

Splošne informacije

Ko je načrt zdravljenja odobren, lahko prekličete odobritev, če npr. želite nadalje spreminjati načrt.
Obstoječo odobritev lahko prekliče vsak uporabnik, ki je pooblaščen za odobritev načrta
zdravljenja.

Pogovorno okno Approval

Slika 212 

Preklic odobritve načrta

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Plan Approval.

2.
V prikazanem pogovornem oknu Approval so polja za pooblastila obarvana sivo.
Če želite preklicati odobritev, kliknite Revoke Approval.

Preklic odobritve načrta zdravljenja
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Koraki

3.

V pogovorno okno Authorization vnesite uporabniško ime in geslo, ki se uporabljata za
prijavo v postajo za načrtovanje.
Če želite odobrenemu načrtu zdravljenja odstraniti stanje odobritve, potrebujete ustrezne
pravice za dostop.

4. Kliknite OK, da prekličete odobritev načrta zdravljenja.
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Preklic odobritve načrta zdravljenja
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11 USTVARJANJE ARHIVOV
11.1 Ustvarjanje novega arhiva

Navodila za ustvarjanje arhiva

V območju možnosti na strani čarovnika Load Archives, ki se prikaže ob zagonu programske
opreme (glejte str. 65) kliknite New Archive.

Stran čarovnika za nov arhiv

Slika 213 

Navodila za izbiranje vrste arhiva

Koraki

1. Na strani čarovnika New Archive izberite zahtevano vrsto arhiva, tako da kliknete ustrez-
no ime ali ikono.

2. Kliknite Next in določite zahtevane nastavitve.

OPOMBA: na strani New Archive so navedene samo omogočene (licencirane) oblike zapisa
podatkov, kot je oblika zapisa Brainlab.
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11.1.1 Nastavitve za stran New Archive: oblika zapisa Brainlab

Splošne informacije

Ta arhiv se uporablja za podatke v napredni obliki zapisa Brainlab. Nastavitve, ki jih določite v tem
koraku, lahko na strani čarovnika Load Archives pozneje kadar koli spremenite z gumbom
Settings.

Stran čarovnika za obliko zapisa Brainlab

Slika 214 

Navodila za urejanje osnovnih nastavitev Brainlab

Koraki

1. V polje Archive Name vnesite ustrezno ime za arhiv.

2.
• V polje Data path ročno vnesite pot datoteke za podatke bolnika.
• Lahko pa tudi z gumbom Browse poiščete ustrezno omrežno ali lokalno pot.

3. Če želite preveriti, ali je pot veljavna, kliknite Test connection.

4. Kliknite OK, da se vrnete na stran čarovnika Load Archives, kjer lahko naložite zahteva-
ni arhiv (glejte str. 65).

Ustvarjanje novega arhiva
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12 IZVOZ
12.1 Pregled izvoza

Razpoložljive možnosti izvoza

iPlan RT Dose ponuja naslednje možnosti izvoza:
• Izvoz odmerka (glejte str. 368)
• Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa (glejte str. 375)

Varnostne opombe

Možnosti izvoza omogočajo spreminjanje imena in/ali ID-ja bolnika. Vendar pa morate to
funkcijo uporabljati izjemno previdno, saj lahko pride do zamenjave načrtov zdravljenja za
različne bolnike.
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12.2 Izvoz odmerka
12.2.1 Podatki o izvažanju odmerka

Splošne informacije

Ta funkcija omogoča izvažanje podatkov o volumetrični, planarni ali linearni porazdelitvi odmerka
v datoteko.

Navodila za aktiviranje izvoza odmerka

V razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknite Dose. Prikaže se pogovorno okno z
aksialnim, koronarnim in sagitalnim pogledom slike ter ustreznim prikazom odmerka.

Pogovorno okno Dose Export

Slika 215 

Določanje podatkov za izvoz

Komponenta Funkcija

Region selection

Izberete lahko območje, za katerega želite izvoziti podatke o odmer-
ku. To so lahko:
• Volumen
• Ravnina slikanja (aksialna, koronarna ali sagitalna)
• Linearna usmerjenost (levo-desno LR, anteriorno-posteriorno AP,

noge-glava FH)

Izvoz odmerka
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Komponenta Funkcija

Dose Range

Določite lahko:
• Koordinate za določanje obsega podatkov odmerka, ki jih želite iz-

voziti: (L in R), (A in P), (F in H).
• Ustrezna velikost koraka (v milimetrih) za posamezen koordinatni

par v možnosti Step.

Image frame

Obseg podatkov za izvoz lahko določite tako, da postavite miško nad
moder okvir v enem od pogledov slike in prilagodite okvir.

• Pri določanju obsega odmerka lahko kot referenco uporabite tre-
nutni izocenter (skupino zdravljenja).

• Z miško se lahko tudi pomikate po rezinah, ki so na voljo, in poiš-
čete ustrezno interesno področje.

Export filename
Vnesete lahko ime datoteke, npr. Dose_Export.txt.
Privzeta pot je C:\Brainlab\Export\Dose\. To lahko spremenite, če
uporabite funkcijo Browse ...

Single Beam Export Glejte spodaj.

Ena ali več datotek

Možnosti

Če želite izvoziti ločeno datoteko za vsak načrtovani žarek ali lok, označite potrditveno polje Sin-
gle Beam Export.
• Posamezna izvožena datoteka označuje skupni odmerek, ki ga je prispeval ustrezni žarek ali

lok za vse frakcije.
• Ime posamezne izvožene datoteke je sestavljeno iz imena datoteke, ki ste ga vnesli v polje

Export filename, ter imena zadevne skupine zdravljenja in elementa zdravljenja.

Če želite izvoziti podatke o skupnem odmerku za celotni načrt v eno datoteko, počistite potrdit-
veno polje Single Beam Export.
• Izvožena datoteka vsebuje porazdelitev skupnega odmerka za celoten načrt za vse frakcije ter

vse aktivne komponente matrike odmerka.
• Ime posamezne izvožene datoteke je ime datoteke, ki ste ga vnesli v polje Export filename.

O izvoženih datotekah

Vse izvožene datoteke imajo v glavi enake podatke, ki navajajo različico programske opreme,
bolnika, vrsto zdravljenja, podatke o žarku itd.

IZVOZ
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Vključeno je število ravnin, vrstic in stolpcev ter podatki o enoti vnosov v tabelo.

Navodila za izvažanje

Kliknite OK, da izvozite datoteko.

Izvoz odmerka
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12.2.2 Izvoz pretoka odmerka

Splošne informacije

S to funkcijo v načrtu zdravljenja lahko izvozite porazdelitve odmerka za posamezne žarke
(konformni in IMRT).
Če uporabite homogeni kockasti fantom in osvetlite posamezna polja na film, lahko porazdelitev
odmerka za posamezni žarek primerjate z izmerjenimi vrednostmi, na primer za izvajanje
zagotavljanja kakovosti IMRT enega žarka.
Za namene primerjave so zadevni žarki poravnani pravokotno na površino fantoma.

Izvoženi odmerek temelji na vrednosti MU za eno frakcijo in je izračunan z algoritmom
stožčastega snopa. Algoritem Monte Carlo se ne uporablja v tem primeru.

Navodila za aktiviranje izvoza Fluence Dose

V razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknite Fluence Dose.

Ta funkcija ni na voljo za zdravljenja z lokom. Zato lahko za sestavljene načrte z loki in
žarki izvozite samo podatke o žarku.

Pogovorno okno Fluence Dose

Slika 216 

Določanje podatkov za izvoz

Komponenta Funkcija

Phantom Properties
Ti podatki se uporabljajo za izdelavo modela tkiva za vodni fantom, ki se
uporablja za izračun odmerka.
Vnesite možnost Electron Density in mere (AP, LR in FH) fantoma.

IZVOZ
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Komponenta Funkcija

Isocentric Setup

V polje Depth vnesite geometrijsko globino ravnine filma (smer A–P) s
površine fantoma. Ta ravnina določa tudi ravnino izocentra.
• Pri smereh LR in FH je izocenter v sredini fantoma.
• Vrednost globine ne morete biti večja od vrednosti AP v lastnostih fan-

toma.
Polje SSD (izvirna razdalja na površini) označuje izvirno razdaljo do iz-
ocentra (navedena v profilu naprave), pri čemer je odšteta geometrijska
globina.

Used Element MU

Če je izbrano potrditveno polje Use Element Single Fraction MU, se za
izračun porazdelitev odmerka uporabijo vrednosti MU posameznih žarkov
v načrtu za eno frakcijo.
Če to potrditveno polje ni izbrano, vnesite uporabniško določeno vrednost
(> 0), ki se uporabi za vse žarke v polju Element MU.

Parametri izvoza

V polje Grid Size vnesite podatke za velikost mreže, ki bo uporabljena za
izvoz pretoka odmerka.
V polju Number of Pixels določite število slikovnih točk v smeri x in y od
točke izocentra. Tako določite obseg podatkov za izvoz.

Navodila za izvažanje želenih podatkov

Koraki

1.
Območje Filename prikazuje izvozno mapo za podatke pretoka.
To lahko spremenite, če uporabite funkcijo Browse ... Privzeta pot je C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Vnesite ime datoteke, npr. Fluence_Export.txt.
Izvožena datoteka ima v glavi podatke, ki navajajo različico programske opreme, bolnika,
vrsto zdravljenja, podatke o žarku itd.
Vključeno je število ravnin (enako številu elementov), vrstic in stolpcev ter podatki o enoti
vnosov v tabelo.

3. Kliknite OK, da izvozite datoteko.

Izvoz odmerka
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12.3 Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah
zapisa

Splošne informacije

S funkcijo Export Wizard lahko izvozite odobren načrt zdravljenja:
• v arhiv DICOM
• v sistem za določanje položaja bolnika ExacTrac

Če so informacije o načrtovanju iPlan RT, kot je določanje položajev za zdravljenje,
neposredno izvožene v kateri koli sistem za določanje položaja bolnika in jih ta sistem
uporablja (z uporabo možnosti Export to ExacTrac ali izvoza DICOM), je treba za zdravljenje
uporabiti povezan načrt zdravljenja iPlan RT.

Pogovorno okno Save Archives

Ko v razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknete Export Wizard, se prikaže to
pogovorno okno.

Slika 217 

Vrsta arhiva

Izberite želeno vrsto arhiva:

Komponenta Funkcija

Izberite to ikono, če želite izvoziti podatke za določanje položaja v obliki zapi-
sa ExacTrac.

Izberite to ikono (privzeto ime: DICOM Export), če želite izvoziti datoteko na
lokalni trdi disk.

IZVOZ
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Komponenta Funkcija

Izberite to ikono (privzeto ime: DICOM Network Push), če želite izvoziti pod-
atke v oddaljeni sistem PACS ali sistem »Record & Verify«.

OPOMBA: dodatne izvozne arhive (npr. za dodatne sisteme PACS) lahko ustvarite po navodilih v
razdelku str. 390.
 

Ustvarjanje novih arhivov

Če želite ustvariti nov arhiv, uporabite funkcije v podoknu na desni strani pogovornega okna.

Komponenta Funkcija

New Archive Določite lahko vrsto arhiva in nastavitve za nov arhiv.

Settings
Določite lahko posebne nastavitve za izbrani arhiv.
• Za nastavitve arhiva DICOM glejte str. 390.
• Za nastavitve arhiva ExacTrac glejte str. 388.

Delete Omogoča trajno brisanje izbranih datotek. Sistem pred brisanjem katerih koli
datotek vedno zahteva končno potrditev (glejte Stran 60).

Logfile ... Omogoča prikaz dnevniške datoteke z dodatnimi informacijami o doslej izve-
denih korakih (glejte Stran 72).

Nadaljevanje izvoza

Kliknite Next, da nadaljujete izvoz podatkov.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.1 Izvoz prek DICOM

Skladnost standarda DICOM

iPlan RT Dose kot protokol prenosa v sisteme drugih proizvajalcev uporablja knjižnico DICOM 3.0
Merge library. DICOM podpira splošno interoperabilnost med sistemi različnih ponudnikov. DICOM
RT (radioterapija), kot se uporablja v programu iPlan RT Dose, je najnovejši podniz predmetov
DICOM za upravljanje prenosa posebnih digitalnih slik ter slikovnih in neslikovnih podatkov med
dvema ali več sistemi.
Za podrobnejše informacije si oglejte najnovejšo izjavo o skladnosti standarda DICOM na
spletnem mestu www.brainlab.com/dicom.
Konfiguracija standarda DICOM, ki jo izvede Brainlab, ne zagotavlja, da je interoperabilnost vedno
pravilna. Uporabniki morajo preveriti, ali oprema deluje in ustvarja točne rezultate.
Natančno preglejte strukture, ki ste jih uvozili iz sistemov za načrtovanje drugih proizvajalcev ali jih
vanje izvozili. Zaradi narave standarda DICOM se lahko nekatere strukture med prenosom
prilagodijo ali so nenamerno spremenjene, saj si različni ponudniki sistema TPS različno razlagajo
standard DICOM.

Varnostne opombe

DICOM sam po sebi ne jamči interoperabilnosti. Vendar pa izjava o skladnosti olajša
potrjevanje interoperabilnosti med različnimi aplikacijami, ki podpirajo enako
funkcionalnost standarda DICOM. Izjavo o skladnosti preberite skupaj s standardom
DICOM.

V skladu z IEC 62274 »Varnost radioterapevtskih zapisovalno-preverjalnih sistemov«,
poglavje 6.6 »Odobritev podatkov«, bi morali biti podatki za nastavitev naprave za
zdravljenje in drugi podatki za zdravljenje bolnika na voljo samo v namene zdravljenja, in
sicer po tem, ko upravljavec potrdi, da so bili podatki pregledani ter so pravilni in celoviti.

Izvoz je treba preveriti s primerjavo parametrov zdravljenja, ki jih ustvarite v programu
iPlan RT Dose (kot je npr. prikazano na izpisu), in parametrov v sistemu za upravljanje
zdravljenja in na konzoli za zdravljenje.

Preverjanje opreme

V skladu z IEC 62266 »Smernice za uvajanje podatkov DICOM v radioterapijo«, poglavje
11 »Opozorilo uporabnikom«, morajo kupci opreme za onkološko radioterapijo preveriti, ali
oprema pravilno komunicira z drugo opremo in uspešno prenaša podatke s protokoli in
definicijami DICOM.

Pregled in odobritev podatkov

Na voljo je mehanizem za odobritev, ki zagotavlja, da so bili pred začetkom zdravljenja bolnika
podatki za zdravljenje pregledani ter so pravilni in celoviti (glejte str. 349).

V skladu z IEC 62083 mora uporabnik pred izvažanjem v sistem drugega proizvajalca
preveriti, ali so bili vsi parametri načrta zdravljenja odobreni.

IZVOZ
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12.3.2 Izvoz DICOM: aktiviranje

Preden začnete

Izvoz prek protokola DICOM je mogoč samo, ko so določeni elemente zdravljenja (žarki ali loki).
Če uporabljate žarke IMRT in hibridne loke »Hybrid Arc«, morate izvesti optimizacijo (glejte str.
307).
Načrt zdravljenja morate tudi shraniti (glejte str. 52), preden ga lahko izvozite prek protokola
DICOM.
Čeprav je izvoz DICOM tehnično možen za odobrene in neodobrene načrte, se izvoz prekine, če
je datoteka platforme za izvoz konfigurirana za polno integracijo m3 in načrt ni odobren. V tem
primeru programska oprema zahteva odobritev načrta.

Varnostne opombe

Izvoz DICOM lahko konfigurirate tako, da izvozne mape ne izprazni samodejno pri vsakem
izvozu; zato morate biti še posebej previdni, da načrtov ne zamenjate z načrti zdravljenja
DICOM RT, ki so že shranjeni v izvozni mapi DICOM.

Če je programska oprema iPlan RT Dose konfigurirana tako, da samodejno izprazni
izvozno mapo pri vsakem izvozu, ne spreminjajte predhodno konfiguriranega izvoznega
imenika, ne da bi prej naredili potrebne varnostne kopije datotek v tem imeniku.

Navodila za aktiviranje izvoza DICOM

Koraki

1. V razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknite Export Wizard.

2.

Izberite eno od teh možnosti:
• DICOM Export, če želite izvoziti datoteko na lokalni trdi disk.
• DICOM Network Push, če želite izvoziti podatke v oddaljeni sistem PACS ali sistem

»Record & Verify«.

3. Kliknite Next.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.3 Izvoz DICOM: stanje načrta

Splošne informacije

Če načrt zdravljenja ni bil odobren, se prikaže pogovorno okno Plan Status (glejte str. 284).
Natančno preverite napake in opozorila ter pred nadaljevanjem ustrezno popravite načrt
zdravljenja.

Stanje načrta

Slika 218 

Spreminjanje načrta

Možnosti

Če ne želite spremeniti načrta zdravljenja, v pogovornem oknu Plan Status pritisnite OK, da na-
daljujete s korakom Object Selection (str. 378).

Če želite načrt zdravljenja spremeniti, pritisnite Cancel, da zaprete pogovorno okno Plan Sta-
tus. Ko spremenite načrt zdravljenja, v območju s funkcijami znova kliknite Export Wizard, da
aktivirate izvoz DICOM za spremenjen načrt.

IZVOZ
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12.3.4 Izvoz DICOM: izbira predmetov

Splošne informacije

Ko izberete izvozni arhiv in pregledate vsebino pogovornega okna Plan Status, kjer je to
potrebno, ste preusmerjeni v pogovorno okno Object Selection.

Izvažanje

V razdelku Plan Details na vrhu zaslona so navedeni različni podatki o načrtu zdravljenja,
vključno z imenom bolnika in imenom načrta zdravljenja. Tega lahko po potrebi uredite.
• Dnevniško datoteko s podatki o trenutnem izvozu DICOM lahko odprete s funkcijo Logfile ...

(glejte str. 72).
• Razpoložljivost drugih funkcij v območju možnosti desno od pogovornega okna je odvisna od

datoteke platforme za izvoz, ki je izbrana za trenutni arhiv (glejte str. 390).
Ko izberete želene nastavitve, kliknite Export, da izvedete izvoz (glejte str. 386).

Pri spreminjanju imena in ID-ja bolnika bodite zelo previdni. Uporaba posebnih znakov
lahko na primer povzroči nenamerno podvajanje datoteke bolnika.

Neustrezna izbira podatkov za izvoz lahko prepreči ali zakasni zdravljenje bolnika, izbira
onemogočenih predmetov pa je samodejno preklicana.

Nastavitve platforme za klinične raziskave

Pri izvažanju podatkovnih nizov prek protokola DICOM za uporabo med kliničnimi raziskavi so
navedeni predmeti DICOM privzeto izvoženi in njihove izbire ni mogoče preklicati.
Anonimiziranje se samodejno izvede med izvažanjem v skladu s standardom RTOG.

Ponovno vzorčenje slikovnih podatkov

Med izvozom lokaliziranega podatkovnega niza se podatki o slikovnih točkah slike znova vzorčijo
na osnovi podatkov za lokalizacijo, da se pridobijo ortogonalne slike. To velja tudi za načrte
zdravljenja, kjer je referenčni niz drugačen od niza za poravnavo. V tem primeru se referenčni niz
znova vzorči v koordinatnem sistemu niza za poravnavo.
Ti podatki se razlikujejo od izvirnih uvoženih podatkov CT posnetka. Dobro premislite, kako želite
obdelati te podatke (npr. za določanje položaja bolnika).

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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Pogovorno okno za izbiro predmetov

Slika 219 

Komponenta Funkcija

Auto Anonymize Anonimizira ime bolnika in ID bolnika v možnosti Patient ID.

Reset Obnovi izvirno ime bolnika in ID bolnika v možnosti Patient ID. Po izvozu
to ni več mogoče.

Plan State Prikaže pogovorno okno Plan Status (glejte str. 284).

Select All Izbere vse predmete.

Deselect All Prekliče izbiro vseh predmetov.

IZVOZ
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12.3.5 Izvoz DICOM: parametri izvoza

Pogovorno okno Export Parameters

Slika 220 

Vsebina pogovornega okna

Komponenta Funkcija

Create subdirectories Ko je aktivirana ta funkcija, se izvoženi predmeti DICOM RT ne shra-
nijo v eno mapo, ampak v podimenike.

Course ID ID poteka se vnese samo, če je bila za izvoz izbrana platforma za iz-
voz Lantis/IMPAC.

Structures Če je aktivirana funkcija Include Isocenters as Points, se izocentri
izvozijo v predmetu DICOM RT Struct kot strukture.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Izvozi se odmerek točke izocentra, ki ga izračuna iPlan

RT Dose.
• Manual: Uporabnik lahko v Gy vnese lažen odmerek žarka. Ta

vrednost je zapisana v izvoženi datoteki DICOM.
• Altered: Odmerek žarka je izračunan v skladu z opisom v razdelku

str. 396. V določenih pogojih lahko pride do neskladnosti med
enojnim odmerkom žarka in 3D volumsko matriko odmerka.

Dose Rate:
• Defined: izvozi se hitrost odmerka, ki je bila izbrana v skupini

zdravljenja.
• Null: izvozi se hitrost odmerka 0.
• None: vrednost se ne izvozi.

DRRs

Za izvoz lahko izberete Treatment Beam Views in Setup Views. V
datoteke DDR lahko dodate tudi položaje lista/čeljusti.
To možnost lahko uporabite, če sistem drugega proizvajalca omogo-
ča ogled podatkov lista/čeljusti.

Če je na strani Export Parameters za vrednost odmerka žarka izbrana vrednost Actual,
Manual ali Altered, se na določeni točki izvožena vrednost razlikuje od vrednosti odmerka v
primerjavi z aplikacijo iPlan RT Dose ali z izpisom.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.6 Izvoz DICOM: zmanjševanje števila predmetov

Splošne informacije

Če število očrtanih predmetov presega omejitev, ki jo je postavil Brainlab, morate zmanjšati število
predmetov, ki jih želite izvoziti. To pogovorno okno se prikaže le, če presežete omejitev.

Pogovorno okno Reduce Objects

Slika 221 

Navodila za zmanjševanje števila predmetov

Koraki

1. Predmeti za izvoz so označeni s kljukico. Počistite kljukico pri predmetih, ki jih želite od-
straniti iz izvoza.

2. Ko je število predmetov zmanjšano na sprejemljivo število, se aktivira gumb Next.

3. Kliknite Next, da nadaljujete izvoz.

IZVOZ
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12.3.7 Izvoz DICOM: odobritev obrisa

Splošne informacije

Če morate za izvoz zmanjšati število točk obrisa na predmet, se prikaže to pogovorno okno. V
njem lahko preverite, ali so podatki obrisa še vedno dovolj točni.
To pogovorno okno se prikaže le, če ste kupili funkcijo DICOM RT Struct.

Obrise v nizih struktur RT lahko različni sistemi različno interpretirajo. Zato lahko pride do
neželene usmerjenosti ali poravnave, obračanja ali zrcaljenja obrisov na slikah. Zaradi
različnih algoritmov, ki predstavljajo obrise, se v sistemih lahko razlikujejo celo oblika in
volumen struktur. Zato morate po uvozu v sistem drugih proizvajalcev strukture natančno
preveriti.

