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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktinformation och juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon E-post

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

us.support@brainlab.com

Afrika, Asien, Australien, Eu-
ropa

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

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

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

Frankrike och fransktalande
regioner Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Kontakta oss på oncology.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur manualen kan
förbättras.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller egen information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna
guide får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

• BrainSCAN™ är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iPlan® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• m3® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Adobe® och Acrobat® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® är ett registrerat varumärke som tillhör Medical Intelligence GmbH.
• Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CE-märkning

• CE0123-märket visar att Brainlab:s iPlan RT uppfyller de grundläggande kra-
ven i det medicintekniska direktivet (MDD).

• Enligt MDD, Rådets direktiv 93/42/EEC är iPlan RT en Klass IIb-produkt.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med gällande bestämmelser och
förordningar. För information om direktiven för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (the
Waste Electrical and Electronic Equipment directive, WEEE), besök: 
www.brainlab.com/weee

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Avsedda målgrupp

iPlan RT vänder sig till medicinsk personal (medicinska fysiker, strålningsonkologer,
röntgensjuksköterskor, läkare osv.) med tillräcklig förståelse av det engelska tekniska vokabulär
som är relaterat till områdena medicinsk fysik och medicinsk bildbehandling, för att möjliggöra
lämplig förståelse av användargränssnittet i iPlan RT.

Överensstämmelse med internationella standarder

Behandlingsplaneringssystemet iPlan RT 4.5 har utformats och tillverkats i enlighet med följande
internationella standarder: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
Systemet iPlan RT 4.5 och medföljande dokumentation har testats i enlighet med IAEA-
TECDOC-1540, kapitel 5, Typtester.

Kontaktinformation och juridisk information
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Ytterligare information kan fås på begäran.

Språkinformation

Alla användarguider från Brainlab skrivs ursprungligen på engelska.

Garanti

Garantin gäller inte för produkter som har blivit skadade på grund av olycksfall, missbruk,
felaktig användning, olämplig ominstallation eller inadekvat förpackning av
returtransporten. Garantin gäller inte för produktkomponenter som har modifierats eller
bytts ut utan skriftligt tillstånd från Brainlab.

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som används i denna guide

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om eventuella problem med enheten. Sådana problem
inkluderar funktionsfel på utrustningen, funktionsavbrott, skador på utrustningen eller
skador på egendom.

Kommentarer

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

Symboler

18 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.3 Avsedd användning
1.3.1 Att använda systemet

Indikationer för användning

iPlan RT är ett planeringssystem för strålbehandling som är avsett för användning vid
stereotaktisk, konform, datorplanerad, linjäracceleratorbaserad strålbehandling av kraniella, huvud
och hals- samt extrakraniella lesioner.

Varsam hantering av utrustningen

Systemets komponenter och tillhörande instrument består av mycket exakta mekaniska
delar. Hantera dem varsamt.

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Lämplig användning

Brainlabs planeringsprogram är endast designade för att ge medicinsk personal ytterligare
assistans. De är inga substitut för och ersätter inte användarens erfarenhet, och befriar
inte heller användaren från ansvar under användningen.

Installation

Om systemet har anslutits till ett lokalt nätverk (LAN), rekommenderar Brainlab att man installerar
skyddsprogram mot skadliga program och virus (t.ex. ett antivirusprogram) och håller dess
definieringsfiler uppdaterade.
Tänk på att skyddsprogrammets inställningar kan påverka systemets prestanda. Om till exempel
varje filåtkomst övervakas kan hämtningen och lagringen av patientdata bli långsam. Brainlab
rekommenderar således att avaktivera scanning i realtid och att utföra virusscanningar under
perioder då det inte förekommer klinisk verksamhet.
Uppdateringar av operativsystemet (hotfixes) eller av program från tredje part ska utföras då det
inte förekommer klinisk verksamhet och i en testmiljö för att verifiera att Brainlab-systemet
fungerar som det ska. Hotfixes ska hela tiden uppdateras. Brainlab övervakar de utgivna Windows
Hotfixes och kan därför avgöra om det kan uppstå problem med vissa uppdateringar.
Kontakta Brainlab support om du stöter på några problem med hotfixes av operativsystemet.

Rimlighetsgranskning

Innan patientbehandling ska rimligheten för all information till och från systemet granskas.

Beslutet att behandla en patient med strålbehandling/strålkirurgi bör fattas av en erfaren
neurokirurg eller strålningsonkolog. Deras bedömning bör baseras på medicinsk
utbildning och tidigare erfarenheter, samt uppmätt noggrannhet i iPlan RT-systemet.
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk utrustning

Hårdvarurestriktioner

Använd inte hårdvaruutrustning som inte är dokumenterad som kompatibel med iPlan RT i
följande avsnitt. Om detta görs kan detta leda till felinriktning av patienten, vilket kan leda
till allvarliga patientskador.

Systemets hårdvara får inte ändras av användaren. Brainlab kan inte hållas ansvariga för
eventuella ändringar som görs i systemet. Lokala föreskrifter måste observeras.

Programvarurestriktioner

För att optimera systemets prestanda bör du undvika att köra onödiga program parallellt med
iPlan RT.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.1 Medicinska instrument från Brainlab

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

iPlan RT är kompatibel med:

Medicinsk maskinvara från
Brainlab

Kommentar

CT/röntgenlokaliseringsenhet och
målpositionerare

Brainlab CT/röntgenlokaliseringsenhet (på Brainlab-system/
Radionics
Huvudring BRW-HR/UCHR/Leksell huvudring G-ram)
Brainlab SRS CT/Angio-lokaliseringsenhet och målpositione-
rare utan ram
H&N lokaliseringsenhet och målpositionerare (på Brainlab
huvud- och nacke-system)
Radionics BRWLF (på Radionics huvudring BRW-HR/UCHR)
Leksell CT-indikator, 9-stift (på Leksell huvudring G-ram)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

SRS CT/Angio lokaliseringsenhet
och målpositionerare utan ram

Kombinerad CT-lokaliseringsenhet och utrustning för patien-
tinstallation för att möjliggöra montering av datorgenererade
utskrifter för laserinriktning

H&N-lokaliseringsenhet och mål-
positionerare för användning med
behandlingssystemet för huvud
och hals

Stereotaktisk målpositionerare
Målpositionerare från Brainlab
Målpositionerare ”Classic” från Brainlab

Målpositionerare för Leksell-hu-
vudring

Ramlös SRS Universal bords-
kivsförlängning

Brainlabs ramlösa stereotaktiska strålkirurgikomponenterBrainlabs bordsskiva för bildtag-
ning

Brainlabs ICT ramlösa förläng-
ning

DICOM RT-export finns endast tillgängligt för icke-lokaliserade datamängder och datamängder
som har lokaliserats med hjälp av Brainlab-maskinvara.

Endast medicinsk utrustning från Brainlab som specificeras ovan får användas med denna
medicinska utrustning. Användning av kombinationer av medicinska produkter som inte
har godkänts av Brainlab kan påverka den medicintekniska utrustningens säkerhet och/
eller effektivitet negativt och äventyra säkerheten hos patienten, användare och/eller
miljön.

Använd endast instrument och reservdelar som har specificerats av Brainlab tillsammans
med iPlan RT. Att använda icke-godkända instrument eller reservdelar kan negativt
påverka den medicintekniska utrustningens säkerhet eller effektivitet och äventyra
säkerheten för patient, användare och/eller miljön.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.2 Brainlab medicinsk programvara

Auktorisering

Endast personal som auktoriserats av Brainlab får installera programvara i Brainlab-
systemet. Du får inte installera eller avlägsna några programapplikationer.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

iPlan RT är kompatibelt med följande medicinska programvaruapplikationer som tillverkas av
Brainlab AG.

Brainlab programvara Version Kommentar

Brainlab Elements -
Arbetsflöde Radiothera-
py Contouring

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 kan läsa xBrain-data från Brainlab
Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Patientpositioneringssystem från Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT är kompatibel med serverplattformen
iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Används för strålbehandling och behandlingspla-
nering för strålkirurgi. Data planerad med iPlan
RT Dose 3.0 och 4.0 kan importeras till program-
met iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Används för strålbehandling och behandlingspla-
nering för strålkirurgi. Data planerad med iPlan
RT Image kan importeras till programvaran iPlan
RT Dose för behandlingsplanering.

PatXfer RT 1.5 Används för att exportera skannade bilder till
iPlan-arbetsstationen.

Brainlab m3 programva-
ra för användargränss-
nitt

3.0
Användargränssnitt som används för m3 på Sie-
mens Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/
Mevatron.

iPlan RT 4.5 kan läsa in planer som har skrivits med iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT
Image / Dose 4.0 och iPlan RT Image / Dose 4.1. Inte alla programversioner kan läsa
behandlingsplaner som skapats med nyare versioner.
• iPlan-programvaror är inte framåtkompatibla.
• Behandlingsplaner som skapas med hjälp av Brainlabs programvara BrainSCAN kan inte

läsas in i iPlan RT.
Följande program kan läsa in planer som har sparats i iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Använd inte ”Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) med iPlan RT 4.5.x eftersom den inte
stöds från och med denna programvaruversion.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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Annan mjukvara från Brainlab

Kontakta Brainlab support för information om kompatibilitet med produkter från Brainlab om du kör
några andra programversioner än de som anges ovan.

Endast medicinska program från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet.
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1.4.3 Medicinska anordningar som inte kommer från Brainlab

Kompatibla medicinska enheter från andra tillverkare

iPlan RT är kompatibelt med följande medicintekniska utrustning som inte kommer från Brainlab.
Kontakta din supportspecialist hos Brainlab för mer information.

Medicinsk utrust-
ning

Modell Tillverkare

BodyFIX-system
BodyFIX 20 lokaliseringsenhet

Medicinsk intelligens
BodyFIX 14 lokaliseringsenhet

Leksell CT-indikator 9 stavar, för användning på huvudringen Coor-
dinate Frame G från Leksell Elekta

Radionics BRW-LF För användning på huvudring BRW-HR/UCHR
från Radionics Radionics

Varian IGRT Tjock Varian

Varian IGRT Tunn Varian

iBEAM evo

iBEAM evo förlängning 415

ELEKTA

iBEAM evo förlängning 650

iBEAM evo förlängning H&N

iBEAM evo ram-
lös förlängning

Kompatibel hårdvara från
Brainlab:
• H&N lokaliseringsenhet

och Target Positioner
• SRS CT/Angio lokaliser-

ingsenhet och målpositio-
nerare utan ram

• Frameless SRS Mask Sy-
stem

Kontakta din supportspecia-
list hos Brainlab för mer in-
formation

• I allmänhet kan iPlan RT exportera data till alla större R&V-system. Ytterligare information finns
under s. 377.

• DICOM RT-export finns endast tillgängligt för icke-lokaliserade datamängder och datamängder
som har lokaliserats med hjälp av Brainlab-maskinvara.

• Kontakta Brainlabs försäljnings- eller supportrepresentant för information om vilka
linjäraccelerator/MLC-kombinationer som stöds.

Andra enheter från andra tillverkare

Utformningen eller geometrin av hårdvara från tredje part kan komma att ändras.
Användaren är ansvarig för att kontrollera kompatibiliteten av hårdvara från tredje part till
iPlan RT även om den sägs vara kompatibel i den här användarhandboken.

Att använda kombinationer av medicinska enheter som inte godkänts av Brainlab kan
negativt påverka den medicintekniska enhetens säkerhet och/eller effektivitet och äventyra
säkerheten för patient, användare och/eller miljön.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.4 Programvara som inte kommer från Brainlab

Auktorisering

Endast personal som auktoriserats av Brainlab får installera programvara i Brainlab-
systemet. Man ska inte installera eller ta bort några programvaruapplikationer förutom
malware-skydd och ”hotfix”-uppdateringar av operativsystemet.

Kompatibel programvara från andra tillverkare

iPlan RT är kompatibelt med följande operativsystem som inte kommer från Brainlab:

Operativsystem

Windows XP Professional (32- och 64-bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Kontakta din supportspecialist hos Brainlab för mer information om kompatibilitet med service
pack.
Alla bandenheter måste avaktiveras i Windows XP enhetshanteraren.
iPlan RT får inte installeras på andra operativsystem än de specifika utgivna versioner som anges
ovan.

Endast programvara som specificerats av Brainlab får användas med iPlan RT.
Användning av program som inte kommer från Brainlab (förutom malware-skydd och
”hotfix”-uppdateringar av operativsystemet) som inte har auktoriserats av Brainlab kan
negativt påverka effektiviteten av iPlan RT-systemet.

Programvara som inte kommer från Brainlab på samma arbetsstation

Det är tillåtet att installera och köra följande program på samma arbetsstation som iPlan RT:

Programvara Version Kommentar

RayStation tillverkad av Ray-
Search Laboratories AB 4.7 och framåt Behandlingsplaneringssystem

för strålterapi.

Integrerad tredjeparts-programvara

Brainlabs DICOM-implementering baseras på ett MERGE DICOM-bibliotek. För detaljerad
information om DICOM-överensstämmelse, konsultera tredjepartsystemets DICOM-
överensstämmelsedeklaration och Brainlabs DICOM-överensstämmelsedeklaration på
www.brainlab.com.

• RTPConnect stöds (se RTPConnect 8.30 överensstämmelsedeklaration 07-13-2005 och
RTPConnect gränssnittsspecifikation (08-01-2007).

• Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group och Sun
Microsystems Inc.

ALLMÄN INFORMATION
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• Implementering av Brainlabs PDF-Viewer baseras på PDF Direct/PDF Quick View-bibliotek,
upphovsrätt 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT använder Java 1.6 runtime environment (eller senare). Genom att starta iPlan RT
godkänner användaren villkoren i motsvarande licensavtal.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.5 Medicinsk programvara som inte kommer från Brainlab

Auktorisering

Endast personal som auktoriserats av Brainlab får installera programvara i Brainlab-
systemet. Man ska inte installera eller ta bort några programvaruapplikationer förutom
malware-skydd och ”hotfix”-uppdateringar av operativsystemet.

Kompatibel medicinsk programvara som inte kommer från Brainlab

iPlan RT är kompatibelt med följande medicinska programvaruapplikationer som tillverkas av
RaySearch:

Programvara Version Kommentar

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 omvandlar be-
handlingsplaner som skapats
med iPlan RT 4.5 Dose eller
dosplaneringssystem från tred-
je part, i motsvarande VMAT-
planer (Volumetric Modulated
Arc Therapy).

Annan programvara som inte tillhör Brainlab

Kontakta Brainlab support för information om kompatibilitet med produkter från Brainlab om du kör
några andra programversioner än de som anges ovan.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Ansvar

Komponenterna i iPlan RT-systemet och tillbehörsutrustning får endast användas av
utbildad medicinsk personal.

Utbildning och dokumentation
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1.5.1 Dokumentation

Att läsa användarguiderna

För en lyckad och säker behandling med användning av Brainlabs planeringsprogram krävs en
noggrann planering av förfarandet.
Det är därför viktigt att:
• noga läser bruksanvisningarna innan du använder systemet
• alltid har tillgång till användarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

Användarguide Innehållsförteckning

Kliniska användarguider Detaljerade anvisningar om hur man använder planeringspro-
grammen iPlan RT.

Användarhandbok för pro-
gramvara (Physics Administ-
ration)

Detaljerade anvisningar om hur man använder programmet Phy-
sics Administration.

Teknisk referenshandbok
(Brainlab-fysik)

Detaljerad information om stråldatamätning, kvalitetssäkring och
de dosalgoritmer som används i Brainlabs planeringsprogram för
strålbehandling.

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 iPlan RT på maskinvara från tredje part

Allmän information

Brainlab RT planeringsprogramvara kan installeras på maskinvara från tredje part om kraven på
både maskinvara och operativsystem som anges nedan är uppfyllda.
Den allmänna kompatibiliteten verifieras under installationen av RT-planeringsprogramvara enligt
Brainlab:s acceptansprotokoll. Brainlab rekommenderar att nya valideringstester utförs om tredje
parts programvara installeras eller modifieras efter installation av den ursprungliga RT-
planeringsprogramvaran.

Programvarukrav

Programvara Krav

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

Kontakta din supportspecialist hos Brainlab för mer information om kompatibilitet med service
pack.
Brainlabs RT-planeringsprogramvara får inte installeras på system som inte uppfyller de
rekommenderade maskinvarukraven.

Maskinvarukrav för arbetsstationer

Hårdvara Krav

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 eller motsvarande;
12 kärnig eller motsvarande; HT inaktiverad

Chipset Intel C602 Chipset Series eller motsvarande

RAM 16 GB eller högre

HDD
2 vol. partitionering:
C:\ för operativsystem
F:\ for program

HDD

RAID 5-volym med
4x HDD
Min. 7 200 U/min
1 TB per HDD, 16 MB cache

Grafik:
Nvidia Quadro-grafikkort med stöd för OpenGL
2.0, 1GB RAM eller högre
T ex NVIDIA Quadro K2000

Skärmupplösning 1 600 x 200 or 1 920 x 1 200

Färgkvalitet 24 bitar

Nätverksanslutning 1 Gbit/s

Maskinvarukrav för servrar eller virtuella maskiner

Hårdvara Krav

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 kärnig eller motsvarande; HT inaktiverad

iPlan RT på maskinvara från tredje part
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Hårdvara Krav

Chipset Intel C600 Chipset Series eller motsvarande

RAM 32 GB eller högre

HDD
RAID 5-volym med 2 vol. partitionering:
C:\ för operativsystem min. 50 GB
F:\ för program & data min. 100 GB

Grafik:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 för avan-
cerat 3D-alternativ
(Gäller ej för virtuella maskiner, eftersom GPU-
virtualisering inte stöds)

Nätverksanslutning 1 Gigabit nätverksserveradapter

Hårddisk 250 GB diskutrymme

Datorns maskinvara är avsedd för att användas i sjukhusmiljö. Allmänna riktlinjer och standarder,
som t.ex. IEC 60601-1, IEC 60950 måste följas av sjukhuset, dvs. endast komponenter som är i
enlighet med tillämpbara standarder får användas i sjukhusmiljön.
Ändringar till arbetsstationens maskinvara faller inte under Brainlabs ansvar. Du måste följa lokala
riktlinjer.

Hur man installerar annan programvara

Brainlab tillåter inte installationen av Brainlab:s RT-planeringsprogramvara på plattformar
på vilka medicinsk programvara från tredje part har installerats. Detta för att man inte kan
utesluta att Brainlab:s RT-planeringsprogramvara påverkar den tredje parts programvara
och vice versa. I detta sammanhang är det användarens ansvar att tillhandahålla och
identifiera lämpliga plattformar som uppfyller de angivna kraven för installation av
Brainlab:s RT-planeringsprogramvara.

Brainlab rekommenderar att ingen tredje parts programvara ska vara installerade på
plattformen eftersom tredje parts programvara kan påverka prestanda hos Brainlab:s RT
planeringsprogramvara. Det är användarens ansvar att kontrollera att Brainlab:s RT-
planeringsprogramvara inte påverkas av tredje parts programvaruinstallationer eller tredje
parts programvaruuppdateringar - för detta ändamål ska användaren följa de
tillhandahållna anvisningarna för förnyad validering av programvara i användarhandboken
för programvara.

ALLMÄN INFORMATION
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1.7 Säkerhetsanmärkningar

Allmän information

Detta avsnitt innehåller viktig information som måste beaktas för säker och effektiv
användning av behandlingsplaneringssystemet.
Det är ditt ansvar att upprätta ett omfattande kvalitetssäkringsprogram som är lämpligt för att
upptäcka fel, begränsningar och felaktigheter i behandlingsplanerings- och behandlingssystemen.
För mer information, se kapitlet om kvalitetssäkring i den tekniska referenshandboken för
Brainlab-Fysik.
Mät den absoluta noggrannheten hos iPlan RT systemet i kombination med det
behandlingssystem som används med hjälp av fantomer. Den uppmätta noggrannheten måste
beaktas när planparametrarna konfigureras för att säkerställa en noggrann behandling.
Kontrollera att behandlingsplanen ges till patienten på korrekt sätt. Det rekommenderas starkt att
verifiering på ett fantom utförs av varje behandlingplan med användning av exakt samma
parameterinställningar som kommer att användas för den verkliga patienten under den faktiska
behandlingen.
För att säkerställa överensstämmelse av positioneringen och behandlingsparametrarna i fall flera
planeringssystem används måste all slutlig positionering och alla behandlingsparametrar
tillhandahållas av samma dosplaneringssystem. Om informationen från iPlan RT används direkt
för patientpositionering (t.ex. Target Positioner överlägg) då måste även den motsvarande
behandlingsplanen komma från iPlan RT och behandlingsplanen ska inte modifieras med något
annat behandlingsplaneringssystem.
Stereotaktiska behandlingar såsom stereotaktisk radiokirurgi (SRS) och stereotaktisk
kroppsradioterapi (SBRT), medför mycket höga dosrater samt doser per fraktion och planeras
normalt med reducerade marginaler för målvolymen. Du måste således använda extra
säkerhetsåtgärder vid behandlingsplaneringen, planöverföring och behandlingssystem. Vi
rekommenderar särskilt att utföra extra kvalitetssäkringar före varje stereotaktisk
patientbehandling.
Alla behandlingsplanrapporter måste godkännas av en kvalificerad person innan den information
de innehåller används för strålbehandling.
Det rekommenderas att behandlingsplanrapporterna används för att verifiera alla
behandlingsparametrar, inklusive, men inte begränsat till, kollimatorstorlek och -positioner,
anordningens vinklar och dosspecifikationer, direkt på behandlingssystemet.
Patientbehandlingen får inte påbörjas före systemacceptansen, verifiering och validering av
behandlingsplaneringssystem inklusive strålningsprofilerna har slutförts av kunden.
För varje patientbehandlingsplan måste användaren verifiera att den planerade konfigurationen av
linjäracceleratorn har överförts på rätt sätt och har tillämpats i linjäraccelaratorn. Detta inkluderar
men är inte begränsat till utjämningsfilterläge och konfiguration av tillbehör.
Se till att personer som ges behörighet att utföra behandlingsplaneringsfunktioner har tillräcklig
utbildning för sin funktion.
Kom alltid ihåg att kvaliteten på utmatningen är helt beroende av kvaliteten på inmatade data.
Eventuella avvikelser eller osäkerheter rörande enheter för inmatade data, identifiering eller andra
typer av kvalitetsfrågor noga måste undersökas innan datan används.
Se till att din bildtagningsutrustning (t.ex. CT-scanner) är korrekt konfigurerad och kalibrerad.
Kontrollera kalibreringen regelbundet genom att ta bilder av och verifiera testfantomer.
Kontrollera noggrannheten på den resulterande ytterkontur och vävnadsmodell som används för
dosberäkningarna. Hela det område som är relevant för behandlingen måste vara inneslutet i
konturen.
Kontrollera under hela planeringsprocessen att du arbetar med korrekt patientdataset.
Patientinformationen visas i navigeringsområdet i behandlingsplaneringssystemet för iPlan.
Kontrollera alltid att det behandlingssystem som används för att behandla en patient är detsamma
som det som avsågs under planeringsprocessen, dvs. att den valda maskinprofilen motsvarar
behandlingsmaskinen.
Kontrollera att eventuella behandlingstillbehör, t.ex. konformad kolllimatormontering och
konformad kollimator av den storlek som krävs i behandlingsplanen, är korrekt installerade i
strålbanan före behandlingen. Behandlingssystemet kommer kanske inte att kunna aktivera ett
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beam interlock om ett tillbehör saknas eller är felaktigt. Se även den dokumentation som medföljer
tillbehören.
Före behandlingen är det ditt ansvar att inifrån behandlingsrummet på lämpligt sätt verifiera att
valda gantry- och britsvinklar kan användas för att ge behandlingen utan att någon skada uppstår
på patient eller utrustning, exempelvis behandlingssystemet.
Det rekommenderas att patientinställningen verifieras och bekräftas med lämplig
positionsverifieringsmetod före behandlingen. Provplaner kan genereras med hjälp av fantomer
och noggrannheten på den faktiska patientinställningsmetoden testas.
Kontrollera att behandlingsplaneringssystemet iPlan är korrekt konfigurerat och att
konfigurationen reflekterar behandlingssystemets parametrar. Dessa parametrar inkluderar men
är inte begränsade till linjäracceleratorns skalningskonvention, mekaniska begränsningar eller
dosimetriska parametrar såsom linjäracceleratorenergi eller flödeslägen som SRS och FFF
(Flattening-Filter Free).
Det är ditt ansvar att se till att maskinkonfigurationerna alltid är synkroniserade mellan de olika
konfigurationsställena (t.ex. behandlingsplaneringssystemet, registrerings- och
verifieringssystemet och behandlingssystemet). Bristande överensstämmelse mellan den
maskinkonfiguration som används för planering och den som används för behandling kan leda till
att oavsiktlig behandling ges eller till en störning av det kliniska arbetsflödet.
Brainlab tillhandahåller uppdaterade mätinstruktioner. Kontrollera att de senaste
mätinstruktionerna används under insamlingen av stråldata. Kontakta din supportspecialist hos
Brainlab för mer information.
Se till att dina stråldatamätningar är uppdaterade och att dosalgoritmerna är korrekt konfigurerade
och kalibrerade. Kontrollera regelbundet konfigurationen och kalibreringen med hjälp av
fantommätningar.
Om en eller flera komponenter i behandlingssystemet har modifierats, bytts ut eller kalibrerats om
måste förnyad validering av behandlingsplaneringssystemet i kombination med
behandlingssystemet utföras i enlighet med era processer för kvalitetssäkring. Om komponenter
har modifierats som påverkar systemets dosimetriska parametrar måste stråldatamätningarna
göras om och reviderade data anges i systemet med hjälp av Beam Profile Editor/Physics
Administration.
Förinstallerade drivrutiner etc. ska inte ändras om det inte är absolut nödvändigt. I fall en drivrutin,
ett virusscanprogram eller liknande behöver uppdateras ska du kontrollera att iPlan fungerar
oförändrat. Det rekommenderas starkt att utföra en revalidering av programvaran.
Du måste noga följa de specifikationer och rekommendationer som ges av dosimetriutrustningens
tillverkare. I synnerhet så har alla dosdetektorer ett tydligt specificerat intervall av fältstorlekar som
de är lämpade för. Att använda dosimetriutrustning utanför dess specifikationer eller på ett
felaktigt sätt kan leda till felaktiga dosberäkningar.
Brainlabs stråldata (t.ex. Novalis Tx) som installerades under systemacceptansen är endast
avsedda för teständamål och är inte lämpliga för kliniskt bruk.
När uppmätta data skickas till Brainlab gäller följande:
• Brainlab har ingen möjlighet att verifiera korrektheten på

- några data som tas emot från en användare
- några data som returneras till en användare.

• Eventuell återmatning eller rekommendationer som ges av Brainlab baserat på mottagna data
är beroende av att dessa data är korrekta.

• Om mottagna data har bearbetats av Brainlab och returnerats till användaren garanterar detta
på intet sätt att returnerade data är korrekta.

• Användaren har hela ansvaret för att verifiera att data som returnerats av Brainlab är korrekta,
och har också hela ansvaret för att verifiera att eventuell återmatning eller rekommendationer
som Brainlab ger är korrekta. Användaren måste validera säkerheten och effektiviteten på de
data som returneras av Brainlab innan någon patientbehandling ges.

• Det faktum att Brainlab kan ha bearbetat vissa data påverkar inte användarens övergripande
ansvar för att den slutliga strålprofilen är korrekt.

Se även den tekniska referenshandboken, Brainlab-Fysik, och användarhandbok för
programvara, Physics Administration.
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2 INSTALLATION AV iPLAN-
ARBETSSTATION

2.1 Systemspecifikationer
2.1.1 Arbetsstationens grunder

iPlan-arbetsstation

Figur 1 

Systeminstallation

iPlan-arbetsstationen levereras förinstallerad med all nödvändig hårdvara och programvara, och
kan användas direkt. Efter systemacceptans skapas en säkerhetskopia av installationen av
iPlan RT. Denna säkerhetskopia fungerar endast på iPlan-arbetsstationen.

Lämpliga åtgärder bör implementeras av sjukhusets systemadministratör eller liknande för
att förhindra obehörig åtkomst till iPlan-arbetsstationen.

iPlan RT körs endast på en specifik iPlan-arbetsstation eller server. Kontakta Brainlab:s
support vid eventuella problem med iPlan-arbetsstationen eller vid licensfrågor. I händelse
av systemkrasch kan systemet återställas om nödvändiga säkerhetskopierade data
(mätdata, användarspecifika inställningar, installationsprogram, licensfiler osv.) finns
tillgängliga.

Arbetsstationens maskinvara får inte ändras av användaren. Brainlab kan inte hållas
ansvariga för eventuella ändringar som görs i systemet. Lokala föreskrifter måste
observeras.

INSTALLATION AV iPLAN-ARBETSSTATION
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2.1.2 Disk- och nätverksenheter

Tillgängliga enheter

iPlan-arbetsstationen är utrustad med en MOD/DAT-enhet som tillval, en zip-enhet som tillval, en
DVD±R/RW-enhet och en USB-enhet. Den kan även anslutas till sjukhusets datornätverk.

Dataöverföring

Skannade bilder kan kopieras från MOD-enhet eller DAT-band till hårddisken på iPlan-
arbetsstationen, eller överföras till arbetsstationen via nätverket. Användaren kan endast komma
åt data från MOD-enheter och band om användaren har administratörsbehörighet.

Ytterligare information

Detaljerad teknisk information om iPlan-arbetsstationen (inklusive information om transport,
förvaring, drift och underhåll) finns i dokumentationen från arbetsstationens tillverkare.

Filer

iPlan RT använder olika kontrollsummor för att verifiera riktigheten av alla relevanta
inställningsfiler samt behandlingsplanens data. Om en av dessa filer har ändrats avsiktligt eller
oavsiktligt utan att använda iPlan RT, kommer programmet att visa ett felmeddelande. Man ska
inte radera eller ändra några filer som hör till iPlan RT! Kontakta Brainlab support om du behöver
genomföra några ändringar som beträffar iPlan RT, och som inte kan genomföras inom iPlan RT-
programmet.
I fall det uppstår en nödsituation (t.ex. om hårddisken kraschar) ska du kontakta Brainlab support.
Systemet kan återställas, om det finns nödvändiga säkerhetskopior (mätdata, användarspecifika
inställningar, installationsprogram, licensfiler, osv.).

Initieringstest

För att säkerställa att iPlan RT endast körs om datorns hårdvara och de aritmetiska
processorerna fungerar ordentligt utförs ett test under start av programvaran. Under testet utförs
en komplex beräkning på en stor matris i systemminnet för var och en av processorenheterna.
Om resultatet inte stämmer överens med standardresultatet av denna beräkning visas ett
felmeddelande och programvaran avslutas. Kontakta Brainlab support i detta fall.

Systemspecifikationer
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2.1.3 Kundsupport på distans

Allmän information

På begäran kan iPlan-arbetsstationen utrustas med fjärråtkomst för Brainlab support.
Denna fjärråtkomst kan aktiveras genom att klicka på Start iHelp på Windows Start-meny.

Startmenyn

Figur 2 
Då iHelp har aktiverats visas en motsvarande ikon i Windows systemfält.
Det är nu möjligt för Brainlabs support att få fjärråtkomst till din iPlan-arbetsstation, t.ex. för att
utföra felsökning.
För att avaktivera fjärråtkomst klickar du på Stop iHelp i Windows Start-meny.

Ytterligare information

För ytterligare information om installation och användarvillkor kan du kontakta Brainlab support på
ihelp.support@brainlab.com.

INSTALLATION AV iPLAN-ARBETSSTATION
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3 ATT ANVÄNDA iPLAN RT
3.1 Att starta programmet

Hur man startar iPlan RT Dose

Steg

För att starta iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Dose och visa behandlingsplanens urvals-
skärm, dubbelklickar du på ikonen iPlan RT Dose.

Hur man startar iPlan RT Adaptive

Steg

För att starta iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Adaptive och visa behandlingsplanens urvals-
skärm, dubbelklickar du på ikonen iPlan RT Adaptive.

Se s. 421.

Hur man startar iPlan RT Phantom QA

Steg

För att starta iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Phantom QA och visa behandlingsplanens
urvalsskärm, dubbelklickar du på ikonen iPlan RT Phantom QA.

Se s. 457.
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Hur man startar iPlan RT Review

Steg

För att starta iPlan RT i konfigurationen iPlan RT Review och visa behandlingsplanens urvals-
skärm, dubbelklickar du på ikonen iPlan RT Review.

Se s. 352.

Så här startas Physics Administration

Steg

För att starta programmet, dubbelklickar du på ikonen Physics Administration.

Se Användarhandbok för programvara, Physics Administration 4.5.

Att starta programmet
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3.1.1 Åtkomstrestriktioner till programmet

Allmän information

Alla iPlan RT program implementerar åtkomstrestriktioner för dess användare.

Authorization Manager (Auktoriseringshanterare)

Användarhanteringen använder Authorization Manager (Auktoriseringshanterare) i Microsoft
Windows. För att öppna denna i Windows, anropar du azman.msc från Start/Run (Startmenyn).
Det använder en auktoriseringslagringsfil för att matcha användare till olika roller. Kontakta
Brainlab om filens sökväg inte har konfigurerats ordentligt. För närvarande finns det två olika
rättigheter som hanteras av åtkomstrestriktioner: 
• Godkännande (se s. 351)
• Programanvändning (se nedan)

Åtkomstrestriktioner för programanvändning

Som standard begränsas programanvändningen till auktoriserade användare. För att logga in
måste en användare ange inloggningsnamn och lösenord:

Figur 3 
När programmet har startats kan du avsluta programmet genom att klicka på Exit.
OBS: Tre misslyckade inloggningsförsök i rad kan leda till att det motsvarande Windows
användarkonto blir låst, beroende på Windowskonfigurationen.
 

Att använda Authorization Manager (Auktoriseringshanterare)

Den obligatoriska inloggningen kan kopplas bort av Brainlab supporten, men det rekommenderas
starkt att inte göra så. Din tillsynsmyndighet kanske till och med kräver att denna inställning ska
vara aktiverad. Som standard länkas åtkomsträttigheten till funktionsnamnet use iPlan RT
Dose som kopplas till rollen iPlanRTDoseUser i auktoriseringslagringsfilen. 
Med användning av Authorization Manager (Auktoriseringshanterare) kan användare läggas till
rollen iPlanRTDoseUser för att få åtkomst till programmet. Endast användare med en giltig
Windows-inloggning kan tilldelas. Det är ditt ansvar att hålla denna tilldelning uppdaterad.
Din tillsynsmyndighet kanske kräver att du tillhandahåller nödåtkomst till programmet. I så fall är
det ditt ansvar att skapa en nödåtkomstanvändare och att koppla rollen iPlanRTDoseUser till
denna användare. Det är också ditt ansvar att begränsa användningen av uppgifterna för
nödåtkomstanvändaren.

Automatisk utloggning

När programmet inte används under en viss tid, loggas den aktuella användaren automatiskt ut.
Tidslängden innan en automatisk utloggning träder i kraft konfigureras i iPlanSettings och kan
ändras av Brainlab support. 
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Standardinställningen är 15 min. När dialogrutan för login dialog visas efter en timeout eller är
man växlar användare, avaktiveras inloggningsknappen i dialogrutan Exit och det behövs en
behörig användare för avsluta programmet på rätt sätt.

Att ändra nuvarande användare

Du kan ändra den aktiva användaren utan att avsluta iPlan RT:

Steg

1.

Klicka på Brainlab-ikonen i det nedre högra hörnet av programmet för att öppna rutan
”About iPlan”.

2. Klicka på Change User. Dialogrutan login visas.

3. Logga in med dina uppgifter för att bli den aktiva användaren.

Granskningsloggar

Programmet loggar inloggningar och åtgärder för att spara planer i en krypterad fil tillsammans
med användarnamn, applikation och åtgärdstid. I fall tillsynsmyndigheten eller juridiska åtgärder
kräver det så kan informationen avkrypteras och tillhandahållas av Brainlab support.

Säkerhetsanmärkningar

Användare ska inte dela deras inloggningsuppgifter. Varje användare tar fullt ansvar för
några förändringar till behandlingsplanen. Om säkerheten av ditt användarnamn och
lösenord har äventyrats ska du kontakta din systemadministratör.

Att starta programmet

42 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



3.2 Översikt över behandlingsplanering

Allmän information

Detta kapitel tillhandahåller en inledning till iPlan RT-gränssnittet.

Innan du börjar

Steg

1. Utför förplanering (t.ex. lokalisering av kraniella data, bildfusion och initialt skapande av
objekt) med hjälp av iPlan RT Image om detta finns tillgängligt på iPlan-arbetsstationen. 

2. Behandlingsplanen kan nu öppnas i iPlan RT Dose.

OBS: Specialtecken och omljud, t.ex. å, ä och ö, rekommenderas inte i patientnamnet eller
datasökvägen. Hela filnamnet (inklusive datasökvägen) får inte överskrida 250 tecken.
 

iPlan RT Dose arbetsflöde

Detta är standardarbetsflödet för behandlingsplaneringen som använder iPlan RT Dose. Varje
steg beskrivs i detalj i denna manual:

Steg Se

1. Inläsning av patientdata. Sida 57

2. Ytsegmentering. Sida 73

3. Objektskapande. Sida 111

4. Behandlingsplanering. Sida 153

5. Dosoptimering (endast IMRT). Sida 309

6. Granskning av läkare. Sida 352

7. Fysikerverifiering. Sida 356

8. Avsluta iPlan RT Dose. Sida 54

Du kan flytta enkelt mellan steg med hjälp av Navigatorn (s. 47).

Terminologi

Terminologin som används i denna manual hittar du på s. 519.
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3.3 Planeringsskärmens grunder

Allmän information

Detta kapitel tillhandahåller en inledning till planeringsskärmarna. Se s. 469 för mer information.

Skärmlayout

①

②

③

④

⑤

Figur 4 

Innehåll på planeringsskärmen

Nr Komponent Funktion

① Flikar Olika fliksidor tillhandahålls för varje planeringssteg.

② Planeringsvyer Planeringsvyerna innehåller relevant bildinformation och ytter-
ligare funktionsknappar. Se s. 469.

③ Verktygsfält Verktygsfältets funktioner varierar beroende på den aktuella
fliksidan och planeringssteget. Se s. 49.

④ Navigatorfält I Navigatorfältet kan du fortsätta genom planeringsstegen i re-
kommenderad ordning. Se s. 46.

⑤ Funktionsfältet Detta tillhandahåller funktioner som är specifika för nuvarande
planeringssteg. Se s. 48.

Planeringsskärmens grunder
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Dialogrutan Planering

När vissa funktioner väljs öppnas en separat dialogruta för planering där du kan definiera olika
inställningar:

Figur 5 
Efter ändring av inställningar i en dialogruta:

Alternativ

Click OK för att spara ändringar och stänga dialogrutan.

Klicka på Cancel (Avbryt) för att stänga dialogrutan utan att spara dina ändringar.

Om ett värde utanför specificerade begränsningar matas in i ett fält ersätts detta värde av
antingen standardvärdet eller närmast giltiga värde för det fältet. Om till exempel ett
negativt dosvärde anges använder iPlan RT Dose lägsta möjliga dosvärde. Alla värden
måste verifieras för att säkerställa att de är lämpliga för kliniskt bruk.

ATT ANVÄNDA iPLAN RT

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



3.3.1 Navigatorfält

Navigatorfält

Navigatorfältet gör det möjligt för dig att gå igenom iPlan Dose-arbetsflödet.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figur 6 

Nr Komponent Funktion

① Go to ... Öppnar iPlan Navigator som gör det möjligt att välja steg i
valfri ordning.

② Nästa steg
Nuvarande och nästa steg visas alltid i Navigatorfältet.

③ Nuvarande steg

④
Patientnamn, patient-ID
och behandlingsplanens
namn

OBS: Du kan snabbladda en annan plan för denna patient ge-
nom att klicka på plannamnet. Se s. 70.
 

⑤ Minimerar iPlan-fönstret så att det endast är öppet i bakgrun-
den.

⑥ Stänger av iPlan-programmet (se s. 54).

⑦ Next (Nästa) Tar dig till nästa steg.

Planeringsskärmens grunder
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figur 7 

Nr Komponent Funktion

① Lista över steg

Alla tillgängliga steg finns med i listan i iPlan Navigator:

• Avslutade steg tilldelas en bock.
• Aktuellt steg markeras med gult.
• Nästa steg markeras med blått.
• För att välja ett steg klickar du på det med musen.

② Förklaringsområde Till höger om listan över steg finns en förklaring av aktuellt
steg.

③ OK Bekräftar ditt val och tar dig till motsvarande steg.

④ Cancel Tar dig tillbaka till föregående skärm.

ATT ANVÄNDA iPLAN RT

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 47



3.3.2 Funktionsfält

Allmän information

Beroende på aktuellt planeringssteg finns olika funktioner tillgängliga i detta fält.

Funktionsfält

Figur 8 
För att välja en funktion klickar du på den med musen:
• Tillgängliga funktioner markeras med blått.
• Funktioner som för närvarande är otillgängliga är gråtonade.

Att använda höger musknapp

Du kan nå vissa funktioner genom att klicka med höger musknapp på ett tillhörande
skärmelement.

Planeringsskärmens grunder
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3.4 Allmänt verktygsfält och funktionsknappar

Allmän information

Beroende på vilken flik som valts i planeringsområdet kan verktygsfältet och bildvyerna innehålla
nedan angivna funktioner:
• Funktionsknappar med grå bakgrund finns i verktygsfältet.
• Funktionsknappar med svart bakgrund finns i bildvyerna.

OBS: Stegen Treatment Planning (Behandlingsplanering) och Dose Optimization tillhandahåller
flera extra funktioner som inte finns tillgängliga för andra planeringssteg. Ytterligare information
om dessa funktioner finns på s. 158.
 

Val av snitt och bildset

Komponent Funktion Se

Knappen Slice and Image Set Selection kan användas för att
välja de scanbilder som ska visas i planeringsvyerna. Sida 476

Bläddra mellan enstaka bildsnitt i stigande eller fallande ordning. Sida 480

Bläddra mellan flera bildsnitt i stigande eller fallande ordning. Sida 480

• Använd knappen Depth Scrolling i rekonstruktionsvyerna för
att rulla genom scanrekonstruktioner längs den axel som ang-
es av patientikonen (visas till vänster nedtill i bildvyn). 

• I snittvyerna kan du använda knappen Slice Scrolling för att
rulla genom tillgängliga snitt. 

Sida 481

OBS: Funktionerna för att bläddra mellan snitt integreras även direkt i vissa bildvyer, där de visas
med svart bakgrund.
 

Visningsalternativ

Komponent Funktion Se

Knappen Options används för att komma åt avancerade gransk-
ningsalternativ. Sida 492

Knappen 2D Recenter används för att visa vertikala och horison-
tella plan som kan användas för att justera rekonstruktionsplanen. Sida 488

Knappen Panning används för att aktivera bildpanorering. Sida 491

Knappen View Types används för att välja den typer av vyer som
ska visas (plan, 3D eller objekt). Sida 484

Knappen View Options används för att ändra vyns orientering
(frontal, lateral vänster, lateral höger, kaudal eller kraniell). Sida 483
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Komponent Funktion Se

Knappen Composing Options kan användas för att verifiera två
bildsnitt från olika dataset som har fusionerats. Sida 486

Zoomfunktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Zoom In/Out kan användas för att förstora de bilder som
visas så att enskilda strukturer, t.ex. tumörer, i scanbilden kan un-
dersökas närmare. Bildförstoringen kan även minskas så att hela
bilden kan visas. 

Sida 489

Knappen Full Screen förstorar aktuell vy till helskärm. Genom att
klicka på denna knapp igen återställs den ursprungliga vylayouten. Sida 490

Fönsterinställningar

Komponent Funktion Se

Knappen Windowing kan användas för att justera fördelningen
av gråvärden i de visade bilderna för att förbättra strukturers syn-
lighet eller kontrast.

Sida 503

Knappen Advanced Windowing ger tillgång till avancerade alter-
nativ för att justera gråvärde, Hounsfield- eller SUV-fördelning för
vald bild.

Sida 505

Mätfunktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Measure Hounsfield Units kan användas för att mäta
Hounsfield-enheter för valfri punkt i ett bildsnitt. Sida 509

Knappen Measure Values kan användas för att mäta värdet (t.ex.
gråvärde eller SUV) för valfri punkt i ett bildsnitt. Sida 509

Knappen Measure Distances kan användas för att mäta avstån-
det mellan två valfria punkter i ett bildsnitt. Sida 512

Knappen Measure Angles kan användas för att mäta vinkeln
mellan tre valfria punkter i ett bildsnitt. Sida 513

Diverse funktioner

Komponent Funktion Se

Knappen Screenshot kan användas för att ta skärmdumpar av vi-
sade vyer och dialogrutor. Sida 514

Allmänt verktygsfält och funktionsknappar
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Komponent Funktion Se

Knappen Save Treatment Plan kan användas för att spara änd-
ringar i aktuell behandlingsplan. Sida 52

Knappen Print kan användas för att skriva ut den slutliga behand-
lingsplanen. Sida 403
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3.5 Att spara behandlingsplanen

Allmän information

Behandlingsplanen bör sparas regelbundet under behandlingsplanering.

Hur man sparar behandlingsplanen

Steg

1.

Klicka på knappen Save Treatment Plan.

2.

I dialogrutan Save As ... anger du ett lämpligt namn och beskrivning för planen.

3. Klicka på Save för att fortsätta.

Status för sparande

Figur 9 
Då åtgärden spara har aktiverats anges sparandets status med en förloppsindikator.

Lagringsplats

Behandlingsplanen sparas i en förkonfigurerad mapp (se s. 367).

Att spara behandlingsplanen
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Godkännande av plan

Figur 10 
Om behandlingsplanen har sparats enligt godkännande av plan (se s. 354 och s. 362), visas
ovanstående bekräftelsemeddelande. Detta meddelande informerar även om att ifall en annan
planeringsuppgift än Physician’s Review eller Physicist’s Verification öppnas med den aktuella
planen gör detta att godkännandet blir ogiltigt.
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3.6 Avsluta iPlan RT

Allmän information

Programvaran kan när som helst stängas av, antingen via avstängningsikonen eller via iPlan
Navigator.

Hur man avslutar med avstängningsikonen

Steg

Klicka på avstängningsikonen för att avsluta programmet.

Hur man avslutar med hjälp av iPlan Navigator

Steg

1. Klicka på Go to... i Navigatorfältet (se s. 46).

2.

Välj Exit och klicka på OK.

Avsluta iPlan RT
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Ytterligare steg som krävs

Om behandlingsplanen har modifierats kan du spara ändringarna genom att klicka på Yes i det
meddelande som visas.
Klicka på No för att avsluta programmet utan att spara dina ändringar.

Figur 11 
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4 INLÄSNING AV
PATIENTDATA

4.1 Inläsning och import

Allmän information

Planeringsdata som sparats i Brainlab-formatet (t.ex. efter förbehandling med iPlan RT Image)
kan läsas in i iPlan RT Dose.
OBS: Om behandlingsplanen innehåller objekt, måste funktionen Prepare for Export användas
innan man sparar behandlingsplanen med iPlan (Cranial) 3.0 för att öppna det öppnar det i iPlan
RT Image 4.1.1.
 

Filformat

De följande formaten kan läsas in i iPlan RT:

Programvara Filformat

iPlan RT Dose xBrain som skapats av iPlan RT Dose eller iPlan RT Image

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM bilder kan läggas till med hjälp av funktionen Add Data

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Endast dataset som inte innehåller en dosplan

Brainlab Elements -
Arbetsflöde Radiotherapy
Contouring

xBrain från Patient Data Manager 2.0

OBS: Planer som sparats i iPlan RT Adaptive kan inte läsas in i iPlan RT Dose innan man har
utfört steget Prepare for Re-planning.
 

Bildverifiering

Bilder som importerades från ett icke-DICOM format (t.ex. Transfer DLLs) förfogar inte över UID-
uppsättningen ”Referensram”. Förvissa dig om att de skapade bilduppsättningarna innehåller de
korrekta bilderna (dvs. det ska inte finnas några orelaterade bilder från olika koordinatsystem i en
uppsättning).

Allmän procedur

Inläsning och importering av data innefattar vanligtvis följande steg, vilka kan variera beroende på
innehållet i valda data samt datatyp.
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Steg

1. Välj det dataarkiv från vilket data ska läsas in.

2. Välj de patientdata som ska överföras.

3. Välj nödvändig patientstudie.

4. Välj relevant behandlingsplan.

5. Aktivera inläsning av bilddata.

Då dessa steg har slutförts kan behandlingsplanering påbörjas.

Säkerhetsanmärkningar

När man öppnar iPlan RT från patient Data Manager 2.0 kan det hända att
autosegmenterade objekt inte har godkänts. Granska objekten noga.

Använd inte delar av de sammanlagda utdata som genererats av ett program (t.ex.:
målkoordinater som visas i iPlan stereotaxy) som ingångsdata för ett annat program (t.ex.:
isocenterkoordinater i iPlan RT Dose). Den resulterande behandlingsplanen kanske är
allvarligt felaktig, om den utbytta delen av data behandlas på ett inkonsekvent sätt på
grund av att det inte gick att byta ut alla nödvändiga datatrestriktioner (t.ex.: givna
koordinater kan bara användas på rätt sätt om namngivning, koordinatsystemet och
särskilt ursprungsdefinitionen är helt identiska). Till exempel, kan koordinaterna för
huvudring/lokaliseringsenhet peka till en annan anatomisk position, beroende på vilken
bilduppsättning som används som den stereotaktiska referensen som definierar
huvudringens/lokaliseringsenhet koordinatsystem/ursprung i ett och ett annat program.

Om en behandlingsplan med många lokaliseringar sparade i iPlan 3.0 Stereotaxy läses in i
iPlan RT Image 4.1 kan den stereotaktiska referensen inte definieras av användaren i iPlan
RT Image 4.1 som det gjordes i iPlan 3.0 Stereotaxy. För att förhindra patientskada på
grund av tillämpningen av felaktiga stereotaktiska koordinater senare i iPlan RT Dose, ska
användaren inte överföra flera lokaliseringar till iPlan RT Image 4.1 eller de-lokalisera den
irrelevanta lokaliseringen innan hen fortsätter med iPlan RT Dose.

Om patientnamnet eller ID av en patient inte har angetts i de ursprungliga uppgifterna,
sätts det till ”<unknown>”. Det leder till den potentiella risken att fel patientdata väljs för
behandling. Meddela scanneroperatören att alltid tilldela rätt namn och ID till datasetet.

Kateter- och simuleringsresultatobjekt sparas på ett sådant sätt att de kan läsas in till
andra program. Det betyder att redan simulerade katetrar och simuleringsobjekt kan
ändras med andra program än iPlan Flow 3.0. Så snart som en simulerad kateter ändras
representerar simuleringsobjektet inte längre ett simuleringsresultat för denna kateter. Det
är användarens ansvar att inte manuellt ändra katetrar eller simuleringsresultatobjekt.

Inläsning och import
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4.1.1 Läsa in och importera guidesidor

Guidesidor

Patientdata kan läsas in och importeras med hjälp av en rad guidesidor.

②
③

①

④

⑤

Figur 12 

Hantering av guidesidor

Nr Komponent Funktion

① Details-område Detta ger kompletterande information om de markerade patientupp-
gifter.

② Lista över tillgängli-
ga data

Beroende på aktuellt steg kan du med hjälp av denna lista välja till-
gängliga data som t.ex. arkivtyper, patientstudier eller bildserier.

③ Rubriker i listan

Data i listan kan sorteras efter valfri rubrik genom att klicka på rele-
vant rubrik.
Data kan sorteras i stigande eller fallande ordning - aktuell ordning
anges med pilikoner bredvid rubrikens namn.

④ Alternativfält

Detta innehåller alternativa inställningar som varierar beroende på
aktuellt steg.
Om så föredras kan dessa funktioner döljas genom att klicka på pil-
knappen som finns ovanför funktionslistan. Klicka på pilknappen för
att visa dessa funktioner igen.
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Nr Komponent Funktion

⑤ Allmänna knappar Detta innehåller allmänna knappar för guidesidor som finns på varje
guidesida.

Guidesideknappar

Knappar som finns på flera guidesidor anges nedan.
Funktioner som endast är specifika för en guidesida förklaras i beskrivningen av motsvarande
steg.

Komponent Funktion

Back Tar dig tillbaka till föregående steg i varje fall.

Cancel Stänger guidesidan och visar iPlan Navigator (se s. 47).

Next Tar dig till nästa steg i varje fall.

Delete

Raderar valda filer permanent. Systemet frågar alltid efter slutlig bekräftel-
se innan några filer raderas.
• Endast patientdata som finns på hårddisken kan raderas.
• Om den sista patienten raderas under val av patient kommer du tillbaka

till arkivsidan.
• Om det under val av studie endast finns en patientstudie kan denna inte

raderas.
• Att radera ett arkiv tar endast bort posten från arkivlistan. Inga patientda-

ta raderas.