Pogovorno okno Contour Approval

Slika 222 

Koraki

1. Na seznamu izberite interesno področje (očrtan predmet).

2.
S funkcijami v orodni vrstici na desni strani pogovornega okna prilagodite nastavitve po-
gleda slike (kontrast, faktor povečave, prikazano rezino itd.), da omogočite najboljšo vidlji-
vost ROI.

3. V pogledu slike lahko podatke obrisa zdaj pregledate s funkcijami, ki so opisane v razdel-
ku str. 383.

4. Če se želite pomakniti na naslednjo rezino z zmanjšanim obrisom, pritisnite Next Redu-
ced Contour.

OPOMBA: sporočilo v zgornjem levem kotu pogleda slike označuje, ali trenutna rezina slike
vsebuje zmanjšane obrise.
 

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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Funkcije za pregled obrisa

Komponenta Funkcija

Show Spy Glass

Ta funkcija omogoča neposredno primerjavo izvirnih in zmanjšanih
obrisov.

Show Original and Redu-
ced Izvirni in zmanjšani obrisi se prekrivajo.

Show Original Prikazani so samo izvirni obrisi.

Show Reduced Prikazani so samo zmanjšani obrisi.

Ko zmanjšate obrise (število točk obrisa), so manjši obrisi lahko bolj deformirani kot večji
predmeti ali pa celo povsem izginejo. Zato morate po uvozu v sistem drugih proizvajalcev
natančno preveriti pravilnost obrisov.

Brainlab shranjuje obrise z veliko natančnostjo. Zaradi omejitve v DCIM, lahko število točk
obrisa zmanjšate preden so zapisane v niz DICOM RT Structure Set. Zato morate po uvozu
v sistem drugih proizvajalcev natančno preveriti pravilnost obrisov.

Velikost izvoženih točk obrisa lahko presega število točk obrisa, ki jih sprejme sistem
drugega proizvajalca. To lahko povzroči neželeno deformacijo obrisov. Zato morate po
uvozu v sistem drugih proizvajalcev natančno preveriti pravilnost obrisov.

IZVOZ

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 383



12.3.8 Izvoz DICOM: nastavitve odmerka/DVH

Splošne informacije

To pogovorno okno se prikaže le pri polnem izvozu. V njem lahko določite, katera porazdelitev
odmerka in podatki DVH se izvozijo v DICOM.
Glejte str. 396.

Pogovorno okno Dose Export

Slika 223 

Komponente pogovornega okna

Komponenta Funkcija

Dose Region

V območju izberite podatke odmerka za izvoz:
• vse planirne tarčne volumne (PTV)
• vse planirne tarčne volumne (PTV) in kritične organe (OAR)
• vse orisane strukture
• celoten model (celotna vsebina načrta zdravljenja)

Dose Summation
Type

Določite lahko, ali se podatki izračunajo in izvozijo za:
• celoten načrt zdravljenja (Entire Plan),
• odmerek na predpisano porabo (Prescription),
• odmerek na žarek za zdravljenje (Beam).
Če izberete Beam, lahko pri večjem številu žarkov z velikimi volumni od-
merka zmanjka pomnilnika.

Export DVHs

Izberite potrditveno polje, da izberete spodnje predmete za izvoz:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Select Range Določite koordinate levo-desno (L in R), anteriorno-posteriorno (A in P) in
noge-glava (F in H), da določite obseg podatkov odmerka za izvoz.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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Komponenta Funkcija

Image Frame

Obseg podatkov za izvoz lahko določite tako, da postavite miško nad mo-
der okvir v enem od pogledov slike in prilagodite okvir.

• Pri določanju obsega odmerka lahko kot referenco uporabite trenutni iz-
ocenter (skupino zdravljenja).

• Z miško se lahko tudi pomikate po rezinah, ki so na voljo, in poiščete us-
trezno interesno področje.

• Z vrtilnim poljem Margin lahko prilagodite tudi rob za velikost okvirja.

Informacije o izvozu

Če pomnilnik, ki je potreben za izvoz odmerka, presega razpoložljivi pomnilnik, lahko pride do
težav. Prikaže se opozorilo, v katerem lahko prekličete operacijo ali nadaljujete:

Slika 224 

Če ciljni sistem ne more prebrati več kot eno frakcioniranje na načrt zdravljenja, se načrt
razdeli in programsko opremo lahko konfigurirate tako, da ustvari en načrt zdravljenja
DICOM RT za posamezni izocenter. Preverite, ali so bili po prenosu v ciljni sistem uvoženi
vsi načrti. Če nekateri načrti niso bili pravilno uvoženi, je prejeti odmerek morda premajhen
v primerjavi s predpisanim odmerkom. Pri posameznem načrtu je v imenu navedena
zaporedna številka in skupno število ravnin. Poleg tega je v datoteki DICOM seznam
referenčnih ravnin. Po potrebi prosite proizvajalca ciljnega sistema, da v izjavi o skladnosti
podjetja Brainlab preveri, kako uvede to funkcijo DICOM.

IZVOZ
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12.3.9 Izvoz DICOM: zaključevanje izvoza

Navodila za izvažanje

Ko v pogovornem oknu Object Selection izberete želene nastavitve, kliknite Export, da izvedete
izvoz.

Povzetek izvoza

Slika 225 
Ko je izvoz dokončan, je vsebina pogovornega okna Object Selection v tem pogovornem oknu
zatemnjena. To pomeni, da je bil izvoz uspešen.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.10 Izvoz v ExacTrac

Splošne informacije

Odobren načrt zdravljenja lahko izvozite in uporabite s sistemom za določanje položaja bolnika
Brainlab ExacTrac. Izvozite lahko samo odobrene načrte.
OPOMBA: po izvozu DICOM ste samodejno pozvani k izvozu ExacTrac (glejte str. 375).
 

Navodila za aktiviranje izvoza v ExacTrac

Koraki

1. V razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknite Export Wizard.

2. V pogovornem oknu Save Archives izberite Export to ExacTrac in kliknite Next.

Pogovorno okno povzetka

Slika 226 

Koraki

1. V drevesnem pogledu izberite nize slik in predmete, ki jih želite izvoziti.

2. Če želite samodejno anonimizirati ime in ID bolnika, kliknite Auto Anonymize.

3. Če si želite ogledati dnevniško datoteko z dodatnimi podatki o dokončanih korakih (glejte
str. 72), kliknite Logfile...

4. Če želite začeti izvoz, kliknite Export.

Omejitve izvoza

Izvozite lahko samo podatkovne nize z največjo dolžino posnetka 1.000 mm in z manj kot 400
rezinami.

IZVOZ

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 387



Varnostne opombe

Prepričati se morate, da so konfiguracije aparata (vključno z nastavitvami čeljusti, vendar
ne omejeno nanje) med različnimi lokacijami konfiguracij (npr. sistemom za načrtovanje
zdravljenja, sistemom za beleženje in potrditev in sistemom za posredovanje zdravljenja)
vedno sinhronizirane. Neusklajenost konfiguracije aparata, ki se uporablja za načrtovanje,
in konfiguracije aparata, ki se uporablja za zdravljenje, lahko povzroči nenamerno
zdravljenje ali ovire pri poteku kliničnega dela.

Barve v izvoženih nizih slik lahko odstopajo od izvirnih barv. Dva predmeta z različnimi
barvami lahko izvozite z isto barvo.

Da ne bi med zdravljenjem uporabili napačnega načrta zdravljenja, vedno preverite, da je
bil končni načrt za bolnika izvožen v ExacTrac, tako da preverite ime bolnika, ID, ime
izocentra in čas izvoza. Ustrezen načrt mora biti pred izvozom tudi vedno odobren.

Vedno odobrite končni načrt, tako da ga ni mogoče nenamerno spremeniti. Končni načrt
izvozite v sistem drugega proizvajalca ali ExacTrac takoj po odobritvi.

Nastavitve arhiva ExacTrac

Če želite prikazati nastavitve arhiva ExacTrac, izberite Export to ExacTrac in v čarovniku za
izvoz kliknite Settings:

Slika 227 

Komponenta Funkcija

Archive Name Spremenite lahko ime arhiva.

Data path Lokacija arhivskih datotek.

Close application after
successful export

Ko je ta funkcija aktivirana, se iPlan RT Dose po končanem izvozu
zapre.

Platform Prikazuje platformo za izvoz. Trenutno prikazuje samo ExacTrac.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa

388 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



12.3.11 Izvoz DICOM: klinična raziskava

Splošne informacije

Uredite lahko določene opisne podatke za klinično raziskavo.
Podatki, ki jih lahko izberete s posameznega spustnega seznama, temeljijo na podatkih, ki ste jih
vnesli na ustrezni platformi za klinično raziskavo (glejte str. 394).
Preostala polja lahko z ustreznimi podatki izpolnite ročno.

Navodila za aktiviranje izvoza DICOM za klinične raziskave

Koraki

1. V koraku Physicist’s Verification kliknite Export Wizard.

2. Izberite arhiv DICOM Export s platformo za izvoz ATC.

Pogovorno okno Clinical Trial

Slika 228 

Komponenta Funkcija

Name Ime, ki je dodeljeno sponzorju klinične raziskave.

Protocol ID Ustrezen ID protokola za trenutno klinično raziskavo.

Protocol Name Dodatni podatki o izbranem protokolu, kot so določeni v izbrani plat-
formi za klinično raziskavo (glejte str. 394).

Site ID ID lokacije klinike, kjer se izvaja raziskava.

Site Name Ime lokacije klinike, kjer se izvaja raziskava.

Case Number Številka primera za trenutno klinično raziskavo.

Submission type Stanje podatkov (Initial, Correction ali Final).

Coordinating Center Koordinacijska organizacija za klinično raziskavo.

IZVOZ
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12.3.12 Definicija arhiva DICOM

Splošne informacije

iPlan RT Dose podpira izvoz DICOM na lokalni disk in prek protokola DICOM Push v oddaljeni
arhiv, kot je PACS ali sistem »Record & Verify«.

Navodila za aktiviranje definicije arhiva

Koraki

1. V razdelku Export koraka Physicist’s Verification kliknite Export Wizard.

2. V pogovornem oknu kliknite New Archive.

3.

V prikazanem pogovornem oknu New Archive izberite eno od spodnjih možnosti:
• DICOM export to file system, da ustvarite arhiv za izvoz na trdi disk
• DICOM export to PACS via Network, da ustvarite arhiv za oddaljeni izvoz v sistem

PACS ali sistem »Record & Verify«.

DICOM: stran za izvoz na trdi disk

Slika 229 

Navodila za prilagajanje nastavitev DICOM: izvoz na trdi disk

Koraki

1. V polje Archive Name vnesite ustrezno ime za arhiv. Privzeto ime je DICOM Export.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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Koraki

2.
• V polje Data path ročno vnesite pot datoteke za podatke bolnika.
• Lahko pa tudi z gumbom Browse poiščete ustrezno lokalno pot.

3. V polje AET vnesite naziv entitete aplikacije, ki je v vaši kliniki določena za iPlan RT Do-
se. Za več informacij se obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju Brainlab.

4.

S spustnega seznama Platform izberite ustrezno datoteko platforme za izvoz.
Možnosti, ki so na voljo med izvozom DICOM, se rahlo razlikujejo glede na izbrano dato-
teko platforme za izvoz (glejte str. 393).
OPOMBA: pri izvozih za klinično raziskavo morate izbrati predhodno konfigurirano platfor-
mo za izvoz ATC, da prikličete pogovorno okno za klinično raziskavo. Glejte str. 394.
 

5. S spustnega seznama Archive for follow up export izberite ustrezno namestitev m3 za
polno integracijo m3.

6. Če želite preveriti, ali je pot veljavna, kliknite Test connection.

7. Kliknite OK, da se vrnete na stran čarovnika Save Archives, kjer lahko izvozite podatke v
ustrezen arhiv, kot je opisano v razdelku str. 376.

DICOM: stran za izvoz PACS

Slika 230 

Navodila za prilagajanje nastavitev DICOM: PACS

Koraki

1. V polje Archive Name vnesite ustrezno ime za arhiv. Privzeto ime je DICOM Network
Push.

2. V polji Server name or IP address in Server port number vnesite ustrezne podrobnosti.

3.
V polje Server AET vnesite naziv entitete aplikacije, ki je določena za strežnik PACS.
• Naziv entitete aplikacije razlikuje med malimi in velikimi črkami.
• Za več informacij se obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju Brainlab.

4. V polje Local AET for Query vnesite naziv entitete lokalne aplikacije za poizvedbo.

IZVOZ
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Koraki

5.
S spustnega seznama Platform izberite ustrezno datoteko platforme za izvoz.
Možnosti, ki so na voljo med izvozom DICOM, se rahlo razlikujejo glede na izbrano dato-
teko platforme za izvoz (glejte str. 393).

6. S spustnega seznama Archive for follow up export izberite ustrezno namestitev m3 za
polno integracijo m3.

7. Če želite preveriti, ali je pot veljavna, kliknite Test connection. V polje Timeout (s) vnesi-
te ustrezno časovno omejitev (v sekundah) za nastavitev povezave.

8. Kliknite OK, da se vrnete na stran čarovnika Save Archives, kjer lahko izvozite podatke v
ustrezen arhiv, kot je opisano v razdelku str. 376.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.13 Datotek platforme DICOM

Splošne informacije

Glede na predvideno nadaljnjo uporabo izvoženih podatkov DICOM v kliniki, strokovnjak za
podporo pri podjetju Brainlab v skladu z vašimi zahtevami vnaprej določi različne datoteke
platforme za izvoz.
• Možnosti, ki so na voljo med izvozom, se rahlo razlikujejo glede na konfigurirane nastavitve v

datoteki platforme za izvoz, ki je izbrana za trenutni arhiv (glejte str. 390).
• Iz varnostnih razlogov lahko datoteke platform za izvoz za načrte zdravljenja ureja samo

podpora podjetja Brainlab.
• Uporaba privzete platforme za izvoz lahko povzroči nepravilno zdravljenje.
• Vseeno pa lahko odgovorni zdravnik uredi datoteke platforme za klinične raziskave, kot je

opisano spodaj.

IZVOZ
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12.3.14 Nastavitve platforme za klinične raziskave

Splošne informacije

Vzorčne platforme za klinične raziskave so shranjene kot datoteke *.xml na mestu: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms.
• Za sponzorja klinične raziskave ustvarite ločeno datoteko platforme. Tako lahko vnaprej

določite standardne nastavitve (glejte spodnjo tabelo) za vse klinične raziskave določene vrste.
• Posamezne nastavitve za klinično raziskavo lahko med izvozom DICOM nato določite v

pogovornem oknu Clinical Trial (glejte str. 389).
OPOMBA: medtem ko datoteke platforme za izvoz DICOM postanejo neveljavne, če jih ureja
nepooblaščeno osebje, platforme za klinične raziskave niso zaščitene in jih lahko ureja uporabnik.
 

Ime oznake Vrsta vredno-
sti

Razlaga

SponsorName niz Sponzor klinične raziskave, npr. RTOG, NSABP, JCOG
itd.

CoordCenter niz Koordinacijsko središče za ocenjevanje klinične raziska-
ve.

SiteID naravno števi-
lo ID lokacije navede koordinacijsko središče.

SiteName niz Ime lokacije lahko vnesete v pogovorno okno Clinical
Trial med izvozom DICOM.

SubmissionType
»Correction«,
»Initial«, »Fi-
nal«

Vrsta predložitve.

ProtocolList
entries

naravno števi-
lo Skupno število vnosov, dodanih na seznam protokolov.

Protocol number naravno števi-
lo

Številka, dodeljena enemu vnosu seznama protokolov, ki
določa vrstni red prikaza na spustnem seznamu v pogo-
vornem oknu Clinical Trial.

Protocol/ID niz Kratek ID za ustrezen protokol klinične raziskave, npr.
RTOG0415.

Protocol/Name niz Dolg opis klinične raziskave.

Izvoz v obliki zapisa DICOM in v drugih oblikah zapisa
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12.3.15 Preverjanje rezultatov izvoza (DRR)

Splošne informacije

Za vsak izocenter sta izvoženi dve nastavitveni sliki v smeri 0 in 90°. Za vsak žarek je izvožena
tudi ena slika zornega kota žarka (BEV) z obrisi MLC in obrisi predmetov, odvisno od konfiguracije
v sistemu Physics Administration.
• Pri zdravljenjih IMRT slike BEV prikazujejo začetni položaj z obliko MLC, ki se ujema z obrisom

PTV.
• Pri dinamičnih lokih slika BEV prikazuje začetno polje MLC.

Podatke, ki so prikazani v izvoženih datotekah DRR (npr. ali je prikazana oblika radiološkega
MLC-ja ali oblika fizičnega predmeta), lahko konfigurirate v lastnostih RTPlan (glejte str. 160).

Segmentirane predmete je mogoče pravilno izvoziti v slike DICOM RT le, če sta širina in
višina slikovne točke nastavljeni na isto vrednost.

Izvožene datoteke DDR

Slika 231 

Določanje izvoza DRR

V lastnostih načrta zdravljenja (glejte str. 358) in lastnostih skupine zdravljenja (glejte str. 359)
lahko določite, ali se datoteke DRR izvozijo in kakšne podatke morajo te datoteke DRR vsebovati.
OPOMBA: upoštevajte, da lahko izvažanje dodatnih podatkov v datotekah DRR vpliva na
ujemanje vzorca med nadaljnjo nastavitvijo zdravljenja.
 

Preberite Uporabniški priročnik za programsko opremo, Physics Administration 4.5.

Segmentacija predmetov temelji na manjši ločljivosti kot pri izvirnih nizih slik. Zato obrisi
predmetov morda ne bodo tako točni kot prikazano tkivo. Strukture, predvsem izocentri, so
vključeni samo za orientacijo. Obrisov ali oblik MLC-ja ne uporabljajte za določanje
položaja bolnika.

IZVOZ
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12.4 Več o izvozu: odmerek za zdravljenje v načrtu
DICOM RT

Splošne informacije

Ko je predpisovanje odmerka končano, lahko odmerek izvozite. Izvoženi način zdravljenja vsebuje
podatke o načrtu zdravljenja, npr. gantrij linearnega pospeševalnika, položaj kolimatorja, oblike
večlistnega kolimatorja, oblike MLC, monitorske enote itd. Izvožene vrednosti za predpisan
odmerek so odvisne od tega, ali:
• Je odmerek predpisan samo za en PTV – v tem primeru je predpisana vrednost enaka dejanski

vrednosti.
• Zdravljenje vključuje več predpisanih odmerkov za več planirnih tarčnih volumnov (PTV). Ti

predpisani odmerki vplivajo drug na drugega.

Primer obravnave dveh planirnih tarčnih volumnov

V spodnjem primeru en žarek volumna PTV 1 seka PTV 2 in doda večji del odmerka
predpisanemu odmerku za PTV 2.

Slika 232 
To vpliva na vrednosti izvoženega odmerka:
• Kot je prikazano zgoraj, se odmerki enega žarka za PTV 2 ne ujemajo s predpisanim

odmerkom 75 Gy za izocenter. Razliko 15 Gy doda en žarek volumna PTV 1, ki seka PTV 2.
• Pri izvažanju tega načrta v sistem R&V bi odmerek enega žarka, pomnožen s frakcijami, znašal

60 Gy za PTV 2.
Da bi odpravili to odstopanje v primerjavi z izvirnim predpisanim odmerkom, iPlan RT Dose med
izvozom izračuna faktor ter popravi odmerek enega žarka in tako tudi skupni predpisani odmerek
za sistem R&V. Vrednosti MU ostanejo nespremenjene.
Vzorčne vrednosti štirih žarkov, ki obsevajo PTV 2 in na katere vpliva žarek volumna PTV 1 z
vrednostjo 10 Gy:

Žarki Frakcije Predpisan odmerek/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

Več o izvozu: odmerek za zdravljenje v načrtu DICOM RT
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Vrednosti po izvozu v sistem R&V:

Žarki Frakcije Predpisan odmerek/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Izvoz v aplikacije drugih proizvajalcev

Ker nekatere aplikacije drugih proizvajalcev ne pričakujejo več kot enega frakcioniranja na en
načrt, lahko iPlan RT Dose razdeli vsebino načrta zdravljenja za izvoz. V nasprotju s prejšnjimi
različicami aplikacije iPlan RT Dose se razdelitev privzetega načina ne izvaja več na skupino
zdravljenja/izocenter, ampak na predpisan odmerek. Vsak izvožen načrt zdravljenja zdaj vsebuje
eno frakcioniranje in vse povezane žarke (ne glede na skupino zdravljenja/izocenter, v katerega
spadajo). Zaradi združljivosti s starejšimi različicami je s platformo za izvoz še vedno mogoče
konfigurirati razdelitev načrta na skupino zdravljenja. Za več informacij se obrnite na podporo
podjetja Brainlab.

IZVOZ
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12.5 Izvoz Varian MLC

Splošne informacije

Če podatkov MLC-ja prek protokola DICOM ni mogoče poslati v sistem »Record & Verify«, lahko v
koraku za načrtovanje zdravljenja s funkcijo Create Varian MLC file(s) zapišete podatke MLC-ja v
vnaprej določen imenik na trdem disku delovne postaje.
Ustrezne datoteke lahko nato ročno shranite na nosilec podatkov, tako da so na voljo v delovni
postaji Novalis oz. delovni postaji MLC-ja.

Če uporabljate datoteke Varian MLC z žarki/loki MU, se zapiše samo ena datoteka MLC. To
datoteko morate uporabiti za vse dele žarka! Za IMRT z razdeljenim poljem se zapišejo
ločene datoteke; ena za vse dele posameznega podpolja IMRT.

Če uporabljate datoteke Varian MLC, vedno preverite, ali ste uporabili pravo datoteko MLC
za ustrezen žarek/lok. Prepričajte se, da sta imeni žarka in loka enolični in jasno
prepoznavni! Imeni žarka in loka imata lahko največ 20 znakov. Daljša imena niso zapisana
v datoteke Varian MLC in jih je treba pred izvozom datoteke MLC skrajšati. Datotek Varian
MLC ne spreminjajte ročno, da ne pomešate različnih žarkov ali lokov.

Podjetje Brainlab priporoča, da bolnišnica pripravi in kot del zagotavljanja kakovosti za
posameznega bolnika omogoči kontrolni seznam, ki zagotavlja naslednje:
• uporabo ustrezne datoteke Varian MLC;
• uporabo ustreznih žarkov in lokov;
• uporabo datoteke MLC, ki ustreza končnemu odobrenemu načrtu zdravljenja.

Vedno se prepričajte, da izvažate datoteke MLC Varian, ki so v skladu z odobrenim načrtom
DICOM.

Ustvarjanje datotek Varian MLC

Koraki

1. Na seznamu v območju s funkcijami v koraku Treatment Planning izberite RTPlan.

2. Kliknite Create Varian MLC file(s), da izvozite ustrezne datoteke.

3.