Logfile ... Visar en loggfil med kompletterande information om de steg som hittills ge-
nomförts (se s. 72).

Select All Väljer samtliga poster i aktuell lista.

Deselect All Väljer bort samtliga poster i aktuell lista.

Data kan raderas från hårddisken även om denna är skrivskyddad.

Inläsning och import
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4.2 Inläsning av bilddata

Åtkomst till behandlingsplaner

Varje behandlingsplan kan endast öppnas av en användare åt gången.

Ladda flera planer

Endast en behandlingsplan kan öppnas åt gången. Om du redan håller på att redigera en
behandlingsplan och antingen läser in en andra behandlingsplan eller stänger applikationen utan
att spara, kommer du att förlora eventuella ändringar du gjort i den första behandlingsplanen.

Behandlingsplanens format

Behandlingsplaner kan inte läsas in om de inte innehåller ett CT-dataset.

Behandlingsplanens innehåll

Om objekt (t.ex. PTV eller OAR) som används för dosplanering har överförts till ett annat
snittset, eller tagits bort helt från behandlingsplanen under redigering i iPlan RT Image, kan
inte behandlingsplanen läsas in i iPlan RT Dose.

Om en behandlingsplan i iPlan RT Dose ändras med iPlan RT Image (t.ex. tumörform eller
bildfusion) ska du se till att anpassa den slutliga planen i iPlan RT Dose till de senaste
förändringarna. Felbehandling av patient kanske ske om planen i iPlan RT Dose inte
överensstämmer med behandlingsparametrar i iPlan RT Image.

Inläsning av planer från en tidigare version av programvaran

Figur 13 
Om en behandlingsplan innehållande en eller flera isocenterkoordinater och grupper av
behandlingselement (t.ex. för strålar eller bågar) med identiska namn läses in från en tidigare
version av programvaran, visas ett motsvarande meddelande.
• Prefixet ”Group” (grupp) eller ”Coord” (koordinat) läggs till vid behov.
• Om postens nya namn överstiger 22 tecken visas även ett meddelande där namnet kan ändras

manuellt.
Detta säkerställer unika och konsekventa namnkonventioner vid exportering av planerade data för
senare användning under patientbehandling.
OBS: Om planen innehåller identiska namn för strålar eller bågelement utökas även dessa
automatiskt med ett lämpligt prefix.
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Att läsa in en Phantom QA-plan till iPlan RT

Testplaner som skapats i programmet iPlan RT Phantom QA (se s. 457) kan på grund av
kvalitetssäkringsändamål inte läsas in till andra iPlan RT-applikationer för användning vid
planering av patientbehandlingar.

Figur 14 

Att läsa in en anpassningsbar plan till iPlan RT

Planer som skapats i programmet iPlan RT Adaptive (se s. 421) kanske inte kan läsas in till
andra iPlan RT-applikationer för användning vid planering av patientbehandlingar.

Inläsning av en godkänd plan

Figur 15 
Om en behandlingsplan som redan har godkänts läses in visar ett programmeddelande att
fortsättning enligt vissa steg gör godkännandet ogiltigt.

Inläsning av bilddata
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Inläsning av planer modifierade i iPlan RT Image

Figur 16 
Om en behandlingsplan som redigerats i iPlan RT senare redigeras i iPlan RT Image och sedan
åter öppnas i iPlan RT, uppmanas du att noga granska noggrannheten av den resulterande
behandlingsplanen.
Att ta bort, flytta eller ändra objekt från en bilduppsättning till en annan kan förstöra
behandlingsplanen oåterkalleligt.

När planen har ändrats med andra programvarumoduler (t.ex. iPlan RT Image) efter det
redan innehåller en behandlingsplan (t.ex. isocenterkomponenter etc.), måste användaren
kontrollera riktigheten av planinnehållet extra noga efter inläsningen.

Säkerhetsanmärkningar

Om en behandlingsplan modifieras med en annan programvara (t.ex. iPlan RT Image) efter
att behandlingsinformationen (t.ex. isocentergrupper) har definierats, måste planens
innehåll noggrant verifieras efter inläsning för att säkerställa att tidigare planerat innehåll
inte har raderats oavsiktligt.

Om en behandlingsplan har optimerats för IMRT (se s. 309) tillåts ingen senare modifiering
(t.ex. av voxelobjekt) med annan programvara, t.ex. iPlan RT Image. Om detta görs kan
optimeringen bli ogiltig.

Om en behandlingsplan modifieras med en annan programvara (t.ex. iPlan RT Image) efter
att strålar eller bågar har definierats, kan vävnadsmodellen (se s. 73) ha flyttat sig i
förhållande till CT-referensscannet på grund av förnyad lokalisering eller bildfusion.
Djupekvivalensen och vävnadens ingång i bågplanet/djupets projektionsvy (se s. 248)
måste noggrant verifieras för varje stråle eller båge.
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Inläsning av planer med modifierad bildfusion

Figur 17 
Om en slutförd dosbehandlingsplan öppnas iPlan RT Image och modifieringar görs på
bildfusionsinformationen i behandlingsplanen måste planerade dosfördelningar och strålbanor
noggrant granskas när den modifierade behandlingsplanen senare läses in i iPlan RT Dose.
Detta eftersom modifieringar i den ursprungliga bildfusionsinformationen kan resultera i ett annat
rotdataset för fusion, vilket i sin tur resulterar i ett annat snittset för inriktning. Se s. 91 för
ytterligare information.

Att läsa in planer med kunddefinierad orientering

Planer med kunddefinierad orientering som inte stöds av iPlan RT måste kasseras för att kunna
fortsätta med planeringen. Om du försöker läsa in en sådan plan, visas denna dialogruta:

Alternativ

Yes: Kassera den skräddarsydda orienteringen och fortsätt med planen.

No: Kassera inte den kunddefinierade orienteringen och återgå till att dialogrutan för inläsning
för att välja en annan plan.
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4.2.1 Att välja ett arkiv

Guidesidan Load Archives (Läsa in arkiv)

Guidesidan Load Archives visas direkt vid start av programmet.
Det är endast möjligt att läsa in behandlingsplansdata i Brainlab-formatet.

Figur 18 

Hur man läser in ett arkiv

Steg

1. För att underlätta navigering kan du klicka på relevant kolumnrubrik för att vid behov sor-
tera arkiven efter namn, dataformat eller katalog.

2. Välj önskat arkiv genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

3. Klicka på Next för att visa de patientdata som finns i arkivet.

Avancerade funktioner för val av arkiv

Följande avancerade funktioner finns till höger på guidesidan Load Archives.

Komponent Funktion Se

New Archive Om ett lämpligt arkiv ännu inte har konfigurerats kan denna funk-
tion användas för att skapa ett för de data du vill överföra. Sida 368

Settings (In-
ställningar) Definiera specifika inställningar för valt arkiv. Sida 368

Delete Raderar valda filer permanent. Systemet frågar alltid efter slutlig
bekräftelse innan några filer raderas. Sida 60

Logfile ... Visar en loggfil med kompletterande information om de steg som
hittills genomförts. Sida 72
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4.2.2 Välja patient

Guidesidan Patients

Då ett arkiv har valts visas guidesidan för val av patient.

Figur 19 

Hur man läser in en patient

Steg

1. För att underlätta navigering kan du klicka på relevant kolumnrubrik för att vid behov sor-
tera patientfiler efter namn, ID eller födelsedatum.

2. Välj önskat patientfil genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.
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Steg

3. Klicka på Next för att fortsätta till nästa steg.

OBS: Den patient som är markerad med blått är den valda patienten.
 

Avancerade funktioner för val av patient

Flera avancerade funktioner finns till höger på guidesidan Patients.

Komponent Funktion

Delete Raderar valda filer permanent. Systemet frågar alltid efter slutlig bekräftelse in-
nan några filer raderas (se s. 60).

Logfile ... Visar en loggfil med kompletterande information om de steg som hittills genom-
förts (se s. 72).

Refresh Uppdaterar visningen, t.ex. när en ny patient läggs till i katalogen på hårddis-
ken.

Search Filtrerar visningen enligt angivet Patient Name eller Patient ID.

Reset Återställer filtret så att alla tillgängliga data visas igen.

Nästa steg

Om vald patientfil innehåller flera studier uppmanas du att välja en specifik studie (se s. 68).
Om patientfilen endast innehåller en studie tas du till val av behandlingsplan (se s. 69).
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4.2.3 Välja en studie

Guidesidan Studies

Om de patientdata som lästs in innehåller flera studier uppmanas du att välja en patientstudie.

Figur 20 

Hur man väljer önskad studie

Steg

1. För att underlätta navigering kan du klicka på relevant kolumnrubrik för att sortera patient-
studierna efter t.ex. studie, kommentar eller datum.

2. Välj önskat patientstudie genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

3. Klicka på Next för att fortsätta till val av behandlingsplan (se s. 69).

OBS: Om endast en patientstudie är tillgänglig öppnar systemet automatiskt denna och fortsätter
till nästa steg.
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4.2.4 Hur man väljer en behandlingsplan

Guidesidan Plans

Figur 21 

Hur man väljer behandlingsplan

Steg

1.
För att underlätta navigering kan du klicka på relevant kolumnrubrik för att vid behov sor-
tera behandlingsplanerna efter plannamn, användare, datum som planen skapades eller
planbeskrivning.

2. Välj den önskade behandlingsplanen genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

3. Klicka på Next för att läsa in vald behandlingsplan.

OBS: Om endast en behandlingsplan är tillgänglig öppnar systemet automatiskt denna och
fortsätter till nästa steg.
 

Planstatus

①

②

Figur 22 

Nr Komponent

① Godkända planer (tumme-upp ikon). Se s. 351.

② Planer som kräver ytterligare redigering (blyertspenna-ikon).

INLÄSNING AV PATIENTDATA

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 69



Hur man läser in behandlingsplanen snabbt

För att snabbt läsa in en annan behandlingsplan för samma patient (QuickLoad):

Steg

1.

Klicka på patientens namn ① i Navigatorfältet:

①

2. Listan över behandlingsplaner för denna patient visas (Figur 21). Välj en att för att läsa in
den på en gång.
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4.2.5 Inläsning av valda data

Guidesidan Loading

Valda data läses in automatiskt då erforderliga steg har slutförts.

①

② ③

Figur 23 

Nr Komponent Funktion

① Details-område Detaljer om de data som läses in.

② Förloppsindikator Indikerar status för datainläsningen.

③ Knappen Abort (Avbryta) Avbryter datainläsningen.

Nästa steg

Programvara Nästa steg Se

iPlan RT Dose Ytsegmentering Sida 73

iPlan RT Adaptive Visning och import                                                           Sida. 423

iPlan RT Phantom QA Ytsegmentering Sida 459

iPlan RT Review Granskning av läkare                                                       Sida. 352

Om vald behandlingsplan modifierats med hjälp av programvara som t.ex. iPlan RT Image
efter initial redigering i iPlan RT Dose måste planens innehåll noggrant granskas efter
inläsning.
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4.3 Loggfiler

Allmän information

En loggfilsfunktion finns på vissa guidesidor för dataöverföring och på guidesidorna för
funktionerna DICOM-export och -import (se s. 379). Med hjälp av denna funktion kan de loggfiler
som skapas av systemet för steget i fråga visas och redigeras om nödvändigt.
OBS: iPlan RT Adaptive tillhandahåller endast DICOM-import.
 

Aktivera visning av loggfil

Klicka på Logfile ... i alternativområdet till höger på guidesidan för att aktivera visningen av
loggfiler.

Visning av filer

① ② ③

Figur 24 

Visning

Nr Komponent

① Filnamn och filens plats.

② Innehåll i loggfilen.

③

Om du vill redigera loggfilens innehåll eller spara den på en annan plats klickar du på
Editor.
OBS: Loggfilen visas i redigeraren Notepad där du kan modifiera den och/eller spara den
på önskad plats.
 

Loggfiler
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5 YTSEGMENTERING
5.1 Vad är ytsegmentering?

Allmän information

För att kunna utföra dosberäkning med iPlan RT Dose måste du definiera en lämplig
vävnadsmodell som innefattar:
• En rätvinklig bilduppsättning som hämtats från en referensuppsättning (se s. 90)
• Den yttre konturen (se s. 99)
• Bordsskiva (tillval, se s. 85)
• Tillvalsobjekt (t.ex. bolus) med ett definierat HU-värde (se s. 105)

OBS: Alla efterföljande dosberäkningar baseras på den resulterande vävnadsmodellen.
 

Att använda cone beam CT-scannar för behandlingsplanering kan leda till en felaktig
dosberäkning.

Så här genomför du ytsegmentering

Steg

1. Ställ in korrigeringsparametrar. Dessa parametrar tillhandahåller information om scanet
och är nödvändiga för att iPlan RT Dose ska kunna tolka patientdata på rätt sätt.

2.

Ändra referensuppsättningar vid behov. Om du ändrar referenssuppsättningar måste du
kontrollera att parametrarna fortfarande är giltiga.
OBS: Undantag (gäller från version iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Det går inte att
ändra referensuppsättningen om du lägger till en lokal uppdateringsscan till en befintlig lo-
kal behandlingsplan. I detta fall definieras den nyaste lokala datamängden automatiskt
som referensuppsättning och manuella ändringar är inte tillåtna.
 

3.
Anpassa konturer. iPlan RT Dose genererar en ytkontur. Eftersom endast informationen i
denna ytterkontur tas med i beräkningen under dosberäkning kan du justera den vid be-
hov.

4. Ställ in referenspunkter. En referenspunkt i icke-lokaliserad kraniell och extrakraniell data
kan hjälpa efterföljande patientjustering.

5. Lägg till något 3D-objekt såsom en bolus.

Starta en ny plan

När du läser in en behandlingsplan, kommer du till steget Surface Segmentation.
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Alternativ

1. Om den valda behandlingsplanen innehåller flera fusionerade CT-set uppmanas du först att
välja erforderlig referensuppsättning (se ävens. 89).

2. Om:
- Behandlingsplanen redigerades tidigare med hjälp av iPlan RT Image eller en föregående

version av iPlan RT Dose, eller
- Du skapar en ny plan

Du uppmanas att definiera olika korrigeringsparametrar i dialogrutan Set Parameters.

Om information om ytsegmentering redan har matats in kommer du direkt till huvudskärmen.

Vad är ytsegmentering?
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5.1.1 Sammanfattning av tillgängliga funktioner

Skärmen Surface Segmentation

Figur 25 

Fliken Functions (Funktioner)

Komponent Funktion Se

Choose Refe-
rence Set...

Gör det möjligt att välja ett referensdataset för vävnad/dos- och
DRR-beräkning för efterföljande patientjustering. Sida 89

Set Reference
Point

Gör det möjligt att ställa in en referenspunkt i icke-lokaliserade
patientdata. Sida 77

Set Parame-
ters...

Gör det möjligt att definiera konverteringstabeller för konverter-
ing från Hounsfield till elektrondensitet, samt att definiera övriga
grundläggande behandlingsparametrar.

Sida 98

Brush Size Sur-
face Adjustment

Med dessa funktioner kan du manuellt justera den konturinfor-
mation som programvaran tar med i beräkningen under dosbe-
räkning.
Dessa funktioner finns inte tillgängliga under fliken Overview.

Sida 99

Remove 3D Re-
gion Gör det möjligt att radera tredimensionella objekt från datasetet. Sida 108

Smooth Outer
Contour 

Gör det möjligt att jämna ut ytan på planerade 3D-objekt för att
underlätta doskorrigering. Sida 100

Update Tissue Gör det möjligt att visa de ändringar du gjort på vävnadskontu-
rer och på vävnadsmodellen. Sida 103

Skjutreglage Ori-
ginal / Tissue

Gör det möjligt att jämföra det ursprungliga CT-snittet med dess
ändrade rekonstruktion (vävnadsmodell). Sida 103

Show All Objects Visar alla definierade objekt.

Heterogenity
Correction

Med hjälp av denna kryssruta kan du bestämma om dosen ska
planeras utifrån den information om elektrondensitet som till-
handahålls från bilddata.

Sida 104

YTSEGMENTERING
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Fliken ”Artificial”

Fliken Artificial i funktionsfältet innehåller ytterligare funktioner för icke-vävnadsobjekt, t.ex.
medicinska implantat och bolusmaterial.

Komponent Funktion Se

Define Bolus

Vid behandling av PTV nära hudytan kan ett specifikt objekt
med hjälp av denna funktion definieras för att representera den
vävnadsekvivalenta bolus som i sådana fall placeras över hu-
den.

Sida 105

Overwrite HU
HU Value

Gör det möjligt att definiera ett specifikt HU-värde som ska till-
lämpas på ett särskilt objekt, t.ex. ett medicinskt implantat. Sida 107

Vad är ytsegmentering?
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5.2 Inställning av korrigeringsparametrar

Allmän information

Du kan ställa in parametrar för att se till att iPlan RT Dose tolkar bilddata på rätt sätt.

Ställa in parametrar för en ny plan

Du uppmanas att ställa in parametrar när:
• Du öppnar en ny plan från iPlan RT Image eller som skapades i en föregående version av

iPlan RT Dose.
• Du skapar en ny plan.

Hur man ställer in parametrar

För att när som helst justera de befintliga inställningarna, klickar du på Set Parameters ... för att
öppna dialogrutan Set Parameters. 

Tillgängliga korrigeringsparametrar

Du kan ställa in följande parametrar:
• Konvertering från HU (Hounsfield Unit) till ED (Electron Density) (se s. 79)
• Behandlingstyp (se s. 84)
• Scan- och behandlingsorientering (se s. 88)
• Tröskelvärde för patientdetektion
• Vävnadsmodell upplösning (se s. 81)
• Dosupplösning
• Table Top Settings (se s. 85)

Dialogrutan Set Parameters

Figur 26 
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Bekräfta dina inställningar

Då erforderliga inställningar har konfigurerats, och den information som finns om lokaliserat scan
och behandlingsorientering har bekräftats (se s. 88), kan du bekräfta inställningarna och
fortsätta med ytsegmentering genom att klicka på OK.

Inställning av korrigeringsparametrar
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5.2.1 Konvertering från HU (Hounsfield Unit) till ED (Electron Density)

Allmän information

Du kan säkra den korrekta konverteringen av CT-scanner-specifika Hounsfield enhetsvärden som
omfattas i patientscanningarna till motsvarande elektrondensitetsvärden.
Dessa är särskilt användbara när direkt linjärkonvertering inte är möjlig, t.ex. för patientens
vävnad.

Konverteringsfunktioner

HU till ED konverteringsdata visas i dialogrutan Set Parameters:

①

③
②

Figur 27 

Nr Komponent Funktion

① Lista över konver-
teringstabeller

En lista över de tillgängliga HU till ED konverteringstabellerna.
En standardkonverteringstabell baserad på typiska värden för tidi-
gare versioner av iPlan RT Dose tillhandahålls automatiskt.

② Konverteringskurva De data som finns i den valda konverteringstabellen visas som en
konverteringskurva.

③ Konverteringspunkt De enskilda konverteringsekvivalenter som matats in i den valda ta-
bellen visas som konverteringspunkter på kurvan.

OBS: När behandlingsplaner som skapats med hjälp av iPlan RT Dose 3.0 läses in ersätts
värden för HU-konvertering med de värden som finns i den valda konverteringstabellen.
 

Hur man redigerar konverteringstabeller

Alternativ

För att modifiera en befintlig tabell väljer du relevant tabell ① och klickar på Edit (Redigera).

Klicka på New i listan över konverteringstabeller för att skapa ytterligare konverteringstabeller.
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I båda fallen visas dialogrutan Edit Table.

Figur 28 

Steg

1. Ange ett lämpligt namn för den scanner för vilken konverteringstabellen ska användas.
Namnet på scannern måste vara unikt.

2. Ange lämpliga konverteringsvärden i motsvarande fält, t.ex. som de fastställts baserat på
fantomtest.

3. Klicka på OK för att bekräfta dina inmatningar.

4. Motsvarande konverteringskurva uppdateras på motsvarande sätt.

Krav för konverteringstabeller

Konverteringstabeller måste möta de följande kraven:
• Tabellen måste innehålla minst två inmatningar.
• Varje HU- eller ED-värde får endast definieras en gång.
• Värden får endast anges i starkt oförändrad ökande ordning.
• Högsta HU-värde är +3071.
• Värdeparet HU -1000 = ED 0.00 är en standard som måste inkluderas i konverteringstabellen.
• Motsvarande ED-värde för HU-värdet +3071 är användardefinierbart och måste anges.

Sannolikhetskontroll

När du trycker på OK utförs en rimlighetskontroll som verifierar att inmatade data ligger inom
rimliga gränser. Om gränserna överskrids visas ett varningsmeddelande.
I sådant fall måste inmatade data dubbelkontrolleras innan de godkänns och används för
behandling.

Användaren måste noggrant kontrollera riktigheten hos de värden som angetts i
konverteringstabellen för HU till ED innan de godkänns och används för planering.

Inställning av korrigeringsparametrar
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5.2.2 Att justera HU-tröskelvärdet för patientvävnadsdetektion

Inställningar för patientdetektion

Då CT-patientdata läses in för första gången definierar iPlan RT Dose automatiskt ett
standardtröskelvärde på -200 HU som en lägre gräns för vävnadsmodellens ytterkontur.

Figur 29 

Så här ändrar du HU-tröskelvärdet

Du kan redigera tröskelvärdet för att definiera ytterkonturen i fältet HU Threshold som
tillhandahålls i dialogrutan Set Parameters.

Hur man lägger till inneslutna håligheter

Den automatiska konturalgoritmen fyller automatiskt i eventuella håligheter i ytterkonturen.

Alternativ Se

För att se till att algoritmen även tar med dessa håligheter i beräkningen för senare
dosberäkning ska man markera kryssrutan Add fully enclosed cavities to pa-
tient.

Sida 101

Du kan sedan justera ytterkonturen manuellt för att till exempel utesluta bilddata
som är irrelevant för dosberäkning, t.ex. artefakter från scannern eller lufthålighe-
ter.

Sida 99

För icke-lokaliserade dataset kan vävnadsmodellens område vara begränsat. Sida 84

Hur man lägger till en extern ytterkontur

En extern ytterkontur kan också importeras i förväg i iPlan RT Image. Den här externa
ytterkonturen kan sedan detekteras i iPlan RT Dose.

Steg

1. För att en extern ytterkontur skapad på detta sätt ska kunna detekteras i iPlan RT Dose
ska du definiera i samma CT-uppsättning som väljs som referensuppsättning (se s. 90).

2.
När alla inställningar har gjorts i dialogrutan Set Parameters uppmanas du sedan att väl-
ja antingen den externa ytterkonturen som skapats i iPlan RT Image eller den inre ytter-
konturen som skapats baserat på Patient Detection Settings som beskrivs ovan.

3.
Om du beslutar dig för att välja den externa ytterkonturen som skapats i iPlan RT Image
kommer denna att konverteras till en vanlig inre ytterkontur. Denna konvertering kan en-
dast utföras en gång och kan endast upphävas genom att läsa in planen på nytt.
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5.2.3 Justera upplösningen av vävnadsmodellen

Allmän information

Du kan justera upplösningen av vävnadsmodellen för att optimera balansen mellan
systemprestanda och dosplaneringens noggrannhet.
OBS: En lägre upplösning för vävnadsmodellen kan leda till en mindre noggrann dosberäkning.
 

Hur man ändrar upplösningen av en vävnadsmodell

Steg

1.

Under Resolution of Tissue Model ange i dialogrutan Set Parameters den faktor med
vilken den ursprungliga scanningsupplösningen bör reduceras för vävnadsmodellen i fäl-
ten tillhandahållna för scanningskoordinaterna.

2.

Om kryssrutan Use Average Slice Distance markeras beräknas även ett genomsnittligt
snittavstånd för den resulterande vävnadsmodellen, baserat på genomsnittet av samtliga
snittavstånd som ingår i referensuppsättningen. Det faktiska antalet scansnitt förblir oför-
ändrat.
Om denna kryssruta inte markeras tillämpas det kortaste snittavståndet i referensuppsätt-
ningen enhetligt för vävnadsmodellen. Antalet scansnitt ökas på motsvarande sätt.

OBS: Information om de snittavstånd som finns tillgängliga för relevant bildset finns i bildsetets
egenskaper som kan granskas under fliken Plan Content (se s. 482).
 

Systemprestanda

Systemminnet som krävs för de konfigurerade inställningarna och den resulterande upplösningen
indikeras längst ner i fältet Resolution of Tissue Model.

Hur man verifierar ändringar till vävnadsupplösningen

Funktionen Update Tissue (se s. 103) i funktionsfältet kan användas för att verifiera ändringarna
jämfört med befintlig scaninformation.
För en noggrann jämförelse bör alternativet Display Interpolation avmarkeras (se s. 493).

Inställning av korrigeringsparametrar
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5.2.4 Justera dosupplösning

Dosupplösning och DVH

Inställningarna för dosupplösning som finns i dialogrutan Set Parameters används som
utgångspunkt för definiering av dosberäkningsrutnätet i dos-volymhistogrammet (se s. 221). 

Så här justerar du dosupplösningen

Steg

1.

Anpassa dosupplösningen i Dose Resolution Settings.

Ju lägre värdet i millimeter är som anges i fältet Dose Resolution desto högre noggrann-
het under dosberäkning.

2.
För att säkerställa att rutnätstorleken kan justeras automatiskt för att möjliggöra noggrann
dosberäkning även vid mycket små strukturer, rekommenderas att kryssrutan Finer for
Small Objects markeras.

Att ändra dosupplösning i DVH

De inställningar som konfigureras här kan även modifieras senare i själva dos-volymhistogrammet
(se s. 221).

Noggrannheten hos dosberäkningen beror på den användardefinierade upplösningen för
dosrutnätet. Det värde som används för godkännande av den slutliga behandlingsplanen
måste vara så lågt som möjligt och inte högre än 5 mm. För små objekt som är mindre än
30 mm i storlek rekommenderas värden på högst 3 mm.
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5.2.5 Konfigurera behandlingstypen

Hur man konfigurerar behandlingsplanen

I fältet Treatment Type som finns i dialogrutan Set Parameters väljer du antingen Cranial eller
Extracranial beroende på vilken behandling som ska utföras.

Figur 30 

Objektklippning

För icke-lokaliserade kraniella dataset och extrakraniella dataset kan ett klippningsområde ställas
in manuellt för att ta bort de områden som inte är nödvändiga för dosberäkning, t.ex.
skannerbordet.

Figur 31 
För lokaliserade kraniella dataset justerar programvaran automatiskt klippningsområdet i x-y
riktningen till området inuti lokaliseringsenhetens ruta, baserat på den referensram som
lokaliseringsenhetens ruta tillhandahåller. I detta fall är inte funktionen objektklippning tillgänglig.

Kontrollera noggrannheten hos den resulterande ytterkonturen och vävnadsmodellen. Hela
det område som är relevant för behandlingen måste vara inneslutet i konturen.

Hur man modifierar klippområdet

Steg

1.

Klicka på knappen Adjust Outer Contour Region till höger i dialogrutan.

2. I någon av vyerna Axial, Coronal eller Sagittal placerar du muspekaren över den blå ra-
men och justerar ramen så att det område som ska tas bort exkluderas.

3. Då du klickar på OK när du avslutar dialogrutan Set Parameters bekräftas ditt val och det
valda området utesluts från ytterkonturen.

Inställning av korrigeringsparametrar
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5.2.6 Inställning av borddskivan

Allmän information

Om strålningen leds genom ett fast kolfiberlager, t.ex. en bordsskiva, sker attenuering och
uppbyggnad av dos. Genom att specificera vilken bordsskiva som ska användas under planerad
behandling i dialogrutan Set Parameters kan dessa effekter tas med i beräkningen under
dosplanering.

Table Top Settings

Detta alternativ finns tillgängligt för extrakraniella behandlingar och för kraniella behandlingar där
Brainlabs Frameless SRS CT/Angio Localizer & Target Positioner eller H&N Localizer and
Target Positioner används.
Endast plan som lokaliserats med kompatibla lokaliseringsenheter bör användas och kan läsas in
med hjälp av iPlan RT.

Figur 32 
OBS: Vid användning av den ramlösa SRS Universal CT-överlagringen med
lokaliseringsenhetens ruta, justerar programmet automatiskt klippningsområdet i x-y riktning till
området innanför lokaliseringsenhetens ruta. Eftersom CT-överlagringen kommer att klippas är det
nödvändigt att välja den ramlösa SRS Universal bordsförlängningen i Table Top Settings om
bordsskivan ska beaktas i dosplaneringen.
 

Hur man anpassar Table Top Settings

Steg

1. Markera kryssrutan Add Table Top i dialogrutan Set Parameters för att välja en bords-
skiva.

2. Välj lämplig huvudförlängning i nedrullningslistan för detta.

3. I vyn Coronal av dialogrutan Set Parameters bläddra genom bilduppsätt-
ningen tills det översta lagret av bordet är synligt i bilden.

4.

Aktivera knappen Adjust Outer Contour Region till höger i dialogrutan Set
Parameters.
(Om man använder en annan funktionsknapp blir det nödvändigt att återak-
tivera knappen Adjust Outer Contour Region).

5. I vyn Coronal ska musen positioneras över den blå/gula ramen, konturen av huvudför-
längningen ska flyttas till det slutliga läget för behandlingen.

6. Finjustera och granska passningen i vyerna Axial/Sagittal.

7. Klicka på OK i dialogrutan Set Parameters för att bekräfta justeringen.

8. Då en bordsskiva har valts visas denna i rekonstruktionsvyerna (se s. 84).

Information om bordsskivans densitet kan verifieras på huvudskärmen med hjälp av skjutreglaget
Original/Tissue (se s. 103) och funktionen för mätning av Hounsfield-enheter (se s. 509).
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OBS: För vissa bordskonsollmodeller som t.ex. Varian IGRT-modellerna måste
fonsterhanteringsnivån ställas in till mindre än -700 HU för att kunna se bordskonsollmodellen.
Anvisningar till att ställa in fönsterinställningsnivån hittar du på s. 503 och s. 505. Om en
bordskonsol väljs och används i behandlingsplanen, indikeras detta i parametrarna för
fysikerutskrift under vävnadsmodell. Verifiera alltid att rätt bordsskiva har valts och används i
planen.
 

Före behandlingen är det ditt ansvar att på lämpligt sätt kontrollera inifrån
behandlingsrummet att den valda bordsskivan är samma bordsskiva som används vid
behandlingsplaneringen.

Positionering av bordsskiva

För lokaliserade patienter justeras bordsskivans position automatiskt baserat på
lokaliseringsenhetens koordinater och kan inte ändras av användaren.
Om en icke-lokaliserad referensuppsättning väljs (se s. 89) kopplas bordsskivans position till
klippningsrutans position (se s. 84) enligt följande:
• AP-riktning: Bordsskivan läggs till vid klippningsrutans posteriora kant om orienteringen för

patientens CT-scan är ryggläge, eller vid klippningsrutans anteriora kant om scannets
orientering är bukläge.

• LR- och HF-riktning: Bordsskivans centrum centreras till klippningsrutan.
Bordsskivans position kan verifieras i rekonstruktionsvyerna i dialogrutan Set Parameters.

Säkerhetsanmärkningar

Före behandlingen är det användarens ansvar att på lämpligt sätt kontrollera inifrån
behandlingsrummet att den valda bordsskivan är samma bordsskiva som används vid
behandlingsplaneringen.

Användaren måste verifiera riktigheten hos bordsskivans position med hänsyn till
patientens position. Det är speciellt nödvändigt för strålar som träffar bordsskivan i en
plan, nästan vågrät vinkel. Små skillnader mellan dosplanen och den faktiska
behandlingsinstallationen kan leda till betydande skillnader mellan beräknad och faktisk
dos!

Bordsskivemodeller är approximationer av verklig geometri och tar inte hänsyn till
områden med hög densitet innehållande metallkontakter. Undvik strålning genom dessa
områden genom att justera strål- och bågelementens strålningsriktning på motsvarande
sätt.

Man bör i allmänhet undvika att behandla patienter genom bordsskivan (bakifrån). Men om
detta är oundvikligt bör du inkludera din bordsskivemodell för dosberäkning i
ytsegmenteringsuppgiften. Om inte, måste man tänka på att den beräknade
dosfördelningen inte tar hänsyn till den extra attenueringen eller extra huddosen i närheten
av bordsskivan. Dosberäkningen måste i så fall korrigeras manuellt.

För bordsskivor som inte kommer från Brainlab kan inte garanteras att de implementerade
parametrarna överensstämmer med bordsskivan som faktiskt används. Kontrollera att
iPlan-beräkningarna motsvarar din bordsskiva genom att utföra lämpliga QA-mätningar.

Bordsskivan utvidgas i X-Y riktning även om CT-scanningsområdet är mindre. Notera att
längden på bordsskivan begränsas till antingen det motsvarande scanningsområdet (Z-
riktning) - eller till klippningrutan - beroende på vilken som är mindre.

Före behandlingen är det ditt ansvar att inifrån behandlingsrummet på lämpligt sätt
verifiera att valda gantry- och britsvinklar kan användas för att ge behandlingen utan att
någon skada uppstår på patient eller utrustning, exempelvis behandlingssystemet.

Inställning av korrigeringsparametrar
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Om du använder en bordsskiva för behandling som också ingår i patientens
datortomografi (t.ex. Brainlabs ramlösa SRS Universal bordsförlängning), se till att
bordsskivan detekteras korrekt av detekteringen av ytterkonturen i uppgiften
Ytsegmentering. Brainlab rekommenderar att du använder funktionen Lägg till bordsskiva
för att ersätta den skannade bordsskivan med den artificiella bordskivsmodellen. Om din
bordsskiva inte finns med i listan över artificiella bordsskivor och om den inte detekteras
på rätt sätt ska du justera HU-tröskeln tills den scannade bordsskivan detekteras
ordentligt.
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5.2.7 Scan- och behandlingsorientering

Allmän information

För att bekräfta inställningarna i dialogrutan Set Parameters måste du granska och bekräfta den
information om lokaliseringsenheten och orientering som finns.

Bekräftelseområde

Figur 33 

Hur man granskar parametrar

Steg

1. Granska den information som finns.

2. Verifiera att CT-scannets orientering i rekonstruktionsvyerna motsvarar patientikonens ori-
entering.

3. Behandlingsorienteringen är alltid huvud mot gantry. Fötter mot gantry stöds inte.

4. Då du är säker på att den information som visas är riktig markerar du kryssrutan Ac-
knowledged.

5. Du kan nu bekräfta inställningarna och stänga dialogrutan genom att klicka på OK.

OBS: iPlan RT Dose stöder endast huvud-mot-gantry behandlingar. Importerade data
konverteras på motsvarande sätt.
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5.3 Ändra referensuppsättningar

Allmän information

Du kan ändra till en annan referensdataset när en sådan finns till hands. Referensuppsättningen
används:
• För att definiera den ytterkontur och vävnadsmodell som används av dosalgoritmen
• För att beräkna digitalt rekonstruerade röntgenbilder (DRRs) för senare patientjustering

OBS: Om planen innehåller mer än en CT-bilduppsättning, se s. 94.
 

Vilka bilduppsättningar kan användas?

Du kan välja någon annan bilduppsättning som referensuppsättning om den valda uppsättningen:
• fusioneras till den aktuella referensuppsättningen
• har samma lokaliseringsstatus

Du kan ändra referensuppsättningen till varje bilduppsättning i en kedja av fusionerade
bilduppsättningar för vilka reglerna ovan är tillämpliga.
Ett icke-lokaliserat bildset kan även definieras som referensuppsättning om det fusioneras till ett
lokaliserat bildset som fusioneras med den aktuella referensuppsättningen.
Att använda fler än en lokaliserad uppsättning kan vara förvirrande. Använd alltid
koordinatsystemet av den första uppsättningen i kedjan.

Om mer än ett lokaliserat dataset finns tillgängligt måste du se till att välja korrekt set för
patientpositionering. Om patienten eller lokaliseringsenheten har flyttats mellan CT-
scanning och behandling, t.ex. genom att modifiera huvudringens position och scanna
patienten på nytt, blir det tidigare skapade datasetets koordinatsystem ogiltigt. Om man
väljer ett ogiltigt dataset leder detta till feljustering av patienten.

Om du byter referensuppsättning måste du verifiera att vävnaden har beräknats på korrekt
sätt och att patientens inriktning och orientering är de som avses för behandling.
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5.3.1 Att välja en referensuppsättning

Val av referensuppsättning

Klicka på Choose Reference Set … för att öppna en dialogruta med val.
OBS: Beroende på vilka bilddata som finns tillgängliga för aktuell patient kan det hända att du
automatiskt uppmanas att välja en referensuppsättning då patientdata har lästs in.
 

Dialogrutan Set Selection

①

②
③

Figur 34 

Hur du ska göra ditt urval

Steg

1. Välj det bildset som ska visas i listan över tillgängliga bildset ①. 

2.
Välj ett lämpligt snitt från området för snittvyer ②.
• I området för snittvyer markeras valt/valda snitt med blått.
• I förhandsgranskningsområdet ③ visas det aktuella valda snittet för granskning.

3. Klicka på OK för att bekräfta ditt val och visa snitten i bildvyerna i planeringsområdet.

Visning av val

Den valda referensuppsättningen visas nu nedanför Choose Reference Set ...

Figur 35 

Verifiera alltid att vävnaden har beräknats på korrekt sätt och att patientens inriktning och
orientering är de som avses för behandling. Detta är särskilt viktigt vid byte av
referensuppsättning.

Ändra referensuppsättningar
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5.3.2 Konsekvenser av tilldelning av referensuppsättning och justeringsuppsättning

Allmän information

För att bättre förstå vilka konsekvenserna blir för tilldelning av bilduppsättning om informationen
om bildfusion modifieras i iPlan RT Image för en dosbehandlingsplan som slutförts i
iPlan RT Dose anges några grundläggande definitioner nedan.

Terminologi för bildfusion

Fusionspar Detta är en kombination av två bildset som har fusionerats samman i en
specifik ordning i iPlan RT Image.

Relaterat set Detta är den andra bilduppsättningen i fusionsparet. Den fusioneras till ju-
steringsuppsättningen.

Justeringsuppsätt-
ning

Detta är den bilduppsättning som används för efterföljande patientjustering
på behandlingsbordet. Justeringsuppsättningen är alltid den första bildupp-
sättningen i ett fusionspar och är detsamma som fusionsroten.

Referensuppsätt-
ning

Detta är det bildset som tilldelats i iPlan RT Dose för användning av dosal-
goritmen och för DRR-beräkning (se s. 73).

Exempel 1:

CT1 MR1
I detta fusionspar:
• CT1 är justeringsuppsättningen
• MR1 är den relaterade uppsättning som har fusionerats till CT1

Fusionsrot
Beroende på antalet bilduppsättningar som ingår i behandlingsplanen och hur
många fusionspar som har skapats i iPlan RT Image kan en eller fler fusionsröt-
ter uppstå.

Exempel 2:

CT1 MR1

CT2MR2
I detta fall:
• CT1 är fusionsroten, eftersom alla bilduppsättningar fusioneras antingen direkt eller indirekt till

denna
• CT1 eller CT2 kan väljas som referenuppsättning

Visning av bildfusion

Tillgänglig fusionsinformation kan granskas under fliken Plan Content.

Figur 36 
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I detta fall är CT1 både fusionsroten och justeringsuppsättning.

Tilldelning av bilduppsättning

Aktuella tilldelningar av bilduppsättning kan granskas i planens egenskaper (se även s. 162).

Figur 37 

Vikten av den första uppsättningen i fusionskedjan

Den första bilduppsättningen i fusionskedjan som definierats i iPlan RT Image (se s. 91) används
som standard som referensuppsättning i iPlan RT Dose. Detta kan accepteras eller modifieras
manuellt (se s. 73).
Justeringsuppsättningen som används för efterföljande patientjustering på behandlingsbordet blir
automatiskt densamma som den första bilduppsättningen i fusionskedjan som definierats i iPlan
RT Image. Inriktningssetet kan inte ställas in manuellt i iPlan RT Dose.
Som förklaras i s. 91, kan en ny justeringsuppsättning automatiskt ställas in om ändringar görs i
behandlingsplanen, t.ex. genom att importera och fusionera en ny bilduppsättning i iPlan RT
Image.
Om en ny justeringsuppsättning ställs in är dosplaneringen, som utförts baserat på den
ursprungliga justeringsuppsättningens bilduppsättning, inte längre giltig.

Säkerhetsanvisningar

En ny justeringsuppsättning kan automatiskt ställas in om ändringar görs i
behandlingsplanen, t.ex. genom att importera och fusionera en ny bilduppsättning i iPlan
RT Image. Om detta inträffar eller inte beror på de interna fusionsregler som används av
programvaran iPlan, t.ex. scanformat, scandatum, antal scan i snittsetet osv.

Om en ny bilduppsättning har ställts in automatiskt efter att ändringar har gjorts i
behandlingsplanen i iPlan RT Image justeras justeringsuppsättningen i iPlan RT Dose på
motsvarande sätt. Därför måste all information om behandlingsplanering i iPlan RT Dose
noggrant granskas och verifieras.

Ändra referensuppsättningar
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Om du lägger till en annan lokaliserad scan till en befintlig lokal behandling, kommer den
nya CT-datauppsättningen att identifieras som inriktningsuppsättning och bytas till den
nya fusionsroten. Detta ändrar underförstått din plan när det gäller strålgeometrin (strålens
bana genom vävnad). Du måste därför kontrollera dina dosfördelningar och strålarnas
banor med omsorg.

Den tidigare referensuppsättningen blir ogiltig för dosplaneringen om du lägger till en
lokaliserad, uppdaterad scan till en lokaliserad behandling. Du måste använda
ytsegmenteringsuppgiften för att ange det nya lokaliserade, uppdaterade CT-scannet.
Så länge som en ogiltig referensuppsättning tilldelas varken funktionen Export to ExacTrac eller
funktionen för TaPo-utskrift fungerar för behandlingsplaner som har skapats med tidigare
versioner av iPlan RT 4.5.4 eller tidigare versioner av iPlan RT Image 4.1.2. Använd
ytsegmenteringsuppgiften för att ange en giltig CT-uppsättning som referensuppsättning.
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5.3.3 Exempel på referensuppsättningar

Allmän information

Följande beskriver praktiska applikationer och arbetsflödet för att ändra/välja
Referensuppsättning och Justeringsuppsättning.
Detta kanske inträffar om du t.ex. tänker att använda ett nyare CT-scan för patientjustering eller
om du tänker använda en buklägesorienterad bilduppsättning istället för en rygglägesorienterad
uppsättning.
OBS: Observera att standardförslagen för fusion (och motsatsen till dessa) i exemplen nedan
beror på fusionsreglerna i iPlan RT Image. I exemplen nedan antas att det nyare scansetet har
ett senare scandatum.
 

Fusionsriktning

Följande tabell visar fusionsriktningen för nedanstående exempelfall.

NO_LOC Icke-lokaliserat CT-scan

CT_LOC Lokaliserat CT-scan för behandling

Fallnr Beskrivning CT #1 Fusions-
riktning

CT #2 Välj referensuppsättning
(Rekommenderad)

1
Extrakraniellt upp-
dateringsscan (CT
#2)

NO_LOC NO_LOC Byt referensuppsättning till
CT #2

2
Extrakraniellt dia-
gnostiskt scan (CT
#1)

NO_LOC NO_LOC Byt inte referensuppsätt-
ning

3
Icke-lokaliserat kra-
niellt uppdaterings-
scan (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Överväg att byta referen-
suppsättning till CT #2

4
Icke-lokaliserat kra-
niellt diagnostiskt
scan (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Byte av referensuppsätt-
ning ska inte vara nödvän-
digt

5 Lokaliserat kraniellt
uppdateringsscan

CT_LOC CT_LOC Det går inte att ändra refe-
rensuppsättningen

Fall 1: Extrakraniellt uppdateringsscan

Du använder ExacTrac och varje bildset är icke-lokaliserat. Kroppsmarkörer detekteras
automatiskt av ExacTrac. Du har en befintlig plan som baseras på scanning CT #1 men du tänker
fortsätta behandlingen med ExacTrac med en ny scanning, CT #2. För behandlingen utgår du
ifrån att patienten har justerats på bordet som i den ursprungliga scanningen (CT #1) men
isocenterplaceringen baseras på den nya scanningen (CT #2).
Aktuell tilldelning av bildset (för en godkänd behandlingsplan baserad på CT #1)
• CT #1 definieras som Justeringsuppsättning
• CT #1 definieras som Referensuppsättning

Arbetsflöde

Steg

1. Lägg till ett nytt CT-scan i den befintliga planen

Ändra referensuppsättningar
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Steg

2.

Fusionera båda CT-bilduppsättningarna med hjälp av standardförslaget (iPlan RT Im-
age).

(CT1 CT2)

3. Definiera det nya CT-scannet som referensuppsättning i skärmen Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Godkänn behandlingsplanen i dialogrutan Approval (Godkännande) och exportera den
till ExacTrac med hjälp av motsvarande funktion i iPlan RT Dose.

Tilldelning av bildset efter arbetsflöde
• CT #1 definieras som Justeringsuppsättning
• CT #2 definieras som Referensuppsättning

Fall 2: Extrakraniellt diagnostiskt scan

Du använder ExacTrac och har ett diagnostiskt CT-scan (#1) i t.ex. rygglägesorientering, men för
behandling avser du använda ett nytt CT-scan (#2), t.ex. ett buklägesorienterat CT-scan.
Aktuell tilldelning av bilduppsättningar (om behandlingsplanen baseras på CT #1)
• CT #1 (ryggläge) definieras som Justeringsuppsättning,
• CT #1 (ryggläge) definieras som Referensuppsättning.

Arbetsflöde

Steg

1. Lägg till ett nytt (t.ex. buklägesorienterat) CT-scan i behandlingsplanen.

2.

Fusionera båda CT-bilduppsättningarna i motsatt riktning till standardförslaget iPlan RT
Image.

(CT2 CT1)

3.
Om du avser skapa en ny behandlingsplan med en annan bildorientering (t.ex. bukläge
istället för ryggläge) godkänner du den i dialogrutan Approval och exporterar den till Ex-
acTrac med hjälp av motsvarande funktion i iPlan RT Dose.

Tilldelning av bildset efter arbetsflöde
• CT #2 (t.ex. bukläge) definieras som Justeringsuppsättning
• CT #2 (t.ex. bukläge) definieras som Referensuppsättning

Fall 3: Icke-lokaliserat kraniellt uppdateringsscan

Du avser använda ett nyare icke-lokaliserat kraniellt CT-scan. Du kan definiera det nyare bildsetet
som referensuppsättning om scanområdet täcker hela intresseområdet. Om det nyare scannet
endast är avsett för konturering av vissa områden rekommenderas inte byte av
referensuppsättning.
Aktuell tilldelning av bildset (för en godkänd behandlingsplan baserad på CT #1)
• CT #1 (lokaliserat) definieras som Justeringsuppsättning
• CT #1 (lokaliserat) definieras som Referensuppsättning

Arbetsflöde

Steg

1. Lägg till det nyare CT-scannet (CT #2) i den befintliga behandlingsplanen

2.

Fusionera båda CT-bilduppsättningarna med hjälp av standardförslaget (iPlan RT Im-
age).

(CT1 CT2)
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Steg

3. Definiera det nya CT-scannet (CT #2) som Reference Set i skärmen Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Verifiera behandlingsplanen i dialogrutan Verification och godkänn den i dialogrutan Ap-
proval (iPlan RT Dose).

Tilldelning av bildset efter arbetsflöde
• CT #1 (lokaliserat) definieras som Justeringsuppsättning
• CT #2 (icke-lokaliserat) definieras som Referensuppsättning

Fall 4: Icke-lokaliserat kraniellt diagnostiskt scan

Du har ett befintligt diagnostiskt olokaliserat CT-scan (#1) och avser använda ett nyare CT-scan
(#2) för lokaliserad behandling.
Aktuell tilldelning av bilduppsättningar (om behandlingsplanen baseras på CT #1)
• CT #1 definieras som Justeringsuppsättning
• CT #1 definieras som Referensuppsättning

Arbetsflöde

Steg

1. Lägg till ett nytt lokaliserat CT-scan.

2.

Fusionera båda CT-bilduppsättningarna i motsatt riktning till standardförslaget iPlan RT
Image.

(CT2 CT1)

3. Verifiera det nya CT-scannet som Reference Set i skärmen Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Skapa en ny behandlingsplan och godkänn den i dialogrutan Approval (iPlan RT Dose).

Tilldelning av bildset efter arbetsflöde
• CT #2 definieras som Justeringsuppsättning
• CT #2 definieras som Referensuppsättning

Fall 5: Uppdatering av lokaliserat kraniellt scan

Det nya lokaliserade scannet är avsett för användning som justeringsuppsättning.
Aktuell tilldelning av bildset (för en godkänd behandlingsplan baserad på CT #1)
• CT #1 definieras som Justeringsuppsättning
• CT #1 definieras som Referensuppsättning

Arbetsflöde

Steg

1.
Lägg till det lokaliserade uppdaterade CT-scannet (CT #2) i den befintliga behandlingspla-
nen. Det nyare lokaliserade och uppdaterade CT-scannet (CT #2) tilldelas automatiskt
som Alignment Set. (iPlan RT Image).

2.
Fusionera båda CT-bilduppsättningarna (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Bekräfta det nya CT-scannet som Reference Set i uppgiften Surface Segmentation.
(iPlan RT Dose).

4. Verifiera behandlingsplanen i dialogrutan Verification och godkänn den i dialogrutan Ap-
proval (iPlan RT Dose).

Tilldelning av bildset efter arbetsflöde
• CT #2 definieras som Justeringsuppsättning

Ändra referensuppsättningar
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• CT #2 definieras som Referensuppsättning
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5.4 Ställa in referenspunkter

Allmän information

Du kan definiera en referenspunkt i icke-lokaliserad kraniell och extrakraniell data för att
underlätta efterföljande patientjustering.

Referenspunkt i bildvyn

Figur 38 

Hur man konfigurerar en referenspunkt

Steg

1. Klicka på Set Reference Point för att aktivera funktionen.

2.
Klicka på ett lämpligt bildplan för att visa ett vertikalt och horisontellt plan som indikeras
med grå linjer i bildvyerna.
En referenspunkt centreras automatiskt i bildvyn och motsvarande koordinater visas.

3.

Klicka med musen på erforderligt plan och dra erforderlig linje tills referenspunkten posi-
tionerats på lämplig plats.
För att flytta horisontella och vertikala plan samtidigt klickar du på de båda linjernas skär-
ningspunkt och drar linjerna tills referenspunkten positionerats på lämplig plats.

OBS: Referenspunktens koordinater i efterföljande planeringssteg är 0, 0, 0.
 

OBS: Om ett dosverifieringsverktyg används (som t.ex. MapCHECK eller Delta4) måste
referenspunkten ställas in enligt verktygets specifikationer eftersom 0,0,0-koordinaten är vanligtvis
fördefinierad i verifieringsfantomet.
 

Ställa in referenspunkter

98 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



5.5 Justera konturinformation
5.5.1 Ytterkonturer

Allmän information

När patientdata läses in för första gången skapar iPlan RT Dose automatiskt en blå ytterkontur i
varje enskilt 2D-snitt, baserat på de inställningar för patientdetektion som konfigurerats i
dialogrutan Set Parameters (se s. 81).
Endast informationen inuti denna ytterkontur tas med i beräkningen under dosberäkning.

Figur 39 

Så här justerar du ytterkonturen

Med hjälp av funktionerna Brush (Pensel) och Eraser (Suddgummi) i funktionsfältet kan de
konturer som skapats av den automatiska algoritmen justeras manuellt. Funktionerna Brush och
Eraser finns till hands under fliken Slices.

②

①

Figur 40 

Steg

1. Använd skjutreglaget Brush Size i funktionsfältet för att justera storleken på penseln.

2. För att öka storleken på ytterkonturen aktiverar du funktionen Brush och flyttar penseln
① efter behov längs konturens kant enligt ovan.

3. För att minska storleken på ytterkonturen aktiverar du funktionen Eraser och justerar kon-
turen efter behov.

4. För att ta bort utrymmen ② som skapats i ytterkonturen under dina justeringar markerar
du kryssrutan Auto Fill (automatisk fyllning).

Säkerhetsanmärkningar

Då ytterkonturen klipps till lokaliseringsenhetens område kan vissa områden med
patientdata exkluderas, t.ex. vid halsbehandlingar. Dessa områden tas inte med i
beräkningen under dosberäkning. Om nödvändigt måste dessa läggas till manuellt till
ytterkonturen.
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Kontrollera noggrannheten på den resulterande ytterkontur och vävnadsmodell som
används för dosberäkningarna. Hela det område som är relevant för behandlingen måste
vara inneslutet i konturen.

Så här utjämnar du ytterkonturen

Du kan utjämna ytterkonturen för att t.ex. nå större enhetlighet i dostäckning när det gäller om
maskningsbehandlingar.
Klicka på Smooth Outer Contour i funktionsfältet för att jämna ut ytterkonturen.

②①
Figur 41 

Nr Komponent

① Ursprunglig kontur

② Utjämnad kontur

Justera konturinformation
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5.5.2 Inre konturer

Allmän information

Den automatiska konturalgoritmen fyller automatiskt i eventuella håligheter i ytterkonturen om
kryssrutan Add fully enclosed cavities to patient markeras under konfigurationen av parametrar
(se s. 81).
Dessa inre håligheter är alltså inte initialt konturerade i blått och tas med i beräkningen för
efterföljande dosberäkning. Om dessa håligheter behandlas som vatten eller om det faktiska
elektrondensitetsvärdet används beror på om korrigering av heterogenitet är aktiverat (se s. 104).

① ②
Figur 42 

Nr Komponent

① Inneslutna håligheter (fyllda)

② Inneslutna håligheter (konturerade i blå)

Hur man konturerar inneslutna håligheter

Steg

1.
För att konturera alla inre håligheter så att de exkluderas från efterföljande dosberäkning
avmarkerar du kryssrutan Add fully enclosed cavities to patient i dialogrutan Set Para-
meters (se s. 81).

2. De inneslutna håligheterna kontureras automatiskt av programmet.

Så här justerar du inre konturer

Med hjälp av funktionerna Brush och Eraser kan även dessa konturer justeras efter behov.
Funktionerna Brush och Eraser finns till hands under fliken Slices.

①

②

Figur 43 
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Steg

1. Justera penselstorleken med hjälp av skjutreglaget Brush Size.

2. För att öka storleken på konturen av en innesluten hålighet aktiverar du funktionen Era-
ser och flyttar penseln ① efter behov längs konturens kant enligt ovan.

3. För att minska storleken på en inre kontur aktiverar du funktionen Brush och justerar kon-
turen efter behov.

4. För att ta bort utrymmen ② som skapats i innerkonturen under dina justeringar markerar
du kryssrutan Auto Fill.

Justera konturinformation
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5.5.3 Vävnadsvisning och -korrigering

Automatisk uppdatering av vävnadsmodell

Vävnadsmodellen uppdateras automatiskt när:
• Dialogrutan Set Parameters stängs med kryssrutan Acknowledged markerad (se s. 88)
• Funktionerna Remove 3D Region (se s. 108) eller Smooth Outer Contour (se s. 100)

implementeras
• Steget Surface Segmentation avslutas med Next eller Go to ... (se s. 46)
• Funktionen Update Tissue används efter manuella ändringar (se nedan)

Vävnadsmodellen och således den beräknade dosfördelningen modifieras automatiskt när
objekt som t.ex. en bordsskiva eller bolus läggs till, eller om användardefinierade HU-
värden tilldelas särskilda objekt. Användaren måste verifiera riktigheten hos varje
modifiering med hjälp av skjutreglaget Original/Tissue (se s. 103) och funktionen för
mätning av Hounsfield-enheter (se s. 509). Slutlig verifiering måste även utföras med hjälp
av de djup- och fältrekonstruktioner som finns i steget Physicist’s Verification (se s. 356).

Så här uppdaterar du vävnaden manuellt

Klicka på knappen Update Tissue för att manuellt uppdatera de ändringar som gjorts på
vävnadskonturerna (se s. 99) och vävnadsmodell (se s. 107 och s. 105).

②①

Figur 44 
Till exempel, om du klickar på Update Tissue visas den första ändringen ① tydligt innanför
konturen ②.
Även om denna funktion inte används utförs dock korrekta beräkningar när du avslutar steget
Surface Segmentation.

Hur man jämför referensuppsättningen med vävnadsmodellen

Du kan använda skjutreglaget för Original/Tissue för att växla vyn mellan och att jämföra CT-
referensuppsättningen och dess ändrade rekonstruktion (vävnadsmodell).

Steg

1. Flytta skjutreglaget åt vänster för att visa CT-referensuppsättning.

2. Flytta skjutreglaget åt höger för att visa den uppdaterade vävnadsmodellen.
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① ②

Figur 45 

Nr Komponent

① originalsnitt

② modifierat snitt

Verifiera alltid att vävnaden har beräknats på korrekt sätt och att patientens inriktning och
orientering är de som avses för behandling. Detta är särskilt viktigt vid byte av
referensuppsättning.

Korrigering av heterogenitet

Alternativ

Om kryssrutan Heterogeneity Correction markeras justeras dosberäkningen i enlighet med
den information om elektrondensitet som tillhandahålls av CT-bilddata.

Om kryssrutan Heterogeneity Correction avmarkeras baseras dosberäkningen på antagandet
att all information som finns innanför ytterkonturen har en densitet som är ekvivalent med vatten.
Endast inre håligheter som har konturerats specifikt exkluderas (se s. 99).

Om du inte markerar kryssrutan Heterogeneity Correction kan detta resultera i felaktig
djupekvivalens.

Om kontrastmedel användes under patientscanningen kan korrigering av heterogenitet
avaktiveras, då kontrastmedel ökar HU-värdets intensitet i scanbilder.

Justera konturinformation
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5.6 Lägga till en Bolus och andra 3D-objekt
5.6.1 Automatisk bolusdefinition

Allmän information

Vid behandling av PTV nära hudytan kan ett vävnadsekvivalent material, så kallad bolus, placeras
över huden så att erforderlig dos tillämpas på korrekt sätt på erforderligt område.
För att ta bolusen med i beräkningen för dosberäkning, måste den specificeras i programmet.

Dialogrutan Bolus Definition

Figur 46 

Hur man definierar ett bolusobjekt

Steg

1. Klicka på Define Bolus ... under fliken Artificial i funktionsfältet.

2.

I dialogrutan Bolus Definition klickar du på knappen Bolus Range till höger i dialogru-
tan.
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Steg

3.

I någon av vyerna Axial, Coronal eller Sagittal placerar du musen över den blå ramen
och justerar ramen för att definiera det område som ska täckas av bolusen (Bolus
Range).

4. Ange ett namn på bolusobjektet i fältet Object Name.

5. Välj erforderlig riktning för bolusobjektet i nedrullningslistan Bolus Direction.

6.
• I fältet för HU-värde anges motsvarande värde för bolusobjektet.
• Värden från -1000 till 3071 HU är möjliga.

7.
• I fältet Thickness (mm) anges motsvarande värde för bolusobjektet.
• Ett bolusobjekt kan endast skapas om Bolus Range är större än eller lika stort som två

gånger det tjockleksvärde som angetts.

8. Klicka på Create Bolus för att skapa bolusobjektet.

9. Klicka på OK för att återgå till huvudskärmen.

OBS: Bolusobjekt kan även definieras manuellt i steget Object Creation (s. 111).
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5.6.2 Tilldela en specifik HU-nivå

Allmän information

Du kan definiera ett specifikt HU-värde som ska tillämpas på ett särskilt objekt, dvs. ett medicinskt
implantat.

HU-funktion

Figur 47 

Så här modifierar du HU-värdet

Steg

1. Välj erforderligt objekt i objektlistan i fliken Artificial.

2.
Välj relevant värde med hjälp av rotationsrutan HU Value.
Ett HU-område på -1000 till +3071 stöds.

3. Markera kryssrutan Overwrite HU.

OBS: När objekt överlappar bestämmer det överlappande objektet med det högsta HU-värdet den
genomskärande volymens HU-värde.
 

Säkerhetsanvisningar

I vissa fall representerar inte CT-scannets HU-värden ett materials verkliga egenskaper
(t.ex. massans densitet och materialsammansättning). Detta kan leda till felaktig
dosberäkning för icke-mänskliga vävnadsmaterial, t.ex. implantat.

Om kontrastmedel används under CT-scanning motsvarar inte den
elektrondensitetsinformation som finns i scandata, och som används av dosalgoritmen,
patientens faktiska vävnadsdensitet. Vid behandlingsplanering med hjälp av kontrasterade
scan bör det noggrant övervägas om avaktivering av korrigering av heterogenitet förbättrar
dosberäkningsresultaten eller om ett alternativt CT-scan utan kontrastmedel skulle vara
mer användbart. Det kan bli nödvändigt att korrigera HU-värdena eller monitorenheterna
manuellt.
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5.6.3 Ta bort 3D-objekt

Allmän information

Knappen Remove 3D Region används för att radera eventuella valda tredimensionella objekt
från datasetet, t.ex. bord, lokaliseringsenhetens position.

Borttagning av 3D-objekt

Figur 48 

Hur man tar bort 3D-objekt

Steg

1. Klicka på Remove 3D Region för att aktivera funktionen.

2. Flytta musen över den tredimensionella form som ska tas bort och klicka på det markera-
de området.

3. Klicka på Remove 3D Region igen för att ta bort den detekterade formen och automatiskt
uppdatera vävnadsmodellen.

Lägga till en Bolus och andra 3D-objekt
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5.7 Hur man slutför ytsegmenteringen

Allmän information

Då modifieringarna i steget Surface Segmentation slutförts kan du gå vidare till nästa steg.

Så här gör du

Steg

1. Klicka på Next i Navigator-fältet.

2.

Klicka på Yes i meddelandet som kommer fram för att bekräfta ändringarna i det aktuella
steget.

OBS: Om de HU-värden som definierats för vävnadsmodellen (se s. 82) överskrider de värden
som definierats i konverteringstabellen (se s. 79), visas ett motsvarande meddelande. I detta fall
måste du verifiera inställningarna i dialogrutan Set Parameter.
 

För att undvika felaktig dosberäkning måste du förvissa dig om att vävnadsmodellen som
används för dosberäkningar är korrekt, genom visuell inspektion av djupvyn och fältvyn
eller vävnaden i uppgiften ytsegmentering. Detta måste omfatta verifiering av rätt
klippning, table top settings och inställningar för Overwrite HU.
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6 SKAPA OBJEKT
6.1 Vad innebär objektskapande?

Allmän information

Objektskapande gör det möjligt att markera och att segmentera anatomiska strukturer och att
spara dem som planeringsobjekt.
Om du importerade din plan från iPlan RT Image eller föregående versioner av iPlan RT Dose
kan objekten redan ha skapats och segmenterats.

Hur man skapar planeringsobjekt

Steg

1. Bygg en lista av planeringsobjekt.

2. Segmentera objekten genom att markera anatomiska strukturer inom patientdata.

Bygga en lista över objekt

Ett objekt är en anatomisk struktur såsom ett organ i riskzon, tumör, PTV eller något område av
intresse inom bilddata.
Du kan bygga en lista över objekt som du vill göra till mål från följande:
• Fördefinierade listor över standardobjekt för definierade kroppsområden som t.ex. huvud och

hals, bäcken, etc.
• Enstaka objekt som du skapar för ett specifikt fall, som t.ex. PTVs.

Då objektet har definierats och konturerats kan det användas i planeringsprocessen.

Objektsegmenteringsmetoder

Då du har valt målobjekten, kan du markera de i dina bilddata på följande sätt:

Metod

Manuell segmentering

Du kan själv markera positionen av ett objekt i bilddata. Flera verk-
tyg tillhandahålls för att hjälpa dig, däribland:
• Brush
• SmartBrush
• Auto Fill och Interpolation

Automatisk segmentering

iPlan RT Dose kan hitta och markera standard anatomiska struk-
turer med hjälp av bandtröskling.
OBS: Om du vill utföra automatisk segmentering med hjälp av en
anatomisk atlas, måste du använda iPlan RT Image.
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6.1.1 Översikt över huvudskärmen

Allmän information

Detta steg innefattar flera manuella och automatiska funktioner som gör det möjligt att
segmentera kritiska anatomiska strukturer eller PTV samt att spara dem som planeringsobjekt.
Om du använder iPlan RT Phantom QA (se s. 457), kan objektskapande användas för att t.ex.
konturera öppningen för införande av dosimetriutrustning.

Huvudskärm

Figur 49 

Tillgängliga funktioner

Komponent Funktion

New ...
Lägger till ett nytt objekt i listan. Objektet innehåller ingen voxelinfor-
mation tills detta läggs till med hjälp av pensel- eller sfärfunktionerna
(se nedan).

Remove Raderar ett valt objekt från listan.

Auto Segmentation ...
Automatisk segmentering (skapande) utförs baserat på ett användar-
definierat gråvärdesområde (bandtröskling). För röntgenbilder heter
denna funktion X-ray Segmentation ...

Brush Size Kan användas för att justera penselstorleken för funktionerna Brush
och Eraser.

Contours Om denna kryssruta markeras visas objekt som endast konturer.

Brush Gör det möjligt att manuellt lägga till voxelinformation till ett objekt.

Eraser Gör det möjligt att ta bort voxelinformation och således justera formen
på ett objekt.

SmartBrush Möjliggör snabbare objektskapande baserat på gråvärden.

Draw Sphere Gör det möjligt att omedelbart skapa ett 3D-objekt (sfär) som senare
kan justeras efter behov.

Vad innebär objektskapande?
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Komponent Funktion

SmartShaper ... Gör det möjligt att manuellt morfa ett valt objekt efter behov.

Auto Fill Om denna kryssruta markeras fylls inneslutna områden automatiskt
med hjälp av funktionen Brush.

Interpolation
Om denna kryssruta markeras interpoleras den voxelinformation som
lagts till två icke-närliggande och synliga snitt med hjälp av funktioner-
na Brush eller SmartBrush mellan de två snitten.

Advanced Manipulation Gör det möjligt att skapa nya objekt baserade på befintliga objekt.

Role Reassignment Gör det möjligt att ersätta ett objekt som tilldelats en särskild roll i ordi-
nationen (se s. 167) med ett annat objekt (se s. 148).

Create Dose Object Skapar ett objekt från isodoslinjerna. Denna funktion är endast tillgäng-
lig efter att dosen har definierats. Se s. 273.

Undo Ångrar den senast gjorda ändringen.

Redo Återställer den senast ångrade ändringen.

Säkerhetsanvisningar

Om du använder en fusionerad uppsättning för konturering, ska du alltid kontrollera korrektheten
av objekten på referenssuppsättningen en gång till.

Vid segmentering av intresseområden i rekonstruerade vyer måste du komma ihåg att
rekonstruerade vyer visar interpolerade bilder och visar därför kanske inte erforderliga
eller förväntade voxeldata på samma sätt som i ursprungliga bildsnitt. Planeringsobjekt
måste därför verifieras i det ursprungliga snittsetet.

De resulterande segmenterade objekten baseras på den information som matats in i
programvaran. Nivån av överensstämmelse med den faktiska anatomiska strukturen beror
på pixelstorlek, antal snitt, snittets densitet och segmenteringsnoggrannhet.

Riktigheten hos planinnehållet (t.ex. bladpositioner) måste noggrant verifieras efter
ändring eller radering av objekt (t.ex. PTV, OAR) som redan används i en befintlig plan.
Utför samtliga justeringar på objekt innan de används vid dosplanering.

Planeringsområde

De funktioner som finns i planeringsvyerna och i verktygsfältet beskrivs i detalj under s. 469.

4-D dataserier

Om en 4-D-dataserie finns tillgänglig visas en kontrollpanel längst ned till höger i snitt- och
rekonstruktionsvyer som gör det möjligt att granska en simulering av inre organs rörelser (se s.
149).
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6.2 Bygga en lista över objekt
6.2.1 Skapa ett tomt objekt

Allmän information

Du kan definiera en lista över objekt som kan användas vid planeringen från:
• Standard strukturer tillhandahållna i iPlan RT Dose
• Anpassade objekt som du definierar själv

Dessa objekten är tomma i början. Du måste lägga till innehåll med hjälp av manuell eller
automatisk segmentering.

Objekt

Varje objekt har:
• Ett namn
• En strukturtyp

Om strukturtypen inte väljs på rätt sätt (t.ex. PTV, tumör, eller okänd), kanske objekten inte känns
igen för behandlingsplanens mallar, och det kanske inte går att utföra mallbaserad
behandlingsplanering.

Hur man aktiverar objektskapande

Klicka på New ... i funktionsfältet.

Bygga en lista över objekt
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Flikar för objektskapande

Figur 50 

Hur man lägger till enstaka objekt

Enskilda objekt kan läggas till manuellt enligt beskrivningen nedan.

Steg

1. Klicka på fliken Single Object.

2.
• Ange ett namn för objektet i fältet Name, eller
• Välj ett lämpligt objekt i listan Structure.

3. För att ändra färgen på den nya strukturen, klickar du på önskad färg.

4. Välj bilduppsättningen som objektet hör till i listan Image Set.

5. Klicka på OK för att bekräfta inställningarna och lägga till det nya objektet i listan i funk-
tionsfältet.

Var särskilt uppmärksam på detta när du namnger objekt. Undvik att definiera flera objekt
med samma namn eller struktur. Strukturinformation tas med i beräkningen under
efterföljande planering med hjälp av mallar i iPlan RT Dose.
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Hur man lägger till flera objekt

Fördefinierade mallar som innehåller en lista över objekt som vanligen används kan väljas enligt
beskrivningen nedan.

Steg

1. Klicka på fliken Multiple Objects.

2.
Välj önskad behandlingsmall i listan Treatment Templates.
För att lägga till en ofiltrerad lista med flera objekt manuellt, väljer du All Objects från
mallistan.

3.
• Välj de önskade objekten från listan Objects, (med möjlighet att välja flera) eller
• Klicka på Select All för att ta med samtliga objekt (förvalt för mallar)

4. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till de markerade objekten i lis-
tan i funktionsfältet.

Hur man skapar objektmallar

Ytterligare mallar innehållande flera objekt kan skapas manuellt enligt följande:

Steg

1. Klicka på fliken Multiple Objects.

2. Välj All Objects från mallistan.

3. Välj önskad struktur från listan Objects.

4. Klicka på New Template och ange ett namn för den nya mallen i dialogrutan Template
som kommer fram.

5. Klicka på OK i dialogrutan Template för att bekräfta inställningarna och lägga till den nya
mallen i listan under fliken Multiple Objects.

Hur man tar bort objektmallar

Gör så här för att ta bort en objektmall från fliken Multiple Objects:

Steg

1. 1 Markera mallen i listan Treatment Templates.

2. 2 Klicka på Remove.

Hur man tar bort objekt

För att ta bort ett objekt från funktionsfältet gör du så här:

Steg

1. 1 Välj objekt i listan i funktionsfältet.

2. 2 Klicka på Remove.

Bygga en lista över objekt
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6.2.2 Att förstå hur objektlista fungerar

Allmän information

Anatomiska strukturer som har segmenterats som objekt finns i en lista längst upp i
funktionsfältet. Motsvarande segmenteringsfunktioner finns under listan.

Status för listobjekt

Symbol Förklaring

Om ett objekt är aktiverat visas ikonen med ett öppet öga bredvid objektet i listan.
Klicka på denna ikon för att dölja objektet.

Om ett objekt har avaktiverats visas ikonen med ett stängt öga bredvid objektet i
listan. Klicka på denna ikon för att visa objektet.

Egenskaper för listobjekt

Du kan när som helst visa och ändra egenskaperna för objektet från listan i funktionsfältet.

Alternativ

Klicka på denna färgade ruta för att ändra objektets färg och ogenomskinlighet.

Klicka på denna knapp för att:
• Modifiera objektets färg och opacitet.
• Modifiera objektets namn, tilldelad objektstruktur eller tilldelat snittset.

Hur man modifierar objektets egenskaper

Alternativ

Klicka på motsvarande ikon för att visa egenskaper för valt segmenterat objekt.
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Figur 51 

Komponent Funktion

Properties
Du kan redigera objektets namn Name vid behov.
Du kan även välja en etikett för strukturen från listan för detta.

Select color

Du kan även modifiera den färg som tilldelats objektet:
• Opacitetsnivån för aktuell färg kan modifieras för 3D-vyer med hjälp av

skjutreglaget Opacity.
• En ny färg kan väljas genom att klicka på en annan färg i paletten.

Dose Planning
Objekttyp, som den definierats för dosplanering, visas under denna flik.
För PTV-objekt visas även tilldelade behandlingsgrupper. Dessa tilldelningar
kan även modifieras genom att klicka på Change ... (se s. 179).

Säkerhetsanmärkningar

Definiering av överlappande PTV leder till felaktiga beräkningar av normal vävnadsvolym.

För att undvika felberäkningar måste PTV befinna sig helt inom den volym som definieras
av ytterkonturen. Boostvolymer måste täckas helt av PTV.

Bygga en lista över objekt
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6.3 Manuellt objektsegmentering

Allmän information

När du lägger till ett objekt till din lista för första gången, har det inte något innehåll. Det betyder
att inget område i bilddata stämmer överens med detta objekt.
Du lägger till innehåll till objektet manuellt genom att segmentera den del av bilddata som objektet
ska representera.

Tillgängliga manuella segmenteringsmetoder

Du kan segmentera bilden med hjälp av dessa funktioner:

Funktion

Brush Gör det möjligt att färglägga delarna i bilden som motsvarar objektet.

SmartBrush Färglägger automatiskt delar av bilden beroende på gråtonen.

Sphere Ritar en sfärformig volym.

Auto Fill Färglägger automatiskt områden i bilden.

Interpolation Interpolerar automatiskt objekt över snitt.

Du kan också segmentera innehåll i röntgenbilder. Du hittar mer detaljerad information i den
kliniska användarboken, iPlan RT Image.
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6.3.1 Lägga till innehåll till ett objekt med hjälp av funktionen Brush

Hur man lägger till innehåll

Steg

1. Välj erforderligt objekt i listan i funktionsfältet.

2. Klicka på Brush.

3.
• Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.
• Flytta musen till planeringsområdet för att se den ungefärliga penselstorleken.

4.
• Använd höger musknapp för att segmentera objektet i bildsnittet (se s. 134).
• Använd vänster musknapp för att vid behov radera objektkanter (se s. 134).

5.

Kopiera det aktuellt valda segmenterade objektet till extra scansnitt efter behov genom att
avaktivera funktionen Brush och använda höger musmeny.

Objekt i bildvyerna

Figur 52 
Nedanstående bild visar ett objekt som skapats med hjälp av funktionen Brush. Det namn som
tilldelats objektet visas i bildvyerna när muspekaren placeras över objektet.
OBS: Då små objekt segmenteras i rekonstruerade vyer kan automatisk interpolering (se s. 123)
ge otillfredsställande resultat om snittavståndet överskrider objektets pixelstorlek.
 

OBS: Ritning i rekonstruktioner kanske ger otillfredsställande resultat för små objekt (dvs. objekt
vars storlek är ungefär lika stor som snittavståndet av den underliggande snittuppsättningen).
 

Manuellt objektsegmentering
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6.3.2 Lägga till innehåll till ett objekt med hjälp av funktionen SmartBrush

Översikt

SmartBrush är ett bildsegmenteringsverktyg som erbjuder avancerade segmenteringsfunktioner
för att hjälpa till att t.ex. särskilja frisk vävnad från tumörer. 
Det används för att automatiskt fylla i områden med liknande gråvärden som är anslutna till
varandra.

SmartBrush objektskapande

Figur 53 

Hur man skapar ett objekt

Steg

1. Skapa ett tomt objekt enligt beskrivningen på s. 114.

2. Välj erforderligt objekt i listan i funktionsfältet.

3. Klicka på SmartBrush.

4.
• Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.
• Flytta musen till planeringsområdet för att se den ungefärliga penselstorleken.

5.

• För muspekaren över det område som ska segmenteras, håll vänster musknapp ned-
tryckt och dra muspekaren över det erforderliga området.

• SmartBrush segmenterar alla anslutna pixlar med identiska gråvärden/Hounsfield-en-
heter i det område som omger muspekaren.

6.
Om kanterna i det segmenterade området inte separerats korrekt från det omgivande om-
rådet kan funktionerna Brush och Eraser (se s. 134) användas för att definiera dessa
gränser mer noggrant.
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6.3.3 Lägga till innehåll till ett objekt med hjälp av funktionen Draw Sphere

Översikt

Draw Sphere är ett bildsegmenteringsverktyg som gör det möjligt att lägga till ett sfäriskt 3D-
objekt i behandlingsplanen. Storleken på sfären är fritt definierbar.

Draw Sphere objektskapande

① ② ③

Figur 54 

Nr Komponent

① Sfärskapande

② Sfär slutförd (2D-vy)

③ Sfär slutförd (3D-vy)

Hur man skapar ett objekt

Steg

1. Skapa ett tomt objekt enligt beskrivningen på s. 114.

2. Välj erforderligt objekt i listan i funktionsfältet.

3. Klicka på Draw Sphere.

4. Flytta muspekaren till centrum av det område som ska segmenteras, håll vänster mus-
knapp nedtryckt och dra muspekaren tills sfären täcker det erforderliga området.

Modifiera sfärobjekt

Sfärobjektet kan modifieras ytterligare, t.ex. för att matcha konturerna hos en tumör eller OAR,
med hjälp av de redigeringsfunktioner som finns (se s. 133).

Manuellt objektsegmentering
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6.3.4 Auto Fill och Interpolation

Funktionerna Auto Fill och Interpolation

Figur 55 

Auto Fill

Om du omsluter en del av ett bildsnitt, t.ex. genom att dra en cirkel med hjälp av Brush-
funktionen kommer det omslutna utrymmet att fyllas när kryssrutan Auto Fill har aktiverats.

① ②
Figur 56 

Nr Komponent

① Auto Fill avaktiverat

② Auto Fill aktiverat

Interpolation

Om kryssrutan Interpolation markeras interpoleras den voxelinformation som lagts till två icke-
närliggande och synliga snitt med hjälp av funktionerna Brush (eller SmartBrush) mellan de två
snitten.
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①

②

③

Figur 57 

Nr Komponent

① Interpolerad information

② Startsnitt

③ Slutsnitt

Manuellt objektsegmentering
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6.3.5 Objektskapande för röntgenbilder

Innan du börjar

För att kunna utföra objektskapande i röntgenbilder krävs följande:
• Ett lokaliserat CT-dataset.
• Frontala och laterala röntgenbilder (med motsvarande DSA-bilder där tillämpligt), lokaliserade

med samma referensram som det lokaliserade CT-datasetet.

Dialogrutan Object Creation

Figur 58 

Så här genomför du segmentering

Steg

1. Gå till fliken X-ray Images på huvudskärmen.

2. Skapa ett tomt objekt (se s. 114).

3. Klicka på X-ray Segmentation ... för att öppna dialogrutan för objektskapande.

4. Använd funktionerna Brush och Eraser (se s. 134) för att segmentera erforderlig struktur
i röntgenvyerna som finns under flikarna Frontal och Lateral.

5.

För att förhandsgranska det resulterande objektet gör du så här:
Klicka på förhandsgranskningsvyn längst upp till höger i fliken.
Markera kryssrutan Overlay Object Preview för att visa det frontala och laterala objektet
överlagrat i röntgenvyn.

6. För att bekräfta inställningarna och stänga dialogrutan klickar du på OK.
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Verifiera segmentering

① ②
Figur 59 

Nr Komponent

① Röntgenbild

② CT-bild

När proceduren har slutförts, visas det segmenterade objektet i bildvyn på planeringsområdet.

Säkerhetsanmärkningar

Segmentering med hjälp av röntgenbilder skapar ett kantobjekt som inkluderar den
relevanta strukturen snarare än en exakt kontur. Av denna anledning är denna procedur
inte alltid helt exakt och bör endast användas där tillämpligt (t.ex. för AVM). Alla objekt som
har segmenterats med hjälp av röntgenbilder måste verifieras i ett CT- eller MR-dataset av
den medicinska personal som använder programvaran. Om de har segmenterats på fel
sätt, måste objekten korrigeras manuellt eller tas bort.

Alternativen för förhandsgranskning i 3D som finns under flikarna Frontal och Lateral ger
den medicinska personal som använder programvaran en ungefärlig idé om det
segmenterade objektets senare framställning. Men beroende på resultatet av
röntgenlokaliseringen och på hur objektomvandlingen utförts kan denna
förhandsgranskning i enstaka fall framträda skiftad mot de markerade 2D-konturerna. I
sådana fall ska man verifiera riktigheten av lokaliseringen och röntgensegmenteringens
resultat noggrant i underliggande CT-snittsetet.

Röntgenobjekt omvandlade i CT/MR-dataset

När objekt skapas i röntgenbilduppsättningar och modifieras sedan baserad på en 3D-CT/MR
dataset, syns förändringarna inte i röntgendatasetet.
Konturerna som har framställts på de två 2D-röntgenbilderna överförs till ett 3D-objekt genom en
projiceringsmekanism (förvandling från 2D till 3D). För varje motsvarande CT-snitt, (registrering
via en lokaliseringsenhet), projiceras röntgenbildernas konturer och en elliptisk form monteras in i
den resulterande kvadraten. Kombinationen av dessa enstaka ellipser genererar 3D-objektet.
För att visa modifieringarna som baserats på ett 3D-dataset på röntgenbilderna skulle det vara
nödvändig att transformera 3D-objektet tillbaka till 2D. Denna återtransformation skulle medföra
en förlust av information, och den efterföljande transformation från 2D-konturerna tillbaka till ett
3D-objekt skulle deformera objektet och skulle leda till att objektet inte går att känna igen.
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Av denna anledning visar iPlan RT Dose endast de konturer som ursprungligen skapades under
fliken X-ray Segmentation flik och 3D-objektet räknas om baserat på konturerna som visas i
vyerna.
Du måste verifiera alla strukturerna i ett CT- eller MR-dataset.
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6.4 Automatisk objektsegmentering

Allmän information

När du lägger till ett objekt till din lista för första gången, har det inte något innehåll. Det betyder
att inget område i bilddata stämmer överens med detta objekt.
iPlan RT Dose kan automatiskt segmentera objekt genom att använda bandtröskling med:
• En begränsningsruta
• Ett maskobjekt
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6.4.1 Bandtröskling med hjälp av begränsningsrutan

Allmän information

Band Thresholding är en automatisk segmenteringsprocedur baserad på gråvärdesinformation.

Dialogen Band Thresholding

Figur 60 

Så här genomför du segmentering

Steg

1. Välj ett objekt i listan i funktionsfältet.

2. Klicka på Auto Segmentation ... för att öppna dialogrutan Band Thresholding.

3.

Klicka på knappen Resize Bounding Box i verktygsfältet i dialogrutan Band Threshold-
ing (om den inte redan är aktiverad).

4. Välj Bounding Box i nedrullningslistan Mask.

5. Använd muspekaren för att placera begränsningsrutan i axial, frontal eller sagittal vy för
att omge det område som ska segmenteras.

6.

• Välj det antal fragment som ska detekteras och segmenteras i nedrullningslistan Maxi-
mal Fragment Number.

• Om du till exempel väljer ett fragment så kommer det största anslutna området att seg-
menteras.

7.

Defniera gråvärdena i histogramvyn (till höger nedtill) genom att:
• Ange erforderliga värden för Right och Left direkt i fälten för detta, eller
• Använd muspekaren för att justera skjutreglagen för vänster värde och/eller höger vär-

de tills erforderliga värden visas i motsvarande fält.

8. För att definiera trösklingen mer noggrant markerar du kryssrutan Zoom för att zooma in
på området mellan vänster och höger tröskel.
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Steg

9. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och aktivera segmenteringen.

OBS: Det röda segmenterade området visar den scaninformation som ligger inom definierad
tröskelgräns. Detta är inte en förhandsgranskning av det segmenterade objektet.
 

Verifiera segmentering

Figur 61 
När proceduren har slutförts, visas det segmenterade objektet i bildvyn på planeringsområdet.

Säkerhetsanmärkningar

Segmenteringen med bandtrösklar kanske inte hittar den korrekta formen på en viss
struktur. Av denna anledning måste samtliga objekt som har segmenterats automatiskt
verifieras i de ursprungliga snitten av den medicinska personal som använder
programvaran. Om de har segmenterats på fel sätt, måste objekten korrigeras manuellt
eller tas bort.

Resultatet av blodkärlssegmentering måste noga inspekteras och verifieras.
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6.4.2 Bandtröskling med hjälp av ett maskobjekt

Allmän information

I dialogrutan Band Thresholding kan du även utföra objektsegmentering i ett område som
definierats med ett maskobjekt.

Maskobjekt

Figur 62 

Hur man skapar ett maskobjekt

Steg

1. Skapa ett tomt objekt (se s. 114).

2. För att i stora drag definiera det område som ska segmenteras använder du t.ex. Draw
Sphere (se s. 122) eller SmartShaper (se s. 136).

Bandtröskling med hjälp av ett maskobjekt

Figur 63 
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Hur man utför bandtröskling

Steg

1. Skapa ett andra tomt objekt manuellt (se s. 114), och namnge det i enlighet med det ob-
jekt som ska segmenteras (t.ex. ”ventriklar”).

2. Välj detta objekt i funktionsfältet och klicka på Auto Segmentation ...

3. I dialogrutan Band Thresholding väljer du erforderligt maskobjekt i nedrullningslistan
Mask längst ned i dialogrutan.

4. För att definiera fönsterinställningar mer noggrant markerar du kryssrutan Zoom för att
zooma in på området mellan vänster och höger tröskel.

5.

• Välj det antal fragment som ska detekteras och segmenteras i nedrullningslistan Maxi-
mal Fragment Number.

• Om du till exempel väljer ett fragment så kommer det största anslutna fragmentet att
segmenteras.

6.

Defniera gråvärdena i histogramvyn (till höger nedtill) genom att:
• Ange erforderliga värden för Right och Left direkt i fälten för detta, eller
• Använd muspekaren för att justera skjutreglagen för vänster värde och/eller höger vär-

de tills erforderliga värden visas i motsvarande fält.

7. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och aktivera segmenteringen.

Verifiera segmentering

Figur 64 
När proceduren har slutförts, visas det segmenterade objektet i bildvyn på planeringsområdet.

Säkerhetsanmärkningar

Segmenteringen med bandtrösklar kanske inte hittar den korrekta formen på en viss
struktur. Av denna anledning måste samtliga objekt som har segmenterats automatiskt
verifieras i de ursprungliga snitten av den medicinska personal som använder
programvaran. Om de har segmenterats på fel sätt, måste objekten korrigeras manuellt
eller tas bort.

Resultatet av blodkärlssegmentering måste noga inspekteras och verifieras.
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6.5 Modifiera befintliga objekt

Allmän information

iPlan RT Dose tillhandahåller flera verktyg för att modifiera befintliga objekt.

Tillgängliga verktyg

Du kan modifiera ett objekt med:
• Brush och Eraser
• SmartShaper
• Överföra objekt mellan snitt

SKAPA OBJEKT

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 133



6.5.1 Brush och Eraser

Funktionerna Brush och Eraser

Figur 65 

Alternativ

Diametern på penseln/suddgummin kan justeras med hjälp av skjutreglaget Brush Size.

För att visa både pensel-/suddgummi och eventuella segmenterade objekt som konturer marke-
rar du kryssrutan Contours.

Använda funktionen Brush

Med funktionen Brush kan innehåll läggas till manuellt i segmenterade objekt eller tomma objekt
(se s. 120).

① ②
Figur 66 

Nr Komponent

① Standard penselfunktion

② Penselfunktion för enbart konturer

Använda funktionen Eraser

Med funktionen Eraser kan information tas bort manuellt från segmenterade objekt (se s. 120).

① ②
Figur 67 
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Nr Komponent

① Standard suddgummi

② Suddgummi för enbart konturer

Växla mellan Brush och Eraser

För att växla mellan funktionerna Brush och Eraser under objektsegmentering använder du
höger musknapp (Brush) och vänster musknapp (Eraser) efter behov.
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6.5.2 SmartShaper

Allmän information

Denna funktion gör det möjligt att efter behov morfa eller ompositionera ett valt objekt manuellt.

Dialogrutan SmartShaper

Figur 68 

Så här aktiverar man SmartShaper

Steg

1. Välj önskat objekt i funktionsfältet och klicka på SmartShaper ... för att öppna dialogrutan
SmartShaper.

2. Markera kryssrutan Contours för att visa objekten ifråga som konturer.

3. Diametern på formningsverktyget kan justeras med hjälp av skjutreglaget Tool Size.

Hur man använder SmartShaper

Steg

1.

Klicka på Move och dra objektet till erforderlig plats för att justera det valda objektets po-
sition.
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Steg

2.

För att justera det valda objektets form klickar du på Deform och flyttar muspekaren över
objektet för att justera dess ytterkontur.

3. Klicka på OK för att bekräfta ändringarna.

Säkerhetsanmärkningar

Av prestandaskäl visar dialogrutan SmartShaper endast en förhandsgranskning av det
resulterande objektet. Objektberäkning utförs endast då dialogrutan stängs med OK. Av
denna anledning kan det slutliga resultatet skilja sig från förhandsgranskningen, särskilt
för små eller tunna objekt. Av denna anledning måste samtliga objekt som har modifierats
med hjälp av SmartShaper verifieras i de ursprungliga snitten av den medicinska personal
som använder programvaran. Om dessa objekt har modifierats inkorrekt måste de
korrigeras manuellt eller tas bort.
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6.5.3 Överföra objekt mellan snittset

Allmän information

Då objekt har skapats tilldelas de automatiskt till det dataset i vilket de segmenterades.
Om nödvändigt kan ett objekt tilldelas ett annat fusionerat dataset som ingår i behandlingsplanen.

Tillgänglighet

Objekt kan inte överföras mellan snittuppsättningar då en dosbehandlingsplan har skapats.

Hur man utför objektöverföring

Steg

1.
Klicka på knappen ” ... ” bredvid objektet.

2.

Öppna fliken Set/Statistics i den dialogruta som visas.

OBS: Denna flik är bara tillgänglig innan en behandlingsplan har skapats.
 

3. Välj det dataset till vilket objektet ska överföras.

4. Markera kryssrutan Move all Objects om du vill överföra samtliga objekt och inte bara
det aktuella valda objektet.

5. Klicka på OK för att bekräfta ditt val.

6.

Klicka på OK i omsamplingsmeddelandet för att aktivera objektöverföring.
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Säkerhetsanmärkningar

När ett objekt överförs från ett snittset till ett annat fusionerat snittset kan stora
interpoleringsfel uppstå om snittseten skiljer sig signifikant vad gäller geometriska
egenskaper som pixelstorlek, snittavstånd och snittorientering. Dessutom, om
målsnittsetet endast överlagrar en del av objektet kan endast den delen av objektet
överföras. Resten av objektet kommer inte att överföras. Som ett resultat av dessa faktorer
kan det hända att formen på objektet i målsnittsetet inte längre är korrekt.

Det volymvärde som visas under fliken Set/Statistics beräknas av iPlan baserat på
bildkvalitet, bildupplösning, snittjocklek osv. och kan skilja sig från det segmenterade
objektets faktiska volym.

Formen på ett skiftat objekt kan skilja sig efter att det snittats om till ett snittset eftersom
de delarna av det skiftade objektet som inte är lokaliserade i snittsetet tas bort. Dessutom
kan interpoleringsfel ändra formen något.
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6.6 Avancerad objektmanipulering

Allmän information

iPlan RT Dose tillhandahåller flera avancerade metoder för att arbeta med objekt.

Tillgängliga funktioner

• Skala objekt
• Skapa ett väggobjekt
• Sammanfoga objekt
• Dela upp objekt
• Tilldelning av nya roller
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6.6.1 Skala objekt

Allmän information

Funktionen Scaling gör det möjligt att:
• Proportionellt förstora eller förminska objekt som har skapats och generera ett nytt objekt från

det morfade objektet.
• Skapa ett ”vägg”-objekt som genereras i förhållande till ett källobjekt som redan har skapats.

Hur man aktiverar objektskalning

Steg

1. Klicka på Advanced Manipulation ... i funktionsfältet.

2. Välj fliken Scaling.

Fliken Scaling

①

②

Figur 69 

Nr Komponent

① Valt källobjekt från vilket det skalade objektet ska skapas.

② En förhandsgranskning av det skalade objektet baserat på den objektmanipulering som
utförts.

Hur man förstorar och förminskar objekt

Vilka alternativ som finns tillgängliga i dialogrutan Scaling varierar beroende på om du krymper
eller förstorar objekt, eller skapar ett väggobjekt.
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Steg

1. Under Choose Operation and Source Object väljer du Enlarge Object eller Shrink Ob-
ject.

2. Från den lista som finns under Choose Operation and Source Object väljer du också
det objekt som du önskar skala.

3.

• I avsnittet Adjust Parameters definieras de dimensioner i millimeter med vilka objektet
ska öka eller minska i storlek.

• Som standard justeras storleken på objekt proportionellt i vänster-höger, anterior-po-
sterior och huvud-fot riktning. För att avaktivera denna inställning markerar du kryssru-
tan proportional för motsvarande orientering.

4.
• Ange ett namn på det skaländrade objektet i fältet Name. En fördefinierad struktur kan

också väljas från listan för detta.
• Som standard namnges det nya objektet efter namnet på källobjektet och vald åtgärd.

5. Klicka på önskad färg för objektet.

6. För att förhandsgranska resultatet av skaländringen klickar du på förhandsgranskningsvy-
erna som finns till höger på fliksidan.

7. Klicka på Generate för att skapa det skalade objektet.

8.
• Klicka på Close för att bekräfta inställningarna och stänga denna dialogruta.
• Det skalade objektet visas nu i listvyn i funktionsfältet.

Säkerhetsanmärkningar

Objekt kan endast förstoras eller förminskas om den angivna marginalen är större än eller
lika stor som datasetets halva snittavstånd och snittjocklek. Med andra ord, om scannet
har ett snittavstånd och en snittjocklek på 5 mm och objektets marginal är inställd på 2 mm
kommer inte objektet att förstoras i scanningsriktningen. Om marginalen är 2,5 mm
kommer det att förstoras.

Begränsningar vid förminskning

Förminskning av objekt/strukturer med signifikant varierande avstånd i lodräta riktningar kan leda
till en större erosion än väntad. Studera det tvådimensionella exemplet nedan där det elliptiska
objektet i Figur 70 avbildar dimensionerna av elementet som använts för förminskning/erosion,
som hädanefter kallas för erosionselementet.

Figur 70 
Detta erosionselement är cirka 16 gånger större i höjden än i bredden. Punkten i dess centrum
betecknar den punkt som flyttas över objektets gräns som ska eroderas. Att tillämpa detta
erosionselement på en rund skiva (som indikeras av den runda linjen i Figur 71) ger ett eroderat
objekt (indikeras av det fasta objektet i centrumet av Figur 71) där krympningen av bredden är
omkring 5 gånger större än definierat av den vågräta radien av erosionselementet. Tänk på denna
effekt när du väljer parametrar för objektförminskning.
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Figur 71 

Hur man skapar ett väggobjekt

Steg

1. Under Choose Operation and Source Object väljer du Create Wall.

2.

• Klicka på Exterior för att skapa väggobjektet utanför källobjektet.
• Klicka på Centered för att skapa källobjektets gränser i centrum av det nya väggobjek-

tet.
• Klicka på Interior för att skapa väggobjektet inuti källobjektet.

3. Under Choose Operation and Source Object väljer du även erforderligt källobjekt.

4. Definiera dimensionerna i millimeter för väggobjektet i avsnittet Adjust Parameters.

5.
• Definiera ett namn för väggobjektet i fältet Name. En fördefinierad struktur kan också

väljas från listan för detta.
• Standardnamnet för det nya objektet är detsamma som namnet på källobjektet.

6. Klicka på önskad färg för objektet.

7. För att förhandsgranska resultatet av skaländringen klickar du på förhandsgranskningsvy-
erna som finns till höger på fliksidan.

8. Klicka på Generate för att skapa väggobjektet.

9.
• Klicka på Close för att bekräfta inställningarna och stänga denna dialogruta.
• Väggobjektet visas nu i listvyn i funktionsfältet.
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6.6.2 Sammanfoga objekt

Allmän information

Fliken Logical Operations gör det möjligt att slå samman två objekt och skapa ett nytt objekt från
de sammanslagna objekten.

Hur man aktiverar logiska åtgärder

Steg

1. Klicka på Advanced Manipulation ... i funktionsfältet.

2. Välj fliken Logical Operations.

Fliken Logical Operations

①

②

Figur 72 

Nr Komponent

① De valda källobjekten från vilka det nya objektet ska skapas.

② En förhandsgranskning av det nya objektet baserat på hur de båda källobjekten har sla-
gits samman.

Hur man slår samman objekt

Steg

1. Välj de två objekt på vilka det nya objektet ska baseras i fälten First Operand och Se-
cond Operand.
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Steg

2.

Välj önskad åtgärd bland följande alternativ:
• Klicka på Union för att skapa ett nytt objekt från två sammanslagna objekt.
• Klicka på Intersection för att skapa ett nytt objekt från genomskärningspunkten mellan

två objekt.
• Klicka på Subtraction för att skapa ett nytt objekt som blir resultatet av att det andra

objektet (Second Operand) subtraheras från det första objektet (First Operand).

3.
• Ange ett namn till det nya objektet i fältet Name. En fördefinierad struktur kan också

väljas från listan för detta.
• Som standard namnges det nya objektet efter vald åtgärd.

4. Klicka på önskad färg för objektet.

5. För att förhandsgranska resultatet av sammanslagningen klickar du på förhandsgransk-
ningsvyerna som finns till höger på fliksidan.

6. Klicka på Generate för att skapa det nya objektet.

7.
• Klicka på Close för att bekräfta inställningarna och stänga denna dialogruta.
• Det nya objektet visas nu i listvyn i funktionsfältet.
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6.6.3 Dela objekt

Allmän information

Fliken Splitting gör det möjligt att dela planerade objekt till mindre objekt. Detta kan vara
användbart t.ex. vid behandling av spinaltumörer, för att separera OAR-områden som inte bör
exponeras för behandlingsstrålning från tumörområden som ska ta emot maximal dos.

Hur man aktiverar delningsåtgärder

Steg

1. Klicka på Advanced Manipulation ... i funktionsfältet.

2. Välj fliken Splitting.

Fliken Splitting

Figur 73 

Inledande steg

Steg

1. Välj det objekt som ska delas i listan Source Object.

2.

Välj önskad uppdelningsorientering på skärplanet:
• Markera Min Area för att fritt definiera delningsorienteringen så att tvärsnittet hålls till

ett minimum.
• Klicka på Axial, Coronal eller Sagittal för att dela objektet i enlighet med definierad ori-

entering.
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Steg

3.

Klicka på knappen Object Splitter i verktygsfältet under fliken Splitting.

4. Klicka på önskad vy i fliken.

5.

• Använd musmarkören och dra den gröna rutan för att justera skärplanet längs vald ori-
entering.

• Det är också möjligt att luta planet genom att flytta muspekaren ovanför eller under den
gröna rutan.

6.

Verifiera att objektet delas på korrekt sätt med hjälp av de scanvyer och den 3D-vy som
finns.

Hur man genererar delade objekt

Då du är säker på att objektet har delats korrekt kan du skapa de två nya objekt som markeras
med de blå och bärnstensfärgade rutorna.

Steg

1. Definiera ett namn för det första objektet i fältet Name.

2. Klicka på önskad färg för objektet.

3. Klicka på Generate Blue eller Generate Amber, beroende på vilket objekt du vill skapa.
Detta objekt visas nu i listan Source Object.

4. Upprepa steg 1-3 för det andra objektet.

5.
• Klicka på Close för att bekräfta inställningarna och stänga denna dialogruta.
• De nya objekten visas nu i listvyn i funktionsfältet.
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6.6.4 Tilldelning av nya roller

Allmän information

Denna funktion gör det möjligt att ersätta ett objekt som tilldelats en särskild roll i ordinationen (se
s. 167) med ett annat objekt.
• Om en målvolym har minskat i storlek mellan behandlingarna kan t.ex. en justerad volym

skapas med hjälp av skalningsfunktionerna (s. 141).
• Den ursprungliga volymen (angiven som PTV i planordinationen) kan sedan ersättas med den

förminskade volymen.

Hur man aktiverar tilldelning av nya roller

Klicka på Role Reassignment ... för att öppna dialogrutan Reassignment.

Dialogrutan Reassignment

Figur 74 
De objekt som definierats som PTV, Boost eller OAR i ordinationen (se s. 167) visas under
Assigned Objects.
De återstående objekt som finns tillgängliga för val visas under Available Objects.

Steg

1. Under Assigned Objects väljer du det ursprungliga objekt som ska ersättas.

2. Under Available Objects väljer du ersättningsobjekt.

3. Klicka på Swap för att ersätta det ursprungliga objektet med ersättningsobjektet.

4. Klicka på Close för att bekräfta inställningarna och stänga denna dialogruta.

Verifiera att det justerade behandlingsscenariot är lämpligt för den planerade
behandlingen.

Avancerad objektmanipulering
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6.7 4-D datasimulering
6.7.1 Översikt

Allmän information

Om en 4-D-dataserie (se s. 478) finns tillgänglig visas en kontrollpanel längst ned till höger i snitt-
och rekonstruktionsvyer som gör det möjligt att granska en simulering av inre organs rörelser.
Denna funktion är särskilt användbar vid planering av objektkonturer för extrakraniella
behandlingar, eftersom inre organs rörelser kan vara en signifikant faktor i sådana fall.

Kontrollpanelen

Figur 75 

Pågående simulering

① ②

③ ④

Figur 76 
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Funktioner på kontrollpanelen

Komponent Funktion

Startar 4-D-simuleringen genom att automatiskt bläddra genom tillgängliga data
i sekvens.

Pausar 4-D-datasimuleringen.

Gör det möjligt att manuellt bläddra framåt genom tillgängliga dataset.

Snabbspolar framåt direkt till slutet av 4-D-simuleringen.

Gör det möjligt att manuellt bläddra bakåt genom tillgängliga dataset.

Snabbspolar bakåt direkt till början av 4-D-simuleringen.

Med hjälp av förloppsskjutreglaget kan är det möjligt att bläddra till en särskild
punkt i simuleringen.

4-D datasimulering
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6.8 Avsluta objektskapande
6.8.1 Översikt

Avsluta prompt

Figur 77 
Innan steget Object Creation avslutas måste du säkerställa att samtliga objekt segmenterats på
korrekt sätt.
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Avsluta objektskapande
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7 ATT SKAPA EN
BEHANDLINGSPLAN

7.1 Om behandlingsplanering

Procedur för behandlingsplanering

Detta steg gör det möjligt att skapa en komplett behandlingsplan.

Steg

1. Välj en mall eller utför manuell planering.

2. Definiera en beskrivning för varje planeringsobjekt.

3. Lägg till behandlingsgrupper.

4. Visa resultaten av alternativa dosberäkningsalgoritmer.

5. Visa dosen som använder bildvyerna eller DVH.

6. Jämför planer.
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7.1.1 Jämförelse av behandlingsalternativ

Allmän information

iPlan RT Dose låter dig skapa en behandlingsplan som använder behandlingsmodalitetstesterna:
• Konform stråle
• Konform båge (statisk elektricitet och dynamisk)
• IMRT
• Rund båge
• HybridArc

Programvaran begränsar inte antalet behandlingsfält, strålar eller bågar som kan användas.
Systemprestandan kommer dock att påverkas om ett större antal strålar (> 50), bågar (> 10) eller
IMRT-fält (> 20) används.

Konforma strålar

Tekniken med konform stråle använder specifika kollimatorformer för olika gantry- och
bordsriktningar, vilket optimerar varje strålfält till PTV-formen. På grund av den stora fältstorlek
som är möjlig med en flerbladskollimator är det ofta tillräckligt att planera ett isocenter för varje
lesion.
Nackdelen med denna teknik är att dosen till omgivande vävnad på strålens ingångssida kan bli
högre än då man utför vanlig strålkirurgi med ett roterande gantry.

Konforma bågar

Under behandlingar med konform båge liknar gantryts rotation under strålning den vid vanlig
strålkirurgi. Justeringen av strålfältet till tumörens form för varje bågplan och gantryvinkel liknar
den vid metoden med konform stråle. Både statiska och dynamiska behandlingar med konform
båge är möjliga.

Behandling Strålningens fältform

Dynamisk konform båge Anpassad till PTV-projekteringen under bågen

Statisk konform båge En genomsnittlig fältform beräknas för hela bågen

Intensitetsmodulerad strålterapi

Med intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) varierar strålens intensitet inom det tillförda fältet. På
detta sätt kan dostillförseln till riskorgan nära PTV minimeras.

Runda bågar

Behandlingar med rund båge använder konformade kollimatorer som resulterar i konformade
strålfält. En hög stråldos tillförs skärningspunkten medan doser utanför denna volym är betydligt
mindre. Flera bågar används vanligtvis för en enskild behandling, spatiellt ordnade runt patienten
med hjälp av unika vinklar på behandlingsbordet för varje båge. Genom att använda ett tillräckligt
antal strålar förbättras dosfördelningen, vilket minimerar dosen till omgivande vävnad.
Runda bågar är särskilt användbart vid behandling av små sfäriska lesioner och vid funktionell
strålkirurgi. Nackdelen med att använda konformade fält är att det kan bli nödvändigt att planera
flera isocenter för en enskild PTV. Som ett resultat av detta kan det hända att dosen inuti lesionen
inte är tillräckligt homogen.
Dosberäkningen för behandling med rund båge utförs med hjälp av dosalgoritmen för rund kon.
Monte Carlo-algoritmen är inte tillgänglig i detta fall.

Noggrannheten hos en rund kon fäst på kollimatormonteringen kan inte garanteras för alla
kollimatorvinklar. Under behandling måste den identiska kollimatorvinkeln användas som
under strålmätningar.