Če so izvožene datoteke uspešno ustvarjene, se prikaže ustrezno sporočilo.

4. Kliknite OK, da potrdite sporočilo.

Izvoz Varian MLC
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13 TISKANJE PODATKOV O
ZDRAVLJENJU

13.1 Ustvarjanje tiskanega gradiva

Splošne informacije

Ko je načrt zdravljenja dokončan, ga lahko natisnete z gumbom Print v orodni vrstici.
• Na seznamu lahko izberete dokumente, ki jih želite natisniti.
• Ogledate si lahko predogled dokumentov in dokumente shranite v obliki PDF.
• Konfigurirate lahko vsebino dokumentov.
• Določite lahko tudi ciljni nameščevalnik, s katerim ustvarite prosojnice za kranialna zdravljenja.

Postopek aktivacije funkcije tiskanja

Korak

Kliknite gumb Print, da odprete pogovorno okno za tiskanje.

TISKANJE PODATKOV O ZDRAVLJENJU
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Pogovorno okno za tiskanje

Slika 233 

Vsebina pogovornega okna za tiskanje

Št. Komponenta

① Predogled tiskanja

② Izbira ciljnega nameščevalnika

③ Seznam za izbiro dokumentov

④ Funkcije za ustvarjanje vsebine

⑤ Funkcija za upravljanje tiskalnika

Varnostne opombe

Preden se informacije, ki jih vsebujejo poročila o načrtu zdravljenja, uporabijo za
radioterapevtsko zdravljenje, jih mora odobriti ustrezno usposobljena oseba.

Vse natisnjene koordinate so veljavne samo z združljivimi sistemi za namestitev (glejte str.
20).

Ustvarjanje tiskanega gradiva
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13.1.1 Predogled dokumentov

Postopek predogleda dokumenta

Koraki

1.

Imena dokumentov, ki so na voljo, so prikazana na seznamu Select Documents.

2.

Če si želite ogledati dokument v območju za predogled tiskanja, kliknite njegovo ime na
seznamu.

Razpoložljivi dokumenti

Slika 234 
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Pogoji za prosojnice ciljnega nameščevalnika

Dokumenta TaPo Overlays ni mogoče izdelati, če:
• umerjen tiskalnik ni na voljo,
• načrt zdravljenja ne vključuje lokaliziranega kranialnega podatkovnega niza,
• načrt zdravljenja ni bil odobren.

Postopek izbire ciljnega nameščevalnika

Če želite ustvariti primerne prosojnice za lokalna kranialna zdravljenja, izberite ustrezni ciljni
nameščevalnik.

Slika 235 
• Ciljni nameščevalniki, ki so na voljo na seznamu, se razlikujejo glede na konfiguracijo sistema

ter model ciljnega nameščevalnika, ki ga uporabljate v kliniki.
• Vsebina pridobljene prosojnice ciljnega nameščevalnika je lahko različna, odvisno od izbire, ki

jo opravite tukaj.

Preverite nastavitve profila naprave z dodatnim preverjanjem svetlobnega polja za vsak
izpis ciljnega nameščevalnika.

Če se za določanje položaja bolnika uporabljajo prosojnice ciljnega nameščevalnika, je
treba za zdravljenje uporabiti povezan načrt zdravljenja iPlan RT in načrt zdravljenja ne
sme biti spremenjen s katerim koli drugim sistemom za načrtovanje zdravljenja.

Ustvarjanje tiskanega gradiva
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13.1.2 Tiskanje dokumentov zdravljenja

Splošne informacije

Če ste zadovoljni s konfiguracijo posameznega dokumenta (glejte str. 405), lahko natisnete
dokumente zdravljenja.
OPOMBA: prosojnic ciljnega nameščevalnika ni mogoče natisniti, dokler niso izpolnjeni pogoji,
opisani v razdelku str. 402.
 

Postopek izbire tiskalnika

Za vsak dokument lahko določite drug tiskalnik, npr. brizgalni tiskalnik za prosojnice ciljnega
nameščevalnika ali laserski tiskalnik za podatke o zdravljenju.
Če želite določiti tiskalnik, kliknite ime tiskalnika poleg dokumenta in izberite ustrezni tiskalnik.

Postopek tiskanja dokumentov

Koraki

1. Označite potrditveno polje za posamezen dokument, ki ga želite natisniti. Izberete lahko
več dokumentov.

2. Kliknite Print Selection.

Natančno preverite, ali se mreža natisnjene prosojnice ujema z mrežami ciljnega
nameščevalnika ali plošč nosilca.

Merske enote

Vsa števila v programu iPlan so podana v merskih enotah. Če enota ni posebej navedena, se
predvideva, da je vrednost podana v milimetrih.
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13.1.3 Izvažanje dokumentov zdravljenja

Splošne informacije

Dokumente lahko izvažate neposredno na določeno mesto, ki ga potrdite v pogovornem oknu
Export To. Spremenite lahko tudi imena datotek izbranih dokumentov.

Slika 236 
Nekateri sistemi R&V lahko te dokumente zdravljenja samodejno uvozijo. Za podrobnosti se
obrnite na izdelovalca sistemov R&V.

Ustvarjanje tiskanega gradiva
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13.2 Konfiguriranje dokumentov

Postopek konfiguracije dokumentov za tiskanje

Korak

Če želite konfigurirati dokumente za tiskanje, v območju s funkcijami na zaslonu Print kliknite
Configure Documents.

Pogovorno okno za konfiguracijo dokumentov

Slika 237 
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13.2.1 Konfiguriranje prosojnic ciljnega nameščevalnika

Postopek konfiguracije prosojnic ciljnega nameščevalnika

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek TaPo Overlays.

Zavihek TaPo Overlays

Slika 238 

Komponenta Funkcija

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Če načrt zdravljenja vključuje več izocentrov, se ti natisnejo skupaj
na isti list prosojnice.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Vsak izocenter v načrtu zdravljenja se natisne na ločen list prosojni-
ce.

Paper Size
Privzeta vrednost je A4. Če želite uporabiti druge velikosti papirja, se
za konfiguracijo obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju
Brainlab.

Konfiguriranje dokumentov
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13.2.2 Konfiguriranje dokumentov PDF z grafi DVH

Postopek konfiguracije dokumentov PDF z grafi DVH

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek DVH Graphs.
Izdelate lahko dokument PDF s histogrami volumnov odmerkov za predmete zdravljenja (npr.
PTV-je in OAR-je).

Zavihek DVH Graphs

Slika 239 

Komponenta Funkcija

One Image per Page Vsak graf DVH se natisne na svojo stran.

Four Images per Page Na vsako stran se natisnejo štirje grafi DVH.

Separate chart per object Za vsak predmet se ustvari ločen graf DVH.

A chart with all objects Za vse predmete se ustvari enoten graf DVH.
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13.2.3 Konfiguriranje dokumentov PDF s porazdelitvijo odmerka

Postopek konfiguracije dokumentov PDF s porazdelitvijo odmerka

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek Dose Distribution.
Izdelate lahko dokument PDF, ki vključuje npr. izodozne linije, podatke o pragih in poglede rezin
za predmete zdravljenja.

Zavihek Dose Distribution

Slika 240 

Vsebina pogovornega okna

Komponenta Funkcija

Orientation Selection Izberite usmeritev rezine za tiskanje.

Slices Selection

Izberite:
• All Slices.
• Every other slice.
• PTV in določen rob.
• Če želite za tiskanje izbrati določene rezine, uporabite možnost Ma-

nual selection.
• Poleg tega se lahko pomikate po rezinah, tako da premaknete kaza-

lec miške v območje za predogled rezine, pritisnete in zadržite levo
tipko miške ter premikate kazalec levo ali desno.

Zoom
Stopnja povečave za podatke o porazdelitvi odmerka.
• Whole Slice: celotna rezina.
• PTVs + Margin: rob približevanja okoli PTV-ja.

Page Layout
Funkciji za tiskanje podatkov o porazdelitvi odmerka:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Konfiguriranje dokumentov
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Komponenta Funkcija

Other Options

• Show Isodose Legend: omogoča aktivacijo legende za izodozne in-
formacije.

• Hide tissue information: omogoča prikaz območja zdravljenja kot
osnutek brez informacij o tkivu.

• Show the Overview only: omogoča samo prikaz pregleda v doku-
mentu PDF.
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13.2.4 Konfiguriranje dokumentov PDF s pogledi z zornega kota žarka

Postopek konfiguracije dokumentov PDF s pogledi z zornega kota žarka

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek BEV.
Izdelate lahko dokument PDF, ki ponazarja trenutni pogled z zornim kotom žarka za vsak
načrtovani element zdravljenja. Izpis v primeru zdravljenja IMRT vključuje tudi diagrame pretoka.

Zavihek BEV

Slika 241 

Komponenta Funkcija

Page Layout
Funkciji za tiskanje podatkov pogleda z zornega kota žarka:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Določite lahko ustrezno razdaljo med virom in sliko v milimetrih. To
velja za slike BEV in slike z diagrami pretoka.

Konfiguriranje dokumentov
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13.2.5 Konfiguriranje dokumentov PDF z DRR-ji

Postopek konfiguracije dokumentov PDF z DRR-ji

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek DRRs.
Izdelate lahko dokument PDF z DRR-jem za vsak načrtovani element zdravljenja. Postopek
nameščanja z DRR-ji v izbrani zdravstveni ustanovi je treba preveriti pred klinično uporabo.
Vsebino DRR-jev lahko konfigurirate v pogovornem oknu RTPlan Properties. Glejte str. 358.

Zavihek DRRs

Slika 242 

Komponenta Funkcija

Paper Size
Privzeta vrednost je A4. Če želite uporabiti druge velikosti papirja, se
za konfiguracijo obrnite na strokovnjaka za podporo pri podjetju
Brainlab.

Page Layout
Za tiskanje DRR-jev lahko uporabite:
• One Image per Page ali
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Določite lahko usmerjenost DRR-jev za tiskanje: Beam Shots ali
• Setup Shots.

Spreminjanje velikosti izpisov DRR se ne ujema s spreminjanjem dejanske rentgenske
slike. Za dejansko spreminjanje velikosti izvozite DRR s funkcijo DICOM RT.
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13.2.6 Konfiguracija položaja bolnika

Konfiguracija položaja bolnika

V pogovornem oknu Configure Documents izberite zavihek Patient Positioning.
Izdelate lahko dokument PDF, ki ponazarja položaj bolnika glede na mizo in gantrij. Pri zdravljenju
z loki modelni izpis bolnika kaže začetni in končni položaj bolnika glede na gantrij za lok.
Podjetje Brainlab predlaga, da dejanski položaj bolnika potrdite kot načrtovani položaj bolnika,
npr. z odobritvijo na izpisu.

Zavihek Patient Positioning

Slika 243 

Komponenta Funkcija

Page Layout
Za tiskanje položajev bolnika lahko uporabite:
• One Image per Page ali
• Four Images per Page.

Konfiguriranje dokumentov
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13.3 Shranjevanje dokumentov zdravljenja

Splošne informacije

S funkcijo Save Selection na zaslonu Print lahko shranite dokumente, ki ste jih aktivirali (v
ustreznem potrditvenem polju je prikazana kljukica).
Privzeto mesto za shranjevanje je trenutna mapa za načrt zdravljenja v postaji za načrtovanje.
Dokumente zdravljenja lahko po potrebi shranite tudi v drugo mapo.
Ob zaprtju programa se dokumenti, ki niso bili shranjeni s funkcijo Save, samodejno izbrišejo.
Prosojnic TaPo ni mogoče shraniti zaradi varnostnih razlogov (za zagotavljanje tiskanja z
umerjenim tiskalnikom).

Shranjevanje dokumentov

Koraki

1. Označite potrditveno polje za posamezen dokument, ki ga želite shraniti.

2.

Kliknite Save Selection. Prikaže se pogovorno okno Save Files.

3. Če želite, lahko spremenite privzeta imena izhodnih datotek PDF.

TISKANJE PODATKOV O ZDRAVLJENJU

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 413



Koraki

4.

Če želite spremeniti izhodni imenik, kliknite Browse. Izberite novo mesto v prikazanem
datotečnem imeniku:

5. Kliknite OK, da shranite izbrane dokumente PDF na ustrezno mesto.

Shranjevanje dokumentov zdravljenja
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13.4 Upravljanje tiskalnikov

Splošne informacije

Funkcija Manage Printers na zaslonu Print omogoča prikaz in umerjanje razpoložljivih
tiskalnikov.

Slika 244 

Razpoložljivi tiskalniki

Vsi tiskalniki, ki so na voljo v postaji za načrtovanje, so navedeni v osrednjem delu pogovornega
okna.

Slika 245 

Možnosti

Če želite onemogočiti tiskalnik na seznamu, izberite ustrezen vnos na seznamu in kliknite Disa-
ble.

Če želite onemogočeni tiskalnik znova omogočiti, ga izberite na seznamu in kliknite Enable.

Postopek nastavitve robov

Koraki

1. Če s privzeto nastavljenimi robovi tiskalnika ne dosežete želenih rezultatov tiskanja, lahko
v poljih razdelka Margins [mm] navedete ustrezne robove tiskalnika v milimetrih.

2. Če pritisnete Save, se nastavitve robov shranijo.
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Postopek aktivacije umerjanja tiskalnika

Če želite zagotoviti pravilno tiskanje prosojnic ciljnega nameščevalnika, je treba izbrani tiskalnik
ustrezno umeriti. Ostale dokumente (glejte str. 401) lahko natisnete s tiskalnikom, ki ni umerjen.
Če želite aktivirati umerjanje tiskalnika, izberite ustrezni tiskalnik na seznamu in kliknite Calibrate.

Pogovorno okno Calibration

Slika 246 

Postopek umerjanja tiskalnika

Koraki

1.
V pogovornem oknu za umerjanje kliknite Print Grid.
Izbrani tiskalnik natisne mrežo s koordinatama x in y.

2.
Z merilom izmerite celotno dolžino koordinat x in y na izpisu.
Dejanska dolžina v posameznem primeru se lahko razlikuje od dolžine, prikazane na izpi-
su. Namen umerjanja tiskalnika je odpravljanje te neskladnosti.

3.
Vnesite izmerjeno vrednost za koordinati x in y v ustrezno polje.
Posamezno vrednost, ki jo vnesete, pomnožite z 10 (npr. 179,5 mm je treba vnesti kot
1795).

4. Kliknite Verify, da tiskalnik natisne posodobljeno mrežo s koordinatama x in y.

5.
Z merilom znova izmerite celotno dolžino koordinat x in y na izpisu.
Dejanska izmerjena dolžina in dolžina, prikazana na izpisu, se morata ujemati.

6.

• Če se dejanska izmerjena dolžina in dolžina, prikazana na izpisu, ujemata, kliknite Ac-
cept, da dokončate postopek umerjanja.

• V nasprotnem primeru kliknite Print Grid in ponavljajte postopek, dokler se vrednosti
ne ujemata.

Upravljanje tiskalnikov
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Rezultat umerjanja

Slika 247 
Po uspešno dokončanem postopku umerjanja je tiskalnik na seznamu tiskalnikov označen kot
umerjen.
Za tiskanje dokumentov zdravljenja je mogoče umeriti več tiskalnikov.
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Upravljanje tiskalnikov
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Kaj je prilagodljiva radioterapija?

Splošne informacije

Prilagodljiva radioterapija je pristop k zdravljenju, ki lahko izboljša načrt zdravljenja, saj med
terapijo sledi spremembam v organih bolnika in pri bolniku samem. To so lahko spremembe v
volumnu in mestu predmeta zaradi namestitve bolnika, pridobivanja ali izgube teže ali kot odziv na
zdravljenje. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive je orodje za odločanje, na voljo v programski opremi iPlan RT. Upravljati ga je
mogoče samo s programoma iPlan RT in iPlan RT Image. Ne uporablja se za ponovno
načrtovanje.
iPlan RT Adaptive vam je v pomoč, ko se morate odločiti, ali je treba načrt spremeniti, da
izboljšate zdravljenje bolnika, ali je ta še vedno veljaven. Odločitev temelji na dodatnih CT
posnetkih s stožčastim snopom ali dodatnih CT posnetkih za načrtovanje. Omogoča pripravo
načrta za preprosto in hitro vnovično načrtovanje v programu iPlan RT Dose.
Začetna točka je izvirni načrt zdravljenja, ki se trenutno uporablja za zdravljenje bolnika. Po
posamezni frakciji (ali ko je na voljo nov posnetek – CT s stožčastim snopom ali CT) se nov
podatkovni niz doda izvirnemu načrtu. Podatkovni nizi se združijo – togo in elastično – in predmeti
se samodejno prenesejo v nov podatkovni niz.
Zdravnik/fizik lahko zdaj opravi pregled na osnovi novih obrisov in prekrivanja odmerka glede na
izvirno porazdelitev odmerka (izračunanega za izvirni načrt) ter se odloči, ali je načrt še vedno
veljaven.

Skupni programski vmesnik

iPlan RT Adaptive uporablja isti uporabniški vmesnik in splošne funkcije grafičnega
uporabniškega vmesnika kot iPlan RT in iPlan RT Image.
Splošne funkcije vključujejo:
• nalaganje zapisov in podatkov o bolniku
• standardne funkcije za obdelavo slik

Potek dela v programu iPlan RT Adaptive

Standardni potek dela v programu iPlan RT Adaptive je dodajanje novih ali dodatnih podatkovnih
nizov, ko so ti na voljo oz. ko je to potrebno:

Koraki

1. Naložite načrt zdravljenja.

2. Uvozite dodatne podatkovne nize (CT posnetke s stožčastim snopom ali dodatne CT po-
snetke za načrtovanje).

3. Izvedite zlitje slik, da postavite podatkovne nize v isti referenčni okvir.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Koraki

4.

Izvedite morfiranje predmeta. iPlan RT Adaptive poišče novejše nize slik predmetov za
načrtovanje, ki so določeni v drugih združenih nizih. Določite lahko pare predmetov, lahko
pa tudi prenesete predmete iz enega niza v drugega, neodvisno od datuma posnetka. To
je elastična deformacija.

5. Po potrebi prilagodite predmet. Tako lahko prilagodite morfirane predmete s standardnimi
orodji za obdelavo predmetov.

6. Preglejte fizične spremembe na predmetih in premislite, ali je izvirna porazdelitev odmer-
kov zadovoljiva.

7. Odločite se, ali želite slediti izvirnemu načinu zdravljenja ali pripraviti podatke za ponovno
načrtovanje s programom iPlan RT Dose.

Načrtov, ki jih shranite s programom iPlan RT Adaptive, ne morete naložiti s programom
iPlan RT Dose, dokler jih pripravljate za ponovno načrtovanje.

Kaj je prilagodljiva radioterapija?
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14.2 Ogled in uvažanje podatkov

Splošne informacije

V koraku View and Import si lahko ogledate načrt zdravljenja in uvozite novejše podatkovne nize.

Glavni zaslon

Slika 248 

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.1 Dodajanje dodatnih slikovnih nizov

Splošne informacije

V načrt zdravljenja lahko uvozite novejše nize slik bolnika. Dodate lahko samo podatke CT
posnetka.
Preden obstoječemu načrtu zdravljenja dodate nove nize slik, preverite, ali je naložen načrt
zdravljenja namenjen istemu bolniku kot novi slikovni nizi in ali je bil naložen pravi načrt.

Varnostne opombe

Kakovost CT posnetkov s stožčastim snopom lahko zelo niha. Preverite, ali so vsi
pomembni podatki pravilno prikazani, in v primeru, da kakovost slike (obseg ali kontrast) ni
zadovoljiva, znova slikajte bolnika, tega posnetka pa ne uporabljajte za ponovno
preverjanje veljavnosti načrta.

iPlan RT lahko prikazuje samo podatke o vrednosti Hounsfieldove enote na slikovno točko,
ki jo je izračunal in izvozil skener. Pri interpretaciji teh podatkov bodite previdni in
preverite, ali so podatki pravilni, npr. da podatki CT posnetka s stožčastim snopom ali
podatki rotacijske angiografije ne vsebujejo dejanskih vrednosti Hounsfieldove enote! Če
med uvažanjem ni bila izbrana prava podmodalnost/modalnost, programska oprema ne
more razlikovati med pravimi vrednostmi Hounsfieldove enote in sivimi vrednostmi.

Preden obstoječemu načrtu zdravljenja dodate nove nize slik, preverite, ali je naložen načrt
zdravljenja namenjen istemu bolniku kot novi slikovni nizi in ali je bil naložen pravi načrt.

Vedno preverite, ali so podatki za načrtovanje zdravljenja ustrezni, tj. ali so vsi pomembni
podatki vidni, podatkovni nizi pa niso popačeni.

Natančno preglejte strukture, ki ste jih uvozili iz sistemov za načrtovanje drugih proizvajalcev ali jih
vanje izvozili. Zaradi narave standarda DICOM se lahko nekatere strukture med prenosom
prilagodijo ali so nenamerno spremenjene, saj si različni ponudniki sistema TPS različno razlagajo
standard DICOM.

Navodila za uvažanje podatkovnih nizov

Koraki

1.

Kliknite Add Data ...

2. Vnesite pravo modalnost, podmodalnost in usmeritev modalnosti, tako da v pogovornem
oknu Set Selection pritisnete Orientation (str. 424).

Ogled in uvažanje podatkov
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Koraki

3.

Ko naložite izbran arhiv, se morate odločiti, ali želite dodati nove podatke trenutnim podat-
kom bolnika.

• Če želite nove podatke dodati trenutnim podatkom bolnika, kliknite Yes.
• Če želite prekiniti uvažanje novih podatkov, kliknite Cancel.

OPOMBA: za arhiv DICOM in možnosti uvoza glejte Uporabniški priročnik za klinične
postopke, iPlan RT Image.
 

Med uvažanjem podatkov DICOM preverite, ali je program iPlan RT Adaptive pravilno
interpretiral vse splošne podatke DICOM (npr. modalnost, ime bolnika, datum rojstva) in ali
so bili podatki, ki jih je poslal skener, pravilni.

Ne pozabite vnesti podmodalnosti za vse posnetke.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Spreminjanje usmerjenosti slike med uvozom

Navodila za prikaz pogovornega okna za usmerjenost

Za ogled pogovornega okna Orientation v pogovornem oknu Set Selection kliknite
Orientation ...

Pogovorno okno za usmerjenost

Slika 249 

Navodila za spreminjanje usmerjenosti slike

Za pravilen prikaz podatkov (npr. Hounsfieldovih enot) morata biti izbrani prava modalnost in
podmodalnost slikanja.

Navodila za vnašanje modalnosti in podmodalnosti

Podatke za možnosti Modality in Submodality lahko vnesete v tem pogovornem oknu ali v
atributih načrta zdravljenja v programu iPlan RT Dose.
Ne pozabite vnesti stožčastega snopa za podmodalnost za CT posnetke s stožčastim snopom.

Varnostne opombe

Preverite, ali je v skenerju vnesena pravilna usmerjenost za bolnika.

Vsaka sprememba usmerjenosti je zabeležena v komentarju niza in dnevniški datoteki.

Preverite, ali sta bili izbrani prava modalnost in podmodalnost.