Om behandlingsplanering
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För runda koner måste primärkollimatorerna skärma av strålningen utanför konmaterialet.
De primärkollimatorpositioner som används under behandling måste vara identiska med
de primärkollimatorpositioner som används under strålmätningar.

HybridArc

HybridArc är en kombination av dynamisk konform båge och IMRT-behandlingar. En eller flera
IMRT-strålar läggs till varje dynamiskt konforma båge vid samma bordsposition för att ytterligare
optimera dosdistributionen genom att minimera de extra inställningsåtgärderna.
Längden på bågen och antalet IMRT-strålar per båge kan justeras av användaren. IMRT-
strålarnas gantryvinklar distribueras automatiskt av programvaran som använder gantryvinkelns
avstånd mellan två angränsande IMRT-strålar och gantryvinkeln på den första IMRT-strålen som
beräknas med:

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

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

Dessutom, kan viktningen mellan dosen som levereras av den konforma bågen och av IMRT-
strålarna justeras av användaren. Innan IMRT-strålarna optimeras, optimeras den dynamiska
konforma bågens öppning enligt de definierade IMRT-begränsningarna för att ytterligare förbättra
dosdistributionen. På detta sätt tillhandahåller HybridArc fördelarna av behandlingen med den
dynamiska konforma bågen och IMRT-behandlingar.
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7.1.2 Översikt över huvudskärmen

Ändamål

På skärmen Treatment Planning kan du definiera, granska och redigera behandlingsplanen.

Öppna behandlingsplanering

Du kan komma till detta steg med Navigator-funktionerna (se s. 46).
Om en behandlingsplan ännu inte har definierats öppnar iPlan RT Dose automatiskt dialogrutan
Create Plan (se s. 160).

Huvudskärm

Figur 78 

Refresh MU

Denna knapp uppdaterar monitorenhetsberäkning för hela behandlingsplanen. MU-värden
uppdateras endast automatiskt vid större ändringar, t.ex. viktning av behandlingsgrupper och
enskilda behandlingselement (se sidorna 192 och 198), eller justeringar i ordinationen (se s.
178).
• För HybridArc-element återställer Refresh MU Arc-IMRT-strålningsviktningen efter

öppningsoptimering.
• För IMRT- och HybridArc-element fullföljer Refresh MU den föreskrivna PTV-

dosnormaliseringen efter IMRT-optimering.
• Refresh MU efter IMRT-optimering bör i allmänhet undvikas eftersom att det inte tar hänsyn till

OAR-objektiven. På detta sätt kan Refresh MU leda till överskridna OAR-begränsningar.
• Refresh MU efter IMRT-optimering i kombination med en aktiverad Monte Carlo-algoritm

utlöser alltid en ny Monte Carlo-beräkning, oberoende av några föregående beräkningsresultat.
Beroende på den statistiska naturen av Monte Carlo-algoritmen, kan varje Refresh MU leda till
någorlunda olika strålskärmenheter.
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Funktionsfält

Om en behandlingsplan ännu inte har definierats finns följande funktioner tillgängliga:

Komponent Funktion

Create Treatment Plan Gör det möjligt för dig att skapa en behandlingsplan (se s. 160).

Object Manipulation Gör det möjligt att redigera formerna på objekt baserat antingen på
deras morfologi eller genom att utföra logiska åtgärder (se s. 140).
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7.1.3 Dosspecifika verktygsfält och vyfunktioner

Funktioner i verktygsfältet

Komponent Funktion Se

Plan Comparison gör det möjligt för dig att läsa in en till behand-
lingsplan som då kan jämföras med den aktuella behandlingspla-
nen, eller att jämföra Monte Carlo-beräkningarna med Pencil
Beam-beräkningarna.

Sida 240

Open DVH Dialog öppnar en dialogruta där behandlingsdosen
kan beräknas för planerade målvolymer. Sida 221

Dose Display öppnar en dialogruta där olika dosvisningsalterna-
tiv kan konfigureras, t.ex. relativa eller absoluta värden, cGy- eller
Gy-enheter. 

Sida 219

Med Toggle Monte Carlo / Pencil Beam kan du växla mellan
Monte Carlo- och Pencil Beam-algoritmen för dosberäkning. Sida 210

Med Show Dose kan du visa planerade doskonturer för varje
målvolym tillsammans med en motsvarande dosskala. Sida 215

Med Threshold kan du visa endast en doströskel, vilket ger dig
möjlighet att koncentrera på ett särskilt dosvärde. Sida 217

Funktioner för bildvy

Komponent Funktion Se

Med Toggle view mode kan du visa frontal eller kraniell vy av en
vy över antingen endast OAR eller över samtliga strukturer. Sida 246

Med show/draw planning shap kan du anpassa strålfältet genom
att justera bladen på flerbladskollimatorn. Sida 265

Med show/change leaves and jaw positions kan du manuellt ju-
stera bladens och primärkollimatorernas positioner. Sida 266

Med enter leaf positions numerically kan du ange specifika vär-
den för varje blad. Sida 268

Med reset manual changes to shape kan du ångra justeringar i
bladpositionerna. Sida 269
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Komponent Funktion Se

Med Toggle fluence display kan du växla visningen till en fluens-
karta. Sida 218

Med Arc/Beam display kan du välja vilka av de planerade strålar-
na eller bågarna som ska visas. Sida 252

Dessa funktioner gör det möjligt att flytta genom valda bågar eller
IMRT-strålar.

Sida 270

Växlar mellan olika IMRT-strålar av en HybridArc.
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7.2 Skapa en ny behandlingsplan
7.2.1 Översikt

Allmän information

Då Object Creation har slutförts (se s. 73), uppmanas du automatiskt att skapa en ny
behandlingsplan.
Om en behandlingsplan ännu inte har definierats är det även möjligt att skapa en ny plan genom
att klicka på Create Treatment Plan.

Dialogrutan Create Plan

Figur 79 

Alternativ för skapande av plan

Det finns tre möjliga variationer för skapande av en ny behandlingsplan:

Sektion Se

Så här skapar du en helt ny plan Sida 161

Hur man skapar en ny plan (Befintlig ordination) Sida 161

Hur man skapar en ny plan (Befintlig ordination och konfiguration) Sida 161

Planmallshantering

Klicka på Manage ... om du vill organisera om befintliga behandlingsmallar (se s. 296).

Senare modifieringar

Modifieringar i slutförda behandlingsplaner kan utföras i dialogrutan Prescription (ordination) (se
s. 178). Ordinationstypen (se s. 166) kan dock endast ställas in i dialogrutan Create Plan.

Skapa en ny behandlingsplan
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7.2.2 Alternativ för skapande av plan

Så här skapar du en helt ny plan

Steg

1. Välj alternativknappen Manually längst ned i dialogrutan Create Plan.

2. Klicka på Next för att definiera ordinationen (se s. 164).

Behandlingsinställningen måste definieras separat i dialogrutan Group (se s. 182).

Hur man skapar en ny plan (Befintlig ordination)

Steg

1. Välj alternativknappen Plan Template längst upp i dialogrutan.

2. Välj önskad mall i listan.

3. Markera kryssrutan Load prescription only och klicka på Next.

Vald ordinationsinformation tillämpas på behandlingsplanen och kan modifieras:
• I dialogrutan Create Plan (se s. 164)
• I dialogrutan Prescription (se s. 178)

Behandlingsinställningen måste definieras separat i dialogrutan Group (se s. 182).

Hur man skapar en ny plan (Befintlig ordination och konfiguration)

Steg

1. Välj alternativknappen Plan Template längst upp i dialogrutan.

2. Välj önskad mall från listan och klicka på Next.

Vald ordinationsinformation tillämpas på behandlingsplanen och kan modifieras:
• I dialogrutan Create Plan (se s. 164)
• I dialogrutan Prescription (se s. 178)

Informationen om behandlingsinställning tillämpas på behandlingsplanen och kan modifieras i
dialogrutan Group (se s. 182).

Den båg- eller strålfördelning som skapats genom att välja en mall är inte kliniskt
optimerad. Den resulterande planens effektivitet måste utvärderas före behandling.
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7.2.3 Att ändra planens egenskaper

Allmän information

Du kan ändra behandlingsplanens egenskaper i dialogrutan RTPlan Properties.

Så här konfigurerar man dosberäkningsparametrar

Steg

1.

Välj RTPlan objektet i funktionsfältet.

2. Klicka på Properties i fliken Functions i funktionsfältet för att öppna dialogrutan Proper-
ties.

Dialogrutan RTPlan Properties

Figur 80 

Komponent Funktion

Name Namnet på behandlingsplanen. Det visas i funktionsfliken. Standardinställ-
ning är ”The RTPlan ”.

Treatment Type Kraniell eller extrakraniell.

Plan Intent Här kan du ange planens syfte t.ex. palliativt eller kurativt.

Du kan också visa:
• De aktuella referens- och justeringsinställningarna
• Patientens läge

Skapa en ny behandlingsplan
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Övriga egenskaper

Du kan ställa in egenskaper för de följande funktionerna i denna dialogruta:
• Dosberäkning: se s. 207.
• Monte Carlo: se s. 211.
• Ordination: se s. 207.
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7.3 Att definiera en ordination
7.3.1 Översikt

Allmän information

Ordinationen är grunden för behandlingsplanen. I ordinationen kan du definiera:
• Vilken struktur som är PTV eller Boost, och vilka som är objekt riskzonen (OARs)
• Hur dosen ska beräknas i förhållande till en struktur
• Vilken dosmängd en PTV eller Boost-struktur bör få
• Vilken viktning varje OAR bör få
• Dos- och volymbegränsning för varje objekt
• Mål för planoptimering

Dialogrutan Create Plan

Figur 81 

Hur man definierar en ordination

Steg Se

1. Välj en ordinationstyp. Sida 166

2. Tilldela typer till planeringsobjekt, såsom OAR, PTV. Sida 167

3. Konfigurera dosinställningarna och fraktionering för PTV- och Boost-objekt. Sida 168

4. Definiera dos-volymhistogram (DVH) för varje objekt. Sida 172

5.
Definiera begränsningar för PTV(s) och de olika OARs. Den resulterande be-
handlingsplanen bör uppfylla dessa begränsningar.
OBS: Begränsningar kan ändras till mål.
 

Sida 174

6. Definiera planeringsmål. Dessa kommer att påverka dosoptimeringsberäk-
ningarna under inverterad planering. Sida 174

Att definiera en ordination
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OBS: Du kan också ändra en befintlig ordination (se s. 178).
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7.3.2 Så här väljer man en ordinationstyp

Allmän information

Ordinationstypen bestämmer hur man beräknar dosen i förhållande till målstrukturen.
Ordinationstyperna kan definieras globalt för behandlingsplanen. Det är inte möjligt att senare
ändra ordinationstyp.

Ordinationstyper

Figur 82 

Vilken ordinationstyp?

Ordinationstyp

Dose Volume Pre-
scription

Denna ordinationstyp används för att säkerställa att en specifik procen-
tandel av målstrukturen tar emot en specifik procentandel av ordinerad
dos.
Om Dose Volume Prescription markeras kan systemet automatiskt be-
räkna bästa täckningskvot dos-volym, medan definierade restriktioner
tas med i beräkningen (se s. 174).
OBS: En normaliseringspunkt kan fortfarande skapas efteråt (se s. 236).
 

Point Prescription to
Isocenter

Denna ordinationstyp definierar en specifik dos till en isocenterpunkt
(normaliseringspunkt) utan att ta hänsyn till strukturvolymen.
Om du väljer Point Prescription to Isocenter indikerar programvaran
att en restriktion har brutits i dos-volymhistogrammet (se s. 172). Planen
måste sedan anpassas manuellt efter behov.

OBS: Om Dose Volume Prescription har markerats, ska du tillåta en rimlig marginal runt PTV för
att ta hänsyn till MLC penumbra.
 

Relativ dos

Denna inställning definierar proportionen av dosen som övervägs av läkaren. en relativ dos om
100 % indikerar en absolut dos om 1.

Dosberäkning

Du kan justera dosberäkningsparametrarna. Se s. 207.
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7.3.3 Att tilldela typer till objekt

Allmän information

Varje objekt kan tilldelas en särskild objekttyp med hjälp av alternativknapparna bredvid listan,
t.ex. PTV eller Boost.

Objekttilldelning

Figur 83 

Tillgängliga inställningar

Typ av objekt Beskrivning

PTV Motsvarande objekt ställs in som planerad målvolym.

Boost
Ett valt område i den planerade målvolymen kan definieras för att ta emot en
högre dos.
Boostobjekt måste alltid vara en del av PTV.

OAR De inställningar som definieras för OAR-objekt (se s. 168) påverkar direkt au-
tomatisk bladoptimering för konforma behandlingar.

Other
Vid behov kan detta alternativ användas för att definiera strukturer av allmänt
intresse som inte är direkt relevanta för behandlingsområdet. Det finns inga
specifika inställningar tillgängliga för denna typ av objekt.

Så här tilldelar man objekttyper

Steg

1. Välj objektet i listan.

2.

Tilldela en typ genom att aktivera en radioknapp t.ex. PTV, OAR etc. Objektet kommer att
ändra färg i listan.
Lämpliga objekt kan även väljas tillsammans (med hjälp av musen tillsammans med shift-
eller Ctrl-tangenterna) och tilldelas en särskild objekttyp med hjälp av alternativknappar-
na.

3. Definiera dosordinationer för varje PTV- och Boost-objekt.

4. Definiera begränsningar för varje OAR-objekt.

5. Definiera mål för varje PTV, Boost och OAR-objekt.
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7.3.4 Definiera dosordinationer för PTV och Boost-objekt

Allmän information

Du kan definiera information om ordination och fraktion för varje PTV som visas i listan Objects.

Inställningsområde

Figur 84 

Så här definierar du inställningar för PTV-objekt

Steg

1. Välj målobjekt i listan Objects.

2. Se till att radioknappen PTV har valts. Objektet bör nu färgats grönt och fått beteckningen
PTV.

3. Definiera totalantalet fraktioner med rotationsrutan Number of Fractions.

4.

Definiera dosen. Det kan vara antingen:
• En specifik dos för varje Single Fraction, eller
• En total dos för All Fractions

Du kan använda dialogrutan Dose Display (se s. 219) för att definiera:
• Dosenheten (cGy eller Gy)
• Om dosen är relativ eller absolut

5.

Sätt ett normaliseringsmål:
• Använd listrutan för att sätta ett önskat normaliseringsmål som absolut eller relativt dos-

mål, eller
• Ställ in Normalization per percentage Volume (V%) på en gång.
• Sätt en normaliseringspunkt i DVH genom att välja en brytpunkt genom att högerklicka

musen för att visa kontextmenyn och välja Normalization. Se s. 174.
Det definierade målet underhålls av funktionen Refresh MU.
För att omedelbart normalisera under IMRT-framåtberäkning, väljer du en normalisering-
spunkt, högerklickar med musen för att visa kontextmenyn och välj choose Renormalize
Post-Optimization.
OBS: Öppningsoptimering för HybridArcs normaliserar också till punkter som har valts för
Renormalize Post-Optimization, dock endast om det inte finns en IMRT-optimering i
kön.
 

6. Området Assigned groups är relevant för senare tilldelning av behandlingsgrupp (se s.
178).
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Så här definierar du inställningar för Boost-objekt

Du kan definiera inställningar för Boost-objekt på samma sätt som för PTV-objekt. För Boost-
objekt är PTV-dosen tillagd. Det övergripande resultatet visas korrekt i dos-volymhistogrammet
(se s. 172).
OBS: Om ditt mål består av två PTVs, den ena inuti den andra, rekommenderar vi att tilldela
objekttypen uppsving för den inkapslade PTV:n.
 

PTV och planering framåt

Om du utför planering framåt måste varje PTV eller boost-objekt ha ett tillhörande isocenter (se s.
182).

PTV och IMRT-planering

Under IMRT-planering kan du behandla flera PTV med en behandlingsgrupp och du kan behandla
med ett integrerat boost-objekt. I detta fall behöver du inte välja en Treatment Group för boost-
objekten, och du kan förbise mängden fraktioner, eftersom endast dosvärdet är avgörande. 
OBS: Tänk på att när du behandlar flera lesioner med en enda behandlingsgrupp så finns det
begränsningar beträffande avståndet mellan lesioner och deras position inom det möjliga
strålningsfältet som är beroende på fysiska och tekniska orsaker.
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7.3.5 Definiera dosbegränsningar för OAR-objekt

Allmän information

Du kan definiera skyddsnivån som varje OAR bör ha under planeringen.

Konturera och definiera OARs alltid ordentligt för att undvika oavsiktliga doser till OARs.

OAR-inställningar

Figur 85 

Så här definierar du inställningar för OAR-objekt

Steg

1. Välj målobjekt i listan Objects.

2. Se till att radioknappen OAR har valts. Objektet bör nu färgats blått och fått beteckningen
OAR.

3. Om du vill utföra Forward Planning, ska du definiera en prioritet i OAR Type (se nedan).

4. Om du vill utföra Inverse Planning, ska du tilldela varje OAR ett Guardian-värde (se ne-
dan).

Forward Planning

Om du vill utföra Forward Planning kan du tilldela varje OAR en av de tre prioritetsnivåerna som
tas med i beräkningen under senare planering:

OAR-prioritet Beskrivning

OAR Type 1

Systemet tar med dessa objekt i beräkningen under bladoptimering.
OAR-objekt med prioritet 1 ska blockeras helt för att skydda motsvarande
område. Beroende på PTV-positionen kan det dock hända att en hel blocker-
ing till 100 % inte är möjlig.

OAR Type 2
Systemet tar också med dessa objekt i beräkningen under bladoptimering.
Delar av PTV-marginalen som överlappar med OAR-objekt med prioritet 2
blockeras för att skydda det motsvarande området.

OAR Type 3 Dessa objekt tas inte med i beräkningen under bladoptimering.
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Inverterad planering

Om du vill utföra Inverse Planning, kan du tilldela varje OAR ett Guardian-värde. 

OAR-typ Standard Guardian-värde

OAR Type 1 Standardinställningen ger 100 % skydd för det tilldelade objektet.

OAR Type 2 Standardinställningen ger 66 % skydd för det tilldelade objektet.

OAR Type 3 Standardinställningen ger 33 % skydd för det tilldelade objektet.

Vid behandlingar med konform stråle och konform båge påverkar inte inställningarna av guardian-
värde den automatiska monitorenhetsberäkningen (MU).

Guardian-inställningar och IMRT

Guardian-inställningarna är särskilt viktiga för dosoptimering under IMRT-behandlingar, och
HybridArc eftersom de beräknade optimeringarna är resultatet av multiplikation med
procentandelen guardian-värde.
• Om guardian-värdet för ett OAR ställs in på 100 % kommer OAR att övervägas fullt ut under

dosoptimering.
• Ett OAR med en inställning av guardian-värde på 0 % kommer inte att övervägas alls under

dosoptimering.
• Om guardian-värdet för en OAR har ställts in till mindre än 10 % för HybridArc behandlingar då

övervägs OAR inte för öppningsoptimeringen.
För mer information om dosoptimering, se s. 309.

Dosförhållande

Dosförhållandet för visning visas längst ned i inställningsområdet under General Dose Relation
for Display. Om två eller fler PTV har definierats för behandlingsplanen med olika
ordinationsdoser är det möjligt att justera detta värde så att ett lämpligt förhållande tillämpas.
Detta är endast en inställning för visning och påverkar inte den faktiska dosordinationen.

Värdet All Fractions är alltid lika stort som den procentandel dos som förväntas för en PTV.
För alla vanliga inställningar bör detta värde korrelera med dosförhållandet. Du kan t.ex.
ordinera 20,0 Gy till ett PTV om det önskade visade förhållandet är 80 % = 16,0 Gy.
Komplexiteten ökar för flera PTV med olika ordinationer.

ATT SKAPA EN BEHANDLINGSPLAN

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 171



7.3.6 Att granska dos-volymhistogrammet

Allmän information

Ett dos-volymhistogram (DVH) visas för varje objekt i det centrala fältet i dialogrutan Create Plan.
Det visas för varje objekt hur stor dos som varje del av objektet bör få.
Vilken information som finns i dos-volymhistogrammet beror på inställningarna för objekt och
ordination.

Hur man ska granska DVH för ett objekt

För att visa DVH för ett objekt väljer du objektet i listan Objects. DVH visas.

Ett DVH bör inte vara det enda kriteriet för att avgöra noggrannheten hos
behandlingsplanen. Ett annat möjligt kriterium är visning av dosfördelningen.

Dosvolymhistogram (exempel PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figur 86 

Nr Komponent Funktion

① Volym Klicka här för att ändra visningsenheten för volym (ccm eller pro-
cent).

② Volym-dosförhållande Visad för varje begränsningspunkt som definieras på diagrammet
för det aktuella objektet. Se s. 174.

③ Skuggade områden Områden i DVH genom vilka dos/volym diagrammet inte bör pas-
sera.

④ Dos Klicka här för att ändra visningsenheten för dos (Gy, cGy eller pro-
cent).
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Nr Komponent Funktion

⑤ Begränsningspunkter Se s. 174.

X- och Y-axlar

Axel Beskrivning

Y-axel Volym av objekt (% eller ccm).

X-axel Dos som tas emot av denna volym (relativ [%] eller absolut [Gy eller cGy]).

Guardian-värde

Inställningen för guardian-värdet för aktuellt OAR visas i diagrammet under dosförhållandet.

Hur man ändrar volym eller dosintervall

Om du vill öka området för visad volym eller dos klickar du och drar längs pilarna i slutet av y- och
x-axlarna tills diagrammet når det område du önskar. Ett dubbelklick med musen på en axel gör
att den anpassar sig till den optimala passformen automatiskt.
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7.3.7 Att definiera restriktioner och mål

Restriktioner

Restriktioner används för att begränsa den dos som tas emot av andra strukturer än målvolymen.
Dessa definieras vanligtvis av läkaren.

Prioriterade restriktioner

Om en restriktion ställs in som prioterad restriktion tilldelas restriktionen en högre prioritet för PTV-
objekt samt för alla objekt vid inverterad planering.
Viktningen för prioriterade OAR-objekt inom IMRT ökas med faktorer av 10 (OAR låg), 100 (OAR
medel) eller 1 000 (OAR hög).
Renormaliseringen av ordinationen beräknas så att resulterande DVH alltid korrekt motsvarar den
prioriterade restriktionen.

Mål

Du kan definiera både mål och restriktioner. Mål används för IMRT-behandlingsplanering. Mål gör
det möjligt för dig att ställa in önskade mål för en optimal plan, medan de är kvar inom gränserna
som har satts av restriktionera.

Tillgängliga restriktioner

Beroende på vald typ av ordination och behandling, och på definierad typ av objekt, varierar
användningen av restriktioner enligt följande:

Ordination/behand-
ling

PTV/Boost OAR Other

Dos-volym ordination

3 standard restriktio-
ner
Användardefinierba-
ra värden
Använd i monitoren-
hetsberäkning

Antal användardefi-
nierbara restriktioner
Användardefinierba-
ra värden
Endast visning

Inga restriktioner

Punktordination

2 standard restriktio-
ner
Användardefinierba-
ra värden
Endast visning

Inverterad planering
Antal restriktioner beror på vald typ av objekt
Alla restriktioner som definierats för alla objekt tas med i beräkningen un-
der dosoptimering

Hur man modifierar befintliga restriktioner i DVH

Steg

1. Välj relevant målobjekt i listan Objects.

2. Avaktivera kryssrutan Change Only Objectives.

3.
Klicka på en restriktionspunkt i DVH genom att använda musen. (Se Figur 86).
Punkten markeras och du kan släpa det till en annan position.

4. För att ta bort en begränsningspunkt eller för att ställa in den som en prioriterad restrik-
tion, högerklickar du på den med musen för att öppna en kontextmeny.
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Hur man lägger till mål i DVH

Steg

1. Välj relevant målobjekt i listan Objects.

2. Aktivera kryssrutan Change Only Objectives.

3.

Klicka på en restriktionspunkt i DVH genom att använda musen. (Se Figur 86).
Punkten markeras och du kan släpa en ny punkt därifrån till en annan position.
De nedre och övre restriktionerna av en PTV kan definieras som mål som ska respekte-
ras under IMRT.

4. För att ta bort ett mål eller för att ställa in det som prioriterat, högerklickar du på den med
musen för att öppna en kontextmeny.

Restriktioner och mål i DVH

Grafisk

Restriktion (som definieras av läkare)

Normaliseringspunkt

Mål (för optimering)

Restriktion och mål

Prioriterad (indikerad med en extra kantlinje)

Hur man modifierar restriktioner och mål i dialogrutan Edit

Steg

1. Välj relevant målobjekt i listan Objects.

2. Klicka på Numeric.

3. Definiera värden för volym (i %) och dos (i Gy) manuellt för varje punkt. Punkten positio-
neras på motsvarande sätt i DVH.
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Steg

4.

För PTV och boostobjekt ① kan tre restriktioner (en lägre dos, en önskad eller 50 % dos
och en högsta dos) definieras.
För OAR-objekt ②, kan flera restriktionspunkter definieras. En högsta dos måste alltid de-
finieras.

①

②

5. Vid behov kan en restriktion även ställas in som Prioritize eller som ett Objective.

6. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar.

Hur man lägger till nya restriktioner

Det är endast möjligt att skapa nya restriktioner för OAR. Gör så här:

Steg

1. Välj erforderligt OAR-objekt i listan Objects (se s. 167).

2. Placera musen vid den högsta punkten på DVH-volymaxeln (anges med en punkt som
korsar en linje) och dra musen tills en ny punkt syns i diagrammet.
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Hur man sparar restriktioner som mallar

Steg

1.

För att spara aktuella inställningar för restriktioner som en mall för senare användning
klickar du på Save As ... bredvid listan Constraint Templates för att öppna dialogrutan
Save.

2. Ange ett lämpligt namn för restriktionsmallen i fältet Enter new name.

3. Klicka på Save för att spara den nya restriktionsmallen.

Så här använder du restriktionsmallar

Restriktionsmallar som har sparats enligt beskrivningen under s. 177 kan väljas och tillämpas på
aktuellt DVH.

Figur 87 

Steg

1. I nedrullningslistan Constraint Templates väljer du den mall som ska tillämpas på aktu-
ellt DVH.

2. Valda värden kan senare redigeras enligt beskrivningen under s. 174.

3. Om en mall inte längre behövs kan du ta bort den genom att välja den och klicka på Dele-
te.

Ytterligare information om restriktionsmallar finns under s. 300.
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7.3.8 Att ändra en befintlig ordination

Allmän information

Då du har skapat din behandlingsplan (se s. 161), kan du när som helst redigera
ordinationsinformationen.

Hur man ändrar en ordination

Klicka på Prescription i fliken Prescription i funktionsfältet på huvudskärmen. Dialogrutan
Prescription visas.

Det rekommenderas starkt att du granskar beräknade dosfördelningar och dos-
volymhistogram efter modifiering i dialogrutan Prescription och efter att du klickat på
Refresh MU i funktionsfältet.

Dialogrutan Prescription

Figur 88 

Vad är det som kan ändras?

Denna dialogruta innehåller liknande konfigurationsalternativ som dialogrutan Create Plan (se s.
164) som används inledningsvis för att definiera erforderliga ordinationsparametrar.
Det är dock inte längre möjligt att ändra ordinationstyp (se s. 166).
Det är även möjligt att definiera om de behandlingsgrupper som finns i listan under Assigned
groups ska uteslutas från dosplanering (se s. 179).
OBS: Modifiering av Assigned groups är inte möjligt under planskapande eftersom förhållandet
mellan PTV och isocenter endast kan upprättas i huvudskärmen för behandlingsplanering (se s.
182).
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Hur man tilldelar grupper för MU-beräkning

Du kan bestämma om de behandlingsgrupper som finns i listan under Assigned groups ska tas
med i beräkningen för MU-beräkning.

Steg

1. Klicka på Edit i dialogrutan Prescription.

2.

I dialogrutan Edit som nu visas kan du:
Definiera om en behandlingsgrupp och PTV (t.ex. Tumor) ska inkluderas i dosplanering-
en.
Definiera en lämplig relativ viktningsfaktor om behandlingsplanen innehåller flera isocen-
ter.

Denna information kan även redigeras senare med hjälp av ikonen Open Weighting Dialog som
finns i funktionsfältet under behandlingsplanering (se s. 192):
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7.3.9 Ordination till en normaliseringspunkt

Allmän information

När du ordinerar för en normaliseringspunkt, är det viktigt att man tar hänsyn till den algoritmiska
och numeriska karaktären av beräkningsresultatet.
Det beräknade strålningsfältet penumbra, regionen med en hög dosgradient, är speciellt känsligt
för skillnader i dosberäkningsalgoritmen.

Penumbra egenskaper

Skillnader i strålmodellering och därmed olika penumbra-egenskaper orsakas av:
• Algoritmiska och numeriska förbättringar till Pencil Beam-algoritmen mellan olika versioner av

iPlan RT Dose.
• Olika dosberäkningsalgoritmer (såsom Pencil Beam- eller Monte Carlo-algoritmer).
• Den statistiska karaktären av algoritmen (Monte Carlo) leder till statistiskt varierande

beräknade punktdoser.
Särskilt när du ordinerar till den lägre PTV dosrestriktionen, bör du vara medveten om att i några
fall kan små skillnader i den numeriska modellen ha en betydande inverkan på de föreskrivna
MUs.

Figur 89 
Figur 89 visar två dosprofiler som har beräknats med olika algoritmer. det visar effekten av olik
strålpenumbras av olika algoritmer på en PTV-volym.

Exempel: Ordination av en dos x till 100 % till en PTV-volym

Enligt framställningen i Figur 89, överlappar strålpenumbran med områden av PTV. Som en följd
påverkar varje skillnad i strålpenumbran när olika algoritmer används (t.ex. Pencil Beam or Monte
Carlo) dosdistributionen på PTV.
Därför påverkar alla avvikelser av PTV-lågdosområdena (dvs. fält-penumbra områdena) de
föreskrivna MUs, därför att monitorenheterna skalas på ett sådant sätt att dospunkten med den
minsta dosen tar emot den föreskrivna dosen x efter att monitorenheterna har skalats om.
För Monte Carlo-algoritmen i synnerhet, avråds man från att normalisera dosen vid 100 % PTV-
volymen. Beroende på den statistiska karaktären av algoritmen reflekterar dosdistributionen i
PTV-volymen även sådant statistiskt buller. En ordination av dos x till 100 %-volymen leder
effektivt till en punktordination för en dospunkt med en någorlunda för låg dos, på grund av det
statistiska bullret. Att föreskriva på sådant sätt kan leda till betydande variationer när det gäller
monitorenheter.
Scenariot där man föreskriver till 100 % av PTV-volymen är ett extremt exempel. Men det kan
vara likadant för små PTVs när man föreskriver till fraktioner av PTV. Även i det här fallet bör du
överväga om det är rimligt att föreskriva till, t.ex. en 90 % PTV-volym, om volymen av PTV är så
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liten att små avvikelser av strålpenumbran kan påverka dosen av 90 % PTV-volymen på ett
betydande sätt.
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7.4 Lägga till behandlingsgrupper
7.4.1 Översikt

Allmän information

Då definition av ordinationsparametrar har slutförts (se s. 164), kan du definiera
behandlingsparametrarna.

Vad är en behandlingsgrupp?

En behandlingsgrupp definierar en individuell behandling av en PTV, däribland:
• Apparaten som ska användas
• Isocenter
• Modalitet:

- IMRT
- Konform stråle
- Konform båge
- Rund båge
- HybridArc

• Kollimator information
• Antal strålar, distribution och vinklar där det är tillämpbart

Så här lägger du till en behandlingsgrupp

Steg

1.

Välj The RTPlan objektet i funktionsfältet.

2. Klicka på Add Treatment Group i fliken Functions i funktionsfältet för att öppna dialo-
grutan Group.
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Dialogrutan Group

Figur 90 

Så här definierar du en behandlingsgrupp

Steg

1.
Ange ett namn för behandlingsgruppen i fältet Group name.
OBS: Varje gruppnamn tilldelas standardprefixet ”Group”.
 

2. Med hjälp av nedrullningslistan Select PTV kan du välja det PTV till vilket behandlings-
gruppen ska tilldelas.

3.

I området Isocenter coordinate väljer du antingen:
• Use existing coordinate för att positionera den nya behandlingsgruppen med hjälp av

t.ex. befintliga behandlingsgruppskoordinater i iPlan RT Dose, externa koordinater im-
porterade via DICOM RT eller märkta punkter som skapats med hjälp av iPlan cranial.

• New coordinate in selected PTV för att positionera den nya behandlingsgruppen vid
valt PTV:s geometriska centrum.

Nedrullningslistan för Use existing coordinate innehåller även externa koordinater som
importerats via DICOM RT. Om en extern koordinat väljs kan den inte senare ompositio-
neras.

4.
Välj maskinprofilen som du vill använda i avsnittet Select profile.
Genom att markera kryssrutan Hide older profiles visas endast den senaste profilen för
varje profilnamn.

5.

I området Irradiation setup definierar du behandlingsinställningen med hjälp av antingen:
• Create new elements: välj en behandlingstyp beroende på vilka behandlingsalternativ

som stöds av vald maskinprofil. Ytterligare behandlingsparametrar (se s. 186) kan defi-
nieras, beroende på vald behandlingstyp.

• Use template: här kan du välja en uppsättning behandlingselement baserat på en mall
som har fördefinierats av kliniken för den tumörtypen, t.ex.AVM (se s. 302).

6. Då alla erforderliga inställningar har konfigurerats klickar du på OK för att bekräfta.
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Specifik strålningskonfiguration

Om Create new elements har valts måste olika parametrar definieras i området Irradiation
setup i dialogrutan Group. Dessa varierar beroende på behandlingsmodalitet, och beskrivs på
följande sätt:
•  Sida 184
• Sida 184
• Sida 185
• Sida 185
• Sida 185

En behandlingsmodalitet kan bara väljas om den valda maskinprofilen tillåter det.

Hur man skapar en konform stråle-behandlingsgrupp

Steg

1. Aktivera Conformal Beam under Treatment Type.

2. Ange kollimatorvinkeln i Coll. angle.

3. Du kan definiera en PTV-marginal i fältet Margin för att beräkna PTV-formen.

4. Du kan definiera en strålfördelning som är lämplig för en Cranial eller Extracranial be-
handling i fältet Distribution.

5.

Definiera:
• Elements: antalet behandlingselement (strålar)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definierar hur långt strålarna roterar bort från centrerad fördelning

Hur man skapar en IMRT-behandlingsgrupp

Steg

1. Aktivera IMRT beam under Treatment Type.

2. Ange kollimatorvinkeln i Coll. angle.

3. Du kan definiera en PTV-marginal i fältet Margin för att beräkna PTV-formen.

4. Du kan definiera en strålfördelning som är lämplig antingen för en Cranial eller en Extra-
cranial behandling i fältet Distribution.

5.

Definiera:
• Elements: antalet behandlingselement (strålar)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definierar hur långt strålarna roterar bort från centrerad fördelning

OBS: Du kan konfigurera IMRT-dosberäkningsparametrar i dialogrutan RTPlan Properties. Se s.
207.
 

Efter du har skapat IMRT-behandlingsgruppen, kan du optimera den enligt anvisningarna i s. 187.

Lägga till behandlingsgrupper

184 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Hur man skapar en konform båggrupp (Statisk eller dynamisk)

Steg

1. Aktivera antingen Conformal Arc (Static) eller Conformal Arc (Dynamic) under Treat-
ment Type.

2. Ange kollimatorvinkeln i Coll. angle.

3. Du kan definiera en PTV-marginal i fältet Margin för att beräkna PTV-formen.

4. Du kan definiera en strålfördelning som är lämplig antingen för en Cranial eller en Extra-
cranial behandling i fältet Distribution.

5.

Definiera:
• Elements: antalet behandlingselement (bågar)
• Table spread
• Arc length

På grund av stegstorleken om 10 grader för dosberäkningen för de konforma
bågbehandlingarna kan den beräknade dosen vara felaktig. Det rekommenderas starkt att
verifiering på ett fantom utförs för varje konform bågbehandlingsplan.

Så här skapar du en rund båggrupp

Steg

1. Aktivera Circular Arc under Treatment Type.

2.
Ange kollimatordiametern i Diameter.
Om du aktiverar Automatic, anpassas diametern på varje rund kon i den nya behand-
lingsgruppen inledningsvis till den genomsnittliga PTV-formen.

3. Du kan definiera en PTV-marginal i fältet Margin för att beräkna PTV-formen.

4.

Du kan ställa in en Overlap för runda bågar:
• Vid 100 % är den resulterande genomsnittliga PTV-formen genomskärningspunkten för

alla PTV-former som beräknats för gantryts samtliga kontrollpunkter.
• Vid 0 % är den resulterande genomsnittliga PTV-formen förbindningen för alla PTV-for-

mer som beräknats för gantryts samtliga kontrollpunkter.
Överlappningen och PTV-marginalen kan inte modifieras efter att bågen har skapats. Till-
delade värden kan granskas under fliken Plan Content genom att välja motsvarande
grupp.

5. Du kan definiera en strålfördelning som är lämplig antingen för en Cranial eller en Extra-
cranial behandling i fältet Distribution.

6.

Definiera:
• Elements: antalet behandlingselement (bågar)
• Table spread
• Arc length

OBS: Du kan konfigurera intervall för strålavstånd för rund båge i dialogrutan RTPlan Properties.
Se s. 207.
 

Så här skapar du en HybridArc grupp

Steg

1. Aktivera HybridArc under Treatment Type.

2. Ange kollimatorvinkeln i Coll. angle.
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Steg

3. Du kan definiera en PTV-marginal i fältet Margin för att beräkna PTV-formen.

4. Ange antalet strålar i varje båge i Beams.

5. Du kan definiera en strålfördelning som är lämplig antingen för en Cranial eller en Extra-
cranial behandling i fältet Distribution.

6.

Definiera:
• Elements: antalet behandlingselement (bågar)
• Table spread
• Arc length

OBS: Du kan också lägga till en HybridArc genom att klicka på knappen Add HybridArc i
funktionsfältet. Denna knapp förenklar enbart arbetsflödet, beteendet förblir oförändrat.
 

OBS: I den tredimensionella visningen kan positionen av IMRT-strålar verifieras i den bakre vyn.
T.ex. betonar en HybridArc med en bordsvinkel om 0° representationen av IMRT-elementen med
hjälp av det tredimensionella ”Vyalternativet” Caudal.
 

Efter att HybridArc-behandlingsgruppen har skapats:

Steg

1. Justera bågen till IMRT-viktningen (se s. 194).

2. Utför HybridArc-optimering, eller utför öppningsoptimering, följd av IMRT-optimering (se s.
187).

Om fler än ett isocenter ska behandlas av en båge (på en isocenter), kommer fel i
rotationskonfigurationen att påverka ”satellit”-isocenters. Korrigera alltid för positionsfel
före behandlingen, speciellt rotationsfel om fler än en lesion ska behandlas med ett enda
isocenter.

Gantrys rotationsriktning kan bli rörig vid olika faser i planeringsprocessen: T.ex. speglas
MLC-former på grund av vänd gantryrotation, eller utskriften visar inte tydligt hur den valda
rotationsriktningen ska vara. Verifiera före behandling att den korrekta
gantryrotationsriktningen importerades in i ditt R&V system och visas på Linac-konsolen.

Behandlingsmallar

Om du väljer Use template kan du även hantera tillgängliga mallar i en dialogruta avsedd för
detta (se s. 296).

Säkerhetsanmärkningar

Beroende på målvolymernas och riskorganens geometriska sammansättning finns
begränsningar i realiserbarheten hos komplexa dosfördelningar. Den slutliga planen måste
granskas noggrant.

På grund av grundläggande fysiska principer finns det begränsningar i genomförbarheten
hos komplexa dosfördelningar och konkurrerande ordinationer för PTV och boostobjekt.
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7.4.2 Att optimera en IMRT- eller HybridArc-behandlingsgrupp

Allmän information

Du kan optimera en IMRT-grupp eller en HybridArc-behandlingsgrupp när de har skapats (se även
s. 309).
Du kan också optimera HybridArc-öppningen separat innan du optimerar den för IMRT (se s.
333).

Hur man optimerar en IMRT-behandlingsgrupp

Du kan optimera en IMRT-grupp:
• Genom att följa steget Dose Optimization (se s. 309)
• Genom att använda funktionerna i steget Treatment Planning på följande sätt:

Steg

1. Välj IMRT-behandlingsgrupp i listan i funktionsfältet.

2.

Förmarkera den inverterade planeringstypen genom att högerklicka med musen för att
visa menyn. Välj en av de valmöjligheter från Select Inverse Planning Type som defi-
nierar OAR-viktningen (se s. 320).

3. Klicka på Optimize IMRT.

OBS: IMRT-behandlingsgruppen optimeras med hjälp av parametrarna som konfigurerades i ett
föregående steg Dose Optimization. Om detta steg inte utfördes tidigare, måste du utföra det nu
för att optimera IMRT, eller så väljer du val under Select Inverse Planning Type.
 

Hur man optimerar en HybridArc

Du kan optimera öppningen (se s. 333) och IMRT av en HybridArc grupp:
• Genom att följa steget Dose Optimization (se s. 309)
• Genom att använda funktionerna i steget Treatment Planning på följande sätt:

Steg

1. Välj HybridArc-behandlingsgruppen i listan i funktionsfältet.
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Steg

2.

Förmarkera den inverterade planeringstypen genom att högerklicka med musen för att
visa menyn. Välj en av de valmöjligheter från Select Inverse Planning Type som defi-
nierar OAR-viktningen för såväl IMRT som öppningsoptimering (se s. 320).

3.

Klicka på antingen:
- Alt. Aperture för att endast optimera öppningen
- Alt. HybridArc för att optimera både öppning och IMRT

Om du väljer att optimera enbart öppningen, kan du senare optimera IMRT genom att
klicka på Optimize IMRT. Optimera alltid öppningen före IMRT.
OBS: Om ingen IMRT-parametrar har definierats, ska du optimera HybridArc med hjälp
av standardparametrarna.
 

Hur man tar bort optimeringen

För att tar bort optimeringen:

Ta bort från

Hela planen Välj planen och klicka på Reset Inverse Optimization

IMRT-behandlingsgrupp Välj behandlingsgrupp och klicka på Reset IMRT

HybridArc-behandlings-
grupp

Välj behandlingsgrupp och klicka på:
• Reset All för att ta bort såväl IMRT-optimeringen som öppningsopti-

meringen. Använd detta alternativ om de grundläggande paramet-
rarna av behandlingsplanen justeras (t.ex. objekt, vinklar, isocenter-
position).

• Reset IMRT för att ta bort IMRT-optimeringen. Detta är användbart
när man finjusterar planen (antalet IMRT-strålar och viktningen mel-
lan Arc och IMRT kan justeras).

• Reset Aperture för att enbart ta bort öppningsoptimeringen (endast
tillgängligt om inte optimerad för IMRT).

OBS: Dialogrutorna efter dessa knappar kan väljas bort med hjälp av
kontextmenyn.
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Hur man väljer en grupp för optimering

Du kan optimera IMRT- eller HybridArc-grupper individuellt för att utvärdera deras påverkan på
behandlingen var och en för sig. Du kan låsa optimeringsresultat för olika behandlingsgrupper och
utföra efterföljande optimering av behandlingsgrupper. Hur man väljer en grupp för optimering:

Steg

1. Välj behandlingsgruppen.

2.

Högerklicka musen för att visa kontextmenyn.

3. Klicka på Selected for IMRT Optimization. När du utför optimering, optimeras endast
den markerade gruppen/de markerade grupperna.

Markeringsikoner för optimering

Ikon Betydelse

Denna behandlingsgrupp har markerats för optimering.

Denna behandlingsgrupp har optimerats.

Denna grupp har inte markerats för optimering.
OBS: Om ingen behandlingsgrupp har markerats for optimering, optimeras alla
IMRT-behandlingsgrupper samtidigt i steget Dose Optimization.
 

Användning av Uppdatera MU

• För HybridArc-element återställer Refresh MU Arc-IMRT-strålningsviktningen efter
öppningsoptimering.

• För IMRT- och HybridArc-element fullföljer Refresh MU den föreskrivna PTV-
dosnormaliseringen efter IMRT-optimering.
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• Refresh MU efter IMRT-optimering bör i allmänhet undvikas eftersom att det inte tar hänsyn till
OAR-objektiven. På detta sätt kan Refresh MU leda till överskridna OAR-begränsningar.
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7.4.3 Redigera behandlingsgrupper

Allmän information

Då en behandlingsgrupp har skapats (se s. 182) kan den modifieras med hjälp av de alternativ
som finns i funktionsfältet.

Så här redigerar du en behandlingsgrupp

För att redigera en behandlingsgrupp markerar du den i listan i funktionsfältet.
Redigeringsknapparna visas i fältet nedan.

Figur 91 

Så här flyttar du isocenter

För att flytta den valda behandlingsgruppens isocenterkoordinat till en annan plats gör du på
följande sätt:

Steg

1. Klicka på Position.

2.

Placera musen (visas som ett vitt kors) över isocenter (visas som ett grönt kors) i en snitt-
vy.

3. Isocenter kan nu dras till erforderlig plats med hjälp av musen.

4.

När man positionerar isocenterkoordinaten för en behandlingsgrupp med rund båge visas
en grön cirkel i rekonstruktionen.

5. Denna cirkel representerar en uppskattning av 50 %-isodoslinjen.

6. Motsvarande Superimp. field for isoc. diameter visas i strålvyn (se s. 264).
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Steg

7.
Det kan hända att den slutliga dosfördelningen inte motsvarar en exakt sfär, så denna ap-
proximation av fältförlängningen bör endast användas som en vägledning för att underlät-
ta spatiell orientering.

Hur man lokaliserar gruppcentrum

Klicka på Find för att centrera behandlingsgruppen i bildvisningen.

Hur man granskar gruppegenskaper

Genom att klicka på Properties kan du komma åt en vald behandlingsgrupps egenskaper (se).

Hur man tar bort en grupp

Klicka på Delete för att ta bort behandlingsgruppen från behandlingsplanen.

Så här justeras koordinater

Figur 92 
Du kan justera positionskoordinaterna för behandlingsgruppen.

Hur man justerar gruppens viktning

Figur 93 

Alternativ

Klicka på ikonen Open Weighting Dialog för att öppna en dialogruta som innehåller
information om den relativa viktningen mellan behandlingsgrupper.

Mer information finns på s. 179.

Hur man lägger till flera element

Klicka på Add för att lägga till ytterligare behandlingselement (strålar eller bågar) till markerad
behandlingsgrupp.

Att lägga till eller ta bort en båge eller en stråle ändrar behandlingsplanen med resultatet
att behandlingsplanen inte längre uppfyller ordinationen. I detta fall måste
dosdistributionen uppdateras med hjälp av knappen Update MU.

Att definiera en överlappning för statiska bågar

För statiska konforma bågar kan en tillåten överlappning definieras för enskilda fält som i sin tur
påverkar formen på det genomsnittliga MLC-fältet.

Lägga till behandlingsgrupper

192 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Figur 94 
När en statisk båge planeras skapar programvaran först en dynamisk båge där MLC:n anpassar
sig till PTV i intervall om 10 grader. Beroende på överlappningsvärdet skapar sedan
programvaran ett enskilt MLC-fält för den statiska bågen.
Exempel: Du vill skapa en båge över ett område på 40 grader. Detta motsvarar 5 MLC-fält vid
planering av en dynamisk båge.
• Med statiska bågar har du t.ex. valet att definiera 0 % överlappning. Detta innebär att inget

MLC-fält kan överlappa ett annat MLC-fält, så att resulterande genomsnittlig PTV-form blir
förbindningen för alla PTV-former som beräknats för gantryts samtliga kontrollpunkter.

• Du kan även definiera t.ex. 25 % överlappning. Detta innebär att minst 25 % av fälten måste
överlappa.

• Vid 100 % är den resulterande genomsnittliga PTV-formen genomskärningspunkten för alla
PTV-former som beräknats för gantryts samtliga kontrollpunkter.

Hur man justerar den runda bågens diameter

För runda bågelement definieras konens standarddiameter inledningsvis under s. 185. Olika
justeringsalternativ för diametern finns därefter i funktionsfältet.

Figur 95 

Alternativ

Diametern kan anges direkt i fältet för detta. Om du anger en diameter som inte definierats i den
maskinprofil som används (se s. 183) väljs närmaste diameter.

Diametern kan även justeras genom att dra skjutreglaget för diametern från vänster (minsta dia-
meter) till höger (största diameter).

Genom att klicka på denna ikon fastställs den optimala kondiametern för samtliga runda bågar
som tilldelats denna behandlingsgrupp och de minsta av dessa optimerade diametrar väljs se-
dan för samtliga bågar:

Om du högerklickar på en behandlingsgrupp visas en snabbmeny med ytterligare alternativ för
diameter.

Figur 96 
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Alternativ

Optimize diameters individually definierar en individuellt optimerad diameter för varje rund
båge.

Optimize to common diameter definierar en vanlig bågdiameter på samma sätt som när du
klickar på denna ikon:

Viktning av förhållandet mellan båge och stråle

För HybridArc-element definieras standardförhållandet mellan båge-/IMRT-strålen inledningsvis i
behandlingsmallar (se s. 296). Du kan justera förhållandet mellan båge-/IMRT-strålen med hjälp
av skjutreglaget i funktionsfältet.

Figur 97 
Förhållandet mellan båge-stråle definierar den relativa viktningen av HybridArcs IMRT-strålar till
dess båge separat för varje HybridArc i behandlingsgruppen.
Denna viktning övervägs före och efter öppningsoptimeringen och baseras på den föreskrivna
dosen. Att trycka på Refresh MU skalar således den tillgängliga båg-dosdistributionen för den
önskade dosen enligt den justerade viktningen. När HybridArcs IMRT-strålar har optimerats, läggs
den återstående dosen till genom att optimera hela målfunktionen (inte enbart den föreskrivna
dosen). Av den anledning kan den slutliga båge-stråle viktningen avvika en aning från de
specificerade värdena.
OBS: Om en HybridArc inte använder någon IMRT-stråle, då används ett internt strålförhållande
mellan Båge-/IMRT-stråle om 100 %, oberoende på eventuella anpassade värden i skjutreglaget.
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7.4.4 Att ändra behandlingsgruppens egenskaper

Så här redigerar du behandlingsgruppens egenskaper

För att redigera de grundläggande egenskaperna av en behandlingsgrupp, markerar du gruppen i
fältet Functions och klickar på Properties.
OBS: När du skapar en behandlingsgrupp skapas automatiskt en ny isocenterkoordinat för den
gruppen. Om en annan isocenterkoordinat senare tilldelas gruppen raderas den tidigare
isocenterkoordinaten, om den inte har tilldelats en annan behandlingsgrupp.
 

Fliken Properties

Figur 98 

Komponent Funktion

Name Behandlingsgruppens namn.

Coordinate Namnet på den tilldelad isocenterkoordinaten.

Assigned targets Den PTV som är associerad med vald behandlingsgrupp (se Sida 179).

Machine Maskinprofilen (linjäracceleratorns profil) som ska användas i behandlingen
(se s. 196).

Dose Rate Dosrat (särskilt viktigt för bladsekvensering).

Leaf adaption
Typ av bladanpassning som ska användas under MLC-behandlingar så att
dessa blad anpassas till PTV-formen (se Användarhandbok för program-
vara, Physics Administration 4.5).

Conversion

Beroende på vald typ av behandlingsgrupp är konvertering till en annan be-
handlingstyp möjlig enligt följande:
• Konform stråle -> IMRT-stråle
• IMRT-stråle > konform stråle
• Statisk båge -> dynamisk båge
• Dynamisk båge -> statisk båge

För behandlingar med rund båge eller HybridArc finns inga konverteringsal-
ternativ.
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Dialogrutan Machine

För att använda en annan maskinprofil än den som konfigurerades under
behandlingsinställningen (ses. 182), klickar du på Change ... under fliken Properties för relevant
behandlingsgrupp (se s. 195). Dialogrutan Machine visas:

① ② ③

Figur 99 

Nr Komponent

① Tillgängliga linjäracceleratorer

② Tillgängliga MLCs

③ Tillgängliga energiinställningar för vald linjeaccelerator

Genom att markera kryssrutan Hide older profiles visas endast den senaste profilen för varje
profilnamn.

Fliken Jaws

Fliken Jaws gör det möjligt att definiera positionen för linjäracceleratorns primärkollimatorer när
man använder en MLC. Tillgängliga inställningar beror på vald maskinprofil (se s. 195). För
information om primärkollimatorpositioner vid användning av konfomade kollimatorer, se
Användarhandbok för programvara, Physics Administration 4.5.

Figur 100 
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Komponent Funktion

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: primärkollimatorerna flyttas automatiskt och optimeras indivi-
duellt för varje behandlingselement.

• Manual: primärkollimatorpositionerna kan definieras manuellt utan hän-
syn till fältstorlek och form. Dessa primärkollimatorpositioner kan vid be-
hov även justeras manuellt under planering (se Sida 266).

OBS: Dessa inställningarna raderas om alla element av gruppen tas bort.
Nya element som har lagts till en tom gruppanvändning med standardpara-
metrar
 

Jaw Setting for
group

Visar endera av dessa skrivskyddade värden (kan endast ändras med hjälp
av Physics Administration):
• Symmetric: primärkollimatorparen X och Y flyttas symmetriskt
• Independent: primärkollimatorer från samma par kan flyttas oberoende

av varandra
Same jaw value for all elements: när aktiverat tillämpas samma primärkol-
limatorvärden för alla behandlingselement i gruppen.
OBS: Dessa inställningarna finns kvar även om alla element av gruppen tas
bort.
 

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att primärkollimatorernas läge ställs in på Automatic med rimlig
marginal för att ta hänsyn till noggrannheten hos primärkollimatorpositioneringen.
Brainlab rekommenderar att man under systemets driftsättning verifierar att det inte finns
något strålningsläckage mellan primärkollimatorns största fält och det största området
som blockeras av MLC:n.

Om alternativet Manual väljs vid behandlingar med konform båge måste du säkerställa att
samtliga bågfält befinner sig inom den gräns som definieras av primärkollimatorns
öppning. Om fälten går utanför denna gräns visas en varning som anger att öppningen inte
är tillräckligt stor.

För runda koner måste primärkollimatorerna skärma av strålningen utanför konmaterialet.
De primärkollimatorpositioner som används under behandling måste vara identiska med
de primärkollimatorpositioner som används under strålmätningar.

Kontrollera primärkollimatorernas positioner och primärkollimatordefinierad fältstorlek
direkt vid linjäracceleratorns manöverbord för varje enskilt behandlingsfält.

Det faller inte under den avsedda användningen av systemet att behandla en plan med
primärkollimatorer som blockerar MLC-öppningen.

Fliken DRRs

Uppgifter som läggas till under DRR-generering kan definieras här (se s. 359). DRR-överlagringar
kan förutom att definiera inställning av strålen, vald avbildare samt gantry- och bordsvinklar, även
aktiveras för DICOM-export (se s. 377) med hjälp av Imprint Overlays for DICOM.
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7.4.5 Redigera behandlingselement

Allmän information

Varje behandlingselement (stråle eller båge) kan modifieras med hjälp av alternativen som finns i
funktionsfältet.

Figur 101 

Hur man positionerar behandlingselement

Det är möjligt att justera positionen för behandlingselement med hjälp av 3D-vyerna (se s. 252).

Properties

Genom att klicka på Properties kan du komma åt ett valt behandlingselements egenskaper (se s.
202).

Delete

Klicka på Delete för att ta bort behandlingselementet från behandlingsplanen.

Vinklar och marginaler

Figur 102 
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Alternativ

Du kan justera definitionerna av vinklar (Table, Gantry, Coll.) för samtliga behandlingsstrålar el-
ler -bågar i behandlingsgruppen med hjälp av de rotationsrutor som finns. Du kan definiera start-
och stoppvinklarna av gantryn.

Du kan anpassa Margin runt PTV i behandlingsgruppen med hjälp av en rotationsruta.

Du kan optimera kollimatorrotationen för MLC-behandlingselement genom att klicka på
denna knapp.

Marginaler bör vara så pass stora att man kan ta hänsyn till positionsosäkerheter och MLC-pe-
numbran.

Klicka på ikonen som finns bredvid varje rotationsruta (vinklar och marginal) för att
öppna en dialogruta där värden för samtliga element i en behandlingsgrupp kan modifi-
eras individuellt.

Du kan justera vinkeln eller marginaldefinitionerna genom att använda de tillhandahållna rota-
tionsrutorna.

Gantryns rotationsriktning

Alternativ

För att ändra gantryts rotation från medurs (CW) till moturs (CCW) för ett bågebehand-
lingselement, klickar du på denna knapp.

OBS: När du vänder på rotationsriktningen vänds även Gantry Start och Gantry Stop-vinklarna.
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OBS: När CW/CCW knappen markeras med ett utropstecken indikerar detta att bågen består av
mer än en del.
 

Gantryns rotationsriktning kan blandas vid olika faser i planeringsprocessen t.ex., så kan
MLC-former speglas beroende på den omvända gantryrotationen, eller så anger utskriften
inte tydligt den valda rotationsriktningen. Verifiera före behandling att den korrekta
gantryrotationsriktningen importerades in i ditt R&V system och visas på Linac-konsolen.

Kondiameter

För runda bågelement definieras konens standarddiameter inledningsvis under s. 186. Olika
justeringsalternativ för diametern finns därefter i funktionsfältet.

Figur 103 
• Diametern kan anges direkt i fältet för detta. Om du anger en diameter som inte definierats i

den maskinprofil som används (se s. 183) väljs närmaste diameter.
• Diametern kan även justeras genom att dra skjutreglaget för diametern från vänster (minsta

diameter) till höger (största diameter).

Genom att klicka på denna ikon optimeras bågelementets diameter till PTV-for-
men. Om du högerklickar på ett behandlingselement visas en snabbmeny där
Optimize diameter utför samma funktion som denna ikon.

Viktning av behandlingselement

Figur 104 

Klicka på ikonen Open Weighting Dialog som finns i funktionsfältet för att öpp-
na en dialogruta som innehåller information om den relativa viktningen mellan
behandlingselement.

Justering av viktningsfaktor

De relativa viktningsfaktorerna kan modifieras för varje behandlingselement.

Lägga till behandlingsgrupper
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Figur 105 

Strålar i HybridArcs

För HybridArc-element kan antalet IMRT-strålar justeras med hjälp av knappen Beam No. Denna
knapp är aktiv om IMRT-strålarna inte optimeras.

MU-värde

Det MU-värde som beräknas för behandlingselementen när ordinationen optimeras (t.ex. med
hjälp av knappen Refresh MU) visas här.

Att lägga till eller ta bort en båge eller en stråle ändrar behandlingsplanen på ett sådant
sätt att behandlingsplanen inte längre uppfyller ordinationen. I detta fall måste du klicka på
Refresh MU.

Att klicka på Refresh MU garanterar inte att relevanta parametrar kommer att modifieras.
Den resulterande behandlingsplansinformationen måste granskas manuellt.
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Att ändra behandlingselementens egenskaper

Figur 106 

Flik Funktion

Properties Du kan redigera det namn som tilldelats behandlingselementet.

Jaws

Du kan redigera positioneringsinformation för linjäracceleratorns primärkollimato-
rer vid MLC-behandlingar:
• Automatic: primärkollimatorerna flyttas automatiskt och optimeras individuellt

för varje behandlingselement.
• Manual: primärkollimatorpositionerna kan definieras manuellt utan hänsyn till

fältstorlek och form. Dessa primärkollimatorpositioner kan vid behov även ju-
steras manuellt under planering (se s. 266).

Lägga till behandlingsgrupper
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7.4.6 Att optimera behandlingselement och kollimatorer

Allmän information

iPlan RT Dose gör det möjligt för dig att automatiskt sortera och optimera behandlingselement
och kollimatorer så att behandlingen utförs mer effektivt.

Att optimera strålelement

Figur 107 

Komponent Funktion

Att optimera element-
tillförsel

Sorterar strålordningen så att linjäraccelerator-/bordsrörelserna är mest
effektiva.

Distribute Elements
Equally Fördelar elementen för största linjäraccelerator-/bordeffektivitet.

Weight Elements Pro-
portionally (endast

konform stråle)
Ställ in viktningen av element så att alla strålar viktas lika.

Optimize All Collima-
tor Angles

Justerar kollimatorvinkel för varje stråle så att den passar optimalt till
PTV-formen. För att utföra detta för en individuell stråle:
• Markera strålen och högerklicka för att visa kontextmenyn.
• Välj Optimize Collimator Angle.
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Att optimera bågelement

Figur 108 

Komponent Funktion/användning

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimerar både gantryrotation och elementsorter-
ing.

• Gantry Rotation: Optimerar gantryrotationer (CW/CCW) för största ef-
fektivitet.

• Element Sorting: Sorterar bågordningen så att linjäraccelerator-/
bordsrörelserna är mest effektiva.

Weight Elements Pro-
portionally (utom

HybridArc)
Ställ in viktningen av element så att alla strålar viktas lika.

Optimize All Collima-
tor Angles

Justerar kollimatorvinkel för varje stråle så att den passar optimalt till
PTV-formen. För att utföra detta för en individuell stråle:
• Markera strålen och högerklicka för att visa kontextmenyn.
• Välj Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (endast

Circular Arc)

Optimerar diametern av de individuella bågeelementen till PTV-formen.
Se s. 200.

Optimize to Common
Diameter (endast Cir-

cular Arc)
Optimerar diametern av alla bågeelementen till PTV-formen. Se s. 200.

Lägga till behandlingsgrupper
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7.4.7 Låsa behandlingsgrupper och -element

Allmän information

Lås- och frysfunktioner finns i en snabbmeny som kommer fram när du högerklickar på en
behandlingsgrupp eller ett enskilt behandlingselement (stråle eller båge).
Då du är säker på att behandlingsgrupperna och -elementen har planerats och positionerats på
korrekt sätt kan du använda lås- och frysfunktionerna för att förhindra ytterligare modifiering.
Lås- och frysfunktionerna finns inte tillgängliga om IMRT-optimering (se s. 309) har slutförts. I
sådana fall kan du med hjälp av knappen Remove IMRT Optimization i funktionsfältet låsa upp
planen för ytterligare modifiering.
Lås- och frysfunktionerna finns inte alls tillgängliga för IMRT-behandlingsgrupper eller -element.
Lås- och frysfunktionerna kan användas om du vill ompositionera en behandlingsgrupp med
avsikt att granska effekten på dos-volymhistogrammet. Under fantom-QA kan du även ändra
strålens vinkel utan att modifiera strålfältet. Om en möjlig gantrykollision upptäcks kan du justera
gantryinställningarna medan du fortsätter med det aktuella definierade strålfältet.

Hur man låser behandlingsgrupper

Klicka på Lock all elements för att låsa alla behandlingselement inom den valda
behandlingsgruppen. De visas med en låssymbol i listan.

Figur 109 

Hur man låser upp behandlingsgrupper

Klicka på Unlock all elements för att ta bort låset så att behandlingselementen inom den
markerade behandlingsgruppen kan modifieras.

Figur 110 
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Hur man låser individuella behandlingsgrupper

Klicka på Lock, för att låsa det markerade behandlingselementet och för att tilldela en låssymbol i
listan.
Välj posten Unlock i menyn som sedan visas för att ta bort låset så att behandlingselementet
återigen kan modifieras.

Figur 111 

Hur man fryser individuella behandlingsgrupper

Klicka på Freeze Shape(s) för att frysa strålningsfältet för det markerade behandlingselementet. I
detta fall visas en halv låssymbol i listan.

Figur 112 
Med Freeze Shape(s) aktiverat justeras inte primärkollimatorerna och kollimatorfältets storlek och
form om ändringar görs på:
• Strål-/bågvinklar
• Behandlingsgruppens position
• PTV-marginal
• Objektsroller eller -konturer

För t.ex. MLC-behandlingar kan detta förhindra oavsiktlig bladrörelse.

Hur man avaktiverar frysning av individuella behandlingsgrupper

För att återaktivera automatisk justering av relevant strålfält gör du så här:
• Välj menyposten Unfreeze Shape(s).
• Tryck på ikonen reset manual changes to shape (se s. 269) i strålvyn för att uppdatera

visningen.
Automatisk justering återaktiveras automatiskt om:
• En ny maskinprofil (se s. 183) väljs för aktuell behandlingsgrupp.
• Behandlingsmodaliteten konverteras (se s. 195).

OBS: Vid dynamiska bågbehandlingar återaktiveras även automatisk justering automatiskt om
bågarna förstoras eller om bordsvinklarna modifieras i kollisionskartan (ändringar i kollisionskartan
kan modifiera bordsvinkeln med upp till 180°). I båda fallen skapas ytterligare strålfält med
resultatet att bladanpassningen måste upprepas.
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7.5 Dosberäkning

Allmän information

Du kan ändra parametrarna som iPlan RT Dose använder för att beräkna dosen för en plan. Du
kan även välja att beräkna dosen med hjälp av Monte Carlo- eller Pencil Beam-algoritmer.

Så här konfigurerar man dosberäkningsparametrar

Steg

1.

Välj RTPlan objektet i funktionsfältet.

2. Klicka på Properties i fliken Functions i funktionsfältet för att öppna dialogrutan Proper-
ties.

Dialogrutan RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figur 113 
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Dialogruta Komponenter

Nr Komponent Funktion

① Dose Resolution

Den dosupplösning som används som utgångspunkt för definiering av
dosberäkningsrutnätet (se s. 83). Det används:
• för ordination och 3D-dosvolymberäkningar.
• Som ett standardvärde för DVH- och IMRT-beräkningar.
• För att spara dosmatriser (se s. 277).

Denna inställning kan även justeras i DVH-dialogrutan (s. 221).

② Finer for Small
Objects

För att säkerställa att rutnätstorleken kan justeras automatiskt för att
möjliggöra noggrann dosberäkning även vid mycket små strukturer, re-
kommenderas detta alternativ.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Min/max dospunkter beräknas genom att söka på ett mycket fint rutnät
för min och max dospunkt. Det rekommenderas att använda detta al-
ternativ för att noggrant beräkna min/max dospunkter i högdos-gradi-
entområden. Om du inte väljer detta alternativ är rutnätsupplösningen
densamma som upplösningen som används för DVH-beräkningen.

④ Arc Calculation
Step

Med hjälp av denna nedrullningslista kan du definiera (i grader) det in-
tervall för strålavstånd som ska användas vid behandlingar med rund
båge, baserat på algoritmen för rund kon.

⑤ Heterogeneity
Correction

Om detta alternativ väljs tas variationer i vävnadsdensitet med i beräk-
ningen under dosberäkning och banans längd korrigeras på motsva-
rande sätt. Om detta alternativ inte väljs antas den vävnad genom vil-
ken strålen passerar vara vattenekvivalent.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Om behandlingsplanen innehåller flera PTV tas endast de behand-
lingselement som specifikt tilldelats till varje PTV med i beräkningen för
normalisering, i linje med önskad dos. Detta är särskilt användbart om
det finns konkurrerande PTV. Dosvisningen tar dock alltid med effekten
av samtliga behandlingselement i beräkningen. Ett motsvarande infor-
mationsmeddelande finns i dialogrutan Plan Status (se s. 285) om
detta alternativ väljs.
En separat optimering kan leda till en underskattning av dosen till PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Om detta alternativ aktiveras, tilldelas skapade referenspunkter till den
faktiska ordinationsdosen (se s. 168). Dessa värden exporteras även
under DICOM-export (se s. 377).

Ytterligare inställningar

Ytterligare inställningar finns tillgängliga för:
• Planens egenskaper. Se s. 162.
• Monte Carlo-algoritmen. Se s. 211.

Om du inte markerar kryssrutan Heterogeneity Correction kan detta resultera i felaktig
djupekvivalens.

Kontrollera minnesresurser

För att kontrollera ledigt systemminne:

Steg

1. Välj RTPlan objektet i funktionsfältet.

Dosberäkning
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Steg

2.

Högerklicka musen för att visa kontextmenyn och välj Memory Information. Dialogrutan
Memory tillhandahåller detaljer om tillgängligt minne. De uppskattade minnesvärdena
gäller endast om iPlan RT Dose körs som enda program:
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7.5.1 Om Monte Carlo- och Pencil Beam-algoritmer

Allmän information

Du kan växla mellan Monte Carlo- och Pencil Beam-algoritmer för dosberäkning.
OBS: Detta alternativ finns inte tillgängligt för runda bågar eftersom dosplaneringen för dessa
behandlingar baseras på dosalgoritmen för rund kon.
 

Jämförelse av algoritmer

Komponent Funktion

Pencil beam

Pencil beam är en snabb, tillförlitig dosalgoritm. Dock gäller följande restriktio-
ner:
• Förlusten av lateral sekundär elektronjämvikt tas inte med i beräkningen. Det-

ta är fallet när strålen passerar genom heterogen vävnad eller riktas nära
vävnadsytan.

• Korrigering av banans längd säkerställer noggrann dosberäkning i strålens
riktning, även om strålen passerar genom heterogeniteter på väg genom väv-
naden.

Monte Carlo

Monte Carlo-dosberäkningen baseras på statistisk sampling och är särskilt an-
vändbar för heterogena vävnadsområden (t.ex. behandlingar av lunga).
Den genomsnittliga statistiska variansen kan väljas i dialogrutan RTPlan Pro-
perties (se s. 211).
• Ju högre önskad noggrannhet och ju lägre genomsnittlig statistisk varians,

desto längre beräkningstid.
En kompromiss måste därför göras mellan noggrannhet och beräkningstid.

Resultatet av dosberäkningen måste verifieras (se s. 215 och s. 221).

Hur man växlar mellan Monte Carlo/Pencil Beam

Steg

Klicka på knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam för att växla mellan Monte Carlo- and
Pencil Beam-algoritmer.

Dosberäkning
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7.5.2 Monte Carlo-beräkning

Monte Carlo-visning

Alternativ

Om knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam är aktiverad (gul) baseras dosberäk-
ningar på Brainlabs Monte Carlo-dosalgoritm om denna stöds av maskinprofilen (se s.
182).

Figur 114 

Systemet beräknar erforderlig dos för hela den 3D-volym som ska behandlas.
Beroende på inställningen för stråle och de inställningar som valts i dialogrutan Dose Display (se
s. 219), kan tiden för slutförande av denna beräkning variera. En motsvarande förloppsindikator
visas i funktionsfältet.

Figur 115 
Då beräkningen har slutförts kan motsvarande information visas i snittvyerna.
Inställningar, som t.ex. spatiell upplösning och genomsnittlig varians, som definierats för Monte
Carlo-algoritmen i dialogrutan Dose Display visas ovanför dosskalan.
Även de aktuella parametrar som beräknats för 3D-volymen visas.

Så här justeras Monte Carlo-inställningar

Steg

1. Öppna dialogrutan RTPlan Properties (se s. 207).
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Steg

2.

Du kan ändra följande inställningar i avsnittet Monte Carlo under fliken RTPlan Proper-
ties:
• Spatial Resolution: specificerar den spatiella upplösningen (storlek på dosrutnät) som

ska användas för beräkning av 3D-volymen. Noggrannheten hos beräkningen av 3D-
volym är beroende av den definierade spatiella upplösningen och förbättras inte av t.ex.
ökad förstoring. Ingen adaptiv dosberäkning utförs.

• Mean Variance: begränsar den statistiska variansen i dosvärde per voxel för att under-
lätta noggrann och jämn dosfördelning.

Dose Result type:
• Dose to medium: denna standardinställning beräknar den faktiska energidosen base-

rat på absorberad dos till vävnad.
• Dose to water: denna valfria inställning beräknar en energidos baserat på absorberad

dos till vatten.
MLC Model: här finns det två modeller av MLC att välja mellan:
• Accuracy optimized (noggrannhetsoptimerad): om detta alternativ väljs modelleras

MLC:n med den faktiska bladdesignen (t.ex. ”Tongue and Groove”- eller stegdesign)
baserat på vald maskinprofil (se s. 182) och bladläckage tas med i beräkningen.

• Speed optimized (hastighetsoptimerad): med detta alternativ modelleras en ”idealisk”
MLC baserat på antagandet att bladläckage inte uppstår. Detta förkortar den beräk-
ningstid som krävs.

Anmärkningar om användning av Monte Carlo

När dosalgoritmen Monte Carlo används (se Sida 207), beräknas alltid en fullständig 3D-
dosvolym i enlighet med inställningarna ovan, oavsett om inställningen Calculate 3D Dose
Volume har markerats i dialogrutan Dose Display (se s. 219).
• Om inställningen Calculate 3D Dose Volume kombineras med Monte Carlo-dosberäkning kan

detta öka behovet av interpolering på grund av skillnaderna i spatial upplösning hos båda
volymerna.

• Ytterligare information om Brainlabs Monte Carlo-algoritm finns i den tekniska
referenshandboken, Brainlab-Fysik.

Monte Carlo-dosalgoritmen tar även hänsyn till backscatter från närläggande vävnad. Se
alltid till att du scannar ett lämpligt område på patienten (yttre konturen i X-Y-riktningen,
och minst 50 mm ovanför och nedanför PTV i Z-riktningen).

När dosfördelningen för objekt inuti benvävnad granskas måste skillnaden mellan
inställningarna Dose to water och Dose to medium tas med i beräkningen och lämplig
inställning väljas.

Om den MLC-modell som finns för Monte Carlo inte innehåller tillräckligt med information
kan modellen Speed optimized användas som standard, även om modellen Accuracy
optimized har valts.

Noggrannheten hos dosberäkningen beror på den användardefinierade upplösningen för
dosrutnätet. Det värde som används för godkännande av den slutliga behandlingsplanen
måste vara så lågt som möjligt och inte högre än 5 mm. För små objekt som är mindre än
30 mm i storlek rekommenderas värden på högst 3 mm.

Dosberäkning

212 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



7.5.3 Pencil beam-beräkning

Pencil beam-visning

Alternativ

Om knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam är aktiverad baseras dosberäkning-
ar på Brainlab:s pencil beam-dosalgoritm.

Figur 116 

I detta fall beräknar systemets standardinställning endast den dos som krävs för det aktuella
visade snittet. Denna beräkning utförs relativt snabbt.

Så här beräknar man dosen för 3D-volymen

När du väljer att beräkna dosen efter 3D-volymen, beräknas dosen en gång för hela volymen, och
visas sedan alltid när man bläddrar genom snitten.
Alternativet är att beräkna för varje snitt. Dosen beräknas för varje snitt, och du måste vänta för
uppdateringen när de bläddrar.

Steg

1.

Klicka på knappen Dose Display i verktygsfältet för att öppna dialogrutan Dose Display:

2.
För att beräkna dosen för hela 3D-volymen som ska behandlas ska du aktivera Calculate
3D Dose Volume i avsnittet Settings. Denna beräkning kan ta några sekunder att slutfö-
ra.

Dosberäkning

En motsvarande förloppsindikator visas i funktionsfältet under dosberäkningen.

Figur 117 
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Då beräkningen har slutförts kan motsvarande information visas i snittvyerna.
Den spatiella upplösningen som definierats för Pencil Beam-algoritmen i dialogrutan Dose
Display (se s. 220) anges i millimeter ovanför dosskalan.
Vid behandlingar med konform båge använder pencil beam-dosalgoritmen ett standardintervall för
strålavstånd på 10°.

Dosberäkning
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7.6 Granskning av dosfördelning
7.6.1 Visning av dosfördelning

Allmän information

Då dosen har beräknats enligt din valda ordination kan du visa dosfördelningen.

Så här visas dosfördelningen

Steg

Klicka på knappen Show Dose.

OBS: Visningen (dos-wash eller isodoslinjer) baseras på dina inställningar i dialogrutan Dose
Display (se s. 219).
 

Isodosvisning i 2D

①

Figur 118 
Den dosfördelning (isodoslinjer eller ”dose wash”) som visas baseras på den strål- eller
båginställning som skapats i behandlingsplanen.
En motsvarande dosskala ① visas även till höger i snittvyerna, baserat på inställningarna i
dialogrutan Dose Display (se s. 219).

Alternativ

Dubbelklicka på dosnummer för att visa isodosen som ett tjockt streck.

Dubbelklicka på dosvisningen färg för att göra detta isodosstreck osynligt. Dubbelklicka på num-
mer eller färg igen för att åter göra det synligt.
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Visning av algoritm

Vald dosalgoritm visas ovanför dosskalan:
• Om du utför behandling med rund båge (se s. 182), används algoritmen för rund kon.
• Om du utför behandling med konform båge, stråle eller IMRT kan du välja mellan Pencil Beam-

och Monte Carlo-dosalgoritmerna, beroende på maskinprofil (se s. 207).
• Vid behandlingar med rund båge baseras den information om strålavstånd som visas ovanför

dosskalan på inställningarna i dialogrutan Dose Display (se s. 219).

Dosen runt intresseområdet måste verifieras med hjälp av mätfunktionerna.

Noggrannhet för dosvisning

Noggrannheten av dosvisningen beror på flera parametrar. Om dosen visas i rekonstruktioner
(t.ex. i fliken Overview), kan dosen även visas mittemellan referensuppsättningens snitt. I andra
vyer som visar referenssnitten direkt, visas dosen på snittets plan. Detta kan leda till en
annorlunda dosvisning i rekonstruktioner och snitt, även om samma område av bilduppsättningen
visas.

Så här visas 3D-dosen

Figur 119 
För att visa dosfördelningen till ytan på tredimensionella objekt gör du så här:

Steg

1. Öppna fliken Overview eller Irradiation Plan på huvudskärmen.

2. Välj knappen View Types från vyn över 3D-objekt och välj Objects eller 3D.

Granskning av dosfördelning
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7.6.2 Visning av standard doströskel

Så här visar man standard tröskelvärdet

Steg

Klicka på Threshold i verktygsfältet för att visa det standardtröskelvärde som definierats (t.ex.
för maximal PTV-täckning) i dialogrutan Dose Display (se s. 219).

En motsvarande dosskala visas även till höger i snittvyerna, som också är baserad på
inställningarna i dialogrutan Dose Display (se s. 219).
OBS: Vald dosalgoritm (se s. 207) visas ovanför dosskalan.
 

Visning av tröskel

①

Figur 120 
Alla strukturer som tar emot en större dos än standardtröskelvärdet visas i rosa, oavsett valt
färgschema.
Om du tillfälligt vill justera standardtröskelvärdet kan du göra detta genom att positionera musen
på dosskalan, hålla vänster musknapp nedtryckt och dra musen ① uppåt eller nedåt på skalan
tills erforderligt värde ställts in.
Strukturer som tar emot en dos som är mindre än detta värde visas i sin ursprungliga färg i
enlighet med valt färgschema.
OBS: Genom att ändra dosens tröskel medan du granskar den tredimensionella visningen kan du
verifiera ytdosen och analysera dosminskningen.
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7.6.3 Växla fluensvisningen

Allmän information

Då dosoptimering har slutförts (se s. 309) visas knappen Toggle fluence display för IMRT-
behandlingar i strålvyområdet (se s. 263) i steget Treatment Planning.

Så här växlar fluensvisningen

Steg

Klicka på knappen Toggle fluence display för att växla mellan en strålvy och en fluenskarta.

Växla vy

① ②

Figur 121 

Nr Komponent

① Visning av bladsekvensering

② Fluenskarta

Fluenskartan liknar det optimeringsresultat som valts i nedrullningslistan Select Result i
funktionsfältet i steget Dose Optimization (se s. 309).
Skillnaden är att i steget Treatment Planning har optimeringsresultatet överförts till
bladsekvenseringen så att den faktiska fördelningen av små strålar och dosoptimeringen visas
som levererbar av flerbladskollimatorn.

Granskning av dosfördelning

218 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



7.6.4 Justera inställningarna för dosvisning

Allmän information

Du kan justera olika visningsalternativ i dialogrutan Dose Display. Dessa omfattar färgschemat,
dosvisning (relativ eller absolut) och den absoluta enheten (cGy eller Gy).
Ytterligare alternativ för dosberäkning finns för dosalgoritmerna Pencil Beam och rund kon.
Motsvarande dosinformation kan även visas under Object Creation (se s. 111).

Så här aktiverar du dosfördelningen

Steg

Klicka på knappen Dose Display i verktygsfältet för att öppna dialogrutan Dose Display.

Dialogrutan Dose Display

Figur 122 

Color Tables

I området Color Tables väljer du önskat färgschema för dosvisning i planeringsvyerna.

Området Isodoses

Komponent Funktion

Visible
Du kan definiera specifika Gy-trösklar i de fält som finns, samt med hjälp av
motsvarande kryssrutor bestämma om dessa trösklar ska visas i planeringsvy-
erna.

Preset Aktivera detta alternativ för att tillämpa ett förinställt värde.
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Komponent Funktion

Save current Spara en aktuell inställning som ett förinställt värde.

Priority Valda tröskelvärden kan tilldelas en högre visningsprioritet. Dessa visas med
ett tjockare isodos-streck.

Default Thre-
shold

Du kan definiera ett tröskelvärde (t.ex. för maximal PTV-täckning) som sedan
kan markeras under planering med hjälp av funktionen Threshold (se s. 217).

Inställningsområde

Komponent Funktion

Absolute Dose Unit Här kan du välja om isodosinformationen ska visas i cGy eller Gy.

Dose Scale: Här kan du välja om en relativ (procent) eller absolut (cGy or Gy values)
dosvisning ska användas.

Prescr. Procent: Du kan definiera ett absolut dosvärde definieras (Relation for Display)
som ska vara lika stort som en särskild Prescr. Percentage (procentandel)
av den planerade dosen.
Det är särskilt relevant för flera PTV med olika ordinationer. Om Dose Sca-
le sätts till Absolute, är ordinationprocenttalet irrelevant.

Relation for Display

Display Mode:

Du kan välja extraalternativ för dosvisning.
• Det finns alternativknappar (Dose Lines, Dose Wash och Dose Lines

and Wash) för att välja om isodoslinjer, en ”dose wash” eller en kombi-
nation av båda ska användas.

• Motsvarande kryssrutor (Thin Dose Lines och Show Dose Wash
smoothed) gör det möjligt att bestämma hur isodoslinjer och ”dose
wash” ska visas.

Dose Calculation:

Du kan ge dosberäkningsalternativ.
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) gör att storleken på det 2D-

rutnät som ligger bakom isodosvisningen kan justeras automatiskt för att
möjliggöra noggranna isodoskonturer, även vid mycket små strukturer.
Detta används inte för beräkningar baserade på Monte Carlo-algoritmen.

• Calculate 3D Dose Volume gör det möjligt att beräkna 3D-dosinforma-
tion för hela planvolymen samtidigt. Resulterande dosfördelning och
motsvarande isodoslinjer kan sedan visas utan ytterligare beräkning (se
s. 215). Omberäkning utförs endast om planen modifieras. Om detta al-
ternativ inte markeras beräknar programvaran endast den dosinforma-
tion som krävs för tillfället, t.ex. för att visa aktuellt snitt. Dosinformatio-
nen beräknas sedan om vid behov, t.ex. när nästa scansnitt visas. Då
detta alternativ har markerats förblir det aktivt under behandlingsplaner-
ingen. Detta alternativ aktiveras som standard för uppgifterna Object
Creation och Dose Optimization.

Granskning av dosfördelning
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7.7 Användning av dos-volymhistogram (DVH)

Allmän information

Det huvudsakliga syftet med en behandlingsplan är att behandla en hög procentandel av
tumörvolymen med en specifik dos, medan den dos som tas emot av normal vävnad hålls så låg
som möjligt. Detta förhållande kan utgöra ett bra kriterium för bedömning av graden av optimering
och kan beräknas direkt från visningen av dos-volymhistogrammet genom att läsa ut
procentandelen av den dos som tillförs normal vävnad vid en vertikal position, där en tillräckligt
hög fraktion av tumören täcks av erforderlig dos.

Hur man öppnar DVH

Steg

Om du klickar på knappen Öppna dialogrutan DVH i verktygsfältet öppnas en dialogruta som
innehåller ett dos-volymhistogram. 

Dialogrutan DVH

Detta visar förhållandet mellan volym och dos för de olika objekt som har fördefinierats.

Figur 123 

Så här justerar du axelomfånget

Steg

1. Om du flyttar musen över pilarna vid änden av Y- eller X-axeln blir vald axel röd.

2. Klicka då på pilen och dra den tills erforderligt område visas. Om du dubbelklickar på en
av pilarna visar respektive axel automatiskt ett lämpligt område.
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Justera rutnätstorleken

Komponent Funktion

Grid Size
Rutnätstorleken som används i ett DVH kan justeras genom att antingen välja
ett värde i rotationsrutan Grid Size eller genom att direkt skriva in ett giltigt
värde i motsvarande fält.

Finer for Small
Objects

Med funktionen Finer for Small Objects baseras rutnätstorleken för större ob-
jekt på de värden som definieras med hjälp av rotationsrutan. För mindre ob-
jekt beräknas rutnätstorleken genom att använda minst 10 voxlar för varje di-
mension inuti PTV eller OAR.

Recalc Detta kan användas för att räkna om ett DVH efter att rutnätsparametrarna har
ändrats.

Dosvisning

Figur 124 
Den maximala, minsta och genomsnittliga dos som tas emot av vald struktur visas längst upp till
höger i diagramfältet.

Figur 125 
Om du flyttar musen över diagrammet visas ett extra textfält under dosinformationen. Beroende
på vald struktur (se s. 226), inkluderar den information som visas här dosen i enlighet med
musens position, volymen för den referensstruktur som tar emot den visade dosmängden, samt
information om konformitetsindex där tillämpligt (se s. 230).

Genomsnittlig dos

Dosen beräknas på ett rutnät som bestäms av dosupplösningen. Den genomsnittliga dosen är då
summan av dosen för varje rutnätspunkt inom det valda objektet, delat med det totala antalet
rutnätspunkter i det valda objektet.

PTV-dosförhållande

Detta värde visas om värdet i DVH skiljer sig från värdet för den totala planen.

Export

Med hjälp av knappen Export to Clipboard kan en hel uppsättning histogram exporteras till
klippbordet i Windows operativsystem och dessa värden kan kopieras till valfritt
kalkylbladsprogram.
• Data formateras i en lista med två eller tre kolumner, beroende på om diagrammet över normal

vävnad visas eller inte.
• Kolumnerna separeras med tabbar och formateras med definierad måttenhet (se s. 226).

Användning av dos-volymhistogram (DVH)
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Säkerhetsanmärkningar

Resultatet av dosberäkningen måste alltid verifieras, t.ex. med hjälp av den information
som finns i planeringsvyerna.
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7.7.1 Differentiell och standard DVH

Särskild dialogruta DVH

Kryssrutan Differential DVH i området Display Options aktiverar ett särskilt histogram där du
kan se hur mycket av volymen som tar emot en viss dos.

Figur 126 
• Dosvärden vid punkter på rutnätet med fördefinierad stegstorlek beräknas och delas upp i

dosområden på 1 %.
• Antalet punkter lokaliserade i ett särskilt dosområde fastställs och detta antal ritas upp i det

differentiella dos-volymhistogrammet i förhållande till antalet punkter på rutnätet som är
lokaliserade innanför konturerna på objektet ifråga.

• Information om konformitetsindex visas inte för den särskilda DVH-visningen.

Användning av dos-volymhistogram (DVH)
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DVH-visning standard

Om kryssrutan Differential DVH i området Display Options avmarkeras visas ett ackumulerat
histogram där du kan se hur mycket av volymen som tar emot minst den valda dosen.

Figur 127 
• Detta dos-volymhistogram av standardtyp visar summeringen av antalen i det särskilda DVH.

Summeringen börjar vid det högsta dosvärdet och slutar vid det dosvärde där pixeln i
diagrammet visas.

• En sätt att förstå ett DVH är att betrakta volymen vid en given dos som den volym som
innesluts av den givna dosens isodosyta. Om isodosvolymen sträcker sig bortom objektet
ifråga visas endast den del av volymen som finns inuti den givna isodosytan och inuti det valda
objektet.

• Information om konformitetsindex visas för DVH-visning av standardtyp (se s. 230).

ATT SKAPA EN BEHANDLINGSPLAN

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 225



7.7.2 Ytterligare DVH-alternativ

Definition av måttenhet

De måttenheter som används i ett DVH för att representera volym och dos kan justeras med hjälp
av ikonerna ① + ② som visas nedan.

Figur 128 

① ②

Figur 129 

Val av objekt

I listan Objects finns alla fördefinierade objekt, vilket ger dig möjlighet att visa hela volym-
dosförhållandet för samtliga objekt, eller ett separat värde för enskilda objekt.

Figur 130 
DVH-visningen anpassas beroende på ditt val i nedrullningslistan och på de objekt som valts i
listfältet.
Om t.ex. Target Volumes väljs i nedrullningslistan visar DVH ett motsvarande färgkodat diagram
för varje definierad PTV.

Figur 131 
Om en enskild PTV väljs visas den 100-procentiga normaliseringsvolymen längst ned till vänster i
DVH.

Användning av dos-volymhistogram (DVH)
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Figur 132 
Detta värde beräknas genom att ackumulera rutnätspunkterna i det valda objektet. Det kan skilja
sig från den mer exakta, konturbaserade volymen under fliken Plan Content.

Vilken normaliseringsvolym som visas i bildtexten under DVH beror på storleken på
beräkningsrutnätet. Detta värde kan skilja sig från den volym som beräknats för det
ursprungliga voxelobjektet och som visas under fliken Plan Content.

Diagrammet Normal Tissue

①

Figur 133 
Om kryssrutan Normal Tissue Graph markeras i området Display Options visas den volym av
normal vävnad som tar emot angiven dos som en blå kurva ①.
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Interpoleringsdiagram

① ②

Figur 134 

Nr Komponent

① Interpolerad visning

② Visning med faktiska värden

När kryssrutan Interpolate Graph markeras interpoleras diagramvisningen. Om denna kryssruta
avmarkeras används istället de faktiska värdena.

Visa restriktioner

①

②

Figur 135 
Kryssrutan Show Constraints kan användas för att aktivera/avaktivera definierade restriktioner
(t.ex. ① + ②).

Användning av dos-volymhistogram (DVH)
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Figur 136 
Om du flyttar musen över en restriktion i diagrammet visas ett extra textfält som anger relevant
struktur, restriktionsinställningar och procentandel dos.
Ytterligare information om restriktioner finns under s. 174.
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7.7.3 DVH-konformitetsindex

Allmän information

Om du väljer en PTV-struktur i dialogrutan DVH (se s. 226) och väljer en DVH-visning av
standardtyp (se s. 224), visas ett textfält innehållande information om konformitetsindex om du
flyttar musen över diagrammet.

① ②

Figur 137 
• Konformitetsindex visar hur exakt dosfördelningens volym matchar målvolymens storlek och

form, medan överväganden för normal vävnad tas med i beräkningen.
• Det finns ett RTOG-konformitetsindex (CI) ① och ett Ian Paddick-konformitetsindex (IPCI) ②.

OBS: Endast IPCI-information finns under planjämförelse (se s. 240).
 

OBS: RTOG-konformitetsindexet stämmer överens med den vanliga RTOG-konformiteten om
hela PTV som minst får den indikerade dosen.
 

Beräkning av konformitetsindex

De konformitetsindexvärden som visas i DVH beräknas enligt följande:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volym av PTV som får minst dosen D.

VTOTAL(D) Volym av hela vävnaden som får minst dosen D.

VNORMAL(D) Volym av vävnaden utan PTV som får minst dosen D.

VPTV Volym av PTV.

• Värdet för CI sträcker sig från: 1-∞. Idealvärdet är 1.
• Värdet för IPCI sträcker sig från: 0-1. Idealvärdet är 1. Värdena uttrycks i procent.

Ytterligare information om konformitetsindex finns i följande publikation:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Konformitetsindex för flera PTVs

Om en plan har flera PTVs beaktas hela den normala vävnaden vid beräkningen av
konformitetsindexet för en PTV, även den normala vävnaden intill andra PTVs som erhåller den
definierade dosen.

Användning av dos-volymhistogram (DVH)
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7.8 Dosplanering för Dynamic Tracking-behandlingar
med ExacTrac Vero

7.8.1 Översikt

Allmän information

Under behandlingsplaneringen ska exkursionen av strålen beaktas för att säkerställa att organen i
riskzonen inte får en betydligt högre dos än som förutsägs av den 3D-baserade planeringen. Om
en 4D-CT dataset finns tillgängligt för att uppskatta rörelser av målorgan och/eller organ i
riskzonen, beakta då att målet kan röra sig med en annan amplitud och runt ett annat medianläge
under de olika behandlingsfraktionerna. I allmänhet bör strålarna hållas längre bort från OARs
jämfört med planeringen för ”statiska” behandlingar.

Kompatibiliteten av behandlingsmetoder med dynamic tracking

Inte alla behandlingsmetoder kan för närvarande kombineras med dynamic tracking Se den
kliniska användarhandboken, ExacTrac Vero eller kontakta din supportspecialist hos Brainlab.

Tillgänglighet

Du kan bara använda behandlingsplaner där flaggan Dynamic tracking är aktiverad om planen
skapas i iPlan RT Dose 4.5. När helst denna flagga har ställts in kommer acceleratorn inte att
tillåta behandlingar annat än i dynamiskt spårningsläge. För behandlingsplaneringar där flaggan
för dynamic tracking inte har ställts in är det inte möjligt att få tillgång till det dynamiska
spårningsläget.

Hur man aktiverar dynamic tracking i iPlan RT Dose

Steg

Aktivera kryssrutan Enable Dynamic Tracking under maskininformation i fliken Properties un-
der Treatment Group.
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Lutningsområdesindikator

Lutningsområdesindikatorn visas automatiskt i skärmen Beam’s Eye View i iPlan RT Dose om
flaggan för dynamic tracking är aktiverad. Den återges med den streckade rutan ①. Storleken på
lutningsområdesindikatorn bestäms av de yttersta MLC-bladen.

①

Figur 138 

Dosplanering för Dynamic Tracking-behandlingar med ExacTrac Vero
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7.9 Begränsning av dosplanering för specifika MLCs

Allmän information

Beroende på ditt specifika behandlingssystem kan det hända att de automatiskt anpassade
bladpositionerna inte stämmer exakt överens med planeringsformen. Om MLC:n har
hårdvarubegränsningar, t.ex. saknar interdigitering, skyddsblad, begränsade överrörelser eller
statiska bladmellanrum (t.ex. Siemens 3-D MLCs och Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility) kan det
hända att formen på bladen inte blir som önskat.
Bladsekvenser för dynamiska bågar och IMRT-strålar måste också uppfylla hårdvarukrav och
ibland ser de inte ut som förväntat. Dessa är hårdvarubegränsningar och kan därför inte
övervinnas, även om den automatiska bladanpassningen och bladsekvenseringsalgorytmer
innefattar särskilda optimeringar för MLC:er utan interdigitering, skyddsblad samt för statiska
bladmellanrum (inklusive ”flag pole”-optimering).

MLC-hänsyn

Tänk på följande vid dosplanering med sådana MLCs:
• För manuella MLC och anpassning av primärkollimatorer med Elekta MLCi, MLCi2 eller Agility

ska de specifika hårdvarukraven följas (e.g. skyddsblad).
• Elekta MLCi, MLCi2, Agility och Siemens inbyggda MLCs kräver att primärkollimatorerna följer

MLC i varje stråle eller segment. Därför kan manuell anpassning av primärkollimatorer med
dessa MLCs endast användas för driftsättningstester, men inte för kliniska behandlingsplaner.

• Under vissa omständigheter kan stängda MLC-fält skapas automatiskt som en del av dynamisk
båge- och IMRT-sekvenser. Primärkollimatorerna ställs då in till mittpunkten för dessa fält. Om
detta orsakar problem med din MLC hårdvara och programvara under behandlingen:
- För dynamisk båge kan du undvika den här situationen genom att ändra start- och

stoppvinkeln eller genom att dela upp bågen i syfte att undvika det stängda MLC-fältet.
- För dynamisk IMRT kan du undvika den här situationen genom att välja ”step-and-shoot”

IMRT utan bladhastighetsbegränsning.
• Den högsta tillåtna primärkollimatorhastigheten övervägs inte för dynamiska båge- och

dynamiska IMRT-behandlingar med användning av Elekta Agility eller MLCi2. Enligt tester
minskar linjäracceleratorns manöverstation dosfrekvensen i de fall där
primärkollimatorhastigheten skulle överskridas. Detta kan leda till en något längre
behandlingstid.

• Vid planering av ”step-and-shoot” IMRT för Elekta MLCs och inbyggda Siemens MLCs
rekommenderas det inte att använda detta alternativ för bladhastighetsbegränsning (detta kan
konfigureras i Physics Administration/Beam Profile Editor).

Den högsta tillåtna primärkollimatorhastigheten övervägs inte för dynamiska båge- och
dynamiska IMRT-behandlingar med användning av Elekta Agility eller MLCi2. Detta kan
leda till en felaktig dosberäkning i sällsynta fall. Se till att dina rutinmässiga
kvalitetssäkringstester kan upptäcka dessa felaktigheter.

För MLCs med ett stort minsta bladmellanrum (t ex mellanrum på 5 mm för Elekta MLCi och
MLCi2) är det inte möjligt att planera mycket små eller trånga mål. Önskade men trånga
öppningar av ett bladpar som är mindre än det minsta bladmellanrummet och som krävs av
MLC betraktas som stängda av den automatiska bladanpassningen.

Om du utför manuell MLC blad- och primärkollimatoranpassning, är du ansvarig att ställa
in bladen och primärkollimatorerna på ett sådant sätt att man undviker oavsiktlig strålning
till fel målområde och/eller kritiska strukturer.
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8 ARBETA INOM
BEHANDLINGSPLANEN

8.1 Definiera intressepunkter

Allmän information

Intressepunkter delas in i följande kategorier:

Komponent Funktion

Normalisering-
spunkt

Denna typ av punkt kan definieras:
• Automatiskt, om alternativet Point Prescription to Isocenter väljs under

definition av ordination (se s. 164)
• Manuellt, genom att lägga till en enskild normaliseringspunkt (se s. 236)
• Automatiskt, med hjälp av funktionen Auto Generation (se s. 238)

Referenspunkt

Dessa punkter indikerar också den föreskrivna dosen. De skapas automa-
tiskt av programvaran för PTV som inte inledningsvis tilldelas en normaliser-
ingspunkt (dvs. om alternativet Dose Volume Prescription väljs under defi-
nition av ordination).
För IMRT-behandlingar skapas endast en referenspunkt för en PTV om flera
PTV ska behandlas med samma behandlingsgrupp.

Övriga intresse-
punkter

Olika intressepunkter, t.ex. minsta dospunkt eller behandlingsgruppskoordi-
nat, kan definieras enligt följande:
• Manuellt, genom att lägga till en enskild intressepunkt (se s. 236)
• Automatiskt, med hjälp av funktionen Auto Generation (se s. 238)

ARBETA INOM BEHANDLINGSPLANEN

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 235



Visa intressepunkter

Dessa listas i fliken Prescription i funktionsfältet:

Figur 139 

Hur man definierar en manuell punkt

Steg

1. För att definiera en punkt manuellt klickar du på Add under fliken Prescription i funk-
tionsfältet. Referenspunkter kan inte skapas manuellt.

2. En manuell punkt läggs nu automatiskt till i listan över intressepunkter och till planerings-
vyerna.

3.
Denna punkt kan nu redigeras genom att klicka på motsvarande ikon.

Dialogrutan Properties

Figur 140 

Definiera intressepunkter
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Förutom punktens namn är olika modifieringar möjliga, inklusive:

Komponent Funktion

Custom position Du kan ange koordinaterna för en specifik position.

Retrieve position
from

Du kan definiera de följande punkterna:
• Coord. of Group: med detta alternativ kan intressepunkten ställas in i en-

lighet med en särskild behandlingsgrupps position.
Följande punkter kan även definieras antingen för ett specifikt segmenterat
objekt (t.ex. PTV) eller för hela planen:
• Focus Point of: detta alternativ ställer in intressepunkten i enlighet med

det valda objektets position.
• Min. dose point, Med. dose point eller Max. dose point: dessa alternativ

sätter punkten av intresse till en specifik dospunkt för det valda objektet.

Update points au-
tomatically

Om denna kryssruta är markerad uppdateras den valda punktens position
automatiskt när behandlingsplanen modifieras.

Update Now Klicka på denna knapp för att uppdatera den valda punktens position.

Function

• En punkt definieras ytterligare som antingen Point of Interest eller som
Normalization Point för en särskild PTV.

• Om Normalization Point väljs används punktordinationsmetoden under
planering istället för dos-volymmetoden (se s. 166).

Hur man modifierar intressepunktens egenskaper

Klicka på motsvarande ikon för att visa egenskaper för vald intressepunkt.

Tillgängliga konfigurationsalternativ i intressepunktens dialogruta Properties beror på vald typ av
intressepunkt:

Intressepunkt Alternativ

Referenspunkter
Endast namnet kan redigeras. Referenspunkter visar ordinerad dos
och definieras automatiskt av programvaran för PTV som inte har en
normaliseringspunkt (dvs. vid dosvolymordination).

Alla andra punkter

För alla övriga punkter är olika modifieringar möjliga, inklusive en an-
vändardefinierad position (Custom position) eller en position baserad
på en specifik punkt (med hjälp av Retrieve position from).
Function av en punkt kan också definieras för en PTV, som antingen
(se s. 236):
• En Point of Interest eller,
• En Normalization Point

OBS: Om Normalization Point väljs används punktordinationsmeto-
den under planering istället för dos-volymmetoden (se s. 166).
 

Mer information om intressepunkter finns under s. 235.
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Hur man automatiskt genererar punkter

Klicka på Auto Generation i fliken Prescription. Dialogrutan Generate visas:

Figur 141 

Komponent Funktion

Select Points of In-
terest

Välj den typ av punkter som ska skapas med följande kryssrutor:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points eller Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Om denna kryssruta är markerad uppdateras den valda punktens position
automatiskt när behandlingsplanen modifieras.

Generate Normali-
zation Points

• Här kan normaliseringspunkter skapas för de typer av punkter som defi-
nierats med hjälp av kryssrutorna för intressepunkter.

• Om normaliseringspunkter skapas används punktordinationsmetoden
under planeringen istället för dos-volymmetoden (se s. 166).

Manuella punkter i planeringsvy

① ②

Figur 142 
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Nr Komponent

① Manuell punktdefinition: initialpunkt

② Manuell punktdefinition: manuell punkt satt som min. dospunkt

Den exakta positionen för ett särskilt objekts automatiskt skapade intressepunkter, t.ex. minsta
och högsta dospunkter, beror på storleken på det dosberäkningsrutnät som används för detta
objekt. Rutnätets storlek anpassas individuellt för varje objekt för att säkerställa ett minsta antal
rutnätspunkter i varje riktning. Detta är anledningen till att automatiskt skapade punkter för mindre
organ är mer exakta än de för större organ.
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8.2 Att jämföra olika planer

Allmän information

Du kan jämföra:
• Dosberäkningen som uppnåtts med hjälp av Monte Carlo-algoritmen med den dosberäkning

som uppnåtts med pencil beam-algoritmen för aktuell plan.
• Två olika behandlingsplaner.

Så här aktiverar du planjämförelsen

Steg

1.

Klicka på knappen Plan Comparison.

2.

• Klicka på Load plan för att jämföra två olika planer.
• Klicka på Monte Carlo för att jämföra två olika dosberäkningar för aktuell plan.

Att jämföra olika planer
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8.2.1 Jämföra dosberäkningar

Översikt

Figur 143 
Om du har valt att jämföra Monte Carlo och Pencil Beam dosberäkningar för aktuell plan (se s.
240), delas jämförelseskärmen upp i de flikar som visas ovan.

Fliken Dual Reconst

Figur 144 
Denna flik innehåller axiella, frontala och sagittala vyer med Monte Carlo-dosberäkningen till
vänster och pencil beam-dosberäkningen till höger.
Verktygsfältets huvudsakliga funktioner (inklusive knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
för att aktivera/avaktivera Monte Carlo-beräkningen i de vänstra vyerna) finns till höger i fliken.

Fliken Spy Glass

Figur 145 
Använd Spy Glass för att jämföra Monte Carlo-dosberäkning (visad utanför förstoringsramen)
direkt med Pencil Beam-beräkning.
Information om dosskalan (se även s. 215) visas till höger nedtill i vyn. Motsvarande värden för
Monte Carlo och Pencil Beam kan även jämföras med hjälp av förstoringsglaset.
Verktygsfältets huvudsakliga funktioner (inklusive knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
för att aktivera/avaktivera Monte Carlo-beräkningen i de vänstra vyerna) finns till höger i fliken Spy
Glass.
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Fliken DVH

Figur 146 
Här jämförs ett DVH som beräknats baserat på Monte Carlo-algoritmen med ett DVH som
beräknats med hjälp av Pencil Beam-algoritmen.
• Genom att klicka på ett DVH kan du växla mellan visning av Monte Carlo och Pencil Beam.
• Den aktiva algoritmen indikeras nedanför DVH.
• Den aktiva algoritmen indikeras med en hel linje på DVH. Den inaktiva algoritmen indikeras

med en prickad linje.

Planinnehåll

Planens innehåll i en trädstruktur, så att denna information kan kommas åt utan att dialogrutan
behöver avslutas.

Att jämföra olika planer
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8.2.2 Jämföra två olika behandlingsplaner

Översikt

Om du har valt att jämföra den aktuella behandlingsplanen med en annan behandlingsplan (se s.
240), visas en dialogruta för val av plan.

Dialogrutan Plans

Figur 147 
I dialogrutan Plans väljer du den behandlingsplan med vilken den aktuella planen ska jämföras.
OBS: Beroende på vald plan kan olika varningsmeddelanden visas som indikerar skillnader
mellan de två planerna. Läs dessa meddelanden noggrant innan du fortsätter.
 