Ogled in uvažanje podatkov
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Zavedati se morate, da CT posnetki s stožčastim snopom ne vsebujejo dejanskih vrednosti
Hounsfieldovih enot in da je izračun odmerkov lahko napačen.

Razpoložljive funkcije usmerjenosti

Če ste slikali bolnika, vendar je upravljavec skenerja uporabil napačno usmerjenost ali vnesel
napačno modalnost, lahko s temi funkcijami popravite usmerjenost in modalnost slike.
Upoštevajte, da nekateri skenerji in oblike zapisa zdravstvenih informacij v glavi slike ne
vključujejo podatkov o usmerjenosti slike.

Komponenta Funkcija

Browsing ima-
ges

Po rezinah v pogledu rekonstrukcije slike lahko brskate v naraščajočem ali pa-
dajočem vrstnem redu, dokler ne najdete ustrezne slike. Lahko:
• Uporabite kolesce miške in se po razpoložljivih slikovnih podatkih pomikajte

po eno rezino.
• Uporabite kolesce miške in pritisnite tipko Shift na tipkovnici ter se po razpo-

ložljivih slikovnih podatkih pomikajte po skupinah.
• Uporabite puščici gor in dol na tipkovnici in se pomikajte naprej ali nazaj po

eno rezino.
• Uporabite tipki Pg Up in Pg Dn na tipkovnici in se po razpoložljivih slikovnih

podatkih pomikajte naprej ali nazaj.

Flip A-P Obrnite izbrano sliko v te smeri:
• A-P (anteriorno-posteriorno)
• H-F (glava-noga)
• L-R (levo-desno)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Zasukajte izbrano sliko v te smeri:
• A-P (anteriorno-posteriorno)
• H-F (glava-noga)
• L-R (levo-desno)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Omogoča preklic zadnje spremembe.

Reset Ponastavi vse spremembe.

Modality Tukaj lahko izberete modalnost podatkovnega niza posnetka, če ni že vnaprej
določena na skenerju.

Submodality

Izberete lahko ustrezno podmodalnost za trenutno modalnost, če ni že vnaprej
določena na skenerju:
• Angio
• Contrast
• CB = stožčasti snop

Patient Orienta-
tion

• Če usmerjenost na skenerju še ni bila določena, za usmerjenost bolnika lah-
ko izberete Prone, Supine, Decubitus Left, ali Decubitus Right.

• Če je bila samodejno določena možnost Unknown, pred nadaljevanjem pre-
verite, ali je izbrana prava možnost za slikovne podatke.

Scan direction
• Za smer slikanja izberite Head first ali Feet first.
• Če je bila samodejno določena možnost Unknown, pred nadaljevanjem pre-

verite, ali je izbrana prava možnost za slikovne podatke.

Image Type
• Za smer vrste slike izberite Axial, Coronal, Sagittal ali Unknown.
• Če je bila samodejno določena možnost Unknown, pred nadaljevanjem pre-

verite, ali je izbrana prava možnost za slikovne podatke.

Series com-
ment Oglejte si komentarje, ki jih je vnesel upravljavec skenerja.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Varnostne opombe

Natančno preverite oznako slike (levo-desno, anteriorno-posteriorno in glava-noge). Če ste
prepričani, da je treba popraviti usmerjenost bolnika, uporabljajte samo gumbe za
obračanje. Kliknite OK, da preverite pravilnost določene usmerjenosti.

Ogled in uvažanje podatkov
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14.3 Združevanje slik

Splošne informacije

Image Fusion vam omogoča zlitje slikovnih nizov izvirnega načrta zdravljenja z novejšimi
uvoženimi podatki. Tako so vsi podatkovni nizi v istem referenčnem okvirju za primerjavo
predmetov in prekrivanje odmerkov.
Zelo pomembno je, da za določanje položaja bolnika za zdravljenje izvedete enako zlitje kot v
rešitvi IGRT.
Priporočljivo je, da vse dodatne podatkovne nize (CT ali CT posnetke s stožčastim snopom)
združite z referenčnim nizom izvirnega načrta.
Prvi korak v algoritmu za zlitje je zaznavanje začetnega položaja. To se naredi z zlitjem
ravnovesnih točk slike. Naslednji korak je zlitje na grobi mreži. Če ste zlitje izvedli ročno, algoritem
za zlitje preskoči prvi korak.

Položaj prikazanega odmerka je odvisen od togega združevanja slik. Za smiseln prikaz
odmerka se prepričajte, da togo zlitje slik ustreza združevanju, ki ste ga izvedli za
namestitev bolnika za zdravljenje.

Postavitev glavnega zaslona

②

①
③

④

⑤
⑥

Slika 250 

Območje načrtovanja

Poleg funkcij, ki so na voljo v pogledih za načrtovanje in v orodni vrstici (glejte str. 49), so v
območju za načrtovanje na voljo tudi spodnje možnosti.

Št. Komponenta Funkcija

① Spyglass S pogledom teleskopa lahko preverite natančnost, ko je zlitje
slik dokončano.

② Blue/amber Da bi lažje razlikovali med slikovnimi nizi za zlitje, pogledi re-
zin prikazujejo en niz v modri in drugega v rumeni barvi.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Št. Komponenta Funkcija

③ Fusion pair list

Na vrhu območja s funkcijami so navedeni pari nizov slik.
• New ... lahko uporabite za določanje novih parov zlitja ali

spreminjanje obstoječih (glejte str. 429).
• Reset lahko uporabite za razveljavitev dokončanega zdru-

ževanja slik.

④ Blue/Amber S temi funkcijami lahko prilagodite nastavitve modre/rumene
barve za napreden slikovni prikaz (glejte str. 431).

⑤ Manual Fusion Funkcije za ročno združevanje so na voljo za večje (Coarse)
in manjše prilagoditve (Fine), glejte str. 434.

⑥ Automatic Fusion
Tukaj so na voljo funkcije, s katerimi lahko določite obseg, ki
ga nato lahko uporabite med samodejnim zlitjem (glejte str.
438).

Terminologija

Izraz Opis

Povezani niz To je drugi slikovni niz v zlitem paru. Zlije se z nizom za poravnavo.

Niz za poravnavo

Niz za poravnavo je prvi niz na seznamu možnosti za zlitje. To je slikovni niz,
s katerim so neposredno ali posredno združeni vsi slikovni nizi:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Vsi dodatni podatkovni nizi se združijo z referenčnim nizom izvirnega načrta.
V spodnjem primeru je CT1 niz za poravnavo in referenčni niz izvirnega na-
črta.
Niz za poravnavo je slikovni niz, ki se uporablja za poznejšo namestitev bol-
nika na mizo za obsevanje.

Združevanje slik
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14.3.1 Določanje parov za zlitje

Splošne informacije

Pred zlitjem slik morate določiti ustrezne pare slik.
Brainlab priporoča, da vse dodatne podatkovne nize združite s trenutnim CT posnetkom za
načrtovanje zdravljenja.
Med zlitjem slik se drugi podatkovni niz pretvori in zasuče na prvi slikovni niz. Ker aplikacije drugih
proizvajalcev morda ne podpirajo zasukanih podatkovnih nizov, mora biti podatkovni niz za izvoz
prvi slikovni niz v zlitem paru.

Navodila za ustvarjanje parov slik

Koraki

1. Če želite določiti ustrezne pare slik, v območju s funkcijami kliknite New ...

2. Prikaže se pogovorno okno za zlitje.

Pogovorno okno za zlitje

Slika 251 

Navodila za izbiranje parov za zlitje

Če želite združiti dodatne podatkovne nize z izvirnim CT posnetkom za načrtovanje:

Koraki

1. Pod možnostjo Image Set 1 izberite izvirni CT posnetek za načrtovanje.

2. Pod možnostjo Image Set 2 izberite dodatni CT posnetek.

3. Kliknite OK.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Seznam za zlitje

Slika 252 
Povezani slikovni nizi so prikazani na seznamu za zlitje v območju s funkcijami.

Ponovno načrtovanje

Pri ponovnem načrtovanju je priporočljivo, da za Image Set 1 izberete nov CT za načrtovanje (nov
referenčni niz) in za Image Set 2 star referenčni niz.

Slika 253 

Isti referenčni okvir

Slikovni nizi v istem referenčnem okvirju so na seznamu parov nizov slik v menijski vrstici
označeni s sivo kljukico v polju pred njimi. Ti podatki referenčnega okvirja izvirajo iz datoteke
DICOM, ki se uporablja za uvažanje nizov slik v programsko opremo za načrtovanje, ki vključuje
tudi zlitje slik.

Navidezni nizi referenčnih okvirjev

Slikovni nizi z enakimi volumetričnimi podatki (npr. enakim številom rezin, enakimi položaji rezin,
enako usmerjenostjo rezin in enakimi datumi posnetkov) se pri združevanju z referenčnimi okvirji
obravnavajo kot združljivi. Če še niso združeni, lahko te pare nizov slik prepoznamo po polju s
sivo kljukico na seznamu parov nizov slik v menijski vrstici.

Združevanje slik
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14.3.2 Izboljšanje prikaza združevanja

Splošne informacije

Za lažje razlikovanje med prikazanimi slikovnimi nizi je niz za poravnavo, ki je določen v zlitem
paru (glejte str. 429), prikazan v modri barvi.
Slikovni niz, ki ga je med zlitjem slik treba prilagoditi, da se bo ujemal z nizom za poravnavo, je
prikazan v rumeni barvi.
Za pomoč pri usmerjenosti sta rumen in moder slikovni niz označena v zgornjem desnem kotu
pogledov slik.

Pogled za zlitje

① ②

Slika 254 

Št. Komponenta

① Običajni prikaz

② Aktivirani robovi za rumeni niz

Drsnik za modro/rumeno barvo

Slika 255 

Prilagajanje prikaza združevanja

Možnosti

Če želite bolj jasno prikazati določen slikovni niz, premaknite drsnik v ustrezno smer (Blue ali
Amber).

Če želite prikazati samo obrise določenega slikovnega niza, izberite ustrezno potrditveno polje
Edges.
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14.3.3 Izboljšanje upodabljanja slik

Splošne informacije

Če združujete slike, lahko dodatne nastavitve upodabljanja določite posebej za vsak posamezen
slikovni niz.
Prilagajanje teh nastavitev omogoča lažje razlikovanje med prikazanimi slikovnimi nizi.

Navodila za naprednejše upodabljanje

Korak

Kliknite gumb Advanced Windowing, da odprete pogovorno okno Windowing.

Pogovorno okno Windowing

Slika 256 

Prilagajanje upodabljanja slik

Na voljo sta dve ločeni strani z zavihki (Windowing Blue in Windowing Amber), na katerih lahko
določite posamezne nastavitve upodabljanja za posamezni slikovni niz.
Več informacij o naprednem upodabljanju najdete v razdelku str. 501.

Združevanje slik
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Navodila za ponastavljanje združevanja slik

Korak

Dokončano združevanje slik lahko kadar koli razveljavite, tako da v območju s funkcijami klikne-
te Reset.
Na seznamu parov za združevanje se v potrditvenem polju na levi strani para slik (če je bilo
združevanje izvedeno z zlitjem referenčnega okvirja) prikaže siva kljukica.
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14.3.4 Ročno zlitje

Splošne informacije

S funkcijo za ročno zlitje lahko ročno povežete rumen in moder slikovni niz, ki sta določena v
pogovornem oknu Fusion Creation (glejte str. 429).
Funkcije so na voljo za večje (Coarse) in manjše prilagoditve (Fine).
Vaše prilagoditve so prikazane v vseh pogledih slike.

Funkcije združevanja

Slika 257 

Pogled za grobo združevanje

①

②

Slika 258 

Navodila za grobo zlitje

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Coarse.

2. Če želite premakniti sliko v ravni črti v katero koli smer, postavite miško na sredino pogle-
da in vlecite sliko s simbolom roke ①, dokler ni rumena slika na ustreznem mestu.

3. Če želite zasukati sliko, postavite miško na rob pogleda in vlecite sliko s simbolom roke in
puščice ②, dokler ni rumena slika na ustreznem mestu.

Združevanje slik
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Pogled za natančno združevanje

① ②

Slika 259 

Navodila za natančno zlitje

Koraki

1. V območju s funkcijami kliknite Fine.

2.
Če želite premakniti sliko v ravni črti (navzgor, navzdol, levo ali desno), postavite miško
na rob pogleda (zgoraj, spodaj, levo ali desno) in klikajte simbol puščice ①, dokler ni ru-
mena slika na ustreznem mestu.

3. Če želite zasukati sliko, postavite miško v kot pogleda in klikajte simbol ukrivljene puščice
②, dokler ni rumena slika na ustreznem mestu.

OPOMBA: velikost premika na klik miške med natančnim ročnim zlitjem je odvisna od izbranega
faktorja povečave.
 

Navodila za ponastavljanje združevanja slik

Korak

Dokončano združevanje slik lahko kadar koli razveljavite, tako da v območju s funkcijami klikne-
te Reset.
Na seznamu parov za združevanje se v potrditvenem polju na levi strani para slik (če je bilo
združevanje izvedeno z zlitjem referenčnega okvirja) prikaže siva kljukica.
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14.3.5 Določanje obsega združevanja

Splošne informacije

Z določanjem obsega združevanja v nizu za poravnavo lahko iz nadaljnjih samodejnih združevanj
izključite podatke, ki niso konsistentni v obeh nizih slik in bi lahko povzročili netočnosti pri
združevanju. Taki primeri so premični ciljni volumni ali lokalizatorji.
Za optimalne rezultate prilagodite območje za zlitje slik, tako da bo vključenih čim več podobnih
podatkov, izključena pa bodo samo različna območja.
To je pomembno predvsem pri združevanju podatkovnih nizov z različnim položajem bolnika (npr.
ko je glava nagnjena drugače) ali pri slikanju med ciklusom zdravljenja, ko je bolnik izgubil ali
pridobil na teži.

Funkcije združevanja

Slika 260 

Navodila za dostop do funkcij obsega združevanja

Koraki

1. Če želite določiti obseg združevanja, v območju s funkcijami kliknite Modify Range ...

2. Privzeti obseg združevanja lahko zdaj spremenite v pogovornem oknu Modify Range.

OPOMBA: ker je anatomija bolnika običajno drugačna (CT s stožčastim snopom v primerjavi z
običajnim CT-jem), je treba določiti obseg na osnovi območja za zdravljenje ali fiksnih struktur, kot
so kosti.
 

OPOMBA: privzeto območje zanimanja za samodejno zlitje slik je 70 % velikosti niza »Image Set
1« (kot je nastavljeno v pogovornem oknu New...).
 

Združevanje slik
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Pogovorno okno za spreminjanje obsega

Slika 261 

Navodila za spreminjanje obsega združevanja

Koraki

1.

Kliknite gumb Adjust Fusion Region na desni strani pogovornega okna.

2. V pogledu slike postavite miško na modri okvir.

3. Okvir postane rumen in lahko ga prilagodite, tako da obkroža območje, ki ga boste upora-
bili kot referenco za združevanje.

4. Kliknite OK, da potrdite obseg združevanja.

Določen obseg združevanja mora biti ustrezno postavljen in dovolj velik, da vključuje čim več
struktur, ki so pomembne za načrtovano zdravljenje.

Če zaprete zlitje slik, ne da bi shranili spremembe, se vsi podatki o obsegu združevanja, ki
ste jih določili, zavržejo. V takšnih primerih morate pred samodejnim zlitjem znova določiti
obseg združevanja (glejte str. 438).
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14.3.6 Samodejno združevanje

Splošne informacije

Funkcija samodejnega združevanja uporablja algoritem za medsebojno informacijo in združi slike
na osnovi anatomskih struktur, ki so skupne obema nizoma slik.
Razlike v svetlosti na rezinah slik se ne upoštevajo med tem postopkom.

Priporočljivo je, da pred samodejnim zlitjem nastavite ustrezen obseg združevanja (glejte
str. 436), da zagotovite ustrezno natančnost samodejnega združevanja. Če rezultat
samodejnega združevanja ni zadovoljiv, spremenite obseg združevanja, da izboljšate
rezultat.

Funkcije združevanja

Slika 262 

Navodila za samodejno zlitje

Koraki

1. Kliknite AutoFUSE, da aktivirate samodejno združevanje slik. 

2.
Algoritem za samodejno zlitje določi začetni položaj, tako da združi ravnovesne točke sli-
ke in izvede zlitje na grobi mreži. Če ste že ročno združili slike (glejte str. 434), se ta korak
preskoči.

3. Rumen slikovni niz se premika in obrača, dokler se ne ujema z modrim nizom za porav-
navo, ki je določen v pogovornem oknu Fusion Creation (glejte str. 429).

Dokončano zlitje

Slika 263 

Združevanje slik
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Poznejši popravki

Če samodejno zlitje ni zadovoljivo, lahko:
• izvedete ročno združevanje (glejte str. 434),
• natančneje določite obseg združevanja (glejte str. 436) in ponovite samodejno združevanje.

Navodila za ponastavljanje združevanja slik

Korak

Dokončano združevanje slik lahko kadar koli razveljavite, tako da v območju s funkcijami klikne-
te Reset.
Na seznamu parov za združevanje se v potrditvenem polju na levi strani para slik (če je bilo
združevanje izvedeno z zlitjem referenčnega okvirja) prikaže siva kljukica.
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14.3.7 Preverjanje natančnosti združevanja

Splošne informacije

Ko združite dva slikovna niza, lahko uporabite pogled teleskopa (zgornji levi pogled na zaslonu za
načrtovanje) in vizualno preverite natančnost združevanja.
• Pogled teleskopa je prikazan kot moder okvir, ki prekriva rumen slikovni niz, prilagojen med

zlitjem slik.
• Niz za poravnavo je prikazan znotraj modrega okvirja.

Vse predmete, orisane na ostalih združenih podatkovnih nizih, morate pazljivo pregledati na
referenčnem nizu in preveriti, ali sta lokacija in obris predmeta pravilna.

Pogled teleskopa

Slika 264 

Navodila za preverjanje natančnosti združevanja

Koraki

1. Postavite miško nad območje pogleda teleskopa. Pogled teleskopa je zdaj prikazan kot
rumen okvir.

2. Povlecite območje pogleda teleskopa nad pomembne anatomske razpoznavne znake in
preverite, ali so bili nizi slik pravilno združeni.

OPOMBA: po potrebi lahko z miško tudi spremenite velikost območja pogleda teleskopa, tako da
kliknete in povlečete rob okvirja.
 

Ko je zlitje slik dokončano, morate vizualno preveriti rezultate združevanja in se prepričati,
da so bile slike pravilno povezane.

Zlitje mora ustrezati tistemu, ki ste ga uporabili za določanje položaja bolnika v sistemu
IGRT.

Združevanje slik
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14.4 Morfiranje predmetov

Splošne informacije

iPlan RT Adaptive lahko dodatnim nizom dodeli predmete, ki so bili določeni v izvirnem nizu.
Kopije predmetov preslika na ciljne slike in jih prilagodi njihovi trenutni velikosti in obliki. Ta
postopek prilagajanja imenujemo morfiranje predmetov.
Začetna točka za morfiranje je togo zlitje nizov. Izberete lahko izvirni podatkovni niz in vsi
predmeti tega izvirnega podatkovnega niza bodo morfirani na osnovi elastičnega združevanja
dveh podatkovnih nizov.
Predmeti s strukturo zunanjega obrisa niso morfirani. Morfiranje se lahko izvaja samo na
podatkovnih nizih CT-ja in CT-ja s stožčastim snopom. Predmete lahko premaknete v drug
podatkovni niz samo, če niso morfirani predmeti ali če niso bili uporabljeni kot model za
morfiranje.

Glavni zaslon

Slika 265 

Čeprav lahko morfiranje predmetov poveča učinkovitost poteka dela pri izdelavi obrisov, ni
nadomestilo za zdravnikovo klinično presojo. Deformirani obrisi NISO samodejno pravilni
in zdravnik mora pregledati, spremeniti in odobriti deformirane obrise na vseh rezinah,
preden jih lahko uporabite za ocenjevanje načrta ali načrtovanje zdravljenja.

Predmeti na MR posnetkih

Če ste predmete določili v MR podatkovnem nizu, jih pred morfiranjem predmetov premaknite v
CT referenčni niz. To lahko naredite v koraku za morfiranje predmetov:

Koraki

1. Izberite podatkovni niz, v katerem so predmeti.

2.
Na seznamu predmetov izberite gumb za podrobnosti predmetov.
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Koraki

3. Na zavihku Image Set izberite ciljni CT niz, nato pa izberite potrditveno polje Move all
objects.

4. Pritisnite OK.

Navodila za morfiranje predmetov

Koraki

1.
S seznama v razdelku Source Image Set v območju s funkcijami izberite en niz. Izvirni
slikovni niz mora biti CT posnetek in samo podatkovni niz s predmeti, ki pripadajo temu
podatkovnemu nizu. Na voljo so samo togo združeni nizi.

2. Izberite ciljni slikovni niz. Predmeti bodo morfirani v ta niz.

3.

Kliknite AutoMORPH. Programska oprema začne elastično deformacijo izvirnega niza in
prenos predmetov, pri čemer ustvari dvojnike predmetov. Novi predmeti pripadajo ciljne-
mu nizu slik. Zunanji obris ni morfiran. Morfirani predmeti so prikazani s pikčastimi robovi.
Deformacijsko mrežo si lahko ogledate na zavihku Grid. Omogoča vam ogled deformaci-
je in območij, kjer je bil podatkovni niz bolj ali manj deformiran.
Če rezultat elastičnega združevanja ni izpolnil pričakovanj, spremenite obseg.
Zunanji obris ni morfiran samo, če je bila izbrana prava vrsta predmeta.

4. Pazljivo preglejte vse predmete in preverite, ali sta lokacija in obris pravilna.

Če imata izvirni in ciljni podatkovni niz različen obseg posnetka, so predmeti lahko
obrezani, predmeti zunaj obsega niza pa se ne prenesejo.

Preden uporabite predmete za načrtovanje, jih preverite in po potrebi spremenite.

Ogled morfiranih predmetov

Predmeti, ki jih ustvarite v tem koraku, so vključeni v načrt zdravljenja in si jih lahko ogledate na
zavihku Plan Contents, kjer so združeni pod podatkovnim nizom, ki mu pripadajo:

Slika 266 

Morfiranje predmetov
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Preden ročno spremenite ime predmeta ali podatkovnega niza, se morate zavedati, da
lahko to povzroči težave pri prepoznavanju različice predmeta (ime ciljnega niza je na
primer lahko drugačno od ciljnega niza v imenu predmeta).

Odstranjevanje morfiranih predmetov

Korak

Če želite ponastaviti morfiranje, kliknite Reset.

Reset izbriše vse predmete, ki ste jih ustvarili med morfiranjem.

Če ponovite morfiranje, se že obstoječi predmeti zamenjajo z novimi.