Jämföra vyer

Figur 148 
Då vald plan har lästs in öppnas en separat jämförelsedialogruta som innehåller flikarna ovan.

Fliken Dual Reconst

Figur 149 
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Denna flik innehåller axiella, frontala och sagittala vyer med den aktuella planen till vänster och
den andra planen till höger.
Verktygsfältets huvudsakliga funktioner (inklusive knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
för att aktivera Monte Carlo-beräkning) finns till höger om fliken. 

Fliken Spy Glass

Figur 150 
Använd förstoringsglaset för att jämföra Monte Carlo-dosberäkning (visad utanför
förstoringsramen) direkt med Pencil Beam-beräkning.
Verktygsfältets huvudsakliga funktioner (inklusive knappen Toggle Monte Carlo / Pencil Beam
för att aktivera Monte Carlo-beräkning) finns till höger om fliken Spy Glass.

Fliken DVH

Figur 151 
I denna flik jämförs det DVH som beräknats för den aktuella planen med ett DVH som beräknats
för den andra planen.
• Genom att klicka på ett DVH kan du växla den aktiva visningen mellan aktuell plan och den

andra planen.
• Den aktiva planen visas längst upp till höger i DVH.
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• Den aktiva planen indikeras med en hel linje på DVH. Den inaktiva planen indikeras med en
prickad linje.

Planinnehåll

Figur 152 
Innehållet i varje plan i en trädstruktur för jämförelse.
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8.3 Planering av visningsalternativ
8.3.1 Växla vyläge

Allmän information

Knappen Toggle view mode kan användas för att välja vyorientering och objekt för visning.

Växla vyalternativ: Kollisionskarta

Figur 153 

Växla vyalternativ: Beam’s Eye (strålningskamera)-vyer

Figur 154 

Tillgängliga alternativ

Knappen Toggle view mode finns i vyer över kollisionskartor och i strålvyer. Tillgängliga alternativ
varierar enligt följande:

Planering av visningsalternativ
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Komponent Funktion

Kollisionskarta

Front view (OARs only): visar en anterior-posterior vy som innehåller en-
dast OARs.
Cranial view (OARs only): visar en huvud-till-fot vy som innehåller endast
OARs.
Front view (All structures): visar en anterior-posterior vy som innehåller
alla segmenterade objekt.
Cranial view (All structures): visar en huvud-till-fot vy som innehåller alla
segmenterade objekt.
Machine View: visar en vy av rummet som innehåller linjäracceleratorn.

Beam’s Eye-vy

3D Objects: kollimatorvyn överlagras över en 3D-visning av tillgängliga
segmenterade objekt.
DRRs: kollimatorvyn överlagras över motsvarande DRR.
Object Contours: kollimatorvyn överlagras över en konturvisning av till-
gängliga segmenterade objekt.
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8.3.2 Djupvy

Allmän information

Knappen View Options visar tillgängliga orienteringsalternativ (se s. 483). I dosplaneringsvyer
finns ytterligare två planeringsvyer tillgängliga med hjälp av denna knapp: en Depth-vyer och en
Field-vy.

Aktivera djupvyn

Om du väljer vyn Depth visar rekonstruktionen den aktuella valda strålens eller bågens bana
(central axel) genom vävnaden, med start vid patientens hud och slut vid platsen för den valda
behandlingsgruppens isocenterkoordinat.

Vyalternativ: Djupvy

Eftersom strålens bana kan utgå från valfri riktning visas inte alltid vyns orientering vinkelrätt mot
det aktuella snittets vyorientering. Om så är fallet visas vyorienteringen längst upp till höger i vyn
som Oblique (snedställd).

① ②

Figur 155 

Nr Komponent

① Djupvy: stråle

② Djupvy: båge

Allmän information

Följande information visas i gult längst upp i varje vy:
• Behandlingselementets namn
• Bordsvinkel
• Kollimatorvinkel (endast för MLC-behandlingar)
• Antal monitorenheter
• Gantryvinkel (endast konform stråle och IMRT-stråle)
• Genomsnittligt hudavstånd och genomsnittligt ekvivalent avstånd för samtliga bågar (endast

bågbehandling)
Denna vy indikerar också om heterogenitetskorrigering har aktiverats eller inte (se s. 104).
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Visning av strålinformation

Det uppmätta avståndet (strålens bana) anges med en gul linje som börjar med en vit prick vid
hudytan och slutar med en grön vertikal linje vid isocenter.
• Den gröna linjen indikerar fältförlängningen.
• Den hela gula linjen indikerar strålens ingångsbana.
• Den prickade gula linjen indikerar strålens utgångsbana.
• För bågbehandlingar visas avståndsmåtten för hela bågen i jämnt fördelade vinklar om tio

grader. För varje linje som indikerar en strålbana indikeras strålens skärningspunkt med
patientens hud med en vit prick.

Specifik avståndsinformation

Det absoluta avståndet från hudytan till isocenter och djupekvivalens visas (i mm) för aktuell stråle
eller båge bredvid strålens bana.
Djupekvivalensvärdet överväger variationer i vävnadsdensiteten längs den centrala strålen. Därför
kan denna information användas för att bekräfta beräkning av djup, eller korrigering av
heterogenitet, för dosalgoritmen.

Om du inte markerar kryssrutan Heterogeneity Correction kan detta resultera i felaktig
djupekvivalens. Av denna anledning måste djupekvivalensen och vävnadsingången i
bågplanet/djupets projektionsvy verifieras för att säkerställa att hudytan har detekterats på
korrekt sätt, samt att strålens/bågens ingångspunkter ingår i CT-scanuppsättningen på
korrekt sätt.

Djupekvivalensen och vävnadsingången i bågplanet/djupets projektionsvy måste alltid
verifieras noggrant för varje stråle eller båge. Detta är särskilt viktigt om en
behandlingsplan modifieras med en annan programvara (t.ex. iPlan RT Image) efter att
strålar eller bågar har definierats, kan vävnadsmodellen (se s. 73) ha flyttat sig i förhållande
till CT-referensscannet på grund av förnyad lokalisering eller bildfusion.

Bågsimulering

För bågbehandlingar finns en kontrollpanel (se s. 270) längst ned i fältvyn.
• Denna gör det möjligt att granska strålens bana för varje enskild båge i steg om tio grader.
• Aktuell gantryvinkel indikeras i gult ovanför kontrollpanelen.
• Bords-/gantryikonen längst ned till höger i kollisionskartan visar även gantryts och bordets

positioner under rörelsesekvensen.
Samma kontrollpanel finns längst ned i strålvyn (se s. 258).

ARBETA INOM BEHANDLINGSPLANEN

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 249



8.3.3 Fältvy

Allmän information

Knappen View Options visar tillgängliga orienteringsalternativ (se s. 483). I dosplaneringsvyer
finns ytterligare två planeringsvyer tillgängliga med hjälp av denna knapp: en Depth-vyer och en
Field-vy.

Aktivera fältvyn

Om vyn Field väljs visar aktuellt snitt en strålvy projicerad på PTV.

Vyalternativ: Fältvy

Eftersom strålens bana kan utgå från valfri riktning visas inte alltid vyns orientering vinkelrätt mot
det aktuella snittets vyorientering. Om så är fallet visas vyorienteringen längst upp till höger i vyn
som Oblique.

① ②
Figur 156 

Nr Komponent

① Fältvy: stråle

② Fältvy: båge

Följande information visas i gult längst upp i varje vy:
• Behandlingselementets namn
• Antal monitorenheter
• Gantryvinkel
• Bordsvinkel
• Kollimatorvinkel (endast för MLC-behandlingar)
• Nominell kondiameter (behandlingar med rund båge)

Denna vy indikerar också om heterogenitetskorrigering har aktiverats eller inte (se s. 104).

Fältvisning

• Det strålfält som definierats för aktuell stråle eller båge markeras med grönt.
• Primärkollimatorerna markeras med blått.
• Platsen för den valda behandlingsgruppens isocenterkoordinat indikeras med ett grönt kors.

Planering av visningsalternativ
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• Segmenterade objekt visas som konturer.

Bågsimulering

För bågbehandlingar finns en kontrollpanel (se s. 270) längst ned i djupvyn.
• Denna gör det möjligt att granska strålens bana för varje enskild båge i steg om tio grader.
• Samma kontrollpanel finns längst ned i strålvyn (se s. 258).
• Aktuell gantryvinkel indikeras i gult ovanför kontrollpanelen.
• Bords-/gantryikonen längst ned till höger i kollisionskartan visar även gantryts och bordets

positioner under rörelsesekvensen.
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8.4 Positionera behandlingselement
8.4.1 Visning av stråle/båge

Allmän information

En 3D-översikt finns längst upp till vänster under fliken Overview och längst ned till vänster under
fliken Irradiation Plan. I dessa vyer kan du, förutom att definiera en vyorientering (se s. 483) och
vilken typ av information som ska visas i allmänhet (se s. 484), även konfigurera specifika
inställningar för visning av strålar och bågar.
I 3D-vyn kan du se om objekt som ska undvikas under behandling befinner sig i strålens eller
bågens bana.
• Vilka strålar eller bågar som visas beror på det val som gjorts i menyn Arc/Beam. Det aktuellt

valda behandlingselementet visas i grönt.
• För att välja en båge eller stråle kan du klicka på den i 3D-vyn eller välja den i listan i

funktionsfältet.
• Placera musen över ett element i 3D-vyn för att visa dess vinkelvärden.
• Motsvarande värden för valt element, t.ex. bords- och gantryvinklar, visas även i funktionsfältet.

Aktivera inställningar för stråle och båge

Knappen Arc/Beam display öppnar en meny som innehåller tillgängliga alternativ för visning av
strålar och båge.

Definiera inställningar för stråle och båge

Figur 157 
• All Beams/Arcs: varje stråle eller båge som definierats för aktuell behandlingsplan visas.
• Beams/Arcs of Group: varje stråle eller båge som definierats för aktuell behandlingsgrupp

visas.
• Selected Beam/Arc: endast den aktuella stråle eller båge som valts i funktionsfält visas.
• No Beams/Arcs: inga strålar eller bågar visas.

Det finns en Thin-variation av de första tre visningarna.

Positionera behandlingselement
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Placering av strålar och bågar

Funktionen Position i funktionsfältet (se s. 191) kan användas för att positionera
behandlingsgrupper. Enskilda strålar och bågar kan ompositioneras i 3D-översikten enligt
beskrivningen nedan.

①

②

③

①

Figur 158 

Steg

1. Välj relevant stråle eller båge från listan i funktionsfältet.

2. Zooma ut ur vyn tills hela det relevanta strål- eller bågelementet är synligt.

3. En cirkel ska nu synas i slutet av vald stråle ①. Använd musen för att klicka på och dra
cirkeln till erforderlig position för att justera bords- och gantryvinklar.

4. För bågar indikeras den valda bågens start- och stoppunkter med varsin cirkel ②. Bords-
vinkeln indikeras med en kvadrat ③.

5. Använd musen för att klicka-och-dra cirklarna och/eller fyrkanten till önskad position. Mot-
svarande bords- och gantryvärden uppdateras automatiskt i funktionsfältet.
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8.4.2 Snittvyer

Allmän information

Dosfördelningen kan visas i snittvyerna (se s. 474).

Snittvy

Figur 159 

Dosvisning

Dosfördelningen kan visas i snittvyerna med hjälp av funktioner som t.ex. de som beskrivs under
s. 215.

Visning av behandlingsgrupp

Element Beskrivning

Grönt kors Isocenterkoordinat av den markerade behandlingsgruppen.

Blått kors Isocenterkoordinater av andra behandlingsgrupper i snittvyn.

Streckad cirkel I positionsläget (Position väljs i funktionsfältet) indikeras den förut-
sedda penumbran hos behandlingsgrupperna med rund båge.

Positionera behandlingselement
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8.4.3 Kollisionskarta

Allmän information

Den kollisionskarta som finns under planeringsflikarna Irradiation Plan och Arc BEVs visar en
tvådimensionell vy av segmenterade objekt såsom de projiceras på en sfärisk yta. 
Planeringsfliken Arc BEVs finns endast tillgänglig om behandlingsplanen innehåller
behandlingsgrupper med båge.

Kollisionskarta: Behandlingar med båge

Figur 160 

Kollisionskarta: Strålbehandlingar

①
②

③④

⑤

⑥

Figur 161 
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Nr Komponent

① Den aktuellt valda behandlingsgruppens isocenterkoordinat är positionerad vid sfärens
centrum.

②
Strålar eller bågar för den aktuellt valda behandlingsgruppen visas även sett från behand-
lingsgruppen. Den exakta punkt vid vilken en stråles centrala axel passerar genom ett
planerat objekt är också synlig.

③ Bords-/gantryikonen längst ned till höger i kollisionskartan visar även gantryts och bordets
aktuella position för aktuellt behandlingsfält.

④ Patientikonen längst ned till vänster i kollisionskartan visar patientens orientering.

⑤
De planerade objekten projiceras mot sfärens inre yta sett från isocenter. Behandlingsele-
ment som tillhör en behandlingsgrupp med identiska koordinater som den valda behand-
lingsgruppen visas i grått.

⑥
Varje kritiskt organ projiceras två gånger, en gång för hela vinkeln (strålen eller bågen
träffar organet innan den träffar isocenter) och en gång för utgångsvinkeln (strålen eller
bågen träffar organet efter att den träffat isocenter).

På grund av kombinationen av två olika projektionstekniker är inte de MLC-former som
visas i kollisionskartan korrekta vad det gäller kritiska strukturer. Efter att en stråle eller en
båge har justerats måste förhållandet till kritiska strukturer verifieras med hjälp av vyn
Field (se s. 250).

Gantry- och bordsvinklar: Strålar

Figur 162 
Det valda behandlingselementets eller den valda behandlingsgruppens position kan justeras fritt
med hjälp av musen.

Gantry- och bordsvinklar: Bågar

②

①

③

Figur 163 
Det valda behandlingselementets eller den valda behandlingsgruppens position kan även justeras
med hjälp av musen.
• Genom att flytta den röda punkten på bågen ① kan bågens ändpunkt justeras (gantryts

stopposition).
• Genom att flytta den centrala punkten på bågen ② längs den horisontella axeln modifieras

bordsvinkeln.
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• Genom att flytta inringade gröna punkten på bågen ③ kan bågens startpunkt justeras (gantryts
startposition).

När musen förs över punkten visas namnet på vald punkt och motsvarande vinkelinformation.

Säkerhetsanvisningar

Framställningen av bågen i kollisionskartan visar inte storleken på bågfälten, men
storleken på fältcentrum. Av denna anledning ska kollisionskartan inte användas för att
verifiera om det finns kritiska strukturer i strålens bana.

Kollisionskartan indikerar inte några möjliga kollisioner mellan linjäracceleratorns gantry
och behandlingsbordet! Före behandlingen är det ditt ansvar att inifrån
behandlingsrummet på lämpligt sätt verifiera att valda gantry- och britsvinklar kan
användas för att ge behandlingen utan att någon skada uppstår på patient eller utrustning,
exempelvis behandlingssystemet.
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8.5 Beam’s Eye-vyer

Allmän information

Strålvyer som finns under planeringsflikarna Irradiation Plan och Arc BEVs visar det strålfält som
planerats för en PTV.
• Den aktuella form som planerats för strålfältet markeras med grönt.
• Alla segmenterade objekt, inklusive PTV, visas i 3D.
• Aktuell isocenterposition centreras i vyn och indikeras med skärningspunkten i det blå

gradnätet.
Exakt vilken information som finns i strålvyn beror på vald flik och på typ av behandlingsgrupp:
• Sida 260
• Sida 262
• Sida 263
• Sida 264

Beam’s Eye-vy Fliken Irradiation Plan

① ②
Figur 164 

Nr Komponent

① MLC-stråle

② Rund båge

Strålvyn i Irradiation Plan visar aktuellt strålfält för en enskild gantryvinkel.
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258 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Beam’s Eye-vy Fliken Arc BEVs

① ②
Figur 165 

Nr Komponent

① Standardverifiering BEV

② Funktionell BEV

Planeringsfliken Arc BEVs finns endast tillgänglig för bågbehandlingar.
Var och en av de åtta strålvyer som finns under denna flik visar ett tiograderssteg av bågen.
Därför gör dessa strålvyer det möjligt att verifiera formen på strålfältet (markerat med grönt) för ett
bågområde på 70°.
Primärkollimatorerna markeras med blått.
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8.5.1 Konforma bågar

Allmän information

Både statiska och dynamiska behandlingar med konform båge är möjliga.
I båda fallen justeras strålfältet efter formen på PTV med hjälp av en flerbladskollimator, vilket
maximerar dostillförseln till tumören samtidigt som ett adekvat skydd av omgivande vävnad
säkerställs.

Statiska konforma bågar

Figur 166 
Vid statiska konforma bågbehandlingar optimeras strålfältet till PTV-formen för ett bågplan, dvs.
en genomsnittlig PTV-form tas för samtliga strålvinklar.
OBS: En tillåten överlappning för enskilda fält som i sin tur påverkar formen på det genomsnittliga
MLC-fältet kan definieras för statiska konforma bågar (se s. 191).
 

Dynamiska konforma bågar

Figur 167 
Vid dynamiska behandlingar med konform båge justeras strålfältet till den faktiska PTV-formen i
intervall om 10° under gantryrotation.
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Detta säkerställer maximal PTV-täckning samtidigt som dosen till omgivande vävnad och
definierade riskorgan minimeras.
Denna teknik kräver en länk mellan manöverstationerna på både flerbladskollimatorn och
linjäracceleratorn. Av denna anledning är denna teknik endast möjligt med specifika
linjäracceleratorkonfigurationer, t.ex. Brainlabs Novalis-system.
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8.5.2 Konforma strålar

Allmän information

Vid behandlingar med konform stråle används flera statiska strålar som justeras till PTV-formen
med hjälp av en flerbladskollimator.

Konform stråle

Figur 168 
På detta sätt kan dostillförseln till tumören maximeras samtidigt som ett adekvat skydd av
definierade riskorgan säkerställs.
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8.5.3 IMRT-strålar

Allmän information

Vid vanliga IMRT-behandlingar med flerbladskollimator framträder strålvyn på liknande sätt som
för konforma strålar.
Om vald linjäracceleratorprofil inte stöder ett tillräckligt stort strålningsområde kan dock IMRT-
fältet delas upp i fem delar.

IMRT-stråle

① ②

Figur 169 

Nr Komponent Funktion

① IMRT-fält före opti-
mering Knappar för modifiering av strålfältet (se s. 265).

② IMRT-fält efter opti-
mering

Toggle Fluence Display visas alltid (se s. 218).
Kontrollpanelen längst ned i vyn kan användas för att simulera
bladsekvensering i enlighet med valt resultat av IMRT-optimering
(se s. 271).
Siffrorna bredvid kontrollpanelen kan användas för att växla mel-
lan delade fält, om dessa har skapats under IMRT-optimering.
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8.5.4 Runda bågar

Allmän information

För behandlingar med rund båge indikeras strålfältet med en grön cirkel med en specifik
radiologisk kondiameter. Radiologiska kondiametrar fastställs med Physics Administration (se
Användarhandbok för programvara, Physics Administration 4.5).

Rund båge

Figur 170 
Värdet Superimp. field for isoc. är det MU-viktade genomsnittet av de radiologiska
kondiametrarna. Detta värde används vid positionering av behandlingsgruppen (se s. 191).

Verifiera för varje behandlingsfält att korrekt och avsedd konformad kollimator faktiskt
monterats på linjäracceleratorn.
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8.5.5 Justera strålfältet

Viktigt

Om du planerar en MLC-behandling måste du komma ihåg att det kan finnas avvikelser i X- och
Y-riktningen mellan de faktiska bladpositionerna och det strålfält som anges i programvaran. Detta
beror på designen hos den flerbladskollimator (bladform, ”tongue and groove”-storlek) som
används. För att kompensera för denna skiftning kan du definiera ett bladskifte samt ”tongue and
groove”-storlek i Physics Administration (se Användarhandbok för programvara, Physics
Administration 4.5).

Hur man ritar en planeringsform

Du kan förlänga flerbladskollimatorns strålfält förlängas, t.ex. om PTV inte täcks tillräckligt av
bladen.

Steg

1.

Klicka på knappen show/draw planning shape. Musen visas som en cirkel.

2.

Använd den blå skjutlisten längst upp till höger i vyn för att justera cirkelns diameter.

3.

Använd musen för att avskilja det område i vyn runt vilka bladen ska positioneras automa-
tiskt.

4. Bladen justeras automatiskt för att passa in i det ritade området.

5. Om funktionen Show Dose är aktiverad (se s. 215), uppdateras dosfördelningen automa-
tiskt när en planeringsform ritas.

6.
Det är inte möjligt att manuellt modifiera strålfältet för behandlingar med rund båge. I det-
ta fall kan knappen show/draw planning shape endast användas för att visa planerings-
formen.
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Hur man ett artificiellt objekt

Under fliken Prescription i funktionsfältet finns särskilda penselfunktioner som gör det möjligt att
tillfälligt markera vissa strukturer och använda denna markering som ett visuellt hjälpmedel vid
justering av bladpositionerna. Denna funktion är t.ex. användbar för korrigering av ”hot spots”.

Steg

1.

Klicka på Draw Obj. för att aktivera funktionen.

2. Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.

3.

Skapa det artificiella objekt som behövs i tillämplig snittvy genom att markera relevant
område med hjälp av musen (visas som en blå cirkel).

4.

Under fliken Prescription i funktionsfältet klickar du på knappen Show Obj. som nu vi-
sas.

5.

Det artificiella objektet visas nu på motsvarande plats i strålvyn där det kan användas
som vägledning vid manuell justering av bladpositionerna.

Hur man justerar blad- och primärkollimatorpositionerna manuellt

Steg

Klicka på show/change leaves and jaw positions för att justera bladpositionerna manuellt.
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Om Manual har valts i egenskaperna för aktuellt behandlingselement (se s. 202), kan
primärkollimatorpositionerna även justeras manuellt till strålfältet för att minska strålläckage.

Figur 171 
Varje blad visas som ett enskilt grönt stycke.

Steg

Dra i bladets ytterkant med musen för att justera dess position.

När musen placeras över ett blad visas relevant bladrad, bladnummer och bladets avstånd från
primärkollimatorns centrala axel.
OBS: Beroende på vald MLC kan tjockleken på varje blad variera.
 

OBS: För dynamiska konforma bågar kan inte bladpositionerna ändras, eftersom
bladsekvensering måste utföras för att behålla restriktionerna för bladrörelser.
 

Figur 172 
Varje primärkollimator visas som ett grått område.

Steg

Dra i primärkollimatorns ytterkant med musen för att justera dess position.

När musen placeras vid kanten av primärkollimatorn visas namnet på relevant primärkollimator
(Y1, Y2, X1 eller X2) och primärkollimatorns avstånd från kollimatorns centrala axel.

Säkerhetsanmärkningar

Kontrollera inställningarna för primärkollimatorn i strålvyn för att säkerställa att PTV inte
täcks av någon av primärkollimatorerna och att riskorganen är tillräckligt skyddade.

Överlappande primärkollimatorer resulterar normalt i otillfredsställande PTV-täckning.
Därför ska primärkollimatorens inställningar ska kontrolleras innan man öppnar IMRS-
processen.
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Så här anger du bladvärden

Steg

Genom att klicka på knappen enter leaf positions numerically kan värden för varje blad anges
direkt i dialogrutan Adjust.

.

Figur 173 
I dialogrutan Adjust finns en kolumn för varje bladrad.
Ett inmatningsfält innehållande avståndet (i mm) från primärkollimatorns centrala axel finns för
varje blad i relevant bladrad.

Steg

1. Du kan modifiera värdet för ett blad manuellt genom att antingen ange ett värde direkt i
fältet eller genom att dra i bladets ytterkant i fältvyn med hjälp av musen.

2.

Du kan använda tabbtangenten på tangentbordet för att flytta från ett fält till nästa. Snabb-
kommandot Ctrl + Tab kopierar det aktuella fältets värde till nästa fält. Kombinationen
Ctrl + vänster musklick kopierar det aktuella textfältets värde till det fält där du klickar
med musen.

3.

Rulla med hjälp av de pilknappar som finns för att visa värden för blad som inte är synliga
för tillfället.

4. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar.
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8.5.6 Återställa strålfältet

Automatisk återställning

Manuella justeringar av bladpositioner och strålfält återställs automatiskt om:
• bords-, gantry- (start- och stoppvinkel för en definierad båge) eller kollimatorvinklar för en

statisk konform stråle eller en statisk konform båge ändras,
• bords- eller kollimatorvinkeln för en dynamisk konform båge ändras.

För att skydda formen och bladen från en automatisk återställning kan du använda lås- och
frysfunktionerna (se s. 205).

Hur man återställer en planeringsform manuellt

Steg

Klicka på knappen reset manual changes to shape för att ångra manuella bladjusteringar. Bla-
den återställs till de automatiskt anpassade positioner som fastställts av programvaran.

Om du väljer ett annat objekt som PTV efter manuell anpassning av strålfältet eller bladen
måste du klicka på knappen reset manual changes to shape för att föra tillbaka bladen till
deras automatiskt anpassade positioner.
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8.5.7 Bågsimulering

Allmän information

I djupvyn (se s. 248), fältvyn (se s. 250) och strålvyn (se s. 258) för bågbehandlingar finns en
kontrollpanel som gör det möjligt att simulera bågrörelser i steg om tio grader, från gantryts
startpunkt till dess stoppunkt.
För optimerade IMRT-behandlingar finns kontrollpanelen även i strålvyn och möjliggör här
simulering av bladsekvensering i enlighet med valt resultat av IMRT-optimering.
OBS: Om behandlingsinställningen är väldigt komplex är det inte alltid möjligt att uppdatera vyn
tillräckligt snabbt för att alla steg ska kunna visas.
 

Kontrollpanelen

Figur 174 
Aktuell gantryvinkel indikeras i gult ovanför kontrollpanelen.
Bords-/gantryikonen längst ned till höger i kollisionskartan visar även gantryts och bordets
positioner under rörelsesekvensen.

Fliken Arc BEVs

Var och en av de åtta strålvyer som finns under denna flik visar ett tiograderssteg av bågen.
Därför gör dessa strålvyer det möjligt att verifiera formen på strålfältet (markerat med grönt) för ett
bågområde på 70°.

Figur 175 
Om bågen sträcker sig bortom 70° visar vyerna automatiskt nästa steg tills det sista
tiograderssteget för bågen visas.
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Hur man utför bågsimulering

Verifiera de olika strålfälten och gantrypositionerna med hjälp av kontrollpanelen enligt följande:

Steg

1. Klicka på knappen längst till vänster eller höger för att flytta till gantryts första eller sista
position.

2. Klicka på knapparna till höger eller vänster om spela-knappen för att flytta bakåt och
framåt genom bågen i steg om tio grader.

3. Klicka på spela-knappen för att starta rörelsesekvensen genom hela bågen.

4. Klicka på stoppknappen för att stoppa rörelsesekvensen.

5. Använd skjutreglaget för att flytta till en särskild position i bågen.

Hur man utför IMRT-strålsimulering

Om IMRT-strålelement har definierats för behandlingsplanen och IMRT-optimering har utförts (se
s. 309), inkluderar strålvyn (se s. 258) även kontrollpanelen när en IMRT-stråle markeras i
funktionsfältet.
I detta fall kan kontrollpanelen användas för att simulera bladsekvensering i enlighet med valt
resultat av IMRT-optimering.

Figur 176 
Granska bladsekvenseringen med hjälp av kontrollpanelen enligt följande:

Steg

1. Klicka på knappen längst till vänster eller höger för att flytta till bladsekvensens start- eller
ändpunkt.

2. Klicka på knapparna till höger eller vänster om spela-knappen för att flytta bakåt och
framåt genom bladsekvensen i enskilda steg.

3. Klicka på spela-knappen för att starta simuleringen av bladsekvensen.

4. Klicka på stoppknappen för att stoppa simuleringen.

5. Använd skjutreglaget för att flytta till ett särskilt steg i bladsekvensen.
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Under simulering av bladsekvensering visas den dosfraktion och de MU-värden som levereras av
varje bladposition i gult ovanför kontrollpanelen. Det totala antalet bladpositioner visas också.

Ytterligare verifiering

Det kan även vara användbart att granska strålfälten och gantrypositionerna eller
bladsekvenseringen genom att maximera strålvyn med hjälp av funktionen Full Screen och sedan
rulla genom båg- eller bladsekvensen med hjälp av antingen verktygsfältets funktioner eller
mushjulet.
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8.6 Skapa ett dos-objekt

Allmän information

Då du har planerat dosdistributionen, kan du skapa ett dosobjekt. 
Detta är ett objekt som skapas utifrån isodoslinjerna. Det kan användas, t.ex. för volymanalys eller
en tredimensionell visning av dosen.

Hur man skapar ett dosobjekt

Steg

1.

Du kan skapa ett dosobjekt på följande sätt:
• I steget Treatment Planning väljer du planen i funktionsfältet och högerklicka den med

musen. Klicka på Create Dose Object i kontextmenyn, eller
• Klicka på Create Dose Object... i steget Object Creation i funktionsfältet. Du måste

först ha planerat dosdistributionen.
• Klicka på Create Dose Object... i steget Physician’s Review i funktionsfältet.

2.

Dialogrutan Dose Thresholding visas:

①

3.

Antingen:
• Ställ in ett minimum dosprocenttal som ska inkluderas i objektet i Use Dose Thre-

shold, eller
• Ställ in ett dosintervall för att inkludera i fälten Use Dose Values between.

Du kan också ställa in dessa värden genom att flytta musen över dosskalan ①. En vit be-
gränsningsruta visas:
• När du ställer in ett dosintervall ska du vänsterklicka på den översta kanten på rutan för

att flytta den upp eller ner och på så sätt ställa in en övre gräns till dosintervallet.
• När du ställer in ett dosintervall eller ett doströskelvärde ska du vänsterklicka på den

nedre kanten på rutan för att flytta den upp eller ner och på så sätt antingen ställa in
tröskelvärdet den nedre gränsen till dosintervallet.

4.

Om du vill fokusera på särskilda områden kan du ställa in dosobjektet så att det baseras
på dosen i:
• Begränsningsruta, som du kan justera i de visade snitten
• En fysisk struktur genom att välja från listan under Use Dose in Bounding Box includ-

ing the Dose in this object
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Steg

5.
Om du vill utesluta dosen i särskilda områden från bedömningen, kan du konfigurera do-
sobjektet så att det utesluter dosen i en fysisk struktur genom att välja från listan under
Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Ge dosobjeket ett namn.

7. Klicka på OK. Ett nytt dosobjekt skapas, och visas i objektlistan i funktionsfältet.
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8.7 Granska dos som redan levererats

Allmän information

iPlan RT Dose tillhandahåller funktioner som gör det möjligt att importera en dos som redan har
levererats till en patient för att se om den påverkar på din aktuella planering.
OBS: Du kan bara importera en dosmatris som skapades med iPlan RT. Det är inte möjligt att
importera en dosmatris från andra planeringssystem (t.ex. via Dicom RT).
 

Dosimport scenarier

Dosimport finns till hands för följande situationer:
• Att betrakta dossummering av dosen som redan levererades för en befintlig plan
• Att importera dosen som redan levererades för en plan som ska ändras efter granskning med

iPlan RT Adaptive
• Att importera dos som redan levererades för en patient som måste genomgå upprepade

behandlingar

Aktiva eller inaktiva dosmatriser

Dosmatriser importeras in i iPlan RT i ett av dessa två lägen:

Aktiv
Det tas hänsyn till aktiva dosmatriser varje gång en dosberäkning utförs (dvs.
för DVH-diagram, som grundläggande dos för Refresh MU, som grundläggan-
de dos för IMRT-optimering etc.). De påverkar planeringsprocessen.

Inaktiv

Det tas aldrig hänsyn till inaktiva dosmatriser vid dosberäkningar. De påverkar
inte planeringsprocessen. Du kan tillfälligt ”aktivera” inaktiva dosmatriser för att
inspektera den sammanlagda dosfördelningen eller dosvärden för att sedan
avaktivera de igen.

Vid varje punkt under planeringen kan du ändra det aktiva/inaktiva läget av en importerad
dosmatris.

Att tyda DVH

Om dosmatriser som har tillämpats tidigare, importeras och läggs till den aktuella
behandlingsplanen, kan den beräknade DVH representera en artificiell dosmatris summering. Den
faktiskt levererade dosmatrisen kan vara olika beroende på förändringarna i den anatomiska
strukturen och den faktiska behandlingspositionen. Volymförändringar under behandlingens gång
måste också övervägas vid tolkningen av DVH.

Säkerhetsanvisningar

Förvissa dig om att välja rätt alternativ för importmenyn enligt det önskade arbetsflödet:
Import dose for summation, Import dose for adaptive RT, eller Import dose for recurring
plan. Detta säkerställer att iPlan RT utför kontroller, och visar information och
varningsmeddelanden som är specifika för det valda scenariot.

Om som en redan exporterad behandlingsplan ändrades efter initialexport, ska du förvissa
dig om att alla berörda behandlingsenheter tar emot den uppdaterade versionen av den
motsvarande behandlingsplanens parametrar. Detta inkluderar men är inte begränsat till
R&V-systemet, patientpositioningssystem, målpositioneringsfilmer, etc. Dessutom måste
samtliga inblandade personer informeras i enlighet med detta (läkare, fysiker, terapeut,
etc.)!
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Innan du godkänner en behandlingsplan inklusive dosmatriser (aktiverade eller inte
aktiverade för dosberäkning) måste en utbildad och erfaren läkare eller fysiker noga
kontrollera planen, inklusive bildfusion.

Det är möjligt att spara dosmatriser för enskilda behandlingsgrupper och för hela planen.
Du kan importera varje dosmatris för en enskild behandlingsgrupp endast en gång så att
den inte oavsiktligt tas med i beräkningen flera gånger. Det är dock möjligt att importera en
dosmatris för en komplett plan och dosmatriser för individuella behandlingsgrupper inom
en plan. Användaren av iPlan RT ska se till att bara importera en dosmatris som har
exporterats för en komplett plan, eller att bara importera dosmatriser som exporterats för
enstaka behandlingsgrupper.

Vid sparandet relateras koordinaterna av dosmatrisen till inriktningsuppsättningen av den
ursprungliga behandlingsplanen. Dosmatrisen kan bara importeras i nya planer om denna
inriktningsuppsättning är även del av den nya planen. För att försäkra sig om en korrekt
integrering av den importerade dosmatrisen på rätt plats måste de olika
bilduppsättningarna fuseras med varandra på rätt sätt.

Förvissa dig om att den importerade dosen motsvarar den faktiskt levererade dosen under
dosmatrisimport! Kontrollera en extra gång att dosmatrisen som för närvarande importeras
är den avsedda dosmatrisen. Vid dosmatrisimport ska man också kontrollera ”Dose
Scaling Factor” eller ”Number of Fractions” en extra gång.

Olikt rutnätsstorlekar för importerade dosmatriser och faktiskt beräknade dosmatriser
inom behandlingsplanen resulterar i isodosinterpoleringar. Dessa interpoleringarna kanske
leder till en dosvisning som skiljer sig lite från den i den ursprungliga planen.

Hur man sparar en dosmatris

För att använda någon av dessa funktionerna, måste en dos tidigare ha sparats som en dosmatris
i planen. För att spara en dosmatris:

Steg

1.
I fliken funktionsfältet eller Plan Content väljer du antingen:
• Behandlingsplanen (RTPlan) (för att spara hela dosen), eller
• En behandlingsgrupp (för att spara dosen som levererades av gruppen)

2.

Högerklicka mussen för att visa kontextmenyn:
• För att spara dosen som levererades av en enskild behandlingsgrupp väljer du Save

Dose Matrix for Group.
• För att spara dosen som levererades av en hela planen väljer du Save Dose Matrix for

RTPlan.

3. Den planerade dosen sparas som en dosmatrisfil.

OBS: En dos som en gång har importerats kan inte importeras igen.
 

OBS: Efter godkännande av behandlingsplanen (se s. 351), erbjuder programmet som alternativ
att spara dosmatriser för alla behandlingsgrupper. Du kan använda dessa ”godkända” dosmatriser
senare för att lägga till de.
 

OBS: När du exporterar en dosmatris som du vill lägga till ”Dose for Adaptive RT”, ska du se till att
exportera dosmatriserna för en behandlingsgrupp. Dosmatriser som exporterats för hela planen
kan bara användas för ”Dose for Summation” och ”Dose for a recurring Plan”.
 

Hur man raderar sparade dosmatrisfiler

Steg

1. Välj behandlingsplan från listan i funktionsfältet.
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Steg

2. Högerklicka med musen för att visa kontextmenyn och välj Delete Dose Matrix Files.
Dialogrutan Delete Dose Files visas.

3. Markera de sparade filerna som du vill radera och klicka på OK.

Hur man ändrar upplösningen av en dosmatris

Innan du sparar en dosmatris, kan det vara nödvändigt att justera upplösningen av den sparade
dosmatrisen. Du kan ställa in upplösningen av en dosmatris med fältet Dose Resolution i
dialogrutan RTPlan Properties (se s. 208).
Noggrannheten av dosvisningen och de beräknade DVHs beror på dosupplösningen med vilken
dosmatrisen exporterades. Då en dosmatris har importerats, beräknas alla önskade dospunkter
med hjälp av en linjär interpolering mellan föberäknade och sparade dosmatrispunkter.
Noggrannheten av denna linjära interpolering beror på hur fin dosupplösningen är satt och också
på homogeniteten av själva dosfördelningen (se Figur 177).

Figur 177 
Denna illustration påvisar effekten av minskande dosnoggrannfhet, när dosmatriser med en låg
upplösning används för en DVH-beräkning. Tre DVH beräkningar baserat på samma DVH-rutnät
jämförs:
• Ursprunglig plan: dosen för varje rutnätpunkt beräknas utan interpolering.
• 2-mm upplösning: dosen för DVH-rutnätpunkterna beräknas genom att interpolera de

importerade dosvärdena av en dosmatris med 2-mm upplösning.
• 4-mm upplösning: dosen för DVH-rutnätpunkterna beräknas genom att interpolera de

importerade dosvärdena av en dosmatris med 4-mm upplösning.
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8.7.1 Att lägga till doser för summering

Allmän information

Om du upptäcker under behandlingens gång att planen bör uppdateras, kan du använda denna
funktion för att summera och för att visa den redan levererade dosen.
iPlan RT antar att referensuppsättningen från den ursprungliga planen används och att den inte
ändras för planuppdateringen. Den importerade dosmatrisen sätts till aktiv som standard. Därför
påverkas planeringsprocessen av denna typ av dosmatris. Den importerade dosmatrisen antas att
delvis bidra till ordinationen av den sammanlagda planen.

De tillförda dosmatriserna betraktas i dosberäkningar som standard som ordinations- och
IMRT-optimering men inte i DICOM-export. För ren dossummering ska
referensuppsättningen (CT) för den importerade dosmatrisen och den aktuella planen vara
identiska! Tidigare skapade behandlingsplaner måste levereras enligt de importerade
dosmatriserna.

Den visade dosdistributionen är endast korrekt om referensuppsättningen förblir
densamma och den importerade dosmatrisen är aktiverad.

Hur man lägger till en dos för summering

Steg

1. I steget Treatment Planning väljer du behandlingsplan från listan i funktionsfältet.

2. Högerklicka med musen för att visa kontextmenyn och välj Add Dose Matrix for Sum-
mation.

3. Välj vilka sparade dosmatris som ska importeras.

4. Dialogrutan Dose Import visas. Gör ändringar till importens dosegenskaper vid behov (se
s. 279), och klicka på OK.

5.

Den importerade dosmatrisen visas nu i listan i funktionsfältet. Om du markerar den kan
du anpassa dess egenskaper eller aktivera den som del av den aktuella planen.

• Om du klickar på Active Dose Matrix blir den importerade dosmatrisen en aktiv del av
planen och tas med i beräkningen när du klickar på Refresh MU.

• Om du klickar på Properties, visas egenskapsdialogrutan Dose Import (se s. 279).

Granska dos som redan levererats
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Dosimportegenskaper

När du importerar en dosmatris för summering, eller väljer dess egendomar efter import, visas
denna dialog:

①
②

③
④

Figur 178 

Nr Komponent Funktion

① Dose Matrix Name Du kan redigera namnet på dosmatrisen

② Dose Scaling Factor

Hur mycket av den importerade dosen som ska tas med i beräk-
ning för summering:
• 1.00: ta 100 % av föregående dos i beräkning
• 0.25: ta 25 % av föregående dos i beräkning

OBS: Du kan bara ändra detta värde när du importerar. Efter
det visar iPlan RT det konfigurerade värdet endast här.
 

③ Assigned PTV Klicka på Edit för att ändra PTV-uppgiften och viktning av grup-
pen

④ Active Dose Matrix Se s. 275
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8.7.2 Importerar dos för Adaptive RT

Allmän information

Du kan granska den redan levererade dosen i en aktuell, fraktionerad plan och uppdatera antalet
återstående fraktioner i enlighet med detta. Detta görs genom att importera dosen som redan
levererats efter att behandlat flera fraktioner.
En uppdateringsscan rekommenderas starkt för de återstående fraktionerna. Standardstatusen av
en importerad dosmatris är inaktiv. Den redan tillämpade dosen kan automatiskt subtraheras från
den första ordinationen genom att ange antalet behandlade fraktioner.
Den visade dossummeringen kanske inte reflekterar den faktiska patientbehandlingen på grund
av olika behandlingskonfigurationer, förändringar i patientens anatomi och
organvolymförändringar.

Säkerhetsanvisningar

Dosmatrisen bör vara inaktiv i dessa fallen för att undvika störningar mellan föregående
plan och den aktuella planen. På detta sätt kommer iPlan RT inte ta hänsyn till den
importerade dosen som är tilltänkt för IMRT-optimeringar, beräknade MUs och ordinationen
för de återstående fraktionerna.

iPlan RT tillåter visningen av dosfördelningen som importerats som en dosmatris för
Adaptive RT-scenarier. Tänk på att den visade dossummeringen kanske inte reflekterar den
faktiska patientbehandlingen på grund av eventuella olika behandlingskonfigurationer,
förändringar i patientens anatomi och organvolymförändringar! För den slutliga planen bör
den importerade dosmatrisen vara avaktiverad. Planera det återstående antalet fraktioner
oberoende från de importerade dosmatriserna.

Hur man importerar dosmatriser för Adaptive RT

Steg

1.

Spara dosmatrisen som levererats enligt den ursprungliga planen. Till exempel kan man
göra detta efter den tionde fraktionen.
OBS: När du exporterar en dosmatris som du vill lägga till som ”Dose for Adaptive RT”,
ska du se till att exportera dosmatriserna för en behandlingsgrupp (s. 276). Dosmatriser
som exporterats för hela planen kan bara användas för ”Dose for Summation” och ”Dose
for a recurring Plan”.
 

OBS: Under godkännande av den ursprungliga planen är det möjlig att spara en dosma-
tris för varje behandlingsgrupp. Du kan använda dessa sparade matriserna för senare im-
port i Adaptive RT-scenariet.
 

2.

Använd Adaptive RT för att betrakta förändringar i patientens fysiologi, och anpassa be-
handlingsobjekt till ett nyare CT-scan. Då du är nöjd med positionen av planeringsobjek-
ten i det nya CT-scannet fortsätter du med omplaneringen.
Den nya CT-planen och morfade objekt kommer att ligga till grund för en ny plan i iPlan
RT.

3.

Vid denna punkt är isocentret ännu i den position som bestämdes i den ursprungliga plan-
en, eftersom det härleddes från rigid fusion. Men om patientens fysiologi har förändrats,
betyder det att detta inte längre är den optimala positionen. Doslinjerna och DVH kommer
inte att uppfylla ordinationen.
Du kan flytta isocentret till en ny position för att reflektera en förändring i PTV (se s. 191).
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Steg

4.

För att se dosen som har levererats hittills:
• I steget Treatment Planning väljer du behandlingsplan från listan i funktionsfältet.
• Högerklicka med musen för att visa kontextmenyn och välj Import Dose for Adaptive

RT.
Dialogrutan Dose Import visas (se s. 282).
Den importerade dosmatrisen för anpassningsbar omplanering måste kopplas till det
”nya” PTV-objektet som motsvarar PTV-objektet av den ursprungliga planen.
Tilldelning till PTV (rätt PTV i fall det finns flera PTVs) används av iPlan RT för att auto-
matiskt dra bort de redan bestrålade fraktionerna från ordinationen, om detta alternativ
har valts. Vissa konsekvenskontroller och deras varningsmeddelanden som rapporteras
av iPlan RT är baserade på korrekt tilldelning av PTV.

5.

Du kan anpassa dosimporten för att visa aktuell patientstatus med dessa alternativ:
• Du kan begränsa importen till endast de fraktioner som redan levererats
• Du kan reducera dosen som ska levereras från ordinationen genom att dra bort före-

gående fraktioner från ordinationen

6.

Med den numera importerade dosmatrisen för de första fraktionerna kan du skapa en
plan för de återstående fraktionerna:
• Sätt dosmatrisen till inaktiv
• Klicka på Refresh MU

7.

Du kan efteråt upprepa det anpassningsbara scenariot efter att behandlat ytterligare frak-
tioner av planen. Gör så här:
• Spara dosmatriser för varje behandlingsgrupp av den uppdaterade planen (eller gör

detta tillsammans med plangodkännande).
• Efter att ha tillämpat ytterligare fraktioner med hjälp av den uppdaterade planen startar

du ytterligare en plananpassning (dvs. starta om med steg 2) med hjälp av de sparade
dosmatriserna av den uppdaterade planen.

Information om fraktionering sparad med dosmatriser

iPlan RT sparar information med de sparade dosmatriserna för behandlingsgrupper om vilka
fraktioner den ursprungliga planen innehåller dosberäkningsdata för.
Till exempel innehåller dosmatriserna som har exporterats för den ursprungliga planen (Plan A)
dosen av
• ”fraktioner 1...20 av 20” (matris A som exporterad)

När du importerar dem, kan du specificera antalet fraktioner som redan har tillämpat och förvandla
den importerade dosmatrisen t.ex. till
• ”fraktioner 1...5 av 20” (matris A efter import)

Efter uppdatering av planen (Plan B) och efter att ha sparat dosmatriserna på nytt för den
uppdaterade planen, sparas följande information tillsammans med den sparade dosmatrisen:
• ”fraktioner 6...20 av 20” (matris B efter export)

När du importerar dem, kan du åter specificera antalet fraktioner som har tillämpats med den
uppdaterade planen (Plan B) och förvandla den importerade dosmatrisen t.ex. till
• ”fraktioner 6...13 av 20” (matris B efter import)

I detta läge har du en Plan C (som representerar den uppdaterade planen för fraktionerna 14 till
och med 20 av ursprungligen 20 fraktioner, innehållande två dosmatriser för dina föregående
planer och deras motsvarande tillämpade dosfraktion:
• ”fraktioner 1...5 av 20” (dvs. matris A efter import, som representerar Plan A:s fraktioner som

har tillämpats)
• ”fraktioner 6...13 av 20” (dvs. matris B efter import, som representerar Plan B:s fraktioner som

har tillämpats)
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Dosimportegenskaper

När du importerar en dose matrix, eller väljer dess egendomar efter import, visas denna
dialogruta:

①
②

③

⑤

④

Figur 179 

Nr Komponent Funktion

① Dose Matrix
Name Du kan redigera namnet på dosmatrisen.

② Number of Irra-
diated Fractions

Antalet fraktioner som har tillämpats genom att använda behandlings-
gruppen som dosmatrisen har exporterats för.

③ Assigned PTV Klicka på Edit för att ändra PTV-uppgiften och viktning av gruppen.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

När dosen som definierades i planordinationen har aktiverats, reduce-
ras dosen genom att dra bort dosen som redan har levererats.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Om du aktiverar dosmatrisen blir den importerade dosmatrisen en ak-
tiv del av planen och tas med i beräkningen när du klickar på Refresh
MU.

OBS: iPlan RT stöder endast dosimport för Adaptive RT för behandlingsgrupper som har tilldelats
till en enda PTV (dvs. inriktning på flera PTVs med en enda behandlingsgrupp stöds inte för
dosimport för Adaptive RT).
 

OBS: iPlan RT stöder endast dosimport för Adaptive RT för PTVs för vilka en enda
behandlingsgrupp har definierats till en enda PTV (dvs. att ha flera PTVs som riktar in sig på
samma PTV stöds inte för dosimport för Adaptive RT).
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8.7.3 Att importera en dos för en återkommande plan

Allmän information

Detta alternativ gör det möjligt att granska dosen som levererades av en föregående plan. Det är
praktiskt i fall där patienten måste behandlas igen, till exempel när man uppföljer återkomst av en
tumör.
Den levererade dosen tas inte med i beräkningen för ordinationen och eventuella IMRT-
optimeringar av den aktuella planen. Därför är standard status för dosmatrisen inaktiv. Den
tillämpade dosen kan importeras med en bestämd faktor för en viktad utvärdering av den första
behandlingsdosen. För att granska den kumulativa dosen, ställer du in statusen av den
importerade dosmatrisen till aktiv. Förvissa dig om att ”inaktivera” dosmatrisen före några IMRT-
beräkningar, MU-uppdateringar eller -exporter.
Referensuppsättningarna i det här fallet kan dock vara olika, inriktningsuppsättningen för den plan
för vilken dosmatrisen har sparats måste finnas med i den nya planen och måste fuseras till den
nya referensuppsättningen.

Dosmatrisen bör vara inaktiv i dessa fallen för att undvika störningar mellan föregående
plan och den aktuella planen. På detta sätt kommer iPlan RT inte ta hänsyn till den
importerade dosen som är tilltänkt för IMRT-optimeringar, beräknade MUs och ordinationen
för den nya planen.

För återkommande planer kan referensuppsättningarna vara olika men koordinatsystemen
måste vara desamma. Vänligen notera att den importerade dosen i allmänhet inte bör tas
med i beräkningen för den aktuella ordinationen och eventuella dosoptimeringar.
Standardarbetsflödet är att granska den redan givna dosen av en föregående plan i en ny
plan, t.ex. på grund av en återkommande behandling. Därför är standard status för
dosmatrisen inaktiv. Den tillämpade dosen kan importeras med en bestämd
skalningsfaktor för att ta hänsyn till återhämtningsstiden mellan den första behandlingen
och den återkommande behandlingen.

Hur man importerar en dos för en återkommande plan

Steg

1. Öppna den ursprungliga planen i iPlan RT Dose and spara dosmatrisen.

2.

Öppna den ursprungliga planen i iPlan RT Dose efter att utfört följande:
• I steget Treatment Planning raderar du de gamla behandlingsgrupperna.
• I fönstret Prescription ändrar du gamla strukturtyper till Other.
• Radera gamla strukturer eller döpa om dem/gör dem osynliga (användarinställning).

3.

Öppna denna plan i iPlan RT Image.
• Lägg till ny CT-uppsättning genom att använda dialogrutan Add data... i uppgiften

Viewing.
• Om en lokaliseringsenhet har använts för den nya CT-scanningen ska du lokalisera

denna CT-uppsättning utöver de föregående lokaliserade CT-uppsättningarna.
• Fusera den gamla inriktningsuppsättningen med den nya CT-uppsättningen, medan du

gör den nya CT-uppsättningen till inriktningsuppsättning (dvs. konfigurera den nya CT-
uppsättningen som Image Set 1 och den föregående inriktningsuppsättningen som Im-
age Set 2 i iPlan RT Image). Se s. 91 för ytterligare information.

• Utför automatisk segmentering för nya strukturer om så önskas, men se till att inte änd-
ra eller ta bort en PTV eller OAR från den befintliga planen eftersom detta kommer att
skada planen.

• Spara planen.

4.
Öppna denna plan igen i iPlan RT Dose.
• Ändra referensuppsättningen till den nya CT-uppsättningen.
• Fortsätt med planeringen som baseras på den nya CT-uppsättningen.
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Steg

5. Högerklicka med musen för att visa kontextmenyn och välj Import Dose for a Recurring
Plan. Importera den sparade dosmatrisen.

6.

Dialogrutan Dose Import visas. Gör ändringar till importens dosegenskaper vid behov (se
s. 279), och klicka på OK.
Du kan t.ex. reducera den föregående dosen med ett procenttal i fältet Relative Irradia-
ted Fraction.

7. Den föregående dosmatrisen kan nu visas i den aktuella planen.

Granska dos som redan levererats

284 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



8.8 Planvalidering
8.8.1 Behandlingsplanens statusikoner

Allmän information

I Navigator-fältet av planeringsstegen Treatment Planning, Dose Optimization, Physician’s
Review och Physicist’s Verification indikerar en trafikljus-ikon att det finns ytterligare information
om den aktuella planstatusen.

Figur 180 

Statusikoner

Statusikon Funktion Se

Din aktuella behandlingsplan är giltig.

Informationsmeddelanden (blått i) har genererats för den aktuella
behandlingsplanen.
Detta indikerar att planen innehåller några ovanliga eller utökade
urval.