Navodila za spreminjanje obsega morfiranja

Privzeti obseg združevanja za morfiranje predmetov je zunanji obris izvirnega podatkovnega niza,
če je na voljo. Če zunanji obris ni na voljo, je to celoten niz rezin ciljnega niza. Če ročno
spremenite obseg združevanja, se uporabi presek zunanjega obrisa in interesnega področja.
Če želite zmanjšati interesno področje, ki ga upošteva algoritem za morfiranje:

Koraki

1.

Kliknite Modify Range...
Prikaže se pogovorno okno Modify Range.

2.

Kliknite gumb Adjust Outer Contour Region na desni strani pogovornega okna.

3. V pogledu Axial, Coronal ali Sagittal postavite miško nad moder okvir in ga prilagodite,
tako da izključite območje, ki ga pri morfiranju ne želite upoštevati.

4. Kliknite OK, da potrdite izbiro.

OPOMBA: iPlan RT Adaptive uporablja dva različna algoritma za morfiranje. Če so strukture v
izvirnem nizu vrste prostata, mehur ali rektum, se pred elastično transformacijo najprej zapolnijo
zračne luknje.
 

iPLAN RT ADAPTIVE

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 443



14.4.1 Pogled mreže

Splošne informacije

Rezultat morfiranja predmeta je prikazan tudi kot mreža z deformacijsko matriko.

Pogled mreže

Slika 267 

Omejitev velikosti

Število možnih točk v matriki mreže je pri izvozu omejeno. Izvoz mreže je lahko velik največ 10
MB; odvisno od velikosti področja zanimanja. Zato lahko povečate zrnatost matrike, tako da z
možnostjo Modify Range... zmanjšate interesno področje.

Navodila za izvažanje mreže

Če želite izvoziti mrežo kot številske podatke, z desno tipko miške kliknite v oknu mreže in izberite
Export Deformation Field to Clipboard. Te podatke lahko nato prilepite v drugo aplikacijo.

Morfiranje predmetov
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14.5 Prilagajanje predmetov

Splošne informacije

V tem koraku si lahko ogledate morfirane predmete in jih po potrebi prilagodite z orodji za risanje
programa iPlan RT.

Glavni zaslon

①

②

③

Slika 268 

Št. Komponenta Funkcija

① Gumb Set Selection
Izberite slikovni niz, ki si ga želite ogledati.

② Image sets

③ Objects Izberite predmete, ki si jih želite ogledati in jih prilagoditi (prila-
godite lahko samo izbran predmet).

Pogledi

Zavihek Pogledi

Overview

Predmete iz različnih nizov slik si lahko ogledate hkrati, tako da na tipkovnici
pritisnete gumb Control in kliknete več nizov slik na seznamu Image Sets.
Z gumbom Set Selection izberite slikovni niz, ki ga želite uporabiti za ozadje.
Na tem zavihku ne morete spreminjati predmetov.

Slices Naenkrat si lahko ogledate samo predmete v enem nizu slik.

Dvokliknite predmet, da ga postavite na sredino. Izbrani predmet je prikazan z debelejšimi obrisi.
Morfirani predmeti imajo pikčaste obrise.
Izvirnih predmetov ne morete spremeniti.
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Spreminjanje predmetov

Predmetov v izvirnem načrtu ni mogoče spreminjati. Vendar pa lahko spreminjate morfirane
predmete na zavihku Slices. V tem koraku so na voljo funkcije sistema iPlan za obdelavo
predmetov, vključno s temi funkcijami:
• Brush in Eraser
• SmartBrush
• SmartShaper

Te funkcije so podrobneje opisane v razdelku str. 131.
Preverite, ali ste izbrali pravi predmet za spreminjanje.

Preden zaprete ta korak, preverite, ali so vsi predmeti pravilni.

Prilagajanje predmetov
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14.6 Pregledovanje načrta zdravljenja

Splošne informacije

V koraku Review lahko pregledate spremembe v predmetih za načrtovanje, tako da primerjate
njihovo trenutno stanje s tistim v izvirnem načrtu zdravljenja. Pregledate lahko tudi porazdelitev
odmerka iz izvirnega načrta in se odločite, ali je v trenutnih pogojih še vedno primerna za bolnika.
Korak Review je na voljo le, če izvirni načrt vsebuje načrt za odmerke.

Varnostne opombe

Premiki in volumni so izračunani na osnovi segmentiranih predmetov. Če predmeta ni bilo
mogoče v celoti segmentirati (na primer zaradi različnega obsega posnetka med izvirnim in
ciljnim podatkovnim nizom), premiki in volumni ne predstavljajo dejanskega stanja.
Upoštevajte to, preden sprejmete končno odločitev.

Če nov niz slikovnih podatkov prikazuje spremembo v bolnikovi anatomiji, se mora klinični
strokovnjak odločiti, ali je potrebna posodobitev načrta. Naloga bolnišnice pa je, da med
postopkom zdravljenja določi postopke za prilagajanje načrta zdravljenja.

Preverite, ali so vsi pomembni podatki v novem podatkovnem nizu (ali je obseg slikanja
dovolj velik, ali je kakovost slike dovolj dobra) prikazani v zadostni kakovosti, da se lahko
odločite, ali je treba posodobiti načrt.

Preverite, ali uporabljate pravo kombinacijo različice predmeta in podatkovnega niza za
preverjanje veljavnosti načrta.

Pred pregledovanjem preverite, ali so vsi predmeti pravilni.

Preden se odločite, ali je načrt še vedno veljaven, mora usposobljen in izkušen zdravnik
temeljito preveriti načrt, vse prikazane strukture, rezultate združevanja in vse prikazane
statistične vrednosti. Vse vrednosti, ki jih prikaže programska oprema, so zgolj v pomoč v
postopku odločanja; pri razlagi številk je treba uporabiti zdravo pamet, odločitev pa ne sme
temeljiti samo na številkah, ampak je treba upoštevati celotno situacijo.

Korelacija med različicami predmetov temelji na togem združevanju slik. Za smiseln prikaz
podatkov o premiku se prepričajte, da togo zlitje slik ustreza združevanju, ki ste ga izvedli
za namestitev bolnika za zdravljenje.

iPLAN RT ADAPTIVE

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 447



Glavni zaslon

Slika 269 
V tem koraku so na voljo samo predmeti, uporabljeni v načrtu zdravljenja.

Pregledovanje porazdelitve odmerka

Porazdelitev odmerka, izračunano za izvirni načrt zdravljenja, si lahko v tem koraku ogledate v
katerem koli pogledu rezin na več zavihkih. Ogledate si lahko porazdelitev odmerka za izvirne
predmete in morfirane predmete ter tako preverite, ali je načrtovana porazdelitev še vedno
ustrezna. Prekrivanje odmerka temelji na togem združevanju slik.
Funkcije za porazdelitev odmerka so opisane v razdelku str. 213.

Porazdelitev odmerka se ne izračuna znova. Izračun temelji na začetnem, nedeformiranem
referenčnem nizu. Odmerek morda ni točen za morfirane predmete in spremenjeno
anatomijo bolnika.

Nizi za pregled

①
②

③
Slika 270 

Št. Komponenta Funkcija

① Siva oznaka Združeni predmeti, ki niso morfirani

② Siva ležeča oznaka Nezdruženi predmeti

Pregledovanje načrta zdravljenja
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Št. Komponenta Funkcija

③ Črna oznaka Združeni in morfirani predmeti ali izvirni predmeti

Hkratno pregledovanje predmetov

Na zavihku Overview si lahko predmete iz različnih nizov slik ogledate hkrati, tako da na
tipkovnici pritisnete gumb Control in kliknete več nizov slik na seznamu Image Sets.
Z gumbom Set Selection izberite slikovni niz, ki ga želite uporabiti za ozadje.

Pregledovanje sprememb na predmetih v določenem obdobju

Na zavihku Object History lahko pregledate spremembe na predmetih za načrtovanje v
določenem obdobju. V glavnem oknu so na voljo grafični in številski podatki za posamezen
predmet iz vseh razpoložljivih podatkovnih nizov, urejeni v časovnem zaporedju.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Slika 271 

Št. Komponenta Funkcija

① Primerjava

Kliknite, da izberete merilo za primerjavo predmetov v določenem
obdobju:
• relativna volumska razlika v odstotkih
• absolutni volumen
• premik središča predmeta, pri čemer je premik izračunan na os-

novi togega združevanja slik

② Trend predmetov Črte so v barvi ustreznega predmeta.

③ Slikovni niz Nizi so razporejeni po datumu slikanja ali uvozu.

④ Podatkovni niz Označite potrditveno polje, da vključite podatkovni niz v graf in pri
izvozu.

⑤ Predmeti Predmeti, ki so bili med morfiranjem morda obrezani, so označeni z
zvezdico (*).

⑥ Tabela vrednosti Številske vrednosti, na katerih temelji graf.

⑦ Gumb Copy Kopira izbrane podatke, ki so bili prilepljeni v drugo aplikacijo. Kopi-
rani so samo stolpci z označenim potrditvenim poljem.
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OPOMBA: prekrivanje odmerka ni na voljo v tem pogledu, vendar pa si ga lahko ogledate na
zavihku Overview.
 

Preden primerjate vrednosti, ki so za različice predmeta prikazane v zgodovini predmeta,
preverite, ali so vsi predmeti popolnoma vidni v različnih podatkovnih nizih oz. ali se bodo
primerjali različni segmenti predmeta (npr. hrbtenjača).

Vzporedno pregledovanje nizov slik

Na zavihku Side by Side lahko vzporedno pregledujete slikovne podatke in predmete dveh
podatkovnih nizov.

Možnosti

Če želite izbrati niz, ki bo prikazan na desni strani glavnega zaslona, na seznamu v območju s
funkcijami kliknite trenutno izbran desni slikovni niz, nato pa kliknite nov slikovni niz.

Če želite izbrati niz, ki bo prikazan na levi strani glavnega zaslona, na seznamu v območju s
funkcijami kliknite trenutno izbran levi slikovni niz, nato pa kliknite nov slikovni niz.

.

Slika 272 

Pregledovanje volumskega histograma odmerka

Na zavihku DVH/Reconstructions lahko pregledate volumski histogram odmerka (DVH) za
predmet iz izvirnega načrta ali za morfiran predmet.

Prikazan odmerek je odmerek, ki je bil izračunan za izvirni načrt zdravljenja. Vendar pa
izračun DVH uporabi volumen novega predmeta.

Preden primerjate DVH za različice predmeta, preverite, ali so predmeti popolnoma vidni v
različnih podatkovnih nizih oz. ali se bodo primerjali različni segmenti predmeta (npr.
pljuča).

Porazdelitev odmerka se ne izračuna znova. Izračun temelji na začetnem, nedeformiranem
referenčnem nizu. Odmerek morda ni točen za morfirane predmete in spremenjeno
anatomijo bolnika.

Pregledovanje načrta zdravljenja
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①

②

Slika 273 

Št. Komponenta Funkcija

① Seznam nizov slik
Izberite slikovni niz, v katerem je predmet, ki si ga želite ogle-
dati. Izberete lahko več nizov slik in primerjate DVH za več
različic predmeta.

② Predmeti Izberite predmet, za katerega želite prikazati DVH. Na voljo so
samo predmeti, ki ste jih uporabili pri načrtovanju zdravljenja.

Primerjava več nizov

Na zavihku Multiple Sets lahko primerjate več slikovnih nizov hkrati:

Koraki

1. Z glavnim gumbom Set Selection v orodni vrstici izberite glavni slikovni niz. Ta slika je
prikazana v zgornjem desnem pogledu.

2. Z gumbom Set Selection izberite druge slikovne nize v ostalih treh pogledih. Predmeti, ki
spadajo v glavni niz (zgornje desno okno), so prikazani v vseh drugih podatkovnih nizih.
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14.7 Ponovno načrtovanje

Splošne informacije

Ko pregledate spremembe pri bolniku, se lahko odločite, ali želite ustvariti nov načrt.
Brainlab priporoča, da naredite nov CT posnetek bolnika.

Preden nadaljujete s korakom »Prepare for Re-Planning«, je priporočljivo, da shranite
dejansko stanje načrtov. Med pripravo je model tkiva v izvirnem načrtu izbrisan, vsi
predmeti pa se premaknejo v nov referenčni niz (»ponovno dodeljevanje vlog«). Načrtov
brez modela tkiva v programu iPlan RT 4.5 Adaptive ni mogoče znova zagnati.

Pripravljanje posodobljenega načrta zdravljenja

Če želite ustvariti posodobljen načrt zdravljenja:

Koraki

1. Naredite nov CT posnetek bolnika.

2.
Izvedite potek dela v aplikaciji iPlan RT Adaptive z novim posnetkom (glejte str. 419).
V tem primeru zlitje z novim nizom izvedite kot »Image Set 1«; glejte str. 430.

3. V razdelku Navigator izberite Proceed with Re-Planning.

4.

Načrt morate shraniti.
• Izberite nov CT za načrtovanje, ki ga boste uporabili kot referenčni niz.
• Zunanji obris je odstranjen. Načrtov brez modela tkiva v programu iPlan RT Adaptive

ni mogoče znova naložiti.
• Predmeti v novem referenčnem nizu postanejo predmeti za načrtovanje (ponovno do-

deljevanje vlog).

5.
iPlan RT Dose se samodejno zažene v koraku za segmentacijo površine, kar vam omo-
goča, da ustvarite nov načrt zdravljenja. Parametri, ki ste jih nastavili v starem načrtu, so
še vedno na voljo (žarki, izocenter itd.).

Če morate lokalizirati nov CT za načrtovanje, lahko to naredite samo v programu iPlan RT
Image. Po lokalizaciji morate znova izvesti togo zlitje slik. Zatem natančno preverite, ali so
vsi predmeti še vedno pravilno postavljeni in orisani.
OPOMBA: skupine zdravljenja ne zaklenite, če se mora oblika zdravljenja prilagoditi
spremembam.
 

Varnostne opombe

Po potrebi posodobite položaj izocentra in obliko MLC-ja za zdravljenje ter znova
optimirajte načrt IMRT glede na nove pogoje.

Če se odločite za prilagajanje trenutnega načrta zdravljenja, morate znova slikati bolnika,
nov CT posnetek pa uvoziti in uporabiti kot referenčni CT niz.

Pri izbiranju novega referenčnega niza bodite previdni. Priporočajo se samo izračuni, ki
temeljijo na CT posnetku. Če uporabite star CT posnetek, odmerek morda ne bo
predstavljal dejanske porazdelitve.

Izocenter in listi kolimatorja niso samodejno prilagojeni novemu načrtu, vendar ostanejo
na položajih, ki ste jih nastavili v izvirnem načrtu.

Ponovno načrtovanje
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 O programu iPlan RT Phantom QA

Splošne informacije

S programom iPlan RT Phantom QA v okviru programske opreme iPlan RT Dose lahko
preverite, ali načrt zdravljenja ustreza vašim zahtevam. 

Postopek izvajanja fantomske preslikave

Koraki

1. Zaženite programsko opremo iPlan RT Phantom QA.

2.
V program iPlan RT Phantom QA naložite posnetek CT fantoma zdravljenja.
Posnetek CT fantoma lahko naložite na enak način, kot je opisano tukaj: str. 57.

3.

Za posnetek CT fantoma izvedite koraka Surface Segmentation in Object Creation.
Ta opravila lahko izvedete na enak način, kot je opisano za iPlan RT.
• Glejte str. 73
• Glejte str. 109

4.

V koraku Phantom Mapping naložite načrt zdravljenja bolnika, ki ga želite preveriti (glejte
str. 454).
Zdaj si lahko ogledate porazdelitev in točke zanimanja iz načrta zdravljenja, preslikane v
fantom.

Preverjanje porazdelitve odmerka z obsevanjem fantoma

V fantom lahko postavite list filma za obsevanje na ustrezni ravni ali uporabite druge metode za
merjenje odmerka.
Obsevani film lahko analizirate s skenerjem odmerkov in tako preverite, ali je porazdelitev
odmerka skladna z načrtom zdravljenja.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Nalaganje načrta zdravljenja

Splošne informacije

Načrt zdravljenja lahko naložite v koraku Phantom Mapping. Tako lahko pregledate porazdelitev
odmerka, preslikano v posnetek CT fantoma.

Postopek nalaganja načrta zdravljenja

Koraki

1.

V območju s funkcijami v koraku Phantom Mapping kliknite Load Treatment Plan ... in
naložite izbrani načrt zdravljenja.
Načrt zdravljenja lahko naložite po enakem postopku kot za iPlan RT Dose. Glejte str.
57.

2.

Ko naložite načrt zdravljenja, se prikaže to sporočilo:

Postopek nalaganja drugega načrta zdravljenja

Če ne želite shraniti sprememb v načrtu zdravljenja in želite namesto tega izvesti fantomsko
preslikavo z drugim načrtom zdravljenja:

Koraki

1. Izberite predmet RTPlan, ki označuje načrt zdravljenja v območju s funkcijami.

2. Kliknite Delete. Načrt zdravljenja se odstrani.

3. Kliknite Load Treatment Plan (glejte str. 454) in naložite drug načrt zdravljenja.

Predpisana poraba

Modul predpisane porabe načrta DICOM RT v načinu Phantom Mapping vključuje vzorčno
predpisano porabo s ciljnim predpisanim odmerkom 1,0 Gy.

Nalaganje načrta zdravljenja
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15.2.1 Določanje položaja skupin zdravljenja (izocentri)

Splošne informacije

Pri aksialnih rekonstrukcijah je jasno vidna tanka črta, ki označuje navpični položaj filma. Majhen
krog ponazarja vstavno odprtino za dozimetrijsko opremo. Trenutni položaj izocentra (skupine
zdravljenja) je označen z majhnim zelenim križcem.

Postopek nameščanja izocentra

Izocenter se najprej prikaže na referenčni točki, določeni v postopku segmentacije površine (glejte
str. 73).
Upoštevajte ta postopek za namestitev izocentra podatkovnega niza bolnika na mestu filma ali pri
vstavni odprtini za dozimetrijsko opremo:

Koraki

1.

V koraku Phantom Mapping v območju Functions izberite skupino zdravljenja.

2. Kliknite Position.

3.

Z miško postavite zeleni križec na ustrezno mesto.

Učinki premikanja izocentra

Če premaknete določeni izocenter, se razmerje do ostalih izocentrov ohrani. Izvirne vrednosti
položajev MLC se ne spremenijo.
Ni potrebno, da je izocenter nameščen v ravnini filma. To omogoča uporabo fantomov z več
filmskimi vložki za 3D-preverjanje. Izvažanje iPlan RT Dose lahko vključuje poljubne rezine in
volumne.

iPLAN RT PHANTOM QA

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 455



15.2.2 Nastavljanje normalizacijskih faktorjev

Splošne informacije

Ko namestite izocenter podatkovnega niza bolnika na ustrezno mesto, lahko s funkcijama Show
Dose in Dose Display v orodni vrstici prikažete porazdelitev odmerka. Za več informacij o teh
funkcijah glejte str. 213.
Če je posredovani odmerek zunaj obsega odmerka filma, izpostavljeni film ne pokaže natančne
porazdelitve odmerka. V tem primeru lahko s funkcijo MU Normalization ... v območju s
funkcijami zmanjšate uporabljeni odmerek in pri tem ohranite ustrezno razmerje.

Postopek aktivacije normalizacije MU

V koraku Phantom Mapping v območju Functions kliknite MU Normalization ...

Postopek izvajanja normalizacije MU

Koraki

1.

Če je bila za deleže različnih izocentrov (skupin zdravljenja) uporabljena enotna vrednost,
se ta vrednost uporabi kot privzeta vrednost.
V nasprotnem primeru v polje Divide by vnesite število, ki se uporabi za delitev posredo-
vanega odmerka (če vnesete npr. 10, se posredovani odmerek zmanjša za faktor 10).

2. Kliknite OK, da potrdite, ali Cancel, da zaprete pogovorno okno.

Nalaganje načrta zdravljenja
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15.2.3 Dodatne nastavitve

Points of Interest

Točke zanimanja lahko določite tudi med fantomsko preslikavo, npr. za prikaz najmanjšega ali
največjega odmerka. Glejte str. 233.

Spreminjanje parametrov žarkov in lokov

Ko določite normalizacijski faktor, lahko po potrebi spremenite parametre žarkov in lokov:
• Glejte str. 193
• Glejte str. 196

Spremenite lahko vhodne kote, da omogočite dovajanje pod poljubnimi koti, ali celo prilagodite
posamezne monitorske enote glede na svoje potrebe.
Če želite npr. analizirati določeni žarek, lahko za vse ostale žarke nastavite vrednost nič.
Zabeležite izvirne monitorske enote posameznih žarkov, tako da npr. uporabite izpis (glejte str.
399).

Preverjanje

S spreminjanjem monitorskih enot v fantomski preslikavi lahko v manjši ali večji meri spremenite
razmerja teh enot med sestavnimi deli zapletenega elementa (kot je npr. HybridArc) ali statičnimi
segmenti IMRT zaradi težav pri zaokroževanju. Če spreminjate MU, preverjanja film-odmerek
vedno izvedite v povezavi z načrtom s fantomsko preslikavo in ne z izvirnim načrtom zdravljenja iz
programa iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Dokončanje fantomske preslikave

Splošne informacije

Ko dokončate korak Phantom Mapping, lahko:
• shranite načrt zdravljenja (glejte str. 52), načrt zdravljenja se shrani skupaj s podatki fantoma,
• izberete predmet RTPlan in izvozite načrt zdravljenja v DICOM (glejte str. 367),
• natisnete načrt zdravljenja (glejte str. 399),
• zaprete program, to lahko izvedete na enak način, kot je opisano za iPlan Dose (glejte str. 54).

Dokončanje fantomske preslikave
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16 iPLAN RT 4.5 ZA BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Pregled

Splošne informacije

iPlan RT 4.5 z licenco za Brain Metastases je vitka različica programske opreme iPlan RT
Dose 4.5. Namenjena je izključno za uporabo s programsko opremo Brain Metastases, in sicer
za poenostavitev usposabljanja in preverjanja profila naprave. Ta različica programske opreme
iPlan RT se ne sme uporabljati za načrtovanje zdravljenja, zato omogoča samo nalaganje načrtov
za zagotavljanje kakovosti naprave.

Varnostne opombe

Programsko opremo iPlan RT 4.5 z licenco za Brain Metastases se lahko uporablja
izključno za usposabljanje in preverjanje profila naprave. Nikakor se je ne sme uporabiti za
ustvarjanje načrtov zdravljenja.

iPLAN RT 4.5 ZA BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 ZA
INVERSEARC 1.0

17.1 Pregled

Splošne informacije

InverseArc (proizvajalec je RaySearch, partner družbe Brainlab) je medicinska programska
oprema, namenjena preslikovanje načrtov zdravljenja, ustvarjenih v programski opremi iPlan RT
Dose 4.5 ali katerem koli drugem sistemu za načrtovanje zdravljenja drugega proizvajalca, v
ustrezni načrt VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy).
Za vhodne podatke se zahteva načrt DICOM RT (imenovan tudi referenčni načrt). Prek tehnike
VMAT se nato ustvari ustrezen načrt zdravljenja DICOM RT. Za več podrobnosti glejte priročnik
InverseArc.
Če želite uporabljati načrte zdravljenja, ustvarjene v programski opremi iPlan RT Dose kot
referenčne načrte v programski opremi InverseArc, jih je treba izvoziti v DICOM. V ta namen se
uporablja posebna platforma (VMATifier-Platform). V nasprotju z običajnim izvozom DICOM ta
platforma zagotavlja naslednje:
• Omejitve DVH se izvozijo in tako omogočajo pregled načrtov zdravljenja v programski opremi

InverseArc.
• Ločljivost izvožene matrike odmerka ustreza ločljivosti Dose Resolution lastnosti pogovornega

okna RTPlan aplikacije iPlan RT Dose. (Opomba: za vse ostale platforme ločljivost izvožene
matrike odmerka ustreza ločljivosti referenčnega slikovnega niza CT.) Ločljivost izvožene
matrike odmerka je pomembna, saj InverseArc za ustvarjanje načrta zdravljenja VMAT
uporablja enake ločljivosti odmerkov.

Opombe v zvezi z načrtovanjem

Ko za ustvarjanje referenčnih načrtov zdravljenja za InverseArc uporabljate iPlan RT Dose,
upoštevajte naslednje informacije:
• InverseArc poskuša umestiti loke VMAT, podobno žarkom/lokom, nastavljenim v referenčnem

načrtu (npr. običajno uporabi enake kote mize in isti izocenter). Vseeno mora uporabnik v
programski opremi InverseArc vedno preveriti predlagano nastavitev loka, preden začne
optimizacijo VMAT.

• Ustvarjanje enakovrednega načrta zdravljenja VMAT s programsko opremo InverseArc deluje
najbolje, če referenčni načrt vsebuje porazdelitev odmerka, ki ga je z lokom enostavno
preslikati (npr. 9 enakomerno porazdeljenih koplanarnih žarkov IMRT).

Varnostne opombe

Za vnovično potrjevanje sistema po namestitvi programske opreme InverseArc se priporoča
izvajanje testov za vnovično potrjevanje.

iPLAN RT 4.5 ZA INVERSEARC 1.0
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18 VNOVIČNA POTRDITEV
PROGRAMSKE OPREME

18.1 Pregled

Splošne informacije

To so priporočeni testi za vnovično potrditev programske opreme sistema, ki jih izvedete po
manjših spremembah sistema, vključno z naslednjimi:
• popravki operacijskega sistema,
• namestitev protivirusne programske opreme,
• namestitev programske opreme drugih proizvajalcev.

Za večje spremembe operacijskega sisteme (nov operacijski sistem, nov servisni paket) se obrnite
na podporo družbe Brainlab.

Kako izvesti vnovično potrditev programske opreme za program PatXfer RT različice 1.5

Za izvajanje teh testov je v programski opremi PatXfer RT treba konfigurirati naslednje:
• Delujoč arhiv DICOM Q/R.
• Arhiv Brainlab na preslikanem omrežnem pogonu (če preslikani pogon ni na voljo, uporabite

lokalni pogon).
• Izvoz arhiva A DICOM SCU (lokalni izvoz arhiva DICOM, če omrežje ni na voljo).

Koraki

1. Izberite arhiv DICOM QR in pritisnite Next. Ali vidite seznam bolnikov?

2. Izberite bolnika in pritisnite Next. Ali so vsi posnetki bolnika naloženi in prikazani?

3. Izvozite podatke bolnika v arhiv na preslikanem pogonu. Ali so se vse datoteke izvozile
kot je treba? Preverite s programom »Windows Explorer« (Raziskovalec).

4. Pojdite nazaj na seznam izbora za arhiv. Naložite katere koli podatke xBrain iz arhiva
Brainlab. Ali so se podatki pravilno naložili?

5. Izvozite izbrane bolnike v konfigurirani arhiv za izvoz DICOM SCU. Ali so se vse datoteke
izvozile kot je treba?

Kako izvesti vnovično preverjanje programske opreme za program iPlan RT Image različice 4.1

Za izvajanje teh testov potrebujete naslednje podatke za preverjanje:
• Kranialni podatki bolnika xBrain z najmanj enim nizom CT in MRI.

Koraki

1.
Odprite testnega bolnika. Ali se bolnik/načrt naloži? Ali so posnetki in načrti, ki vključujejo
predmete, pravilno prikazani? Preverite pregled (prikaz 3D in rekonstrukcije), več rezin in
več nizov.

VNOVIČNA POTRDITEV PROGRAMSKE OPREME
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Koraki

2.

Velja samo za lokalizirane podatke bolnika: Pojdite na Localization in nizu podatkov CT
dodelite ustrezni lokalizator. Ali se oznake modrega lokalizatorja ujemajo s črtami lokali-
zatorja na rezinah 2D in poravnajo v pogledu 3D, v skladu z geometrijo, ki jo uporablja
lokalizator?

3.
Pojdite na Image Fusion in izvedite samodejno zlitje slik. Ali se samodejno zlitje slike iz-
vede v skladu s pričakovanji? Ali so pogledi Spyglass in Amber Blue za pregled rezultatov
zlitja na voljo?

4. Pojdite na Object Creation, izberite kateri koli predmet atlasa (npr. možgansko deblo) in
pritisnite Segmentation. Ali se samodejna segmentacija izvede v skladu s pričakovanji?

5. Ali so segmentirani predmeti pravilno prikazani v vseh pogledih in pogledu 3D? Preverite
barve in oblike.

6.
Delovanje 3D: Dodajte predmet atlasa Cerebrum in zaženite samodejno segmentacijo. S
segmentacijo mejne vrednosti segmentirajte predmet Bone v nizu podatkov CT. Ali je pri-
kaz 3D pravilen? Ali je vrtenje pregleda 3D še vedno možna?

7. Ali je načrt mogoče izboljšati in shraniti?

8. Omogočite vse elemente za tiskanje. Ali je načrt mogoče natisniti?

9. Vnovič zaženite iPlan RT Image in ponovno naložite testni načrt. Ali se načrt uspešno
naloži?

Kako izvesti vnovično potrditev programske opreme za program iPlan RT različice 4.5

Za izvajanje teh testov potrebujete naslednje podatke za preverjanje:
• Kranialni podatki bolnika xBrain, z očrtanimi kritičnimi organi (OAR) in odmerkom PTV.

Koraki

1. Odprite testnega bolnika. Ali je testni bolnik, vključno s predmeti, prikazan pravilno? Pre-
verite pregled (prikaz 3D in rekonstrukcije), več rezin in več nizov.

2. Pojdite na Surface Segmentation in izračunajte zunanji obris. Ali je zunanji obris izraču-
nan? Ali je zunanji obris v prikazu 3D izračunan?

3. Pojdite na Object Manipulation in ustvarite povečan predmet. Ali je povečan predmet
mogoče ustvariti?

4. Pojdite na Dose Treatment in ustvarite kateri koli načrt zdravljenja. Vklopite prikaz od-
merka, ali je prikaz 3D na zavihku irradiation plan še vedno funkcionalen?

5. Pojdite na Dose Verification in preklopite na pogled rekonstrukcije polja. Ali je DRR pri-
kazan?

6. Ali je načrt mogoče izboljšati in shraniti (npr: z imenom Testplan)?

7. Ali je načrt mogoče izvoziti prek zapisa DICOM?

8. Če je na voljo ExacTrac Export: Ali je načrt mogoče izvoziti v ExacTrac?

9. Preverite kalibracijo tiskalnika. Omogočite vse elemente za tiskanje. Ali je načrt mogoče
natisniti?

10. Vnovič zaženite iPlan RT in ponovno naložite testni načrt. Ali se načrt Testplan uspešno
naloži?

Pregled
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19 SPLOŠNI ZASLONI IN
FUNKCIJE V ORODNI
VRSTICI

19.1 Vsebina pogledov za načrtovanje

Splošne informacije

Razpoložljivost zavihkov in pogledov je odvisna od koraka poteka dela.

Osnovni pogled za načrtovanje

Osnovni pogled za načrtovanje ponuja rekonstrukcijo 3D in rekonstrukcijo z rezinami:

Slika 274 

Podatki o usmerjenosti

Črke, ki označujejo usmerjenost slike, so prikazane na robu posameznega pogleda.

Usmerjenost Opis

A Anteriorno

SPLOŠNI ZASLONI IN FUNKCIJE V ORODNI VRSTICI
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Usmerjenost Opis

P Posteriorno

L Levo

R Desno

H Glava

F Noge

Vsebina pogledov za načrtovanje
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19.1.1 Ogled podatkovnih nizov 3D

Splošne informacije

Na voljo so različne strani z zavihki za načrtovanje, na katerih si lahko ogledate vsebino 3D-
podatkovnih nizov.
OPOMBA: za predstavitev anatomije bolnika se uporabljajo predvsem 3D-podatkovni nizi.
Podatkovni nizi 2D (str. 469) in nizi slik 4D (str. 474) se lahko uporabljajo za dopolnjevanje
slikovnih podatkov 3D.
 

Pogledi načrtovanja

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
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Vsebina pogledov za načrtovanje

Št. Komponenta

① V zgornjem levem kotu posameznega pogleda so na voljo različne funkcije, npr. Full
Screen.

② V nekaterih korakih načrtovanja lahko z desno tipko miške kliknete določene predmete v
pogledih za načrtovanje in prikažete priročni meni.

③ Določeni pogledi vsebujejo model rekonstrukcije 3D na osnovi posnetkov in dodatnih
podatkov o strukturah, kot so segmentirani predmeti.

④

Rezine posnetka so na voljo v drugih pogledih:
• Vrsta posnetka (npr. MR ali CT), številka, ki označuje niz posnetkov (npr. #1), in usme-

rjenost posnetka so navedeni v prvi vrstici.
• Številka trenutne rezine v nizu posnetkov je navedena v drugi vrstici.
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Št. Komponenta

⑤

V določenih pogledih so na voljo rekonstrukcije posnetka:
• Prva vrstica (v oklepajih): prvotna usmerjenost niza slik.
• Druga vrstica: usmerjenost rekonstruiranega pogleda slike.
• Navedeni sta tudi vrsta posnetka (npr. MR ali CT) in številka, ki označuje niz posnetkov

(npr. #1).

⑥ Ikona bolnika (prikazana spodaj levo v posameznem pogledu) označuje smer pogleda.

⑦
Če je na voljo podatkovni niz 4D (na primer med preverjanjem načrta, glejte str. 505), se
v spodnjem desnem kotu v pogledu rezin in rekonstrukcije prikaže nadzorna plošča, ki
vam omogoča ogled simulacije gibanja notranjih organov.

Vsebina pogledov za načrtovanje
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19.1.2 Ogled rentgenskih slik

Splošne informacije

Če naloženi podatki o bolniku vključujejo rentgensko sliko, je ta prikazana na ločeni strani z
zavihki X-ray Images.

Rentgenski pogledi

①

② ③

Slika 276 

Vsebina pogledov

Št. Komponenta

① Funkcija Full Screen (glejte str. 485).

② Vrsta slike (v tem primeru DSA) in številka, ki označuje slikovni niz (npr. #1).

③ Številka trenutne slike v nizu slik je navedena v drugi vrstici.

OPOMBA: podprte so standardne rentgenske slike in rentgenske slike DSA.
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19.1.3 Ogled rezin

Splošne informacije

Poleg pogledov za rekonstrukcijo na glavnem zaslonu je pri določenih opravilih na voljo ločena
stran z zavihki s pogledi izvirnih CT rezin.

Pogledi rezin

Slika 277 

Spreminjanje pogledov rezin

Koraki

1.

Če želite določiti število potrebnih rezin, v zgornjem levem kotu zaslona kliknite gumb
Number of Slices.

Vsebina pogledov za načrtovanje
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Koraki

2.

Z miško izberite zahtevano možnost.

3. Pogledi rezin se posodabljajo skladno z vašo izbiro.

Dodatne informacije

Pod pogledi rezin sta na voljo sagitalna in koronarna rekonstrukcija.
Na voljo je morda tudi 3D-model. Ta je posodobljen v skladu s spremembami v podatkovnem nizu,
na primer med ustvarjanjem predmeta (glejte str. 109).
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19.2 Izbira niza rezin in slik

Splošne informacije

S funkcijo za izbiro niza rezin in slik lahko izberete slikovne podatke, ki jih želite prikazati v
območju za načrtovanje.

Aktiviranje

Korak

V orodni vrstici kliknite gumb Slice and Image Set Selection.

Zavihki za izbiro

Slika 278 

Razpoložljivi zavihki

Standardne podatke 3D lahko izberete na zavihku Set Selection (glejte str. 473).
Če je na voljo ustrezen posnetek CT, lahko uporabite zavihek 4-D Series (glejte str. 474) in
ustvarite simulacijo gibanja notranjih organov, ki si jo lahko ogledate med načrtovanjem
zdravljenja.

Izbira niza rezin in slik
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19.2.1 Izbiranje slik

Zavihek za izbiro niza

①

② ③

Slika 279 

Navodila za izbiranje niza slik

Koraki

1. Na seznamu razpoložljivih nizov slik ① izberite slikovni niz, ki ga želite prikazati. 

2.
• Če želite sprostiti sistemski pomnilnik, z gumbom Unload Images deaktivirajte slikovne

nize, ki jih trenutno ne potrebujete.
• Z gumbom Load All lahko slike znova aktivirate, ko jih potrebujete.

3.

V območju pogleda rezine ② lahko zdaj izberete posamezno rezino ali niz zaporednih re-
zin; odvisno od trenutnega koraka.
• V območju pogleda rezine so izbrane rezine označene z modro.
• V območju predogleda ③ je prikazana trenutno izbrana rezina ali prva rezina v trenutno

izbranem nizu rezin.

4. Kliknite OK, da potrdite izbiro in prikažete rezine v pogledih slike v območju za načrtova-
nje.
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19.2.2 Določanje nizov 4D

Splošne informacije

Če je na voljo več podatkovnih nizov s CT posnetki z istim referenčnim okvirjem, lahko ustvarite
4D-niz, ki simulira gibanje notranjih organov. To lahko uporabite kot osnovo za določanje
potrebnega roba PTV (str. 109) ter da preverite, ali je dokončani načrt zdravljenja za zdravljenje
bolnika točen in ustrezen (glejte str. 354).

Zavihek za nize 4D

Slika 280 

Izbiranje podatkov za niz 4D

Vsi nizi CT posnetkov z istim UID-jem referenčnega okvirja in isto usmeritvijo se samodejno
interpretirajo kot nizi 4D. Zato morate preveriti, ali so bili izbrani pravi nizi CT posnetkov. Na voljo
so tudi funkcije za ročno ustvarjanje nizov 4D:

Komponenta Funkcija

Izberite podatkovne nize, ki jih želite vključiti v nize 4D.

Možnosti Move
Up in Move Down

Določite zaporedje, v katerem želite prikazati izbrani podatkovni niz v nizu
4D.

Use Common
Windowing

Če potrdite to potrditveno polje, se v primeru prilagajanja ravni upodabljanja
(glejte str. 499) ista raven uporabi za vse podatkovne nize v nizu 4D.

Izbira niza rezin in slik
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Komponenta Funkcija

Intensity Projec-
tions

S potrditvenimi polji za projekcijo intenzitete lahko izračunate standardno ra-
ven sive vrednosti:
• Minimum Intensity Projection: uporabi se najnižja (najtemnejša) siva

vrednost iz vseh izbranih podatkovnih nizov.
• Maximum Intensity Projection: uporabi se najvišja (najsvetlejša) siva

vrednost iz vseh izbranih podatkovnih nizov.
• Mean Intensity Projection: uporabi se povprečna siva vrednost iz vseh

izbranih podatkovnih nizov.
Ko izberete želeno možnost, lahko z gumbom Create Image Sets ustvarite
ločen podatkovni niz za posamezno izbrano projekcijo intenzitete. Za prepo-
znavanje novega niza slik se uporabita ime izbrane projekcije in izvirni sli-
kovni niz.

OPOMBA: če želite izboljšati učinkovitost delovanje sistema, ne nalagajte nizov posnetkov, ki jih
trenutno ne potrebujete za načrtovanje zdravljenja.
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19.2.3 Brskanje po rezinah slike

Brskanje po rezini

Možnosti

Kliknite gumb Browse Slice, da se pomaknete naprej za eno rezino.

Kliknite gumb Browse Slice, da se pomaknete nazaj za eno rezino.

Brskanje po rezinah

Možnosti

Kliknite gumb Browse Slices, da se pomaknete naprej za tri rezine.
Pogled se pomika skozi določeno število rezin, odvisno od trenutnega pogleda. V po-
gledu s štirimi rezinami, na primer, se pogled pomakne naprej skozi tri rezine. V pogle-
du z devetimi rezinami se pogled pomakne naprej za osem rezin.

Kliknite gumb Browse Slices, da se pomaknete nazaj na prejšnjo skupino rezin.
Pogled se pomika skozi določeno število rezin, odvisno od trenutnega pogleda. V po-
gledu s štirimi rezinami, na primer, se pogled pomakne nazaj skozi tri rezine. V pogledu
z devetimi rezinami se pogled pomakne nazaj za osem rezin.

OPOMBA: brskanje poteka v smeri, ki jo označuje ikona bolnika (prikazana v spodnjem levem
kotu pogleda slike).
 

Brskanje po slikah z miško in tipkovnico

Po slikovnih podatkih lahko brskate tudi z miško in tipkovnico:
• Uporabite kolesce miške in se po razpoložljivih slikovnih podatkih pomikajte po eno rezino.
• Uporabite kolesce miške in pritisnite tipko Shift na tipkovnici ter se po razpoložljivih slikovnih

podatkih pomikajte po skupinah rezin.
• Uporabite puščici gor in dol na tipkovnici in se pomikajte naprej ali nazaj po eno rezino.
• Uporabite tipki Pg Up in Pg Dn na tipkovnici in se pomikajte naprej ali nazaj po tri rezine.

OPOMBA: te funkcije so na voljo tudi za poglede rekonstrukcije rezin.
 

Izbira niza rezin in slik
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19.2.4 Globinsko pomikanje in pomikanje po rezinah

Splošne informacije

V pogledih rekonstrukcije se lahko z gumbom Depth Scrolling pomikate po rekonstrukcijah
posnetkov ob osi, ki jo označuje ikona bolnika (spodnji levi kot pogleda slike). 
Gumb Slice Scrolling v pogledih rezin omogoča pomikanje po razpoložljivih rezinah. 

Pogledi rezin

① ②

Slika 281 

Št. Komponenta

① Globinsko pomikanje (rekonstrukcije)

② Pomikanje po rezinah

Navodila za uporabo funkcije za pomikanje

Koraki

1.

Kliknite gumb Depth Scrolling/Slice Scrolling.

2.
Pridržite levo tipko miške in premikajte miško navzgor ali navzdol po izbrani sliki, dokler
se ne prikaže zahtevana globina ali rezina.
Za pomikanje po slikovnih podatkih lahko uporabite tudi kolesce miške.

3.

Znova kliknite gumb Depth Scrolling/Slice Scrolling, da onemogočite funkcijo.

OPOMBA: izvirna razdalja med rezinami ni enaka kot razdalja med rezinami, ki se uporabi za
rekonstrukcijo.
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19.2.5 Spreminjanje lastnosti niza slik

Navodila za spreminjanje lastnosti niza slik

Možnosti

Če želite prikazati lastnosti za slikovni niz 3D, kliknite ikono poleg niza slik na zavihku
Plan Content.

Slika 282 

Komponenta Funkcija

Properties

Vnesete lahko kratek komentar, na primer natančnejše ime. Komentar bo vklju-
čen v ime, ki je prikazano v drevesu podatkov, če je predhodno dodeljeno ime
krajše od 6 znakov.
Izberete lahko tudi podmodalnost, kjer je ta na voljo.

More Označuje, ali so bili slikovni podatki pri nalaganju v obliki zapisa DICOM ali
xBrain ter navaja dodatne podatke o izbrani študiji bolnika.

Izbira niza rezin in slik
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19.3 Osnovna konfiguracija pogleda
19.3.1 Možnosti pogleda

Splošne informacije

V določenih pogledih lahko z gumbom View Options spremenite usmerjenost pogleda.

Navodila za izbiranje možnosti pogleda

Koraki

1.

Kliknite gumb View Options, da prikažete možnosti usmerjenosti, ki so na voljo.

2.

Z miško izberite zahtevano usmerjenost.
Razpoložljive možnosti usmerjenosti so odvisne od trenutnega pogleda za načrtovanje in
koraka.

Izbrana možnost pogleda (primer)

Slika 283 
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19.3.2 Vrste pogledov

Splošne informacije

V določenih pogledih lahko z gumbom View Types izberete vrsto pogleda, ki ga želite prikazati.

Navodila za izbiranje vrste pogleda

Koraki

1.

Kliknite gumb View Types, da prikažete možnosti, ki so na voljo (Planes, 3D ali Objects).

2.

Z miško izberite zahtevano možnost.

Razpoložljive vrste pogleda

Pogled Opis

Planes

Če kliknete pogled Planes, se prikažejo segmentirani predmeti ③ in rekonstrukcije
ravnine ② v pogledu 3D, ki je na voljo na določenih zavihkih za načrtovanje.

①
②

③
• Prikazani podatki so odvisni od vaših izbir na zavihku 3-D Plane View (na voljo, če

v orodni vrstici kliknete gumb Options, glejte str. 488).
• Lokacija ravnin v 3D-pogledu se prilagodi, če pride do sprememb v 2D-pogledih.

Osnovna konfiguracija pogleda

480 Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5



Pogled Opis

3D

Če kliknete pogled 3D, se prikaže model 3D celotnega območja za slikanje.

③

Objects

Če kliknete pogled Objects, se prikaže pogled 3D načrtovanih predmetov.

③

OPOMBA: prikaz lahko zasukate, tako da postavite miško na pogled in premaknete prikazano
puščico ③ v želeno smer.
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19.3.3 Možnosti sestavljanja

Splošne informacije

V koraku Object Creation lahko z gumbom Composing Options preverite dve rezini slik iz
različnih podatkovnih nizov, ki ste jih združili.

Navodila za izbiranje možnosti sestavljanja

Koraki

1.

Kliknite gumb Composing Options, da prikažete možnosti, ki so na voljo (Off, Aperture
ali Blending).

2.

Z miško izberite zahtevano možnost.

Razpoložljive možnosti sestavljanja

Možnosti Opis

Aperture

Omogoča primerjavo določenega območja referenčne rezine (prikazane v zgornjem
desnem pogledu) in rezine v trenutnem pogledu slike.

• Če želite primerjati referenčno rezino in trenutno rezino, z miško postavite prika-
zan modri okvir nad območje, ki ga želite preveriti.

• Z miško lahko spremenite velikost odprtine, tako da povlečete rob okvirja.

Osnovna konfiguracija pogleda
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Možnosti Opis

Blending

Omogoča primerjavo celotne referenčne rezine (prikazana v rumeni barvi) s celotno
rezino trenutne slike (prikazana v modri barvi).

• Če želite prikazati več podatkov o referenčni rezini, postavite miško na sliko,
pridržite levo tipko miške in premaknite miško v desno.