Sida 286

Informationsmeddelanden (i gult!) har genererats för den aktuella
behandlingsplanen.
Detta indikerar att användaren måste sig bestämma sig om att to-
lerera eller att klargöra upptäckta inkonsekvenser i planen.

Sida 288

Felmeddelanden (rött x) har genererats för den aktuella behand-
lingsplanen.
Det indikerar att planen är felaktig och inte giltig för behandling.

Sida 292

En trafikljus-varning indikerar möjliga kollisioner mellan linjäracceleratorns gantry och
behandlingsbordet. Beroende på behandlingsinställning och/eller patientens anatomi kan
kollisioner uppstå även om detta inte indikeras i programvaran.

Före behandlingen är det ditt ansvar att inifrån behandlingsrummet på lämpligt sätt
verifiera att valda gantry- och britsvinklar kan användas för att ge behandlingen utan att
någon skada uppstår på patient eller utrustning, exempelvis behandlingssystemet.
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Dialogrutan Plan Status

Klicka på statusikonen för att granska de meddelanden som har utmatats.

Figur 181 

Steg

1. Granska informationen noggrant och modifiera planen om nödvändigt.

2. Informationen i Plan Status ingår i utskrift för fysiker (se s. 405) och måste signeras.

Informationsmeddelanden

Exempel på möjliga informationsmeddelanden ges nedan:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Aktuell plan spara-
des med en annan version av iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Aktuell plan sparades
med ett annat program (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Behandlingsparametrar
(t.ex. strålvinklar eller viktningar) har ändrats. Tryck på knappen ”Refresh MU” för att vid behov
uppdatera dosen som tillämpats i behandlingsplanen.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referensuppsätt-
ningen är inte lokaliserat, men inriktningsuppsättningen är lokaliserat.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Både
inriktningsuppsättningen och referensuppsättningen lokaliseras med hjälp av ”Brainlabs CT Lo-
calizer”. Patientens koordinatsystem definieras av inriktningsuppsättningen, inte av referensupp-
sättningen.)

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). (Tänk på att möjliga
skillnader mellan patientens huvudposition i förhållande till immobiliseringsenheten mellan CT-
och Röntgen/Angio också måste övervägas under behandlingens planeringsprocess. Eventuella
registreringsfelaktigheter gäller också om patienten placeras med hjälp av ett tillvägagångssätt
utan ram (såsom ExacTrac X-Ray eller andra positioneringslösningar utan ram).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Korrigering av heterogenitet är avslagen. Området inuti den
detekterade patientkonturen antas därför vara vattenekvivalent.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Dosberäkningen baseras på speciell uppsätt-
ning: CB CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Den grövre rutnätstorleken används
för att beräkna minimum/maximumdoser.)
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Prescription uses separate normalization for each target. (Ordinationen använder separat nor-
malisering för varje mål.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Det finns både en normaliseringspunkt och en referenspunkt för objektet ”PTV”. Som standard
används referenspunkten för export. Tryck på ”Refresh MU” för att radera referenspunkten.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Elementens följd-
ordning och gantryts rotationsriktning kan eventuellt förbättras för behandling.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Fältformen/Fältformerna är fryst(a). Planeringsformen/formerna och bladen anpassas inte auto-
matiskt.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Fältformen är fryst.
Konens diameter kan inte ändras.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (För åtmin-
stone ett fält av bågen: Bågen är låst. Monitorenheterna kommer inte att uppdateras.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Bågen är låst. Monitorenheterna kommer
inte att uppdateras.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Fältfor-
merna är frysta. Planeringsformerna och bladen anpassas inte automatiskt.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Strålen är låst. Monitorenheterna kom-
mer inte att uppdateras.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Planen innehåller
stängda fält (MLC). Ta bort dessa före behandling.)

The isocenter is blocked (MLC). (Isocenter är blockerat (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Planen innehåller
stängda fält (primärkollimatorer). Ta bort dessa före behandling.)

The isocenter is blocked (jaws). (Isocenter är blockerat (primärkollimatorer).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Dosraten stöds ej. Var vänlig verifiera.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT-strålen ”IMRT Beam 1”
har delats upp i 2 delfält.)

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). (Ett segment i detta element delas in i två delar, ef-
tersom MU-värdet (10321 MU) är större än det högsta tillåtna MU-värdet (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Elementet delas in i två delar, eftersom MU-värdet (10321 MU) är
större än det högsta tillåtna MU-värdet (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). (Ett delfält av elementet delas in i två delar, eftersom MU-
värdet (10321 MU) är större än det högsta tillåtna MU-värdet (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. (Detta är en anpassningsbar
dosmatriskomponent som sätts till inaktiverad och tas inte med i beräkning för ordinationen och
för dosberäkningar som utförs.)

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. (Detta är en återkommande
dosmatriskomponent som sätts till inaktiverad och tas inte med i beräkning för ordinationen och
för dosberäkningar som utförs.)

"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. (Detta är en summerande dosma-
triskomponent som sätts till aktiverad och tas inte med i beräkning för ordinationen och för dos-
beräkningar som utförs.)
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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!" (Observera också att den
exporterade behandlingsplanen inte tar hänsyn till dosmatriskomponenter och kan således leve-
rera en dos som skiljer sig från den visade dosen!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (En extern dosdistribution läggs till den aktuella planen från planen ”Final Plan” av
patient ”John Doe” ID ”01237456” godkänd på ”01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00” av
”james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Dosberäkningar har inte startats. Aktivera dosvisning för att möjliggöra status-
kontroller av planer som är relaterade till dosdistribution.)

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! (För åtmin-
stone ett slutet bladpar är det planerade bladmellanrummet inom ett 2 mm-intervall från primär-
kollimatorns kant och det kanske inte täcks av kollimatorerna under behandlingen. Kontrollera
din plan noga!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (IMRT-se-
kvensen innehåller slutna MLC-fält. Kontrollera din plan noga.)

Varningsmeddelanden

Exempel på möjliga varningsmeddelanden ges nedan:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Planen refererar följande tomma objekt som PTV el-
ler OAR: Hjärnstammen. Dessa objekt ska segmenteras korrekt om nödvändigt.)

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. (Det dataset som används som inriktningsuppsättning har scannats in i ”bukläge”, me-
dan orienteringen för behandlingen har konfigurerats för ”ryggläge”. Vänligen se användarhand-
boken för iPlan RT Dose för detaljerade förklaringar.)

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. (Det dataset som används som referensuppsättning har scannats in i ”bukläge +
G1”, medan orienteringen för behandlingen har konfigurerats för ”ryggläge”. Vänligen se använ-
darhandboken för iPlan RT Dose för detaljerade förklaringar.)

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. (Punkten ”Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” har definierats som en ordinationspunkt, men
det tilldelade objektet (”PTV”) innehåller inga behandlingselement (strålar, bågar). Den dos som
definieras av denna punkt ignoreras.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Isocenterkoordinaten är place-
rad utanför det lokaliserade området.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Isocenterkoordinaten
”Point#1” har inte tilldelats prefixet ”Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Behandlingsgruppen ”MyG-
roup” har inte tilldelats prefixet ”Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Behandlingsgruppen ”Group 1” använder identifieraren ”1”. Denna används även
av en icke-relaterad isocenterkoordinat.)
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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.
(Behandlingsgruppen ”Group 1” och dess isocenterkoordinat ”Coord 2” identifieras var för sig
med ett annat nummer. Samma nummer bör användas där det är möjligt. Om flera behandlings-
grupper tilldelas samma isocenterkoordinat ska unika alfanumeriska identifierare användas.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Korrigering av heterogenitet är avslagen. Den bordsskiva som
läggs till vävnadsmodellen antas därför vara vattenekvivalent.)

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. (Dosberäkningar baseras på en referensuppsättning av typ Cone Beam och kan avvika sig-
nifikant. Det rekommenderas starkt att utföra en CT-scanning i uppdateringssyfte som används
då som referensuppsättning.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Dosupplösningen för den
aktuella planen överstiger gränsen om 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. (Vänligen revidera först värdet i dialogrutan Set Parameters i uppgiften ytsegmentering
för att sedan kontrollera och eventuellt revidera upplösningsvärden i egenskaperna av RTPlan i
enlighet därmed.)

The active machine profile is not approved. (Den aktiva maskinprofilen är inte godkänd.)

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. (Du använder en maskinprofil från
iPlan RT Dose 3.0.x.) Please choose a machine profile from iPlan RT Dose 4.x to have full func-
tionality. (Du använder en maskinprofil från iPlan RT Dose 3.0.x. Var vänlig välj en maskinprofil
från iPlan RT Dose 4.x för full funktion.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Den akti-
va maskinprofilen som lästs in från aktuell plan finns inte i listan över installerade maskinprofiler.
Profilen kan vara gammal eller komma från en extern källa, var vänlig verifiera.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktiva maskinprofilen är endast för godkännanden och får inte användas för patientbe-
handling.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Primärkollimatorerna överlappar MLC-fältet.)

Risk of table collision. Please verify. (Risk för bordskollision. Var vänlig verifiera.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Antal delar
som detta element delas in i överskrider 10. Var vänlig verifiera.)

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. (Denna IMRT behandlingsgrupp ”GroupIMRT” lästes in i
en plan med en tidigare iPlan RT Dose-version. Det måste optimeras på nytt så att alla inverte-
rade planeringsoptimeringsparametrar finns tillgängliga igen för visning och utskrift.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(Högsta möjliga bladhastighet överskrids. Det rekommenderas att begränsning av bladhastighet
slås på eller att dosraten minskas. Algoritmen för begränsning av bladhastighet upptäckte ett
problem. En minskning av antingen dosrat, antal segment eller storleken på små strålar rekom-
menderas.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Mindre än
3 kontrollpunkter på bågen har definierats. Behandling kan leda till ett fel på manöverstationen.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Bågen som definieras av start- och stoppvinklar är tvetydig. Vänligen verifiera att den
önskade sektorn behandlas.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Antalet kontrollpunkter för HybridArc är för litet för en strålexport. Öka båglängden.)
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The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (HybridArc:s IMRT-strålar positioneras mycket tätt:
gantryts vinkelskillnad mellan närbelägna IMRT-strålar är mindre än 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Detta är en anpassningsbar dosmatriskomponent som har satts till aktiverad vilket inte
är den tillämnade inställningen!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Observera att dosmatriskomponenten tas med i beräkningen för
ordination och för dosberäkningar som utförs.)
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! (Observera också att den
exporterade behandlingsplanen inte tar hänsyn till dosmatriskomponenter och kan således leve-
rera en dos som skiljer sig från den visade dosen!)

There are issues with the adaptive plan. (Det finns problem med den anpassningsbara planen.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Icke-anslutna dosmatriskomponenter: Matris:
Slutlig plan För de följande objekten definieras ingen behandlingsgrupp: PTV1 För de följande
objekten definieras flera behandlingsgrupper: PTV2 Objekt med tvetydig dos per fraktion: PTV3
Objekt med tvetydigt totalt antal fraktioner: PTV4 Objekt med ett avbrutet fraktioneringsschema:
PTV5 Objekt med dosmatriser som är kopplade till mer än ett objekt: PTV6 Objekt med en be-
handlingsgrupp som är kopplade till mer än ett objekt: PTV7 Dessa problem kan betyda att det
finns inkonsekvenser i den anpassningsbara planen eller ett scenario som inte stöds av pro-
grammet.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Detta är en återkommande dosmatriskomponent som har satts till aktiverad vilket inte är
den tillämnade inställningen!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Observera att dosmatriskomponenten tas med i beräkningen för
ordination och för dosberäkningar som utförs.)
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! (Observera också att den
exporterade behandlingsplanen inte tar hänsyn till dosmatriskomponenter och kan således leve-
rera en dos som skiljer sig från den visade dosen!)

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. (Summerande dosmatriskomponent ”Matrix: Final
Plan #1” har beräknats på vävnadsinformation som skiljer sig från den som används i din aktuel-
la plan. Som en följd kan de resulterande dosberäkningarna vara felaktiga.)

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. (Detta är en summerande dosmatriskomponent
som har satts till inaktiverad vilket inte är den tillämnade inställningen! Observera att dosmatris-
komponenten inte tas med i beräkningen för ordination och för dosberäkningar som utförs.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (En extern dosfördelning har lagts till den
aktuella planen från den icke-godkända planen ”First HybridArc” för patient ”John Doe” ID
”01237456”.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Denna dosmatriskomponent har skapats av ett program eller programvaruversion
som skiljer sig från den som du för närvarande använder och kan vara ogiltig på grund av nöd-
vändiga modifieringar i dosalgoritmer.)
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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. (Den aktuella planen innehåller dosmatriser som har sparats för
hela planer såväl som för individuella behandlingskomponenter.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (”Vänligen verifiera att dosmatriserna för komponenter inte oavsiktligt har lagts
till i en dosmatris för en plan.”)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Planens syfte är satt till ”RESEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Motsvarande fältstorleken
ligger utanför intervallet för uppmätta fältstorlekar:)
with (at least one of) (Med (åtminstone en av))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för djupdos (mindre än den minsta upp-
mätta fältstorleken för djupdos))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för djupdos (större än den största uppmätta
fältstorleken för djupdos))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för spridningskollimator (mindre än den
minsta uppmätta fältstorleken för spridningskollimator))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för spridningskollimator (större än den största
uppmätta fältstorleken för spridningskollimator))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för spridnings-MLC (mindre än den
minsta uppmätta fältstorleken för spridnings-MLC))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för spridnings-MLC (större än den stör-
sta uppmätta fältstorleken för spridnings-MLC))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (För ett stort antal fält av bågen är den ekvivalenta fältstorleken utanför in-
tervallet för uppmätta fältstorlekar:)
with (at least one of) (Med (åtminstone en av))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för djupdos (mindre än den minsta upp-
mätta fältstorleken för djupdos))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för djupdos (större än den största uppmätta
fältstorleken för djupdos))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för spridningskollimator (mindre än den
minsta uppmätta fältstorleken för spridningskollimator))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för spridningskollimator (större än den största
uppmätta fältstorleken för spridningskollimator))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Det är mindre än fältstorleksintervallet för spridnings-MLC (mindre än den
minsta uppmätta fältstorleken för spridnings-MLC))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Det är större än fältstorleksintervallet för spridnings-MLC (större än den stör-
sta uppmätta fältstorleken för spridnings-MLC))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minsta fältutvidgningen är mindre än fyra gånger <GridRes>. Nog-
grannheten av dosberäkningar kan vara begränsad.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> som är lika med ”Pencil Beam-kärnans upplösning” eller ”Monte Carlo spatial upplös-
ning”.)
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The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Den största småstrålestorleken är mindre än <GridRes>. Noggrannheten av dosbe-
räkningar kan vara begränsad.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> som är lika med ”Pencil Beam-kärnans upplösning” eller ”Monte Carlo spatial upplös-
ning”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minsta fältutvidgningen är mindre än fyra gånger
RTPlan:s dosupplösning. Noggrannheten av dosberäkningar kan vara begränsad.)

For a considerable number of fields of the arc: (För ett betydande antal fält av bågen:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Den minsta fältutvidgningen är mindre än fyra gånger <GridRes>. Nog-
grannheten av dosberäkningar kan vara begränsad.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (med
<GridRes> som är lika med ”Pencil Beam-kärnans upplösning” eller ”Monte Carlo spatial upplös-
ning”.)

For a considerable number of fields of the arc: (För ett betydande antal fält av bågen:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Den största småstrålestorleken är mindre än <GridRes>. Noggrannheten av dosbe-
räkningar kan vara begränsad.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (med
<GridRes> som är lika med ”Pencil Beam-kärnans upplösning” eller ”Monte Carlo spatial upplös-
ning”.)

For a considerable number of fields of the arc: (För ett betydande antal fält av bågen:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Den minsta fältutvidgningen är mindre än fyra gånger
RTPlan:s dosupplösning. Noggrannheten av dosberäkningar kan vara begränsad.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Den radiologiska diametern är mindre än fyra gånger
RTPlan:s dosupplösning. Noggrannheten av dosberäkningar kan vara begränsad.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (För minst ett slutet bladpar täcks bladmellanrummet inte av primärkollimatorerna.
Kontrollera din plan noga!)

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! (Vissa bladöppningar är för små för en radiologiskt korrekt representation
med den nuvarande MLC maskinvara (Elekta Agility). Kontrollera din plan och eventuella manu-
ella ändringar till bladpositionerna!)

Felmeddelanden

Exempel på möjliga felmeddelanden ges nedan. Kontakta Brainlab kundsupport om andra
felmeddelanden visas.

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. (Inriktningsuppsättningen använder lokaliseringsenheten ”Brainlab CT Localizer”, me-
dan referensuppsättningen använder lokaliseringsenheten ”Brainlab on Leksell Headring”. Den-
na konflikt kan inte lösas, vänligen byt referensuppsättning.)

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. (Inriktningsupp-
sättningen lokaliseras inte men referensuppsättningen har lokaliserats med hjälp av ”Brainlab
CT Localizer”. Denna konflikt kan inte lösas, vänligen använd en lokaliserad referensuppsätt-
ning.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isocenterkoordinaten ligger inte inuti
patientens vävnad.)
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The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Namnet på isocenter-
koordinat ”Coord” är antingen inte unikt eller för långt.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (3 strålar eller bågar hittades vars namn är inte unika. De berörda strål- eller
bågnamn är: Beam1, beam1 och BEAM1. Vänligen ändra namn i enlighet därmed. (Anm.: vid
namnjämförelse är bokstäver inte skiftlägeskänsliga.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Namnet på behandlings-
gruppen ”Group” är antingen inte unikt eller för långt.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Namnet på stråle eller båge innehåller ogiltiga tecken. Vänligen för-
vissa dig om att du bara använder standard ASCII-tecken.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Namnfältet för stråle eller båge är tomt. Vänligen förvissa dig om att nam-
net innehåller åtminstone ett tecken som inte är mellanslag.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Namnet på stråle eller båge innehåller en av teck-
nen ”(’och ’)”. Vänligen förvissa dig om att namnet inte innehåller tecken ”(’och ’)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Namnet på stråle eller båge innehåller fler än 64
tecken. Vänligen förvissa dig om att namnet inte innehåller fler än 64 tecken.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Maskinprofilen godkändes ej.
Behandling är inte möjlig.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Den aktiva maskinprofilen är endast för godkännanden och får inte användas för patientbe-
handling.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringens rotationsvinkel är inte gil-
tig. Behandling är inte möjlig.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Bordsvinkeln är inte giltig. Behandling är
inte möjlig.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimatorvinkeln är inte giltig. Be-
handling är inte möjlig.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Gantryvinkeln är inte giltig. Behandling
är inte möjlig.)

The gantry rotation range is not valid. (Området för gantryrotation är inte giltigt. Behandling är
inte möjlig.)

Danger of table collision. Please verify. (Risk för bordskollision. Var vänlig verifiera.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Primärkollimatorpositionerna exponerar
MLC:ns vagnsruta.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (MU per grad-värdet
ligger under maskinkraven. Var vänlig verifiera.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (MU per grad-värdet är
högre än maskinkraven. Var vänlig verifiera.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Tiden för tillförsel av önskad dos (628,75 sek) överskrider maskinens gränsvärde (300 sek). Var
vänlig verifiera.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (MU-värdet är högre än maskinkra-
ven. Var vänlig verifiera.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maximum bladposition överstigs
i delfält ”1” segment ”7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maximum bladomfång överstigs i
delfält ”1” segment ”7”.)
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Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maximum bladomfång överstigs i delfält ”1”.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) är större än maxi-
malt tillåten MU (9999). (Anm.: uppdelning i flera delar stöds inte av programmet för denna be-
handling.))

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) av den-
na stråle är större än maximalt tillåten MU (9999). (Anm.: uppdelning i flera delar stöds inte av
programmet för denna behandling.))

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).
(Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU
(10321 MU) av ett delfält av denna stråle är större än maximalt tillåten MU (9999). (Anm.: upp-
delning i flera delar stöds inte av programmet för denna behandling.))

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).
(Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU
(10321 MU) av ett segment av denna stråle är större än maximalt tillåten MU (9999). (Anm.:
uppdelning i flera delar stöds inte av programmet för denna behandling.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Mindre än 2 kontrollpunkter på bågen har definierats. Behandling är inte möjlig. Använd
istället konforma strålar.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC (Si-
emens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support this.
(Denna plan kan inte exporteras till DICOM med gott resultat. Planen använder såväl Brainlab
m3 MLC (Siemens Fullständig integrering) och en annan typ av maskin. iPlan RT Dose 4.5.x
stöder inte detta.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Denna plan kan inte expor-
teras till DICOM med gott resultat. (Behandlingsgruppen ”Grupp 1” har inga giltiga ordinations-
data. Tryck på ”Refresh MU” för att uppdatera ordinationen.))

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.) (Denna plan kan inte exporteras till DICOM med gott resultat. (Ordinationen
”Isoc. Norm. (icke-ansluten) (A)” har inte tilldelats en behandlingsgrupp. Verifiera att en behand-
lingsgrupp har definierats för målobjektet.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Den-
na plan kan inte exporteras till DICOM med gott resultat. (Flera fraktioneringsplaner har defini-
erats för behandlingsgrupp ”Group 1”. Vänligen kontakta Brainlab support för mer information.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Denna plan kan inte exporteras till DICOM med gott resultat. (IMRT-stråle ”IMRT 1” har 0 moni-
torenheter.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Denna plan kan inte exporteras till DICOM med gott resultat. (IMRT-stråle ”IMRT
1” har en sekvens med 0 segment.))

Planvalidering
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8.8.2 Avsluta steget behandlingsplanering

Allmän information

Då modifieringarna i steget Treatment Planning har slutförts kan du gå vidare till nästa steg.

Fortsätta till nästa steg

Klicka på Go to ... eller Next i Navigator-fältet.

Uppdatera monitorenhetsberäkning

Figur 182 
Du måste klicka på knappen Refresh MU för att uppdatera monitorenheterna innan du fortsätter
till nästa steg i behandlingsplaneringen. Om du glömmer detta påminner programvaran dig genom
att visa meddelandet ovan.
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8.9 Arbeta med mallar

Allmän information

Med iPlan RT Dose kan behandlingsplanens konfigurationer sparas som en mall. Detta gör det
möjligt att tillämpa samma konfigurationer på andra behandlingsfall.

Applikationsscenarier

Du behandlar många patienter med samma typ av lesion: Du har redan upprättat ett protokoll eller
en ”bästa metod” för behandling av denna särskilda typ av lesion (t.ex. fem konforma strålar från
en särskild riktning eller en särskild inställning för konform båge). Du kan därefter påskynda
definitionen av behandlingsplanen genom att ha denna planeringsinställning tillgänglig som en
mall.
Om du utför IMRT-behandlingar har du antagligen definierat restriktioner eller objekt för särskilda
OAR-objekt, vilket resulterar i en särskild kurva i DVH. Du kan därefter göra dessa beslut
tillgängliga som restriktionsmallar och således ha dem tillgängliga i dialogrutan Prescription för
att enkelt kunna tillämpa dem på dessa objekt.

Arbeta med mallar
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8.9.1 Spara behandlingsplanens mallar

Spara en behandlingsplansmall

Då en behandlingsplan (inklusive ordination och inställning för stråle eller båge) har slutförts kan
denna behandlingsplan sparas som en mall för senare behandlingar.
Den resulterande mallen finns sedan tillgänglig som val under skapande av behandlingsplan (se
s. 160).

Hur du aktiverar mallfunktionen

Steg

1.

Högerklicka på planens namn i funktionsfältet för att aktivera mallfunktionen.

2.

I snabbmenyn väljer du Save as plan template ... för att öppna dialogrutan Save.

3. Definiera ett namn för den nya mallen i motsvarande fält.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: om detta alternativ väljs sparas
den inställning för stråle och båge som definierats i aktuell behandlingsplan i en enskild
mall som sedan kan väljas under skapande av behandlingsgrupp (se s. 182).
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Steg

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: om detta alternativ väljs sparas
restriktionerna som definierats i aktuell behandlingsplan i en enskild mall som sedan kan
väljas under definiering av ordination (se s. 164).

6. Klicka på Save för att skapa valda mallar.

Information som lagras i mallen

Komponent Funktion

Behandlingsgrupp

• Maskininställning, dvs. linjäracceleratorns tillverkare och modell,
typ av kollimator samt energi.

• Det PTV-objekt där den valda behandlingsgruppens isocenterkoor-
dinat är positionerad.

• PTV-objekt som tilldelats behandlingsgruppen (se s. 179).
• Inställningen för stråle eller båge som den definierats i en mall för

strålinställning (se s. 302).

Information om ordination
(t.ex. PTV eller OAR)

• De objekttyper som tilldelats objekten (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• DVH-restriktioner (se s. 300).
• Den absoluta dosen per fraktion samt antalet fraktioner som ordi-

nerats för varje PTV och boostobjekt.
Endast dessa poster läses in från en mall om kryssrutan Load pre-
scription only markeras under planskapande (se s. 161).

Använda en behandlingsplansmall

Om en planmall tillämpas på behandlingsplanen söker programvaran i behandlingsplanen för att
se om den innehåller de objekt som refereras av mallen.
• iPlan RT söker först efter objektets namn.
• Om detta inte lyckas söker iPlan RT efter objekttyp.

Om de objektnamn eller objekttyper som finns i aktuell behandlingsplan inte matchar de som finns
i planmallen visas ett meddelande som tillfrågar dig om du ändå vill tillämpa mallen.
Beroende på vilken information som mallen försöker skapa för ett saknat objekt kan det hända att
mallapplikationen inte utförs på korrekt sätt (t.ex. mallen avser att positionera en
behandlingsgrupp i en PTV, men en PTV kan inte hittas).

Arbeta med mallar
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8.9.2 Hantera behandlingsplanens mallar

Allmän information

Då behandlingsplansmallar har skapats (se s. 297) kan de hanteras i en dialogruta avsedd för
detta.

Så här öppnar du dialogrutan ”Manage”

För att visa dialogrutan Manage för behandlingsplanens mallar:

Alternativ

Klicka på Manage … i dialogrutan Create Plan (se s. 160).

Välj behandlingsplanobjekt (RTPlan) som listas under fliken Functions och klicka på knappen
Manage som finns under Plan Templates.

Dialogrutan Manage

Figur 183 

Hur man hanterar behandlingsplaner

Steg

1. I listan Template markerar du den mall som ska tas bort eller redigeras.

2. Klicka på Remove för att radera den markerade mallen från listan.

3. Klicka på Apply för att ändra mallens namn.

4. Klicka på Refresh Index för att uppdatera listan över mallar om filer har kopierats till eller
raderats från mallkatalogen manuellt.

5. Klicka på Close för att avsluta dialogrutan Manage.

OBS: Om ogiltiga filer (t.ex. fel version eller format) upptäcks läggs inte dessa filer till i listan och
motsvarande felmeddelanden visas.
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8.9.3 Restriktionsmallar

Allmän information

I dialogrutan Prescription kan aktuella restriktionsinställningar sparas som en mall för senare
användning (se s. 177).
Det är även möjligt att spara separata restriktionsmallar när en behandlingsplansmall sparas (se
s. 297).
Dessa restriktionsmallar kan sedan väljas under definition av ordination (se s. 177).

Restriktionsmallar för PTV- och boostobjekt

Denna typ av mallar indikerar relativ dos och relativ volym för de tre restriktionspunkterna i DVH.
De indikerar även om en punkt har definierats som en restriktion. eller ett mål.

Figur 184 
När mallen tillämpas ställs restriktionspunkter in i enlighet med de förhållanden som lagrats i
mallen, oberoende av den absoluta dos som ordinerats för objektet och oberoende av den nya
PTV-volymen.
För en PTV sparas den relativa dosen och för OAR den absoluta dosen.

Arbeta med mallar
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Restriktionsmallar för övriga objekt

Figur 185 
Denna mall inkluderar guardian-värdet och en lista över restriktionspunkter enligt följande:
• Volymförhållandet och den absoluta dosen sparas för varje punkt.
• Även information som anger om punkten är en prioterad restriktion eller ett mål sparas.
• När mallen tillämpas ställs restriktionspunkter in i enlighet med de förhållanden som lagrats i

mallen, oberoende av objektets volym.
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8.9.4 Spara mallar för strålningsinställning

Allmän information

Mallar för inställning av stråle och båge kan tillämpas under inställning av behandlingsgruppen (s.
182).

Hur du aktiverar mallfunktionen

Steg

1.

Högerklicka på erforderlig behandlingsgrupp i funktionsfältet för att aktivera mallfunktio-
nen.

2.

I snabbmenyn väljer du Save as treatment template ... för att öppna dialogrutan Save.

3. Definiera Site, Name, och Comment i respektive fält.

4. Klicka på Save för att skapa en mall som innehåller information om den valda behand-
lingsgruppens strål- eller båginställningar.

OBS: Det är även möjligt att spara separata mallar för strål- och båginställningar när en
behandlingsplansmall sparas (se s. 297).
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Information som lagras i mallen

Mallen innehåller följande information för varje element (stråle eller båge):
• Namn på strålen eller bågen
• Bordsvinkel
• Viktning (endast för icke-IMRT-strålar)
• Marginal
• Kollimatordiameter (runda bågar)
• Kollimatorvinkel
• Gantryvinkel (gantryts start- och stoppvinklar för bågar)
• Överlagring (runda och konforma bågar)

OBS: Vinklar sparas i överensstämmelse med IEC 61217. Om denna mall tillämpas på en
maskinkonfiguration som använder en annan vinkelkonvention än den som användes för att
skapa mallen kan de visade värdena skilja sig. Dock förblir strålkällans faktiska position i rummet
densamma.
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8.9.5 Hantera mallar för strålningsinställning

Allmän information

Då planmallar för strålningsinställning har skapats (se s. 302), kan de hanteras i en dialogruta
avsedd för detta.

Komma åt dialogrutan Manage

För att visa dialogrutan Manage högerklickar du på en behandlingsgrupp i listan i fältet Functions
(se s. 191), och välj Manage treatment templates ...

Dialogrutan Manage

Figur 186 

Hur man hanterar mallar för strålningskonfiguration

Steg

1. I listan Template markerar du den mall som ska tas bort eller redigeras.

2. Klicka på Remove för att radera den markerade mallen från listan.

3. Klicka på Apply för att ändra mallens namn.

4. Klicka på Refresh Index för att uppdatera listan över mallar om filer har kopierats till eller
raderats från mallkatalogen manuellt.

5. Klicka på Close för att avsluta dialogrutan Manage.

OBS: Om ogiltiga filer (t.ex. fel version eller format) upptäcks läggs inte dessa filer till i listan och
motsvarande felmeddelanden visas.
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8.10 Visning av behandlingsplanens innehåll

Allmän information

I vissa planeringssteg finns en översikt över innehållet i aktuell behandlingsplan under en separat
flik, Plan Content.

Fliken Plan Content

Figur 187 

Layout

Fliken Plan Content är uppdelad i ett dataträd till vänster och fältet Properties till höger.

Att navigera dataträdet

Alternativ

För att expandera en del av dataträdet för att granska vilka patientdata det innehåller klickar du
på motsvarande ikon.

För att stänga en del av dataträdet klickar du på motsvarande ikon.

För att välja en post i dataträdet klickar du på den.
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Alternativ

Beroende på antal poster som visas finns en rullningslist till höger om dataträdet.

Dataträdets innehåll

Komponent Funktion

2D Image Sets Röntgenbilder som ingår i importerade patientdata.

Image Sets CT- och MR-bilder samt övriga 3D-bilder (t.ex. PET).

Objects Objekt som t.ex. segmenterade anatomiska strukturer och 3D-fibero-
bjekt.

Points of Interest Punkter av intresse definierade för behandlingsplanen.

RTPlan De behandlingsgrupper och behandlingselement som finns i behand-
lingsplanen finns under RTPlan.

Objektstatus

Ikonerna nedan används för att ange status för visningen:

Status

Om en post är aktiverad visas ikonen med ett öppet öga bredvid posten i dataträdet.

Om en post har avaktiverats visas ikonen med ett stängt öga bredvid posten i dataträ-
det.

Om dataträdet innehåller både aktiverade och inaktiverade poster visas en ikon med
ett halvslutet öga högst upp i dataträdet.

• Klicka på motsvarande ikon med ett öppet öga i dataträdet för att avaktivera en post så att den
inte visas i planeringsvyerna.

• Klicka på motsvarande ikon med ett stängt öga för att återaktivera objektet.

Visningsegenskaper

Området Properties innehåller följande extra information om den aktuella valda posten i
dataträdet:
• Där tillgängligt, en bildvy av vald post med ytterligare visningsfunktioner
• Detaljerad information som varierar beroende på vald post

Egenskaper för den aktuella valda posten kan visas genom att klicka på ikonen bredvid relevant
post i dataträdet:

Modifieringsegenskaper

För att ändra egenskaper för en post i planinnehållet, klickar du på ikonen bredvid den i
dataträdet:

Egenskaper Se

Bilduppsättning Sida 482

Objekt Sida 117

Visning av behandlingsplanens innehåll
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Egenskaper Se

Intressepunkt Sida 237

Plan (RTPlan) Sida 162

Behandlingsgrupp Sida 195

Behandlingselement Sida 198
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9 IMRT-OPTIMERING
9.1 Vad är IMRT?

Allmän information

Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) slår samman ett antal discipliner i en komplex behandling.
Syftet är att leverera intensitetsmodulerade (eller heterogena) fält till målvolymen. Dessa
intensiteter modifieras för att skapa en ackumulerad dosfördelning som uppfyller specificerade
mål. De intensitetsmodulerade strålarna består av många understrålar som skapats med en
flerbladskollimator (MLC).

Behandlingsplanering

Konventionell behandlingsplanering är en rak process där de strålar och den dostillförsel som
krävs fastställs av planeraren. Behandlingsplaneringsprogrammet beräknar sedan
dosfördelningen.
Med IMRT är det möjligt att utföra inverterad planering, dvs. att ställa in objekt i dosen för PTV och
riskorgan. Programvara beräknar sedan en optimerad plan för att uppfylla dessa mål. iPlan RT
Dose genererar fyra alternativa planer med olika viktningar för riskorgan (ingen, låg, medel, hög).

Behandling

Dosen kan ges antingen dynamiskt eller med hjälp av ”step-and-shoot”-metoden.
• Vid dynamisk tillförsel justeras kollimatorbladen automatiskt under behandlingen med hjälp av

”sliding window”-tekniken.
• Med ”step-and-shoot” används ett antal underfält för att tillföra erforderlig dos.

Eftersom dosen kan skräddarsys efter PTV-formen, vilket minimerar strålning till omgivande
vävnad och riskorgan, lämpar sig IMRT särskilt väl för mål som ligger nära eller som omger
kritiska organ.

Använda mål

IMRT tar endast hänsyn till dosvolymrestriktioner av objekt som har PTV, Boost eller Organ at
Risk (OAR) status. Boostobjektet är en del av en PTV, men tar emot mer dos än omgivande PTV-
vävnad.
All MLC-formning utförs under definitionen av strålinställningar. Alla fältformer optimeras i enlighet
med den PTV (CIAO) som använder de definierade marginaler.

Säkerhetsanmärkningar

Vid inverterad planering är det inte möjligt att garantera att specificerade objekt och
restriktioner upprätthålls. Därför måste en slutlig verifiering utföras, inklusive alla
standardkontroller.

På grund av den intensitetsmodulerade strålterapins specifika natur är det absolut
nödvändigt med en extra kvalitetssäkring, inklusive verifiering av optimering och resultat
av bladsekvensering, samt patientspecifika åtgärder och dosverifieringar.
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Modifieringar efter IMRT-optimering

Du kan utföra optimering på individuell IMRT eller på HybridArc-behandlingsgrupper, och sedan
återvända till steget Treatment Planning för att lägga till nya grupper.

Rekommenderade förberedelser inför eventuell IMRT-optimering

• Verifiera att MLC:ns fältform täcker hela PTV. Om nödvändigt, måste MLC roteras på sådant
sätt att hela PTV täcks tillräckligt av MLC.

• Välj en lämplig PTV-marginal. IMRT-algoritmen försöker uppfylla målen av de olika objekten så
exakt som möjligt, men optimerar inte för det bästa utförbara konformitetsindexet av PTV.
- Om PTV-marginalen är för stor, då är CIAO-fältet för stort och för mycket volym kan

bestrålas med en hög dos, vilket leder till ett högt konformitetsindex. IMRT-algoritmen
optimerar strålens fluens på dess öppna CIAO-fält, vilket är den form som visas innan en
IMRT-stråle optimeras.

- Om PTV-marginalen väljs för litet, då överlappar strålpenumbran av CIAO-fältet med
områden av PTV. I sådant fall kanske IMRT-algoritmen måste kompensera den otillräckliga
fältstorleken genom att använda heta små strålar vid fältkanterna, som också leder till
onödiga extra höga dosområden och till ett högt konformitetsindex.

OBS: Om den använda PTV-marginalen är utanför det rekommenderade området visas ett
infomeddelande i informationsavsnittet i dialogrutan IMRT Parameters.
 

IMRT-arbetsflöde

Steg

1.

Välj behandlingsgruppen som ska optimeras genom att välja den i funktionsfältet och hö-
gerklicka musen att visa kontextmenyn. Aktivera alternativet Selected for IMRT Optimi-
zation.
• Behandlingsgrupper som redan har optimerats markeras med ett kryss ①.
• Behandlingsgruppen som ska optimeras markeras med en pil ②.

①

②

2. Klicka på Next för att gå vidare till steget Dose Optimization. En dialogruta visas som
visar vilka grupper som finns till hands för optimering.

3. Ställ in parametrarna som beskrivs på s. 311.

4. Utför optimering på de valda grupperna enligt beskrivning på s. 319.

5.

Återvänd till steg Treatment Planning där du kan:
• Lägga till ny grupper
• Åternormalisera
• Återoptimera med hjälp av ändrade mål
• Utför ytterligare alternativ

Vad är IMRT?
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9.2 Inställning av IMRT-parametrar
9.2.1 Dialogrutan IMRT Parameters - huvudinställningar

Allmän information

När planeringssteget Dose Optimization påbörjas visas en rad dialogrutor där du kan optimera
dosfördelningen för IMRT-behandlingsgrupper som definierats i behandlingsplanen.
Samtliga algoritmer under dosoptimering kan utföras samtidigt på multiprocessordatorer. Detta
möjliggör flexibel modifiering av inmatningsparametrarna, särskilt under optimeringar vid
inverterad planering.

Dialogrutan IMRT Parameters

Figur 188 

Beräkningsrutnät

Det är viktigt med en fin inställning för Calculation Grid för att få en dosfördelning som är
tillräckligt exakt för indikationen.

Komponent Funktion

PTV Dose Grid Size
Ställer in rutnätstorleken för PTVs som är inkluderade i optimeringen.
PTV-rutnätstorleken måste vara mindre än eller lika med beamlet-
storleken.

OAR Dose Grid Size
Ställer in rutnätstorleken för OARs som är inkluderade i optimering-
en. OAR-rutnätstorleken är större än eller lika med PTV-rutnätstorle-
ken.

Finer for Small Objects 

Aktivera denna så att standardrutnätstorleken anpassas i överens-
stämmelse med volymen av det valda objektet. Detta är särskilt an-
vändbart för små objekt.
Valda objekt visas i listan under kryssrutan Finer for Small Objects
där den faktiska rutnätstorlek som används för varje objekt anges i
varje fall.
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Om exakta beräkningar för en liten PTV och ungefärliga beräkningar för OAR är nödvändiga kan
det för kraniella program vara användbart att ställa in PTV Dose Grid Size på 2,0 mm och OAR
Dose Grid Size på 2,0 mm. Standardstorleken för rutnätet ställs in på den rutnätstorlek som
definierats i RT-planegenskaperna.

Advanced Settings

Ytterligare beräkningsinställningar kan redigeras i en separat dialogruta (ses. 315).
Klicka på Advanced Settings för att komma åt dessa inställningar.

Antal beamlets (små strålar)

Figur 189 
När planeringssteget Dose Optimization påbörjas beräknar systemet rutnätsinformationen för
varje objekt. Tills denna beräkning har slutförts visas n/a (not applicable, ej tillämpligt) i området
Information. Antalet små strålar och ytterligare information som t.ex. användning av delade fält,
kombinerade blad, och suboptimerade PTV-marginal visas vid behov.
Urvalet av extremt fina rutnät begränsas av tillgängligt minne och hastigheten hos den dator som
används. Det finns dock även algoritmiska begränsningar eftersom det inte går att definiera en
PTV-rutnätstorlek som är större än två gånger den valda MLC:ns minsta bladtjocklek.
Om PTV-rutnätstorleken är större än bladtjockleken kombineras två blad. Detta visas i
informationsfältet.

Säkerhetsanmärkningar

Om storlekarna för beräkningsrutnät ställs in på extrema värden som kräver stora mängder
minnen kan detta resultera i ett instabilt system.

Specifika inställningar för linjäraccelerator

Fältet Linac Specific Settings innehåller en lista över tillgängliga acceleratorprofiler. Om det bara
finns en enhet väljs denna som standard.

Figur 190 

Komponent Funktion

Dose Rate Välj den föredragna dosraten för bladsekvensering för den aktuella
behandlingsgruppen.

Inställning av IMRT-parametrar
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Komponent Funktion

Beamlet Size max.

Definiera X-dimensionen av de små strålarna som används. Syste-
met garanterar att endast små strålar som är mindre än eller lika sto-
ra som det inställda värdet används. Samtliga X-dimensioner anpas-
sas för att bästa passa den konforma formen. Varje liten stråles Y-di-
mension ställs automatiskt in efter bladtjockleken. Se Figur 191.
Brainlab rekommenderar att den maximala storleken för små strålar
justeras till ett värde som inte är för litet i förhållande till storleken för
beräkningsrutnätet. En minskning av storleken till lägre värden leder
inte nödvändigtvis till ytterligare kvalitetsförbättring av den övergri-
pande planen.
Mycket låga värden kan försämra resultatet för att enskilda små strå-
lar inte bidrar med dos till någon beräkningsrutnätspunkt och därför
är ingen användbar optimering möjlig för dem.

Align Beamlets

När denna kryssruta aktiveras, överensstämmer alla beamlet-storle-
kar med värdena som har specificerats under Beamlet Size max.
De har alla samma X-dimension och de justeras på ett sätt så att en
beamlet-gräns garanteras att vara på isocenter(noll)-positionen.
Denna funktion är betydelsefull för MLC:er med hårdvarubegräns-
ningar för överrörelser och interdigitering.
Se s. 331.

No. of Overlap Beamlets Överlappande små strålar är endast nödvändigt för delade fält.

Dynamic/Step-and-Shoot
Välj antingen dynamisk eller step-and-shoot. (Se beskrivningen i s.
309). Tillgängligheten till IMRT och i synnerhet dynamisk IMRT beror
på respektive hårdvarukonfiguration.

Segments
Definiera antalet segment för dynamisk eller step-and-shoot. Till-
gängligheten till IMRT och i synnerhet dynamisk IMRT beror på re-
spektive hårdvarukonfiguration.

Use Tongue and Groove
Optimization

Aktivera denna kryssruta för att tillhandahålla lämplig bladsynkroni-
sering för att optimera segmentstorleken med öppnandet av närbe-
lägna bladpar.
Brainlab rekommenderar att du aktiverar detta alternativ, eftersom
signifikanta skillnader mellan utstrålningar med, och utan optimering-
en har fastställts.
Se s. 330.

Dimensioner för små strålar

Figur 191 
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Säkerhetsanmärkningar

Behovet av ”Tongue and Groove”-optimering ska fastställas under verifieringsprocessen
för att förhindra underdosering i PTV.

Det är tekniskt sett inte alltid möjligt att flytta stängda bladpar bakom primärkollimatorer.
Användaren måste dubbelkontrollera om de stängda bladparen har positionerats bakom
primärkollimatorerna. Om så inte är fallet måste användaren använda sitt eget omdöme för
att avgöra om det resulterande dosläckaget är acceptabelt.

Inställning av IMRT-parametrar
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9.2.2 Dialogrutan IMRT Parameters - avancerade inställningar

Så här konfigurerar du avancerade inställningar

Klicka på Advanced Settings i dialogrutan IMRT Parameters för att visa följande dialogruta:

Figur 192 

Restriktioner för normal vävnad

Om du aktiverar kryssrutan Use Normal Tissue Restriction kan du redigera två marginaler för att
skapa ett virtuellt objekt runt samtliga PTV.

①

②

Figur 193 

Komponent Funktion

Dosrutnätsstorlek för nor-
mal vävnad

Define the grid size used for the calculations. Standardvärdet är dub-
belt så stort som rutnätstorleken för PTV. Det måste vara minst lika
stort som OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Du kan definiera ett område (i millimeter) kring varje PTV som inte är
begränsat (①). Detta område kan ta emot en högre dos för att möj-
liggöra en dosminskning nära PTV-kanten.

Margin around PTV with
Restriction

Du kan definiera en areal kring den PTV som behandlas som ett ris-
korgan (②).
Aktivera kryssrutan Use Outer Contour för att förbise området som
definierats i Margin around PTV with restriction. I detta fall an-
vänds all vävnad innanför den definierade ytterkonturen.

IMRT-OPTIMERING
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Sharp Edge Smoothing

Använd skjutreglaget Filter Parameter i fältet Sharp Edge Smoothing för att definiera värdet för
fluensvariansen.
Värdet Filter Parameter är en mycket viktig inmatning för optimeringen. Ju högre värde, desto
jämnare fluensvarians längs de små strålar som skapats av ett bladpar. Valbara värden varierar
från 1 till 5 %. Hela området är användbart om det tillämpas försiktigt. I vissa fall kan dock ett högt
värde ge ett oönskat resultat. För en mer detaljerad förklaring av denna parameter, se (s. 328).

Figur 194 

Hot Beamlet Restriction

I fältet Hot Beamlet Restriction kan högsta procentandel ”hot beam”-restriktion definieras.
Om resultatet visar ett antal ”hot beams” (t.ex. om dosen i ingångsområdet är särskilt hög) kan
detta heta beteende begränsas under optimeringen. I början av processen beräknar systemet den
mängd MU som krävs för en jämförbar behandling med konformt fält. Den parameter som ska
ställas in här fastställer med vilken procent det MU-resultat som kommer från IMRT-beräkningen
tillåts vara högre än MU-resultatet för standardbehandling med konform stråle. Extremt låga
värden kan vara svåra att uppfylla och kan leda till otillfredsställande resultat.

Figur 195 
I området Hot Beamlet Restriction kan rotationsrutan IMRT MU Result above Conformal Beam
MU w/o IMRT användas för att öka eller minska maximal procentandel ”hot beam”-restriktion.
• Motsvarande information om små strålar visas under fliken Dual Mix under planoptimering (se

s. 319).
• För att minska den maximala vikten för små strålar använder du parametern Hot Beamlet

Restriction istället för restriktionen för normal vävnad. En minskning av heta små strålar
uppfylls bäst med denna restriktion. Den är att föredra och kräver en kortare beräkningstid än
för att expandera en PTV med en restriktionsmarginal.

Inställning av IMRT-parametrar
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9.2.3 Dialogrutan IMRT Prescription

Allmän information

Då inställningarna har slutförts i dialogrutan IMRT Parameters och du klickar på Next visas
dialogrutan IMRT Prescription.
I dialogrutan IMRT Prescription kan ordinationsparametrar definieras och om nödvändigt
modifieras. Du kan till exempel definiera Dos-volymmål för varje segmenterat PTV, OAR eller
Boost objekt som ska inkluderas i IMRT-dosoptimering.

PTV-ordination

Figur 196 
Inställningarna i denna dialogruta beskrivs i s. 164.

OAR-ordination

Figur 197 
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Förutom OAR-målen kan du även tilldela en extra Overlap Guardian om PTV överlappar med en
OAR.

Inställning av IMRT-parametrar
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9.3 Utföra optimering

Allmän information

I planeringsområdet på skärmen Dose Optimization finns flikarna Dual Reconst, Dual Mix,
Dose Overlay och Plan Content.

Säkerhetsanmärkningar

Om en behandlingsplan (t.ex. voxelobjekt) ändras efter att den har optimerats för IMRT kan
detta ändra den initiala kvaliteten på IMRT-resultatet. Därför rekommenderas förnyad
optimering.

Innan IMRT-optimering utförs måste inställningarna för primärkollimatorn i strålvyn
verifieras för att säkerställa att PTV inte täcks av någon av primärkollimatorerna.
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9.3.1 Fliken Dual Mix

Optimeringsplaner

Brainlabs koncept med IMRT skiljer sig från standard genom att erbjuda möjligheten att jämföra
ett antal olika planer innan det bästa väljs. Fyra alternativa planer skapas, som du kan jämföra i
planeringsvyerna:

Plan Viktning för riskorganer

OAR High Hög

OAR Medium Medium

OAR Low Låg

PTV Only Ingen

Fliken Dual Mix - huvudskärm

①

②

③

Figur 198 

Nr Komponent

① Bildsnitt

② Fluenskartor

③ Dos-volymhistogram

Jämför planer

Använd skjutreglagen Comparison och Selection för att jämföra planer:

Skjutreglage Förklaring

Comparison En fluenskarta, ett snitt och DVHs för den valda planen visas på den vänstra si-
dan av skärmen.

Utföra optimering
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Skjutreglage Förklaring

Selection En fluenskarta, ett snitt och DVHs för den valda planen visas på den högra si-
dan av skärmen.

Dosfördelning

Du kan se dosdistribution för varje valt plan i snittvyn genom att klicka på knappen Show Dose.
Se s. 215.
Använd funktionerna Zoom In/Out för att ändra zoomfaktorn för snittvyn. Det har inte centrerats
om.

Hur man visar en fluenskarta för varje stråle

Använd skjutreglaget Status Display i Functions fältet för att växla statusvisningen för att visa
fluenskartor för varje stråle.

Fluenskartor

En fluenskarta visas för varje vald plan.
Kartorna uppdateras kontinuerligt under optimeringen och visar den faktiska fluensfördelningen.
Även antal upprepningar och beräknade MU-värden per fält visas.
I fluenskartor är de mörkare områdena de som tar emot den högsta strålintensiteten. Områden
där strålintensiteten är lägre har en ljusare färg. Det omgivande området är inte heller helt vitt på
grund av MLC-överföring.
Använd funktionerna Zoom In/Out för att ändra zoomfaktorn för rekonstruktionsvisningarna.
Tillsammans med samtidig positionering av korset i vyerna (klicka med vänster musknapp nära
korset och dra det till destinationen) är en mer exakt visning av kritiska områden möjlig.

DVH

Du kan visa en DVH för varje OAR, PTV och Boost-objekt för varje vald plan:

Steg

För att visa DVH för ett objekt, väljer du den i listan under Status Display.

Exakta DVH-värden visas i de två dos-volymhistogrammen längst ned i vyn under fliken Dual Mix
när framåtberäkningen har slutförts. För att visa dessa, flyttar du musen in i den motsvarande
grafiska återgivnningen av DVH.
Funktionen liknar den som finns i det dos-volymhistogram som aktiveras med knappen Open
DVH Dialog i verktygsfältet. Se s. 221 för ytterligare information.
DVH-framställningarna uppdateras regelbundet i enlighet med det aktuella resultatet. Efter att en
plan har slutförts visas den resulterande dosfördelningen.

Optimeringens initiala resultat bör inte användas för slutlig planjämförelse och beslut.
Istället ska resultaten från framåtberäkningen användas.

Så här väljer man ett resultat

Välj ett resultat (OAR High, OAR Medium, OAR low och PTV only) från den nedrullningsbara
listan i fältet Select Result efter slutförd optimering.
Verifiera att MLC:ns fältform täcker hela PTV. Verifiera även att vald MLC är lämplig för denna
PTV, dvs. att storleken på MLC:ns fältform är tillräcklig för att inkludera denna PTV och att
storleken på bladen passar PTV-formen. Verifiera kollimatorrotationen och, om delade fält
används, att hela PTV täcks av de närliggande delade fälten. Om den konturerade PTV inte
passar in i MLC-öppningen kommer programmet att försöka uppfylla ordinationen genom att
beräkna orimligt höga monitorenheter.
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Inställningarna för isodos kan visas för verifiering genom att klicka på knappen Show Dose.
Visningen av IMRT-isodos är identisk med den i vyerna vid standardbehandling (se s. 215).

Aktuell beräkning

I fältet Current Calculation:

Alternativ Förklaring

Accept Du kan bekräfta och spara optimeringen under beräkningen för att sedan fortsätta
till nästa optimering. Denna knapp är bara tillgänglig medan beräkningen körs.

Pause Du kan avvisa optimeringen under beräkningen, radera den och sedan fortsätta
till nästa optimering. Denna knapp är bara tillgänglig medan beräkningen körs.

Finish
Om resultatet är tillfredsställande kan du klicka för att slutföra optimeringen under
beräkning, utan att fortsätta till nästa optimering. Denna knapp är bara tillgänglig
medan beräkningen körs.

Remove Då optimeringen har slutförts visas en knapp som gör det möjligt att radera resul-
tat som inte behövs.

IMRT-planer med ofullständig optimering ska inte användas för behandling.

Funktionerna Accept och Pause är inte tillämpliga för PTV only-optimering eftersom ett
fullständigt resultat krävs som inmatning för övriga optimeringar.