• Če želite prikazati več podatkov o trenutni rezini, postavite miško na sliko, pridrži-
te levo tipko miške in premaknite miško v levo.

Off Kliknite Off, da deaktivirate možnosti sestavljanja.
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19.3.4 Poravnava 2D

Splošne informacije

Funkcija 2D Recenter v določenih pogledih slike omogoča premikanje ravnin za rekonstrukcijo in
ponovno določanje središča prikaza slike. 

Ponovno določanje središča

① ②
Slika 284 

Št. Komponenta

① Prilagajanje vodoravnega prikaza

② Prilagajanje navpičnega prikaza

Navodila za ponovno določanje središča slik

Koraki

1.

Kliknite gumb 2D Recenter, da prikažete navpično in vodoravno ravnino, ki ju označujeta
modri črti na sliki.

2.

Z miško kliknite želeno ravnino in povlecite črto do ustreznega položaja. Slika prilagodi
središče glede na novi položaj.
Če želite hkrati premakniti vodoravno in navpično ravnino, kliknite presečišče črt in povle-
cite črti do ustreznega položaja.

3. Znova kliknite gumb 2D Recenter, da onemogočite funkcijo.

Osnovna konfiguracija pogleda
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19.3.5 Povečava slik

Pogledi povečave

① ②

③

Slika 285 

Št. Komponenta

① Standardna povečava

② Povečava razdelka

③ Pomanjšanje prikaza

Navodila za povečevanje in pomanjševanje

Možnosti

Zoom In
• Kliknite izbrani pogled slike, da povečate prikazano sliko.
• Postavite miško na interesno področje in pridržite levo tipko miške ter jo povlecite, da

odprete okvir za izbiro.

Zoom Out
Kliknite izbrani pogled slike, da pomanjšate prikaz in dobite pregled nad celotno sliko.

Prikaz lahko povečate in pomanjšate tudi s tipko Ctrl na tipkovnici in s kolescem miške.
Vsi pogledi rezin na trenutnem zavihku za načrtovanje se prilagodijo z istim faktorjem povečave.
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Celozaslonski pogled

Slika 286 

Navodila za aktiviranje celozaslonskega pogleda

Koraki

1.

Kliknite gumb Full Screen, da povečate trenutni pogled na celoten zaslon.
Želeno območje je v povečanem pogledu zdaj jasno vidno.

2. Znova kliknite gumb Full Screen, da onemogočite funkcijo in obnovite izvirno postavitev
pogleda.

Osnovna konfiguracija pogleda
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19.3.6 Slikovno drsenje

Splošne informacije

Funkcija Panning omogoča ponovno določanje središča za fokus povečave (prilagajanje položaja
prikazane slike v pogledu).

Pogledi drsenja

① ②
Slika 287 

Št. Komponenta

① Pogled ravnin

② Pogled rezin

Navodila za slikovno drsenje

Koraki

1.

Kliknite gumb Panning, da aktivirate funkcijo Panning.

2.
Z miško povlecite rezino v želen položaj v izbranem pogledu.
Ostali pogledi se ustrezno posodobijo.

3. Če znova kliknete gumb Panning, onemogočite funkcijo.

OPOMBA: vsi pogledi slik na trenutnem zavihku za načrtovanje se prilagodijo izbranemu položaju.
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19.4 Napredna konfiguracija pogleda

Splošne informacije

Funkcija Options odpre niz strani z zavihki, na katerih lahko prilagodite prikaz 3D in spremenite
usmerjenost slik, ki so prikazane v trenutnem podatkovnem nizu.

Aktiviranje možnosti ogleda

Korak

Kliknite gumb Options.

Razpoložljive strani z zavihki

Slika 288 

Napredna konfiguracija pogleda
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19.4.1 Uporaba zavihka 2-D Options

Splošne informacije

Na tem zavihku lahko določite splošne možnosti prikaza za poglede slik.

Zavihek 2-D Options

Slika 289 

Razpoložljive funkcije

Komponenta Funkcija

Scale Visible

Če izberete Scale Visible, na desni strani aksialnega, koronarnega in sagital-
nega pogleda slik aktivirate merilo (prikazano v milimetrih).
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Komponenta Funkcija

3-D Objects in
Slice Views

Omogoča prikaz 3D v pogledih rezin na zavihku Overview za predmete, ki ste
jih ustvarili v koraku Object Creation.

Če je ta možnost deaktivirana, so predmeti prikazani kot prosojni 2D-predmeti.

Display Interpo-
lation

Ko je aktivirana ta funkcija, programska oprema interpolira slikovne točke na
posnetkih in tako izboljša prikaz v pogledih slike.

① ②

• ① brez interpolacije
• ② z interpolacijo

Možnosti debe-
line obrisa

Za določanje debeline obrisa predmetov so na voljo te možnosti:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Napredna konfiguracija pogleda
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Komponenta Funkcija

Show Contours
Only

Segmentirani predmeti so prikazani samo kot obrisi.
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19.4.2 Uporaba zavihka 3-D Plane View

Splošne informacije

V tem zavihku lahko izberete elemente, ki jih želite prikazati v pogledih 3D. 

Zavihek 3-D Plane View

Slika 290 

Navodila za izbiranje

Koraki

1.

Izberite elemente, ki jih želite prikazati:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmentirani predmeti, kot je PTV ali možgansko deblo)

2. Kliknite OK, da potrdite izbiro.

OPOMBA: če želite, da so prikazane izbrane ravnine in predmeti, morate z gumbom View Types
izbrati možnost Planes (glejte str. 480).
 

Napredna konfiguracija pogleda
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19.4.3 Uporaba zavihka 3-D Thresholding

Splošne informacije

Na tem zavihku lahko določite mejno vrednost za obseg vidnih Hounsfieldovih enot ali sivih
vrednosti, ki se uporabljajo za prikaz strukture kosti in tkiva v podatkovnem nizu.

Image Set Uporabljena enota

CT Hounsfieldove enote

MR Sive vrednosti

PET Vrednosti SU

Zavihek 3-D Thresholding

Slika 291 

Navodila za prilagajanje mejne vrednosti

Koraki

1.
Če želite prilagoditi mejno vrednost za 3D-prikaz:
• uporabite drsnik v histogramu (spodnji desni kot zaslona) ali
• vnesite želeno vrednost v polje Threshold [HU] pod histogramom

2. Prikažite predogled nastalega modela 3D, tako da v spodnjem levem kotu zaslona klikne-
te pogled za posodobitev.
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Dodatne funkcije

Komponenta Funkcija Glejte

Depth Scrolling Stran 477

2D Recenter Stran 484

Panning Stran 487

Zoom In/Out Stran 485

View Types Stran 480

Napredna konfiguracija pogleda
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19.4.4 Uporaba zavihka 3-D Clipping

Splošne informacije

Na tem zavihku lahko določite del slike, ki ga želite prikazati v 3D-pogledih.

Zavihek 3-D Clipping

Slika 292 

Navodila za določanje obsega obrezovanja

Koraki

1. V razdelku 3-D Clipping Areas kliknite Enable Clipping Range, da prikažete modre
okvirje v zgornjih pogledih slike.

2.

Na desni strani pogovornega okna kliknite gumb Adjust Clipping Range/Cubic Cut.

3.

Postavite miško nad moder okvir in ga prilagodite, tako da obkroža območje, ki ga želite
odstraniti:
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Koraki

4.

Če želite ustvariti predogled nastalega modela 3D, v spodnjem levem kotu zaslona klikni-
te pogled, da ga posodobite.

Navodila za izvajanje kockastega reza

S to možnostjo lahko odstranite kvadrant 3D-modela in tako prikažete prerez.

Koraki

1. V razdelku 3-D Clipping Areas kliknite Enable Clipping Cut, da prikažete modre okvirje
v zgornjih pogledih slike.

2.

Kliknite gumb Adjust Clipping Range/Cubic Cut na desni strani pogovornega okna (če
ni že aktiviran).

3.

Izberite kvadrant, ki ga želite odstraniti iz 3D-modela:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Kliknite rob modrega kvadranta v aksialnem ali koronarnem pogledu in prilagodite kote,
da določite območje, ki ga želite izključiti iz 3D-prikaza.

5.

Če želite ustvariti predogled nastalega modela 3D, v spodnjem levem kotu zaslona klikni-
te pogled, da ga posodobite.

Napredna konfiguracija pogleda
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Dodatne funkcije

Komponenta Funkcija Glejte

Depth Scrolling Stran 477

2D Recenter Stran 484

Panning Stran 487

Zoom In/Out Stran 485
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19.4.5 Uporaba zavihka Display Orientation

Splošne informacije

Na tem zavihku lahko izberete želeno usmerjenost pogleda in tako zagotovite, da se ujema z
načrtovano usmerjenostjo bolnika na mizi za obsevanje.

Zavihek Display Orientation

Slika 293 

Možnosti usmerjenosti

Izberete lahko med temi možnostmi usmerjenosti:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Napredna konfiguracija pogleda
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19.5 Upodabljanje
19.5.1 Uporaba osnovnega upodabljanja

Splošne informacije

Nastavitve upodabljanja se uporabljajo za prilagajanje porazdelitve ravni sivine na prikazanih
slikah, tako da lahko izboljšate vidnost ali kontrast struktur.
Nastavitve upodabljanja lahko prilagodite v aksialnem, sagitalnem ali koronarnem pogledu.

Prikaz upodabljanja

Slika 294 

Navodila za ogled trenutnih nastavitev upodabljanja

Koraki

1.

Če kliknete gumb Windowing, omogočite funkcijo.

2.

Kliknite ustrezen pogled in pridržite levo tipko miške, da prikažete histogram s trenutnimi
nastavitvami.

3. Histogram izgine iz pogleda, takoj ko spustite levo tipko miške.

4. Če znova kliknete gumb Windowing, onemogočite funkcijo.
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Navodila za prilagajanje nastavitev upodabljanja

Koraki

1.

Če kliknete gumb Windowing, omogočite funkcijo.

2.
Če želite prilagoditi raven sivin (sredina izbrane širine upodabljanja), kliknite pogled in:
• povlecite miško navzgor, da povečate raven;
• povlecite miško navzdol, da zmanjšate raven.

3.
Če želite prilagoditi širino okna za Hounsfieldovo ali sivo vrednost, kliknite sliko in:
• povlecite miško v desno, da povečate širino;
• povlecite miško v levo, da zmanjšate širino.

4. Če znova kliknete gumb Windowing, onemogočite funkcijo.

Upodabljanje
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19.5.2 Uporaba naprednega upodabljanja

Splošne informacije

Funkcija Windowing Dialog ponuja napredne možnosti za prilagajanje sive vrednosti,
Hounsfieldove enote ali porazdelitve SUV, tako da na posnetkih lažje razlikujete med strukturo
kosti ali točkami označevalca in mehkim tkivom.

Slikovni niz Uporabljene enote

CT Hounsfieldove enote

MR Siva vrednost

PET SUV

Aktiviranje pogovornega okna Windowing

Korak

Kliknite gumb Windowing Dialog.

Pogovorno okno Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Slika 295 
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Vsebina pogovornega okna Windowing

Št. Komponenta Funkcija

① Current Izvirna rezina iz trenutnega niza slik.

② Preview Predogled spremenjene rezine v skladu z vašimi prilagoditvami.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Izberite vnaprej določene vrednosti upodabljanja.

④ Potrditveno po-
lje Inverse

Preobrnite barvni prikaz in razveljavite privzeto nastavitev, tako da je
zrak na primer prikazan z belo barvo, kost pa s črno barvo.

⑤ Level HU Prilagodite raven sive vrednosti.

⑥ Width HU Prilagodite širino sive vrednosti.

⑦ Histogram Grafična predstavitev porazdelitve Hounsfieldove enote/sive vrednosti v
slikovnih podatkih.

⑧ Potrditveno po-
lje Zoom

Omeji grafično predstavitev porazdelitve Hounsfieldove enote/sive vred-
nosti na določeno območje.

Vnaprej določene nastavitve upodabljanja

Nastavitev Opis

Bone Uporabi upodabljanje, prilagojeno kostem, tako da je mehko tkivo zabrisano,
kost pa je prikazana bolj jasno (samo nizi CT posnetkov).

Current Win-
dowing

Ponastavi nastavitve upodabljanja na tiste, ki so bile določene, ko ste prvič od-
prli to pogovorno okno.

Full Range Uporabi celoten obseg sivih vrednosti/Hounsfieldovih enot, ki jih pridobi skener
v nizu slik.

Radiology De-
fined Uporabi nastavitve, ki so bile določene, ko so bile slike prvotno pridobljene.

Interesno področje upodabljanja

S to možnostjo lahko določite območje v nizu slik ter uporabite sive vrednosti ali Hounsfieldove
enote iz tega območja v celotnem podatkovnem nizu.

Koraki

1.

Kliknite gumb Windowing Region of Interest, da aktivirate funkcijo.

Upodabljanje
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Koraki

2.

V pogledu Preview z miško narišite okvir okoli območja, iz katerega želite izbrati nastavit-
ve funkcije Windowing.

Lahko pa kliknete tudi območje Preview na želeni lokaciji na sliki.

3.

Spustite levo tipko miške, da si ogledate izračunane rezultate predogleda.

4. Kliknite OK, da v celotnem nizu slik uporabite sive vrednosti iz izbranega območja.

Navodila za prilagajanje ravni in širine sivine

Te prilagoditve lahko izvedete, ko je potrditveno polje Zoom deaktivirano:

Koraki

1.

Če želite prilagoditi središče upodabljanja slike:

• vnesite želeno vrednost v polje Level HU ali
• prilagodite ustrezen drsnik, da se prikaže želena vrednost.

2.

Če želite prilagoditi širino upodabljanja slike:

• vnesite želeno vrednost v polje Width HU ali
• prilagodite ustrezen drsnik, da se prikaže želena vrednost.
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Prilagajanje širine porazdelitve sive vrednosti

② ③

①

Slika 296 

Možnosti

Vnesite zahtevane vrednosti neposredno v podana polja Right HU in Left HU ali

S kazalcem miške prilagajajte drsnika leve vrednosti ② in/ali desne vrednosti ③, dokler se žele-
ne vrednosti ne prikažejo v ustreznih poljih

OPOMBA: če želite omejiti grafično predstavitev porazdelitve Hounsfieldove enote/sive vrednosti
na določeno območje, tako da lahko natančneje določite upodabljanje, izberite potrditveno polje
Zoom ①.
 

Dodatne funkcije

Komponenta Funkcija Glejte

Depth Scrolling Stran 477

Brskate lahko po posameznih rezinah v naraščajočem
ali padajočem vrstnem redu Stran 476

Panning Stran 487

Zoom In/Out Stran 485

Gumb Windowing omogoča prilagoditev porazdelitve si-
vine na prikazanih slikah za izboljšanje prikaza ali kon-
trasta struktur

Stran 499

Gumb Screenshot omogoča zajemanje posnetkov pri-
kazanih pogledov in pogovornih oken Stran 510

Upodabljanje
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19.6 Funkcije za preverjanje
19.6.1 Merjenje Hounsfieldovih enot/sive vrednosti

Splošne informacije

Funkciji Measure Hounsfield Units in Measure Values omogočata, da izmerite Hounsfieldove
enote ali sive vrednosti na kateri koli točki na rezini slike.

Komponenta Funkcija

Gumb Measure Hounsfield Units je prikazan za nize CT posnetkov.

Gumb Measure Values je prikazan za druge nize slik. Vrednosti lahko izmerite
v sivi vrednosti (na primer za slike MR) ali v standardiziranih vrednostih privze-
ma (SUV), na primer za določene posnetke PET. Možne so tudi druge vredno-
sti, odvisno od zadevne modalnosti slike. 

Enote za merjenje

Komponenta Funkcija

Hounsfieldove
enote

Pri diagnostičnem slikanju CT so informacije o gostoti ocenjene v Hounsfieldo-
vih enotah (HU) z merilom od -1.024 do 3.071, kjer je 0 vrednost za vodo (1,0 g/
cm³) in -1.000 vrednost za zrak.
Če se merilo za HU na skenerju razširi v 12-bitni vzorec (-1.024 do +3.071), se
večje vrednosti zmanjšajo:
• vrednosti < -1.024 se zmanjšajo na -1.024
• vrednosti > 3.071 se zmanjšajo na 3.071

Pri nevrološkem slikanju CT se za kontrast možganskega tkiva običajno upo-
rablja raven 40 HU in širina 100 HU.

Sive vrednosti Siva vrednost prikazuje merilo od 0 (črna) do 255 (bela).

Prikaz merjenja

① ②
Slika 297 

Št. Komponenta

① Hounsfieldove enote

② Siva vrednost
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Navodila za uporabo funkcij za merjenje

Koraki

1.

Kliknite ustrezen gumb (Measure Hounsfield Units ali Measure Values).

2.
Z miško kliknite katero koli točko na rezini, da prikažete Hounsfieldovo enoto ali sivo vred-
nost.
Če želite posodobiti vrednost, pridržite levo tipko miške in pomaknite miško čez sliko.

3. Znova kliknite ustrezen gumb, da onemogočite funkcijo in odstranite prikazano vrednost
iz pogleda slike.

Varnostne opombe

iPlan RT Dose lahko prikazuje samo podatke o sivi vrednosti/Hounsfieldovi enoti/SUV na
slikovno točko, ki jih je izračunal in izvozil skener. Pri interpretaciji teh podatkov bodite še
posebej pozorni in preverite, ali so podatki pravilni. Podatki CT posnetka s stožčastim
snopom ali podatki rotacijske angiografije ne vsebujejo dejanskih vrednosti HU.

Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje natančnosti prikazane vrednosti Hounsfieldove
enote.

Slikovni nizi različnih modalitet (npr. PET/MRI/SPECT/DTI), ki so uvoženi s sistemom iPlan
RT Image različice, starejše od 4.1.2, morda ne bodo ustrezno prikazani. Absolutni podatki
o slikovnih točkah za posamezne rezine in še posebej relativni podatki o slikovnih točkah
med različnimi rezinami (rekonstrukcija 3D) so lahko nepravilni. To ne vpliva na slike PET s
standardnimi vrednostmi dovajanja (SUV).

Če slika PET s predhodno različico sistema iPlan ni bila ustrezno uvožena, ta slikovni niz
znova uvozite s sistemom iPlan RT Image 4.1.2 ali novejšim.

Če slikovni niz MR s predhodno različico sistema iPlan RT ni bil ustrezno uvožen, se
obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Ker se lahko standardizirane vrednosti privzema (SUV) razlikujejo glede na uporabljeni
skener PET, pred uporabo vedno primerjajte prikazane vrednosti s SUV, pridobljene
neposredno na skenerju.

Funkcije za preverjanje
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19.6.2 Koordinatni sistem

Splošne informacije

Pri delu z lokaliziranimi ali nelokaliziranimi slikami se za prikaz mer uporabljata ločena koordinatna
sistema bolnika.
• Nelokalizirane slike: zaradi skladnosti iPlan RT Dose uporablja enak koordinatni sistem

bolnika kot ExacTrac (glejte str. 516). V koraku Surface Segmentation pa lahko nastavite
tudi referenčno točko, ki jo uporabite kot začetno točko koordinatnega sistema.

• Lokalizirane slike: koordinatni sistem temelji na referenčnem okvirju, ki ga zagotavlja
stereotaktični lokalizator.

Koordinatni sistem Brainlab: nelokalizirani nizi slik

Slika 298 

SPLOŠNI ZASLONI IN FUNKCIJE V ORODNI VRSTICI

Uporabniški priročnik za klinične postopke Rev. 1.5 iPlan® RT Razl. 4.5 507



19.6.3 Merjenje razdalje

Splošne informacije

S funkcijo Measure Distances lahko izmerite razdaljo med poljubnima dvema točkama na sliki.

Prikaz razdalje

Slika 299 

Navodila za merjenje razdalj

Koraki

1.

Kliknite gumb Measure Distances, da aktivirate funkcijo.

2.
Z miško kliknite dve točki na sliki.
Izračuna in prikaže se razdalja med izbranima točkama v milimetrih.

3. Po potrebi lahko premaknete točko, tako da jo kliknete z miško in povlečete na želeno
mesto.

4. Znova kliknite gumb Measure Distances, da onemogočite funkcijo in odstranite izmerje-
no razdaljo iz pogleda slike.

Zdravljenje brez lokalizacije izvajajte samo, če je skaliranje preverjeno.

Funkcije za preverjanje
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19.6.4 Merjenje kotov

Splošne informacije

S funkcijo Measure Angles lahko izmerite kot med poljubnimi tremi točkami na sliki.

Prikaz kota

Slika 300 

Navodila za merjenje kotov

Koraki

1.

Kliknite gumb Measure Angles, da aktivirate funkcijo.

2.
• Z miško kliknite tri točke na sliki.
• Izračuna in prikaže se kot med izbranimi točkami.

3. Po potrebi lahko premaknete točko, tako da jo kliknete z miško in povlečete na želeno
mesto.

4. Znova kliknite gumb Measure Angles, da onemogočite funkcijo in odstranite izmerjeni
kot iz pogleda slike.
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19.6.5 Posnetki zaslona

Navodila za ustvarjanje posnetka trenutnega zaslona

Korak

Kliknite gumb Screenshot.

Shranjeni posnetek zaslona

Programska oprema prikaže sporočilo, ki potrjuje, da je bil posnetek zaslona shranjen, in navaja
pot mesta za shranjevanje. Privzeta pot mesta za shranjevanje je C:\Brainlab\Screenshots.

Slika 301 

Zaupnost podatkov o bolniku

Ime bolnika je prikazano na vseh posnetkih zaslona. Zaradi ohranja zaupnosti podatkov o bolniku,
omejite dostop do posnetkov zaslona na ustrezno zdravstveno osebje.

Funkcije za preverjanje
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19.7 Uporabne dodatne funkcije

Splošne informacije

V tem razdelku je opisanih nekaj dodatnih funkcij sistema iPlan RT, ki olajšajo njegovo uporabo.

Podatki o programu iPlan

Na dnu glavnega zaslona kliknite logotip podjetja Brainlab in si oglejte podatke o različici
programa iPlan, podjetju Brainlab in trenutno nameščenih komponentah programa iPlan:

Slika 302 

Navodila za spreminjanje uporabnika

Koraki

1. Kliknite logotip podjetja Brainlab.

2. Kliknite gumb za spreminjanje uporabnika.

Skaliranje osi DVH

Če želite povečati prikazan volumen ali obseg odmerka ta osi DVH, kliknite in vlecite puščice na
koncu osi y in x, dokler graf ne doseže želenega obsega:

Slika 303 
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Mejne vrednosti na merilu odmerka

Če želite na merilu odmerka prikazati ali odstraniti dodatne mejne vrednosti, postavite miško na
ustrezno vrednost odmerka in jo dvokliknite z levo tipko miške (prikazanih je lahko največ osem
mejnih vrednosti).
Mejni vrednosti lahko dodelite višjo prioriteto za prikaz, tako da dvokliknete ustrezno vrednost levo
od merila odmerka.

Slika 304 

Uporaba desne tipke miške

Za določene funkcije lahko uporabite desno tipko miške:
Če želite odpreti priročni meni v koraku za načrtovanje zdravljenja, z desno tipko miške kliknite:
• RTPlan
• skupino zdravljenja
• element zdravljenja

Uporabne dodatne funkcije
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19.7.1 Zaslon za zdravljenje
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Referenčni zaslon

Uporabne dodatne funkcije
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20 DEFINICIJE IN
TERMINOLOGIJA

20.1 Terminologija zdravljenja

Izocenter prostora

Na splošno je to ciljna točka, kjer se sekajo vsi žarki, ne glede na kot mize za obsevanje ali kot
gantrija linearnega pospeševalnika.

Slika 305 

Raznoliki izocentri

Nanaša se na planirne tarčne volumne (PTV) v bolnikovem tkivu, ki so pred zdravljenjem
nameščeni v izocentru prostora.

Gantrij

Vrtljiva roka linearnega pospeševalnika z izhodnimi vrati za rentgenski žarek se imenuje gantrij.

Kot gantrija

Če si želite ogledati kot gantrija, se postavite pred linearni pospeševalnik in poglejte od vznožja do
vzglavja mize za obsevanje. Običajno se kot povečuje v smeri urnega kazalca, pri čemer je kot 0°,
ko je glava gantrija neposredno nad bolnikom. Programsko opremo lahko nastavite tako, da
prikazuje lestvice IEC, DIN, IEC 61217 ali Varian, in sicer odvisno od modela in konfiguracije
linearnega pospeševalnika. Možne so tudi druge nastavitve, vendar morajo biti tovarniško
določene. Od zgoraj proti desni:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (v nasprotni smeri urnega kazalca)
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Kot mize

Miza za obsevanje ima v središčnem (privzetem) položaju običajno kot 0°. Pri obračanju v smeri
urnega kazalca se uporabljajo pozitivni koti do 90°, pri obračanju v nasprotni smeri urnega
kazalca pa koti od 359 do 270° (0 do -90°). Konfiguracije kota v centru za zdravljenje se lahko
razlikujejo od zgoraj prikazanih. Programska oprema trenutno podpira lestvice IEC, DIN, IEC
61217 in Varian. Možne so tudi druge lestvice, vendar morajo biti tovarniško določene. Od leve
proti desni:
• IEC: 90°, 0°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• DIN: 270°, 0°, 90° (v nasprotni smeri urnega kazalca)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (v nasprotni smeri urnega kazalca)
• Varian: 270°, 180°, 90° (v smeri urnega kazalca)

Kot kolimatorja

Glavo linearnega pospeševalnika lahko obračate, tako da spremenite smer listov na večlistnem
kolimatorju oz. obrnete pripomočke. To obračanje je nujno, da se ustvari najmanjše polje
obsevanja in da se pri obsevanju ohrani čim več zdravega tkiva. Programska oprema trenutno
podpira lestvice IEC, DIN, IEC 61217 in Varian, odvisno od modela in konfiguracije linearnega
pospeševalnika. Možne so tudi druge lestvice, vendar morajo biti tovarniško določene. Od spredaj
proti desni:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (v smeri urnega kazalca)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (v nasprotni smeri urnega kazalca)

Koordinatni sistemi

Koordinatni sistem za lokalizirane podatke temelji na referenčnem okvirju, ki ga zagotavlja
stereotaktični lokalizator. Pri nelokaliziranih slikah pa se uporablja enak koordinatni sistem za
bolnika kot v sistemu ExacTrac. Primerjavo standardnih koordinatnih sistemov najdete spodaj.

Slika 306 
Če je na voljo več nizov lokaliziranih podatkov, pazite, da izberete pravi niz za namestitev bolnika.
Če se bolnik ali lokalizator med slikanjem CT in zdravljenjem premakneta, npr. zaradi
spreminjanja položaja podpore za glavo ali ponovnega slikanja bolnika, je koordinatni sistem prej
ustvarjenega podatkovnega niza neveljaven. Če izberete neveljaven podatkovni niz, bolnik ne bo
pravilno poravnan.

Žarek, polje

Enota za obsevanje s fiksnim kotom gantrija, mize in kolimatorja se imenuje žarek ali polje.
Na splošno je cilj radioterapije zmanjšati obsevanje zdravega tkiva in povečati odmerek za PTV.
To dosežemo tako, da žarek oblikujemo na projekcijo PTV na ravnini v izocentru, pravokotno na
vhodni žarek (prikazan v zornem kotu žarka (BEV)).
Porazdelitev odmerka, ki je skladna z obliko PTV, se doseže s prekrivanjem več žarkov. Za
zmanjšanje odmerka za zdravo tkivo se žarki porazdelijo v tri dimenzije. Vendar pa je zaradi
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lokacije občutljivih struktur (kritičnih organov (OAR)) stopinja prostosti za določanje položaja žarka
lahko omejena. Brainlab priporoča, da preverite, ali je izocenter v zornem kotu žarka blokiran.

Profil naprave

Določa uporabljeno strojno opremo (linearni pospeševalnik, čeljusti, večlistne kolimatorje ali
stožčaste kolimatorje) in lahko vsebuje povezave do enega (za krožne stožce ali MLC s podatki
stožčastega snopa) ali dveh (MLC s podatki stožčastega snopa in Monte Carlo) profilov žarka.

Profil odmerka/profil žarka

Vsebuje popolne dozimetrične podatke za določeno kombinacijo linearni pospeševalnik-MLC-
energija-sevanje.

ASCII

Ameriški standardni nabor znakov za izmenjavo informacij. Zasnovan za doseganje združljivosti
med različnimi vrstami opreme za obdelavo podatkov.

Oblika zapisa ure

Če ni drugače določeno, se v sistemu za načrtovanje zdravljenja iPlan RT uporablja oblika zapisa
hh:mm:ss za ure (hh), minute (mm) in sekunde (ss). Za ure se uporablja 24-urna oblika.

Linearne mere

Vse linearne mere so v mm.
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20.2 Terminologija za IMRT

IMRT

Intenzitetno modulirana radioterapija.

Tanki žarki

Majhne podenote žarka z različnimi intenzitetami.

CIAO

Oris celotnega območja obsevanja; območje, ki ga pokriva en žarek v zornem kotu žarka in se
uporablja kot začetna točka za optimizacijo.

Omejitve

Omejitve za odmerek (pozitivno; PTV in/ali negativno; kritični organi), ki jih je treba upoštevati med
zdravljenjem.

Omejitev za volumen odmerka

Omejitev kombinacije odmerka in volumna na najmanjši ali največji x % odmerka na y % volumna.

Inverzno načrtovanje

Optimizacija tankih žarkov z upoštevanjem omejitev pri zdravljenju.

Diagram pretoka

Virtualno polje z vsemi tankimi žarki enega žarka.

Zaporedno gibanje listov

Izračun gibanja listov za izdelavo zahtevanega diagrama pretoka.

Segment

Stanje položaja lista; z zbiranjem vseh segmentov se ustvari diagram pretoka.

Zaporedno gibanje dinamičnih listov

Zaporedno gibanje listov, ki uporablja dinamično gibanje listov med posredovanjem odmerka; vsi
segmenti, ki so posredovani med vklopljenim žarkom.

Zaporedno gibanje listov pri stopenjski metodi

Zaporedno gibanje listov se izmenjuje med gibanjem listov in posredovanjem odmerka; najprej se
nastavi segment, nato se aktivira žarek.

Terminologija za IMRT
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Učinek z jezičkom in žlebom

Težava z zaporednim gibanjem listov zaradi oblike listov z jezičkom in žlebom.

Intralistno uhajanje

Uhajanje skozi liste med prenosom.

Interlistno uhajanje

Uhajanje med sosednjimi listi.

Prenos prek MLC-ja

Obsevanje z MLC-jem (srednja vrednost, vključno z intralistnim in interlistnim uhajanjem).
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21 DODATEK
21.1 Več o združevanju slik

Splošne informacije

Algoritem za združevanje slik, ki se uporablja v sistemu iPlan RT Image, je povsem samodejni
algoritem, ki temelji na intenziteti ter lahko registrira in združuje nize medicinskih slik, ne glede na
modaliteto slikanja in usmerjenost slikovnih nizov pri slikanju.
Predmetov ni treba orisati na dveh nizih posnetkov, da jih lahko registrirate, in prav tako ni treba
nastaviti razpoznavnih znakov. Metoda lahko registrira katero koli modaliteto ne glede na
usmerjenost nizov slik. Če predpostavljamo, da se predmet, ki je prikazan v nizih slik, obnaša kot
togo telo, morate za uspešno zlitje slik določiti šest parametrov transformacije (tri stopinje
prostosti za pretvorbo oz. obračanje).
Za vsak voksel iz prvega niza slike sistem iPlan RT Image izračuna položaj ustreznega voksla iz
drugega niza slike. Iz zaporedja vseh pridobljenih parov vokslov se nato izračuna mera
podobnosti. Robustna mera »medsebojna informacija« je najbolj smiselno zaokroženo merilo, s
katerim pridobivamo zadovoljive rezultate v skoraj vseh primerih. V osnovi poskuša algoritem
določiti parametre pretvorbe med nizi slik, da bi dosegel največjo podobnost. Pristop z več
ločljivostmi zmanjša čas izračuna in nevarnost konvergence k lokalnemu maksimumu.
Algoritem deloma sledi pristopu v publikacijah »A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion
Based on Mutual Information« in »Automated 3D registration of MR and CT images of the head
« (glejte referenci [1, 2]).
Nekoliko drugačen, vendar vseeno zanimiv pristop je opisan v publikaciji »Multi-modal volume
registration by maximization of mutual information« (glejte referenco [3]).

Slikovni niz lahko vsebuje posnetke istega predmeta (npr. bolnikove glave) z različnimi
ločljivostmi, usmerjenostmi in smermi posnetka. Predpostavlja se, da sta velikost slikovne
točke in razdalja med rezinami na obeh nizih slik znani. Algoritem poveže nize slik, tako da
določi vrednost, za katero se mora en slikovni niz pretvoriti in zasukati glede na drugi niz.

Toga transformacija

Na začetku imamo dve 3D sliki istega predmeta (npr. bolnikove glave). Če predpostavljamo, da ne
pride do popačenja, določena toga transformacija druge slike poskrbi za popolno registracijo s
prvo sliko. Od zdaj naprej se prvi slikovni niz imenuje referenčni niz, drugi slikovni niz pa testni niz.
Indeksa r in t se nanašata na količine referenčnega niza oz. testnega niza.
Trije koti obračanja φx, φy, φz in vektor premika (tx, ty, tz)T določajo šest parametrov toge
transformacije RT (ta okrajšava lahko pomeni »togo transformacijo« ali »zasuk-premik«).
Parametri zasuka tvorijo ortogonalno matriko zasuka,

R0

ϕ y ϕ zcoscos ϕ y ϕ zsincos ϕ ysin–

ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zsincos–cossinsin ϕ x ϕ y ϕ zsinsinsin ϕ x ϕ zcoscos+ ϕ x ϕ ycossin

ϕ x ϕ y ϕ zcossincos ϕ x ϕ zsinsin+ ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zcossin–sinsincos ϕ x ϕ ycoscos

=

vektor premika je označen s črko T. Ker se velikosti vokslov slik lahko razlikujejo, ga je treba
popraviti, tako da ga pomnožimo z razmerjem med velikostmi vokslov.
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Če se ta transformacija uporabi za določen položaj (xt, yt, zt)T v testnem nizu, je njena
protivrednost označena v referenčnem nizu.
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Vezani histogram

Vezani histogram je dvodimenzionalno posploševanje navadnega histograma slike. Odvisen je od
dveh slik in (poljubne, toda fiksne) transformacije RT med njima.
Za vsak voksel (xt, yt, zt)T testnega niza se izračuna ustrezen voksel (xr, yr, zr)T referenčnega
niza. Vsak tak par vokslov vpliva na vezani histogram glede na intenziteti It in Ir. Upoštevajte, da
koordinate xr, yr, zr niso nujno cela števila. Zelo verjetno je, da je ta točka nekje v mreži voksla
referenčnega niza. Zato je treba intenziteto Ir na tej točki interpolirati od intenzitet sosednjih
vokslov. Voksli testnega niza, katerih protivrednosti ne ležijo znotraj referenčnega niza, so
izključeni iz izračuna vezanega histograma.

Mere podobnosti

Mere podobnosti so sheme izračuna, pri katerih je vezani histogram vhod, enojno število pa izhod.
To enojno število predstavlja kakovost transformacije, za katero je bil izračunan vezani histogram.
Pri »dobri« transformaciji mora biti to število večje kot pri »slabi«. Pri transformaciji, ki zagotovi
slike za registracijo, pa mora to število doseči maksimum.
Uporabite lahko več različnih mer podobnosti; odvisno od vrste razmerja med nizi slik.
Najenostavnejši primer je identično razmerje. V tem primeru sta niza slik identična, vendar pa sta
zasukana in premaknjena en proti drugemu. Dva CT posnetka istega bolnika sta na primer sliki s
skoraj identičnim razmerjem. V tem primeru lahko ena slika kot mero podobnosti uporabi
negativno vsoto kvadrata razlik intenzitete.
Bolj splošna razmerja zahtevajo zahtevnejše mere podobnosti. Pri afinih razmerjih lahko uporabite
korelacijski koeficient. Pri funkcionalnih razmerjih morate uporabiti (vsaj) Woodsovo merilo [4] (to
merilo je oblikovano za združevanje MR-PET, kjer je razmerje skoraj funkcionalno) ali korelacijsko
razmerje [5]. Vzajemne informacije [6, 7] in z njimi povezane mere so najbolj izpopolnjene mere
podobnosti in lahko obravnavajo skoraj vsa razmerja.

Optimizacija

Mera podobnosti je mehanizem, ki dodeli realno število (njegovo vrednost) transformaciji RT, ki se
uporablja za izračun vezanega histograma. Zato lahko mero podobnosti opredelimo kot funkcijo S
šestih parametrov transformacije φx, φy, φz in tx, ty, tz. Ti parametri so združeni v vektor parametra
p, pri čemer je optimalni vektor parametra, s katerim se mora skladati slika, označen s p*.
iPlan RT Image želi določiti te optimalne parametre transformacije. Če predpostavljamo, da se
uporablja »smiselna« mera podobnosti, funkcija S doseže globalni maksimum pri p*. Z drugimi
besedami: S(p*) ≥ S(p) za vse sprejemljive p.
iPlan RT Image optimalni vektor parametra išče s spremenjeno različico algoritma za iskanje
vzorca. Vendar pa je vrednotenje funkcije S za določen p izjemno zamudno (za eno oceno je
treba izračunati celoten vezani histogram). Zato je potrebna strategija optimizacije, ki uporablja
čim manj vrednotenj funkcije S. Temeljna ideja je oblikovati niz preprosto vrednotenih približkov
(tako imenovanih nadomestkov) funkcije S in namesto tega povečati približke. Niz povečevalcev
približkov običajno hitro konvergira s p*.
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Večkratna ločljivost

Predlagani algoritem za optimizacijo dobro deluje le, če je začetni ocenjeni p0 že blizu
optimalnega p*. Razlog za to je druga težava z mero podobnosti S – morebitno veliko število
lokalnih maksimumov. Obstaja velika verjetnost, da se algoritem ujame v enega od njih, kar lahko
ustvari nepravilne parametre transformacije. Žal pa bolj robustni algoritmi, ki so zmožni poiskati
globalni maksimum, običajno potrebujejo občutno preveč časa za izračun.
Rešitev te težave je pristop z večkratno ločljivostjo. Temelji na predpostavki, da so lokalni
maksimumi popravljeni za grobe ločljivosti, tako da ostane samo globalni odziv mere podobnosti.
Ta se uporabi za oblikovanje niza (piramide) 3D slik z naraščajočo ločljivostjo.

Slika 307 
V grobi ločljivosti je treba za izračun vezanega histograma primerjati relativno malo vokslov. Zato
je čas izračuna krajši. Kot rešitev za težavo optimizacije se lahko uporabi zelo robusten
standardni optimizator. Ta lahko ustvari vektor parametra.
V naslednjem koraku se ločljivost poveča in pridobljeni vektor se uporabi kot začetna vrednost za
novo optimizacijo. Pri določeni ločljivosti se spremeni v zgoraj opisano strategijo optimizacije z
nadomestki. Pristop z večkratno ločljivostjo ustvari zelo hiter in robusten algoritem, ki lahko
popravi začetne napačne registracije, saj je večina dela opravljenega v bolj grobi ločljivosti.
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21.2 Več o segmentaciji predmetov
21.2.1 Izračun volumna in interpolacija

Izračun volumna

Izračun volumna temelji na Cavalierijevem načelu. Zato volumen ene rezine ni odvisen samo od
same rezine, ampak tudi od njenih sosednjih rezin. To pomeni tudi, da prva in zadnja rezina
prispevata manj (vendar običajno več kot polovico) k skupnemu volumnu.

Interpolacija

Interpolacija oblik se izvede z interpoliranjem označenih razdalj – dobro poznano in uveljavljeno
metodo.

Slika 308 
Kot je prikazano v spodnjem primeru, je interpolacija bolj natančna pri večjem prekrivanju izvirnih
rezin za interpolacijo. Ko ni prekrivanja, je interpolirana oblika prazna.

Slika 309 
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21.2.2 Ločljivost segmentiranih predmetov in velikost čopiča

Ločljivost predmetov

Splošna ločljivost predmeta pri segmentiranih predmetih je odvisna od ravni rezine. Za večino
predmetov je ta nastavljena na 0,25 slikovne točke, pri čemer je smer slikanja enaka debelini
rezine. Vendar pa je večjim strukturam, npr. kostem, dodeljena vrednost 1 slikovne točke na
rezino.

Velikost čopiča

Premer čopiča je lahko od 1 do 200 slikovnih pik predmeta. Če je ločljivost predmeta dvakrat
boljša od ločljivosti niza slik (to je privzeta nastavitev za večino organov), čopič prekriva največ
100 slikovnih točk slike.
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21.2.3 SmartShaper

Splošne informacije

SmartShaper (glejte str. 134) je napredno orodje za preprosto 3D-deformacijo anatomskih
predmetov pri anatomiji bolnika v treh dimenzijah. Podobno kot segmentacija atlasa, ki prilagodi
podatkovni niz atlasa podatkovnemu nizu bolnika, SmartShaper prekrije predmet za prilagoditev
z mrežo nevidnih kontrolnih točk. Mreža kontrolnih točk se nato z elastičnim združevanjem
samodejno prilagodi. 

Prilagajanje velikosti predmeta

Uporabnik lahko interaktivno potisne ali povleče kontrolne točke, tako da premakne prilagodljiv
čopič čez območje predmeta. Ker je mreža deformirana, je deformiran tudi ustrezen predmet, saj
je z mrežo povezan v vseh treh dimenzijah (aksialni, koronarni, sagitalni). Če uporabite manjši
čopič, se število izračunanih točk mreže poveča, zaradi česar se poveča tudi občutljivost. Če je
čopič nastavljen na večjo velikost, so prilagoditve bolj grobe. SmartShaper lahko z vlečenjem
uporabite tudi zunaj predmeta. To deluje, ker čopič deformira prostor, kjer je predmet vdelan. Za
primerjavo lahko vzamemo sliko na balonu. Če bi nekdo potisnil ali povlekel balon, bi se slika na
balonu stisnila ali raztegnila.

Več o segmentaciji predmetov
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21.2.4 SmartBrush

Splošne informacije

SmartBrush (glejte str. 119) je orodje za interpolacijo, ki omogoča hitro ciljno opredelitev, ki
temelji na prilagodljivem algoritmu za zaznavanje z mejnimi vrednostmi. Mogoča je takojšnja in
samodejna identifikacija mej predmeta ter ročno prilagajanje predmetov in struktur. 

Samodejna ciljna opredelitev

Pri izvajanju samodejne ciljne opredelitve za zapletene strukture SmartBrush zazna prag sive
vrednosti izbranega obrisa v prvi in zadnji rezini ter nato linearno interpolira rezine med njima, kar
omogoča preoblikovanje 3D volumnov. Velikost orodja lahko spremenite na povečano občutljivost
in prikažete razlike v sivi vrednosti. Zaradi kombinacije samodejne interpolacije in natančnih
nastavitev čopiča je to orodje popolno za orisovanje ali posodabljanje zapletenih struktur z dobrim
kontrastom slikovnega prikaza.
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21.2.5 Segmentacija mejnih vrednosti

Privzete vrednosti

Predmet Najmanjša/največja
vrednost

Št. komponent Predmet maske

Žile
• Najmanj: 1.433
• Največ: 2.252

10 Lobanjska votlina

Kost
• Najmanj: 164
• Največ: 2.662

--- Omejitveno polje

Pljuča
• Najmanj: -991
• Največ: -303

1 Omejitveno polje

Več o segmentaciji predmetov
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21.3 Več o standardnih vrednostih dovajanja
21.3.1 Izračun standardnih vrednosti dovajanja (SUV)

Splošne informacije

Uvedba izračuna standardnih vrednosti dovajanja na posnetkih PET v programsko opremo iPlan
RT Image temelji na tej publikaciji:
»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.«

Izračun SUV

Standardne vrednosti dovajanja so izračunane s to formulo:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Koncentracijo radioaktivnosti izmeri skener PET; enota pa je Bq/ml.
Faktor lestvice se izračuna tako:

Vrednost Opis Ustrezna oznaka DICOM

w Teža bolnika (kg) PatientsWeight
d Skupni injiciran odmerek (Bq) RadionuclideTotalDose
f Faktor razgradnje DecayFactor
ti Čas injiciranja (s) RadiopharmaceuticalStartTime
ts Čas slikanja (s) AcquisitionTime

ë Trajanje razpolovne dobe radionukli-
da (s)

RadionuclideHalfLife
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21.4 Več o programski opremi iHelp
21.4.1 iHelp – Kako deluje

Splošne informacije

Programska oprema iHelp, ki je nameščena v sistemu uporabnika (odjemalca), preveri
dosegljivost strežnika iHelp na vratih 443 ali 17002. Gre za odhodni povezavi, pri čemer so vrata
17002 hitrejša. Pri vsakem preverjanju dosegljivosti poskuša odjemalec vzpostaviti tunel SSL.
• Za dostop do odjemalca bo inženir za podporo v podjetju Brainlab za vzpostavljanje povezave

s strežnikom iHelp najprej uporabil tudi tunel SSL.
• Strežnik iHelp združi dva tunela in inženir za podporo v podjetju Brainlab lahko dostopa do

odjemalca.

Zahteve za namestitev

Nastavitev požarnega zidu vam ni treba spreminjati (razen če želite podpori podjetja Brainlab
omogočiti hitrejšo povezavo z odjemalcem).
Če požarni zid dovoli vzpostavljanje internetnih povezav znotraj omrežja, iHelp lahko zagotovi
oddaljeno pomoč.
iHelp morate zagnati v odjemalcu. V nasprotnem primeru podpora podjetja Brainlab ne bo imela
dostopa.
Podatki bolnika se ne prenesejo.

Več o programski opremi iHelp
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