Ordinationsfält

Komponent Funktion

Change Objectives

Du kan öppna dialogrutan IMRT Prescription (se s. 317) och ändra den
ordination som ska användas för IMRT-dosoptimering. Klicka på OK för
att endast optimera relevanta resultat. Överhoppade eller borttagna re-
sultat modifieras inte.

Restart Du kan starta om hela optimeringsberäkningen, inklusive ändring av rut-
nätstorlek osv.

Framåtberäkning

Under jämförelse av optimeringar utförs först optimering av inverterad planering följt av
framåtberäkning, för att tillhandahålla realistiska resultat.
Då den inverterade planeringen har slutförts körs bladsekvenseringsrutinen som skapar ytterst
exakta fluenskartor över de små strålarnas viktning. Fluenskartorna används för att beräkna
dosfördelningen med hjälp av Pencil Beam-dosalgoritmen. Detta ger en god approximation av det
sannolika resultatet och ska därför användas för planjämförelse och som utgångspunkt för
behandlingsplanering.
Framåtberäkningens status kan påvisas genom att granska dosfördelningarna. Dosvisningen är
jämförbar med den vanliga dosvisningen. Då all framåtplanering har slutförts kan de olika
resultaten jämföras med hjälp av flikarna Dual Reconst, Dual Mix och Dose Overlay.

Utföra optimering
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9.3.2 Dosöverlagring

Fliken Dose Overlay

Figur 199 
Fliken Dose Overlay tillhandahåller tre vyer som visar den aktuella snittuppsättningen, och ett
dos-volymhistodiagram av volymen och dosprocenttalen för valt resultat/objekt.
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9.3.3 Dubbel rekonstruktion

Fliken Dual Reconst

Fliken Dual Reconst visar snittvyer över varje vald orientering och varje valt resultat.

Figur 200 

Jämför planer

Använd skjutreglagen Comparison och Selection för att jämföra planer:

Skjutreglage Förklaring

Comparison Tre snittvyer för den valda planen visas på den vänstra sidan av skärmen.

Selection Tre snittvyer för den valda planen visas på den högra sidan av skärmen.

Vyalternativ

Knappar finns till hands längst upp till vänster i varje bild,
• Full Screen för att visa snittet helskärmsläge.
• Open DVH Dialog för att visa DVH för objekten. I motsats till listan över objekt som visas på

huvudskärmen visas DVH-dialogrutan alla objekt, så att du kan kontrollera DVH:n för objekt
som är inte längre utgör en direkt del av IMRT-processen.

Så här jämför du dosfördelningen

Steg

1. Klicka på valfri knapp för dosvisning för att granska dosfördelningen i varje snitt.

2. Välj ett resultat med skjutreglagen Comparison och Selection för att granska ändringar i
dosfördelning mellan olika resultat.

3. Efter att en plan har valts i nedrullningslistan kan den användas för ytterligare steg.

4. Då dosoptimeringen är helt tillfredsställande går du till uppgiften Treatment Planning för
att om nödvändigt utföra MU-justeringar (se s. 153).

Utföra optimering
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Då behandlingsplanen har slutförts kan alla tillfälliga IMRT-cachefiler raderas manuellt från
mappen för temporära filer i Windows Explorer (Utforskaren), eftersom all
planeringsinformation sparas i behandlingsplanen. Dessa cachefiler kan raderas då deras
enda syfte är att påskynda optimeringsprocessen. Cachefiler som inte används tas
automatiskt bort av programvaran efter en standardperiod på två veckor.

Beroende på integrationen mellan behandlingssystem, ”record & verify”-systemet och
linjäracceleratorn kan ett inställningsljusfält exporteras som första segment i varje IMRT-
bladsekvens. Detta gör det möjligt att verifiera MLC-bladsekvensens korrelation med
strålvinklar och MU-inställningar. Detta inställningsljusfält kan ge en högre mängd dos än
förväntat på grund av begränsningar i kontrollsystemet för tillförsel.
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9.4 IMRT-algoritm

Allmän information

I motsats till behandling med konform stråle använder intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT)
strålar med icke-enhetliga intensitetsfördelningar. Intensitetsfördelningarna beräknas med en
algoritm för inverterad planering och optimeras på ett sådant sätt att de uppfyller målvolymens
och riskorganens optimeringsmål så exakt som möjligt. Modulering av strålarna uppnås genom att
beräkna en sekvens för de rörliga bladen av en flerbladskollimator.

Algoritminformation

De algoritmer som används för IMRT-lösningen i iPlan RT Dose kan delas in i flera undergrupper:
• Förberäkningar (beräkningar av objekt och små strålar, se s. 327)
• Optimering av inverterad planering (med flera resultat, se s. 328)
• Bladsekvensering (används under och efter optimering, se s. 330)
• Framåtberäkning (se s. 332)

Pencil Beam-algoritmen används för att beräkna slutlig dos för de intensitetsmodulerade strålar
som levereras av flerbladskollimatorn. För varje stråle summeras den tvådimensionella
intensitetsprofilen eller fluenskartan från de små segmenten medan bladläckage och bladdynamik
tas med i beräkningen om nödvändigt.
IMRT-algoritmen tar hänsyn till de redan tillgängliga dosdistributionerna av andra
behandlingsgrupper eller importerade dosvolymer och optimerar IMRT-strålarna för att uppfylla
restriktionerna av de olika objekten så exakt som möjligt.
Varje strålfluenskarta φ0 slås sedan ihop med Pencil Beam-kärnorna och IDDs beräknas.
Beräkningen av den totala dosen från alla strålar är analog med behandlingen med konform stråle
där modifierade inhomogena fluenskartor används. 

Exempel på fluenskarta

Exemplet är med PTV-kontur och bladpositioner:

Figur 201 
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9.4.1 Förberäkningar

Voxelförhållanden

①

②
③

④

Figur 202 

Nr Komponent

① Normal vävnad

② OAR

③ PTV

④ Boost

Voxelförhållande för alla voxlar innanför ytterkonturen:
• Alla voxlar i boost är boostvoxlar
• Alla voxlar i PTV minus boost är PTV-voxlar
• Alla voxlar i OAR är OAR-voxlar
• Alla voxlar i ett överlappande område med PTV och OAR hanteras beroende på guardian-

inställningarna för OAR-överlappning (se s. 317)
• Alla voxlar i områden med normal vävnad är normala vävnadsvoxlar

Se Wu 2000, avsnitt G + H för ytterligare information.

Förberäkning av små strålar

Beräkning av små strålar sker enligt följande:
• Beräkna lämplig form för varje fält runt motsvarande PTV med hjälp av den specificerade

marginalen. Ingen OAR-information används.
• Använd rutnätstorleken för små strålar för att dela upp formen i små strålar. Formen kan

expanderas på grund av avrundning (tak används).
• En initial dosinverkan beräknas för centrum av alla objektvoxlar och för alla inverterade CIAO,

för att användas till överföringskorrigering.
• En initial dosinverkan beräknas för centrum av alla objektvoxlar och för alla små strålar. Om

doseffekten är lägre än ett visst tröskelvärde övervägs den inte direkt för den inverterade
optimeringen.

Dosberäkningen för de enskilda små strålarna använder Pencil Beam-mätningar för CIAO:s
motsvarande kvadratfält. Detta är det bästa sättet att få en motsvarighet mellan inverterad- och
framåtberäkning.
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9.4.2 Optimering av inverterad planering

Allmän information

Verktyget för inverterad planering använder en kombination av maximum-likelihood metoden
(MLE, Maximum Likelihood Estimator) med dynamiskt föränderlig penalisering vilket resulterar i
algoritmen Dynamically Penalized Likelihood (DPL algorithm; Llacer 1997). En bayesisk
utjämningsrestriktion tillämpas även på målfunktionen.

Algoritm

Målfunktionen (i en ”log-likelihood”-form) för DPL-algoritmen fås enligt följande:
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Målet för optimeringsrutinen är att hitta vektorn för de små strålarnas fluens:

a aj( )=

för att maximera denna målfunktion. Dessa fluenser aj gånger påverkan Fij av stråle j på voxel i
summerad över alla strålar ger projektionen av fluenserna på dosdomänen ΣjFijaj.
Optimeringsrestriktionerna definierar de önskade dosvärdena di och si för varje voxel i PTV (D)
och den känsliga vävnaden (S; OAR), respektive.
Maximeringen utförs iterativt, som beskrivet i Llacer 1997. För denna process uppdateras
penaliseringsparametern βi, som definieras i OAR-området, under varje upprepning. Skillnaden
mellan de fyra optimeringsresultaten som iPlan RT erbjuder, finns i viktningen w av
penaliseringsparametern βi. Själva viktningen wi är produkten av tre andra viktningar:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Beroende på prioriteten av OARs i optimeringssteget (p = 0: ”OAR Low”, p = 1: ”OAR Med” och p
= 2: ”OAR High”) justeras viktningen med:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi beror också på den valda OAR-guardian för det specifika OAR-objektet med wguardian_i i
intervallet mellan 0 och 1. En OAR-guardian som är lika med 66 % motsvarar en guardian-viktning
lika med 0,66. Penaliseringen wi ökas ytterligare om OARs mål bedöms som prioriterad eller inte:
om prioriterad, är wpriority_i lika med 100. Annars är den lika med 1.
Det sista villkoret i denna ekvation är en sorts bayesisk straffunktion för filtrering (Llacer 1998).
Avvikelsen i den lilla strålens fluens j från fluensen hos de närliggande små strålarna Nj ger detta
penaliseringsvillkor. Påverkan av de närliggande små strålarna viktas med parametern λk.
Optimeringsresultatets allmänna jämnhet kan justeras med Filter Parameter för Sharp Edge
Smoothing (filterparameter för utjämning av skarpa kanter, se guiden för inverterad planering)
som representeras av α i formeln ovan.

Slutsats

Som framgår av denna formel, baseras flexibiliteten i resultaten mestadels på användningen av
en mycket specifik inställning för dosrestriktion. Faktum är att restriktionerna för varje voxel kan
modifieras dynamiskt före varje optimeringssteg. Denna metod gör det möjligt att använda valfri
typ av funktion för definition av restriktioner. I iPlan RT är restriktionsinställningen begränsad till
definitionen av ett antal prov med dos-volymkombinationer i ett DVH (optimiseringsmål).
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En mycket viktig fördel med denna optimeringsmetod är användningen av den beskrivna
bayesiska filtreringen under optimering (Llacer 1998). Utjämningen utförs endast i bladens
rörelseriktning med hjälp av förhållandet till närliggande små strålar.
För att minska risken för heta små strålar (mycket höga intensiteter) under optimering använder
processen en restriktion för heta strålar (hot beamlet restriction, övre gräns) som begränsar
algoritmen i tilldelningen av fluensvärden. Denna restriktion för heta små strålar står i förhållande
till motsvarande konformt fält, så därför tas djupet i vävnad med i beräkningen för varje stråle.
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9.4.3 Bladsekvensering

Allmän information

Bladsekvenseringen kan delas in i dessa delar:
• Bladrörelse för fluenstillförsel
• ”Tongue and Groove”-optimering
• Överföringsberäkning
• Medan man undviker interdigitering om det är nödvändigt

Bladrörelse

”Tongue and Groove” (TAG)-optimeringen synkroniserar starten av varje bladpars rörelser. Före
och efter behandling flyttas bladparen direkt bakom primärkollimatorerna.
• Standardrutinen utan TAG-optimering startar med alla bladpar samtidigt.
• Däremot beräknar TAG-optimeringen den perfekta startpunkten på ett sådant sätt att den

maximala angränsande fältstorleken per segment är öppen.

Tongue and groove-optimering

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 203 

Nr Komponent

① Bladpar

② Bladrörelseriktning

③ Grundläggande fluenskarta

④ Behandling utan ”tongue and groove”
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Nr Komponent

⑤ Behandling med ”tongue and groove”

⑥ Segment (MLC-bladens timing)

Förstå TAG-optimering

Resultatet av TAG-optimeringen används för att beräkna en total tillförsel för varje fält. Denna
tillförsel står i ett särskilt förhållande till den initiala tillförsel som representeras av varje fälts
maximala intensitet. Förhållandet integreras i processen med inverterad planering för att beräkna
korrekt överföringsdos och används för att ge en mer exakt framåtplanering.

Begränsningar

Beroende på det specifika behandlingssystemets möjligheter kan det hända att bladsekvenserna
inte exakt reproducerar den optimerade fluensfördelningen. Om MLC:n har
hårdvarubegränsningar, t.ex. saknar interdigitering, begränsade överrörelser eller statiska
bladmellanrum (t.ex. Siemens 3D-MLC och Elektas MLCi), kan det hända att formen på enskilda
segment inte blir som önskat. Dessa är hårdvarubegränsningar och kan därför inte övervinnas,
även om implementeringen av bladsekvenseraren innefattar särskilda optimeringar för MLC:er
utan interdigitering samt för statiska bladmellanrum (”flag pole”-optimering).
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9.4.4 Framåtberäkning

Grundläggande översikt

Framåtberäkningen baseras på bladsekvenseringen trots att Pencil Beam-algoritmen använder en
fluenskarta för detta ändamål. Den slutliga fluenskartan skapas med hjälp av en metod som bäst
simulerar den verkliga bladrörelsen, även för dynamiska bladsekvenser.
”Step-and-shoot”-metoden staplar de olika segmenten ovanpå varandra. Den dynamiska metoden
å andra sidan simulerar bladens linjära rörelse och ställer exakt in korrekt öppningsspann.
Dessa procedurer utförs på ett mycket fint rutnät och omvandlas slutligen till Pencil Beam-rutnätet
(kärnstorlek).
För den slutliga verifieringsberäkningen kan även Monte Carlo-algoritmen användas.
Ytterligare information om Pencil Beam-dos och Monte Carlo-algoritmer finns i den tekniska
referenshandboken för Brainlab-fysik.
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9.5 Öppningsoptimering
9.5.1 Översikt

Allmän information

Du kan utföra öppningsoptimering för HybridArc behandlingar. Den är nära relaterad till Intensity
Modulated Radiation Therapy (IMRT). Liksom i IMRT-behandlingen är målet att leverera en stråle
genom att modifiera strålformen över tid i överensstämmelse med specificerade motsatta
planeringsmål för PTV och riskorgan.
I motsats till IMRT modifieras strålintensiteten inte vid en fast gantryposition, däremot under en
bågrörelse. Öppningsoptimeringsalgoritmen beräknar optimerade planeringsformer för en
dynamisk konform båge för att uppfylla de specificerade målen.

Teknik

En behandling med dynamisk konform båge aktiverar bladanpassningar under bågrörelsen. Varje
dylik båge använder kontrollpunkter med 10°-steg gantryspridning, som specificerar en
planeringsform som är specifik för denna strålriktning. MLC-bladen anpassar sig till de olika
planeringsformerna med hänsyn till maskinspecifika restriktioner för MLC-bladrörelserna.
Öppningsoptimeringstekniken bestämmer nu sådana planeringsformer som uppfyller
fördefinierade IMRT-mål.
Öppningsoptimeringen liknar till optimeringen av flera co-planära IMRT-strålar: först optimeras
strålfluenser, och därefter förvandlas dessa fluenser till bladmönster. Under en
öppningsoptimering:
1. Strålformen av varje kontrollpunkt delas in i strålspecifika fluens-beamlets.
2. Optimeringsalgoritmen bestämmer, med hänsyn till alla andra kontrollpunkter, det optimala

fluensmönstret för varje kontrollpunkt för att uppfylla de önskade målen. I motsats till IMRT-
fluensmönster använder öppningsoptimeringensfluensen endast två fluens-beamletnivåer:
fullständig bestrålning, och ingen bestrålning alls. Detta diagram visar öppningsoptimeringens
fluensmönster av en kontrollpunkt.

Figur 204 
3. Kontrollpunktens resulterande fluensmönster används till att generera dess specifika

planeringsform.
4. MLC-bladen anpassar sig till de optimerade planeringsformerna med hänsyn till

maskinspecifika restriktioner för MLC-bladrörelserna.

Justering av öppningsoptimeringsparametrar

Optimeringsresultatet (OARs som skyddas med låg, mellan och hög prioritet) går att välja i
behandlingsgruppens kontextmeny.
Upplösningen av småstrålarna från bågen beror på den minsta tillgängliga PTV-volymen och
dosberäkningens justerade rutnätsstorlek (se s. 219).
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Optimeringsberäkningens inverterade rutnätstorlek för PTV och OAR ställs in till rutnätstorleken
som definieras i RTPlan-egenskaper (se s. 207).

Vid inverterad planering är det inte möjligt att garantera att specificerade objekt och
restriktioner upprätthålls. Därför måste en slutlig verifiering utföras, inklusive alla
standardkontroller.

Justering av de optimerade planeringsformer

Efter en HybridArc har optimerats för öppning eller IMRT är det fortfarande möjligt att ändra dess
planeringsform för att ytterligare finjustera den resulterande dosdistributionen.
OBS: För att återställa planeringsformen till dess ursprungliga ooptimerade form, måste du
återställa öppningsoptimeringsresultatet. Vid en öppningsoptimerad HybridArc, är det inte möjligt
att återställa några ytterligare manuella ändringar av planeringsformen till dess ursprungliga
optimerade planeringsform.
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10 VERIFIERINGSSTEG
10.1 Godkännande av plan

Allmän information

Då behandlingsplaneringen har slutförts måste behandlingsplanen:
• ha granskats av läkaren (se s. 352)
• ha verifierats av fysikern (se s. 356)

Detta säkerställer att endast fullständiga och noggrant granskade planer används för
patientbehandling. Om en godkänd plan läses in visas ett motsvarande meddelande.
Godkännandeproceduren markerar godkända planer med en tumme-upp symbol. Dessa planer
lagras som skrivskyddade filer och kan inte ändras. Detta garanterar att planen är i samma skick
som när den godkändes. Genom att endast behandla patienter med godkända planer är det
möjligt att spåra med vilken plan en patient behandlades och att planen är redo för behandlingen.
Det rekommenderas starkt att använda godkännandeproceduren.

Kvaliteten på inmatningsparametrarna är avgörande för att säkerställa lämplig kvalitet på
behandlingsplanen. Alla inmatningsparametrar, inklusive t.ex. dosmätningar, patientbilder,
definition av behandlingsvolymer, riskorgan och behandlingsplansinställning osv., måste
noggrant granskas före behandling. Behandlingsplanens kvalitet blir endast så hög som
kvaliteten på de inmatningsparametrar som används.

Tilldela rättigheter för godkännande

iPlan RT Dose använder Microsoft Authorization Manager (Auktoriseringshanterare) för att
definiera rättigheter för godkännande av behandlingsplaner för olika användarroller. De olika
användarrättigheterna kan konfigureras i enlighet med olika roller under systeminstallationen.
Kontakta er supportspecialist hos Brainlab om ni vill modifiera rollstrukturen eller ange nya
användarroller. Ytterligare information om Authorization Manager (Auktoriseringshanterare) finns i
motsvarande tekniska dokumentation från Microsoft.

Säkerhetsanvisningar

Godkänn alltid den slutliga planen innan export för att säkerställa att den inte oavsiktligen
modifieras. Exportera alltid planen till valt system (från tredje part eller ExacTrac) direkt
efter godkännande.

Om du vill godkänna en andra plan för en patient ska godkännandet för befintliga planer
upphävas (se s. 364) eller så kan befintliga planer sparas under ett annat namn, eftersom
godkända planer är skrivskyddade. Var extra försiktig om den föregående planen redan har
exporterats, t.ex. till ett ”R&V”-system eller till en MLC-manöverstation. Det är även möjligt
att radera tidigare exporterade planer om de inte längre krävs för att förhindra att
patientbehandling sker med en gammal plan.

VERIFIERINGSSTEG
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10.2 Granskning av läkare

Allmän information

Steget Physician’s Review gör det möjligt för läkaren att granska de planerade objekten och dos-
volymförhållandet för varenda en.

iPlan RT Review

Physician’s Review kan även utföras utan att starta iPlan RT.
Du kan starta det fristående programmet iPlan RT Review från skrivbordet och använd det att
läsa in, granska och att godkänna en plan på samma sätt som det har beskrivits i detta avsnitt.

Huvudskärm

Figur 205 

Fliken POI

Punkter av intresse som definieras för behandlingsplanen (se s. 235) listas i fliken POI.

Fliken Functions

Alla planerade segmenterade objekt (se s. 111) listas i fliken Functions.

Typ av objekt Färg

PTV Grön

OAR-objekt för vilka restriktioner har definierats Blå

Annat Svart

Granskning av läkare
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Skapa ett dos-objekt

Du kan skapa ett dos-objekt genom att klicka på Create Dose Object... Se s. 273.

Så här granskar du objekt och dos-volymförhållanden

Steg

1. Välj fliken DVH/Reconstructions.

2.
Välj det objekt du vill verifiera i listan i fliken Functions.
Planeringsvyerna och DVH-scheman längst upp till vänster på skärmen uppdateras, vilket
gör det möjligt att granska objektet, och dess dos-volymförhållande.

3. Efter granskning måste behandlingsplanen godkännas med hjälp av knappen Plan Ap-
proval (Plangodkännande) som finns i funktionsfältet (se s. 354).

VERIFIERINGSSTEG

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 353



10.2.1 Läkarens godkännande

Så här aktiverar man godkännande

Klicka på Plan Approval i funktionsfältet.

Så här granskar man planens status

Om behandlingsplanen innehåller motsägelser visas dialogrutan Plan Status (se s. 286).

Steg

1. Granska eventuella fel och varningar, och korrigera behandlingsplanen där det behövs in-
nan du fortsätter.

2.

• Om du beslutar att inte ändra behandlingsplanen trycker du på OK i dialogrutan Plan
Status för att öppna dialogrutan Approval.

• För att modifiera behandlingsplanen trycker du på Cancel för att stänga dialogrutan
Plan Status. Då nödvändiga ändringar har gjorts i behandlingsplanen klickar du på
Plan Approval igen i funktionsfältet för att öppna dialogrutan Approval.

Dialogrutan Approval

Figur 206 

Så här godkänner man en plan

Steg

1.

I dialogrutan Approval måste två utnämnda användare (t.ex. konsulterande läkare) god-
känna behandlingsplanen. Det kan finnas en eller två godkännare, beroende på hur iPlan
RT Dose konfigurerades.
• I varje fält Authorized by anger du användarnamnet som används för att logga in på

planeringsstationen samt ett andra giltigt användarnamn (se s. 351).
• Ange ett motsvarande lösenord för varje användare.

2. Klicka på OK för att bekräfta godkännandet.

3. Du uppmanas nu att spara den godkända behandlingsplanen (se s. 52).

4. Då behandlingsplanen har sparats och godkänts visas ett motsvarande meddelande.

Granskning av läkare
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Så här återkallar du godkännandet av en plan

Om nödvändigt kan ett godkännande av behandling när som helst upphävas med hjälp av
knappen Revoke Approval i dialogrutan Approval (se s. 364).
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10.3 Verifiering av fysiker

Allmän information

Steget Physicist’s Verification gör det möjligt för en fysiker att verifiera behandlingsgrupperna
och element av behandlingsplanen.

Huvudskärm

Figur 207 

Planeringsvyernas innehåll

Förutom standardflikarna Overview, Slices, X-ray Images och Plan Content (se s. 44), finns
även följande extra flikar:
• Field Reconstruction (Fältrekonstruktioner) (se s. 357).
• Setup DRRs (se s. 359).

Fliken Functions

Alla planerade behandlingsgrupper (se s. 191) och behandlingselement (se s. 198) listas i fliken
Functions.
Varje behandlingselement visas nu med en bock som indikerar att det inte längre kan redigeras.

Verifiering av fysiker
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①
②

Figur 208 

Nr Komponent

① Behandlingsgrupp

② Behandlingselement

Hur man granskar behandlingsplanen

Steg

1.

Välj det objekt du vill verifiera i listan i fliken Functions. Den egenskapsinformation som
finns i funktionsfältet uppdateras på motsvarande sätt.
Granska informationen i fliken Field Reconstructions (se s. 357).
Granska Setup DRRs (se s. 359).

2. Efter granskning måste behandlingsplanen godkännas med hjälp av knappen Plan Ap-
proval som finns i funktionsfältet (se s. 362).

3. Det finns även flera exportfunktioner (se s. 369).

Fliken Field Reconstruction

Denna flik tillhandahåller information för elementet som har valts i fliken Functions.
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①

②

③

④

Figur 209 

Nr Komponent Funktion

① Fältvy En fältvy som har lagts ovanpå på ett CT-snitt. Se s. 250.

② Beam’s Eye-vy Se s. 258.

③ Djupvy Se s. 248.

④ DRR-vy Denna DRR är orienterad i samma riktning som CT-bilden i
fältvyn.

Verifiering av fysiker

358 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



10.3.1 Visning av DRRs

Allmän information

Beroende på de DRR-inställningar som valts under behandlingsplaneringen inkluderas även
inställnings-DRR i behandlingsutskriften (se s. 403), samt i de behandlingsdata som exporteras
via DICOM (se s. 377).

①

②③

Figur 210 

Nr Komponent

① PTV-objekt visas som konturer i varje DRR.

② Med hjälp av skjutreglaget kan justera kontrasten mellan ben och vävnad samtidigt för
alla DRRs.

③ Denna fönsterinställningsknapp ändrar endast fönsterinställningar för DRR (se s. 503).
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Så här ändrar du DRR-innehåll

För att välja informationen som ska inkluderas i överlagringsvyer av DRR:

Steg

1.

Välj behandlingsplanen i fältet Functions, och klicka på Properties (Egenskaper). Dialo-
grutan RTPlan Properties visas.

2.

Välj fliken DRR Overlays. Aktivera innehållet som du vill se i DRR. Det omfattar om du
vill visa gradnäts- och skalningsinformation:

Gradnätets verkliga skala kan vara på isocenternivå eller på avbildarnivå beroende på
konfigurationen i iPlan RT Dose och Physics Administration. När gradnätet används för
positionering måste du noggrant verifiera att skalan är inställd enligt
positioneringsproceduren.
Du kan också välja att DRR-informationen används i utskrifter (se s. 403) och i behandlingsdata
som exporteras via DICOM (se s. 377).

Verifiering av fysiker
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Så här ändrar du DRR-etiketter och vinklar

Steg

1.

Välj behandlingsgruppen i fältet Functions, och klicka på Properties. Dialogrutan Pro-
perties visas.

2.

Välj fliken DDRs. Du kan välja en stråle, ange ett namn, samt stativ- och bordsvinklar.

Imager definieras med verktyget Physics Administration.
För innehållet av DRR-överlappningarna, se s. 360.
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10.3.2 Godkännande av fysiker

Så här aktiverar man godkännande

Klicka på Plan Approval i funktionsfältet.

Så här granskar man planens status

Steg

1.
Om behandlingsplanen innehåller motsägelser visas dialogrutan Plan Status (se s. 286).
Fel och varningar måste särskilt granskas och behandlingsplanen måste vid behov korri-
geras innan du fortsätter.

2.

• Om du beslutar att inte ändra behandlingsplanen trycker du på OK i dialogrutan Plan
Status för att öppna dialogrutan Approval.

• För att modifiera behandlingsplanen trycker du på Cancel för att stänga dialogrutan
Plan Status. Då nödvändiga ändringar har gjorts i behandlingsplanen klickar du på
Plan Approval igen i funktionsfältet för att öppna dialogrutan Approval.

Dialogrutan Approval

Figur 211 

Så här godkänner man en plan

Steg

1.

I dialogrutan Approval måste två utnämnda användare godkänna behandlingsplanen.
Det kan finnas en eller två godkännare, beroende på hur iPlan RT Dose konfigurerades.
• I varje fält Authorized by anger du användarnamnet som används för att logga in på

planeringsstationen samt ett andra giltigt användarnamn (se s. 351).
• Ange ett motsvarande lösenord för varje användare.

2. Klicka på OK för att bekräfta godkännandet.

3. Du uppmanas nu att spara den godkända behandlingsplanen (se s. 52).

4. Då behandlingsplanen har sparats och godkänts visas ett motsvarande meddelande.
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Så här återkallar du godkännandet av en plan

Om nödvändigt kan ett godkännande av behandling när som helst upphävas med hjälp av
knappen Revoke Approval i dialogrutan Approval (se s. 364).
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10.4 Att återkalla ett godkännande av behandlingsplan
10.4.1 Att återkalla ett godkännande av plan

Allmän information

Då en behandlingsplan har godkänts är det möjligt att återkalla godkännandet, t.ex. om du vill
modifiera planen ytterligare.
Alla användare som är behöriga att godkänna behandlingsplanen kan återkalla ett befintligt
godkännande.

Dialogrutan Approval

Figur 212 

Att återkalla ett godkännande av plan

Steg

1. Klicka på Plan Approval i funktionsfältet.

2.
I dialogrutan Approval som nu visas är behörighetsfälten gråtonade.
Klicka på Revoke Approval för att återkalla godkännandet.

Att återkalla ett godkännande av behandlingsplan
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Steg

3.

I dialogrutan Authorization (Behörighet) anges det användarnamn och lösenord som an-
vänds för att logga in på planeringsstationen.
För att kunna ta bort godkännandestatus från en godkänd behandlingsplan måste du ha
tillämpliga åtkomsträttigheter.

4. Klicka på OK för att återkalla godkännandet för behandlingsplanen.
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11 SKAPA ARKIV
11.1 Skapa ett nytt arkiv

Hur man aktiverar arkivskapande

Klicka på New Archive (Nytt arkiv) i alternativområdet till höger på guidesidan Load Archives
som visas direkt vid start av programvaran (se s. 65).

Guidesidan New Archive

Figur 213 

Hur man väljer typ av arkiv

Steg

1. På guidesidan New Archive väljs erforderlig arkivtyp genom att klicka på motsvarande
namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att definiera erforderliga inställningar.

OBS: Endast aktiverade (licensierade) dataformattyper, t.ex. Brainlab-formatet, visas i listan på
sidan New Archive.
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11.1.1 Inställningar för det nya arkivet: Brainlab-format

Allmän information

Detta arkiv används för data i det avancerade Brainlab-formatet. Inställningarna som definieras i
detta steg kan senare justeras när som helst genom att klicka på knappen Settings på guidesidan
Load Archives.

Guidesidan Brainlab-format

Figur 214 

Hur man ställer in grundläggande Brainlab-inställningar

Steg

1. Ange ett lämpligt namn för arkivet i fältet Archive Name (Arkivnamn).

2.
• Ange sökvägen till patientdata manuellt i fältet Data path.
• Alternativt kan du navigera till relevant nätverk eller lokal sökväg med hjälp av knappen

Browse (Bläddra).

3. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

4. Klicka på OK för att återgå till guidesidan Load Archives där du kan läsa in erforderligt
arkiv enligt beskrivning på s. 65.

Skapa ett nytt arkiv
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12 EXPORT
12.1 Översikt export

Tillgängliga exportalternativ

iPlan RT Dose tillhandahåller följande exportalternativ:
• Dosexport (se s. 370)
• Exportera via DICOM och andra format (se s. 377)

Säkerhetsanvisningar

Exportalternativen gör det möjligt att modifiera patientens namn och/eller ID. Denna
funktion måste dock användas med yttersta försiktighet eftersom det kan leda till
förväxling mellan behandlingsplaner för olika patienter.

EXPORT
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12.2 Dosexport
12.2.1 Exportera dosinformation

Allmän information

Denna funktion gör det möjligt att exportera volumetrisk, planär eller linjär
dosdistributionsinformation till en fil.

Så här aktiverar du dosexport

Klicka på Dose i avsnittet Export i steget Physicist’s Verification. En dialogruta visas som
innehåller axiella, frontala och sagittala bildvyer och en motsvarande dosvisning.

Dialogrutan Dose Export

Figur 215 

Definiera exportdata

Komponent Funktion

Region selection

Du kan välja en region för vilken du vill exportera dosinformation. Det
kan göras med hjälp av:
• Volym
• Scanningsplan (axiell, koronal eller sagittal)
• Linjär riktning (vänster-höger LR, anterior-posterior AP, fot-huvud

FH)

Dosexport
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Komponent Funktion

Dose Range

Du kan definiera:
• Koordinater för att definiera dosdataintervallet som ska exporteras.

(L och R), (A och P), (F och H).
• En motsvarande Step storlek (i millimeter) för varje koordinatpar.

Bildram

Du kan definiera det dosdataintervall som ska exporteras genom att
placera muspekaren över den blå ramen i en av bildvyerna och ju-
stera ramen.

• Aktuellt isocenter (behandlingsgrupp) kan användas som referens
när dosintervallet definieras.

• Du kan även rulla genom tillgängliga snitt med musen för att lokali-
sera tillämpligt intresseområde.

Export filename
Du kan ange ett filnamn, t.ex. Dose_Export.txt.
Standardsökvägen är C:\Brainlab\Export\Dose\. Denna kan modifie-
ras med hjälp av funktionen Browse ...

Single Beam Export Se nedan.

Enkla eller flera filer

Alternativ

Markera Single Beam Export för att exportera en separat fil för varje planerad stråle eller båge.
• Varje exporterad fil indikerar den totala dosen som getts av relevant stråle eller båge för alla

fraktioner.
• Namnet på varje exporterad fil är filnamnet som angetts i Export filename lagt till namnet av

behandlingsgruppen och behandlingselementet i fråga.

Avmarkera Single Beam Export för att exportera den totala dosinformationen för hela planen till
en enskild fil.
• Den exporterade filen innehåller den totala dosfördelningen för hela planet för alla fraktioner

och omfattar även alla aktiva dosmatriskomponenter.
• Namnet på varje exporterad fil är filnamnet som angetts under Export filename.

Om exporterade filer

Samtliga exporterade filer börjar med samma rubrikinformation som beskriver programvarans
version, patienten, typ av behandling, stråldata osv.
Antal plan, rader och kolumner inkluderas, samt information om enheten för tabellinmatningarna.

EXPORT

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 371



Hur man utför exporten

Utför exporten genom att klicka på OK.

Dosexport
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12.2.2 Exportera fluensdosen

Allmän information

Du kan använda denna funktion för att exportera dosfördelningar för enskilda strålar (konform och
IMRT) som finns i behandlingsplanen.
Genom att använda ett homogent kubformigt fantom och stråla de enskilda fälten till film kan
dosfördelningen för varje stråle jämföras med uppmätta värden, t.ex. för att utföra kvalitetssäkring
av IMRT med enskild stråle.
För jämförelse inriktas strålarna ifråga vinkelrätt mot fantomytan.

Den exporterade dosen baseras på MU-värdet för en enskild fraktion och beräknas med
hjälp av Pencil Beam-algoritmen. Monte Carlo-algoritmen används inte i detta fall.

Så här aktiverar du Fluence Dose-export

Klicka på Fluence Dose i avsnittet Export i steget Physicist’s Verification.

Denna funktion är inte tillgänglig för bågbehandlingar. Som ett resultat kan endast
strålinformation exporteras för sammansatta planer som innehåller bågar och strålar.

Dialogrutan Fluence Dose

Figur 216 

Definiera exportdata

Komponent Funktion

Phantom Properties

Denna information används för att skapa en vävnadsmodell för det vat-
tenfantom som ska användas för dosberäkning.
Ange Electron Density av fantomet och fantomdimensionerna (AP, LR
och FH).
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Komponent Funktion

Isocentric Setup

I fältet Depth anges filmplanets geometriska djup (A-P-riktning) från fan-
tomytan. Detta plan definierar även isocenterplanet.
• I riktning LR och FH är isocentret lokaliserat i centrum av fantomet.
• Djupvärdet får inte vara större än det AP-värde som matats in i fanto-

megenskaperna.
Fältet SSD (source surface distance, källa-yta avstånd) anger avståndet
källa-isocenter (finns i maskinprofilen) minus det geometriska djupet.

Used Element MU

Om kryssrutan Use Element Single Fraction MU är markerad används
MU-värdena för de enskilda strålarna i planet för en enskild fraktion för att
beräkna dosfördelningarna.
Om denna kryssruta avmarkeras kan ett användardefinierat värde (> 0)
som ska tillämpas på alla strålar anges i fältet Element MU.

Export Parameters
Ange värdet för Grid Size som ska tillämpas på fluensdosexporten.
Definiera Number of Pixels i x- och y-riktning från isocenterpunkten. Det-
ta definierar det dataintervall som ska exporteras.

Hur man exporterar önskad data

Steg

1.
Fältet Filename visar exportmappen för fluensdata.
Du kan modifiera detta med funktionen Browse ... Standardsökvägen är C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Ange ett filnamn, t.ex. Fluence_Export.txt.
Samtliga exporterade filer börjar med rubrikinformation som beskriver programvarans ver-
sion, patienten, typ av behandling, stråldata osv.
Antal plan (lika många som antalet element), antal rader och antal kolumner inkluderas,
samt information om enheten för tabellinmatningarna.

3. Starta exporten genom att klicka på OK.
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12.3 Exportera via DICOM och andra format

Allmän information

Du kan använda Export Wizard för att exportera en godkänd behandlingsplan:
• Till ett DICOM-arkiv
• Till patientpositioneringssystem ExacTrac

Om planeringsinformation från iPlan RT, som behandlingspositioner exporteras direkt till,
och användas av patientpositioneringssystem (med antingen Export to ExacTrac eller
DICOM export), måste den tillhörande behandlingsplanen från iPlan RT användas för
behandlingen.

Dialogrutan Save Archives

När du klickar på Export Wizard i avsnittet Export av steget Physicist’s Verification visas
denna dialogruta.

Figur 217 

Typ av arkiv

Välj önskad arkivtyp:

Komponent Funktion

Välj denna ikon för att exportera positioneringsdata till ExacTrac-formatet.

Välj denna ikon (standardnamn: DICOM Export) för att exportera till den loka-
la hårddisken.

Välj denna ikon (standardnamn: DICOM Network Push) för att exportera till
ett externt PACS- eller ”record & verify”-system.
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OBS: Ytterligare exportarkiv (t.ex. för extra PACS-system) kan skapas enligt beskrivningen under
s. 393.
 

Skapa nya arkiv

För att skapa en ny mapp använder du de funktioner som finns i panelen till höger i dialogrutan.

Komponent Funktion

New Archive Gör det möjligt att specificera arkivtypen och inställningar för ett nytt arkiv.

Settings
Används för att definiera speciella inställningar för valt arkiv
• För DICOM arkivinställningar, se s. 393
• För ExacTrac arkivinställningar, se s. 390

Delete Raderar valda filer permanent. Systemet frågar alltid efter slutlig bekräftelse
innan några filer raderas (se Sida 60).

Logfile ... Visar en loggfil med kompletterande information om de steg som hittills ge-
nomförts (se Sida 72).

Att fortsätta med export

Klicka på Next för att fortsätta med dataexport.
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12.3.1 Export via DICOM

DICOM-överensstämmelse

iPlan RT Dose använder DICOM 3.0 Merge library som överföringsprotokoll till system från tredje
part. DICOM underlättar allmän interoperabilitet mellan olika leverantörers system. DICOM RT
(strålterapi) som används i iPlan RT Dose är den senaste delen av DICOM-objekt som används
för att hantera överföring av specifika digitalbilds-, grafiska- och icke-bilddata mellan två eller fler
system.
För mer information, se den senaste DICOM-överensstämmelsedeklarationen på
www.brainlab.com/dicom.
Den DICOM-konfiguration som utförs av Brainlab utgör inte på något sätt en garanti för att
interoperabiliteten alltid är korrekt. Användare måste verifiera att utrustningen är fullt funktionell
och skapar riktiga resultat.
Gör en noggrann granskning av strukturformer som importeras från eller exporteras till
planeringssystem från tredje part. Beroende på DICOM-standardens karaktär kan vissa strukturer
kanske modifieras under överföring eller ändras av misstag, på grund av olika tolkningar av
DICOM-standarden mellan olika TPS-försäljare.

Säkerhetsanvisningar

DICOM i sig självt garanterar inte interoperabilitet. Överensstämmelsedeklarationen
underlättar dock en första nivåns validering för interoperabilitet mellan olika program som
stöder samma DICOM-funktion. Överensstämmelsedeklarationen måste läsas och förstås i
kombination med DICOM-standarden.

I enlighet med IEC 62274 ”Safety of radiotherapy record and verify systems”, kapitel 6.6
”Data acceptance”, ska data om inställning av behandlingsmaskinen och övriga
patientbehandlingsdata endast finnas tillgängliga för användning vid behandling efter att
operatören har bekräftat att data har granskats efter riktighet och fullständighet.

Exporten måste verifieras genom att jämföra de behandlingsparametrar som skapats i
iPlan RT Dose (t.ex. som de visas på utskriften) med de som finns i
behandlingshanteringssystemet och manöverbordet för behandling.

Verifiering av utrustningen

I enlighet med IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy”, kapitel
11 ”Caution to Users”, måste köpare av onkologisk strålutrustning verifiera att
utrustningen kommunicerar med övrig utrustning på korrekt sätt och att den överför
information med hjälp av DICOM-protokoll och -definitioner med gott resultat.

Granskning och godkännande av data

En godkännandemekanism tillhandahålls som en förmån för att säkerställa att behandlingsdata
har granskats efter riktighet och fullständighet innan patientbehandling påbörjas (se s. 351).

I enlighet med IEC 62083 måste användaren verifiera att samtliga parametrar i
behandlingsplanen har godkänts innan den exporteras till ett system från tredje part.
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12.3.2 DICOM-export: Aktivering

Innan du börjar

Export via DICOM är endast möjlig efter att behandlingselementen (strålar eller bågar) har
definierats. För IMRT-strålar och Hybrid Arcs måste optimering utföras (se s. 309).
Behandlingsplanen måste även sparas (se s. 52) innan den kan exporteras via DICOM.
Även om DICOM-export är tekniskt möjlig för godkända och icke-godkända planer avbryts
exporten om exportplattformsfilen konfigureras för en m3 med full integration och planen inte
godkänns. I detta fall kräver programvaran godkännande av planen.

Säkerhetsanvisningar

Eftersom DICOM-exporten kan konfigureras att inte tömma exportmappen automatiskt
varje gång export utförs måste du vara särskilt uppmärksam för att undvika förväxling med
DICOM RT-behandlingsplaner som redan sparats i DICOM-exportmappen.

Om programvaran iPlan RT Dose har konfigurerats att automatiskt tömma exportmappen
varje gång export utförs får den förkonfigurerade exportkatalogen inte ändras utan
säkerställande att de nödvändiga filerna som finns i denna katalog har säkerhetskopierats
där nödvändigt.

Så här aktiverar du DICOM-export

Steg

1. Klicka på Export Wizard i avsnittet Export i steget Physicist’s Verification.

2.

Välj antingen:
• DICOM Export för att exportera till den lokala hårddisken
• DICOM Network Push för att exportera till ett externt PACS- eller ”record & verify”-sy-

stem

3. Klicka på Next.
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12.3.3 DICOM-export: Planstatus

Allmän information

Om behandlingsplanen inte har godkänts visas dialogrutan Plan Status (se s. 286). Fel och
varningar måste särskilt granskas och behandlingsplanen måste vid behov korrigeras innan du
fortsätter.

Planstatus

Figur 218 

Välja om man ska modifiera planen

Alternativ

Om du inte vill ändra behandlingsplanen trycker du på OK i dialogrutan Plan Status för att fort-
sätta till Object Selection (s. 380).

För att modifiera behandlingsplanen trycker du på Cancel för att stänga dialogrutan Plan Sta-
tus. Då nödvändiga modifieringar har gjorts i behandlingsplanen klickar du på Export Wizard
igen i funktionsfältet för att aktivera DICOM-export för den modifierade planen.
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12.3.4 DICOM-export: Val av objekt

Allmän information

Då exportarkiv har valts och innehållet i dialogrutan Plan Status har granskats där nödvändigt
kommer du till dialogrutan Object Selection.

Utföra exporten

I avsnittet Plan Details längst upp på skärmen finns olika slags information om
behandlingsplanen, inklusive patientens namn och det namn som tilldelats behandlingsplanen.
Denna kan redigeras om nödvändigt.
• En loggfil innehållande information om den aktuella DICOM-exporten kan öppnas med

Logfile... (se s. 72).
• Vilka övriga funktioner som finns tillgängliga i alternativområdet till höger i dialogrutan varierar

något beroende på vilken exportplattformsfil som valts för det aktuella arkivet (se s. 393.
Då de önskade inställningarna har gjorts, klickar du på Export för att utföra exporten. (se s. 388).

Ändringar i patientens namn och ID bör utföras med försiktighet. Användning av t.ex.
specialtecken kan resultera i oavsiktlig duplicering av patientfilen.

Felaktigt val av data som ska exporteras kan förbjuda eller fördröja patientbehandling och
odugliga objekt avmarkeras automatiskt.

Inställningar i plattformen för kliniska försök

När dataset exporteras via DICOM för användning vid kliniska prov exporteras de listade DICOM-
objektet som standard och kan inte avmarkeras.
Anonymisering utförs automatiskt under export i enlighet med RTOG-standarden.

Omsampling av bilddata

Under export av ett lokaliserat dataset kommer bildens pixeldata att samplas om baserat på
lokaliseringsinformationen för att hämta vinkelräta bilder. Detta gäller även för behandlingsplaner
där referensuppsättningen skiljer sig från justeringsuppsättningen. I detta fall kommer
referensuppsättningen att samplas om i inriktningssetets koordinatsystem.
Dessa data skiljer sig från de ursprungligt importerade CT-bilddata. Du måste bestämma noga hur
dessa data bör behandlas ytterligare (t.ex. för patientpositionering).
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Dialogrutan val av objekt

Figur 219 

Komponent Funktion

Auto Anonymize Anonymiserar patientens namn och Patient ID.

Reset Återskapar patientens namn och Patient ID. Detta är endast möjligt innan
exporten har slutförts.

Plan State Visar dialogrutan Plan Status (ses. 286).

Select All Markerar alla objekt.

Deselect All Avmarkerar alla objekt.
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12.3.5 DICOM-export: Export Parameters

Dialogrutan Export Parameters

Figur 220 

Dialogruta Innehåll

Komponent Funktion

Create subdirectories När aktiverad lagras de exporterade DICOM RT-objekten i underka-
taloger istället för en enda mapp.

Course ID Kurs-ID ska bara anges om en Lantis/IMPAC exportplatform marke-
rades för exporten.

Structures Om Include Isocenters as Points aktiveras, exporteras isocenter
inom DICOM RT Struct-objekt som strukturer.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Isocenterns punktdos som beräknas av iPlan RT Dose

exporteras.
• Manual: En dummy stråldos i Gy kan anges av användaren. Detta

värde skrivs i den exporterade DICOM-filen.
• Altered: Stråldosen beräknas enligt beskrivningen på s. 399. Un-

der vissa villkor kan inkonsekvenser mellan en enda stråldos och
den tredimensionella dosvolymmatrisen inträffa.

Dose Rate:
• Defined: doshastighet som markerades i behandlingsgruppen ex-

porteras.
• Null: en doshastighet lika med 0 exporteras.
• None: inget värde exporteras över huvud taget.

DRRs

Du kan välja så att Treatment Beam Views och Setup Views expor-
teras. Du kan även lägga till blad/primärkollimator-positioner till DRR-
filerna.
Detta kan användas om ett system från tredje part kan visa blad/
primärkollimator information.

På sidorna för exportparametrar, om värden Actual, Manual eller Altered väljs för
stråldosvärdet, skiljer sig det exporterade värdet från dosvärdet vid den specificerade
punkten jämförd med iPlan RT Dose-applikationen eller utskriften.
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12.3.6 DICOM-export: Reducera objekt

Allmän information

Om antalet konturobjekt överstiger en gräns som har konfigurerats av Brainlab, är det nödvändigt
att reducera antalet objekt som ska exporteras. Denna dialogruta visas endast om gränsen
överstigs.

Dialogruta Reduce Objects

Figur 221 

Hur man reducerar antalet objekt

Steg

1. Varje objekt som ska exporteras indikeras med en bock. Avaktivera bocken på varje ob-
jekt som du vill ta bort från exporten.

2. När antalet objekt har reducerats till den godtagbara gränsen aktiveras knappen Next.

3. Klicka på Next för att fortsätta med exporten.
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12.3.7 DICOM-export: Konturgodkännande

Allmän information

Om antalet konturpunkter per objekt måste reduceras för export, visas denna dialogruta. Den gör
det möjligt för dig att verifiera att konturinformationen fortfarande är tillräckligt exakt.
Denna dialogruta visas bara om DICOM RT Struct-funktionaliteten köptes till.

Konturer i RT-strukturset kan tolkas på olika sätt av olika system. Därför kan en oönskad
orientering eller inriktning, vändning eller spegling av konturerna beträffande bilderna
uppstå. Även strukturernas form och volym kan skilja sig något från system till system, på
grund av att olika algoritmer representerar konturerna. Av denna anledning måste
strukturerna noggrant granskas efter import till ett system från tredje part.

Dialogrutan Contour Approval

Figur 222 

Steg

1. Välj området av intresse (konturerat objekt) från listan.

2.
Med hjälp av funktionerna i verktygsfältet till höger i dialogrutan kan inställningarna för
bildvyn justeras (kontrast, zoomfaktor, visade snitt osv.) för att underlätta maximal ROI-vi-
sibilitet.

3. Konturinformationen kan nu granskas i bildvyn med hjälp av de funktioner som beskrivs
under s. 385.

4. För att gå till nästa snitt som innehåller en minskad kontur trycker du på Next Reduced
Contour.

OBS: Ett meddelande längt upp till vänter i bildvyn indikerar om det aktuella bildsnittet innehåller
reducerade konturer.
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Funktioner för konturgranskning

Komponent Funktion

Show Spy Glass (Visa
förstoringsglas)

Denna funktion gör det möjligt att direkt jämföra de ursprungliga kon-
turerna med de minskade.

Show Original and Redu-
ced De ursprungliga och reducerade konturerna överlagras.

Show Original Endast de ursprungliga konturerna visas.

Show Reduced Endast de reducerade konturerna visas.

Genom att reducera konturer (antal konturpunkter) kan små konturer deformeras på en
större skala än större objekt eller försvinna helt. Därför måste riktigheten hos strukturerna
noggrant verifieras efter import till ett system från tredje part.

Brainlab lagrar konturer med en mycket hög precision. På grund av en begränsning i
DICOM kan antalet konturpunkter minskas innan de skrivs till DICOM RT-struktursetet.
Därför måste riktigheten hos strukturerna noggrant verifieras efter import till ett system
från tredje part.

De exporterade konturpunkternas storlek kan överskrida godkänt antal konturpunkter i ett
system från tredje part. Detta kan resultera i oönskad deformering av konturerna. Därför
måste riktigheten hos strukturerna noggrant verifieras efter import till ett system från
tredje part.
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12.3.8 DICOM-export: Inställningar för dos/DVH

Allmän information

Denna dialogruta visas endast när en fullständig export utförs. Den gör det möjligt att specificera
vilken dosdistribution och DVH-information exporteras till DICOM.
Se s. 399.

Dialogrutan Dose Export

Figur 223 

Dialogruta Komponenter

Komponent Funktion

Dose Region

I området kan du välja den dosinformation som ska exporteras.
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (hela behandlingsplanens innehåll)

Dose Summation
Type

Du kan definiera om dessa data ska beräknas och exporteras för:
• Hela behandlingsplanen (Entire Plan)
• Dos per ordination (Prescription)
• Dos per behandlingsstråle (Beam)

När du väljer Beam kan det hända att programmet får minnesbrist om ett
stort antal strålar med stora dosvolymer har definierats.

Export DVHs

Markera kryssrutan för att välja följande för export:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Select Range Vänster-höger (L och R), anterior-posterior (A och P) samt fot-huvudkoor-
dinater (F och H) för att fastställa det dosdataintervall som ska exporteras.
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Komponent Funktion

Bildram

Du kan definiera det dosdataintervall som ska exporteras genom att place-
ra muspekaren över den blå ramen i en av bildvyerna och justera ramen.

• Aktuellt isocenter (behandlingsgrupp) kan användas som referens när
dosintervallet definieras.

• Du kan även rulla genom tillgängliga snitt med musen för att lokalisera
tillämpligt intresseområde.

• Marginalen för ramens storlek kan även justeras med hjälp av rotations-
rutan Margin.

Exportinformation

Om minnesmängden som behövs för dosexporten överskrids kan detta orsaka minnesproblem.
Ett varningsmeddelande visas, som ger dig möjligheten att avbryta åtgärden eller att fortsätta:

Figur 224 

Om målsystemet inte kan läsa mer än en fraktionering per behandlingsplan delas planen
upp och programvaran kan konfigureras att skapa en DICOM RT-behandlingsplan för varje
isocenter. Efter överföring till målsystemet måste du säkerställa att samtliga planer har
importerats. Om vissa planer inte har importerats på korrekt sätt kan den tillförda dosen bli
för låg jämfört med ordinerad dos. Varje enskild plan visar en nummerföljd och totalt antal
plan i planens namn. Dessutom innehåller DICOM-filen en lista över refererade plan. Be,
om nödvändigt, målsystemets tillverkare att kontrollera Brainlabs
överensstämmelsedeklaration för att se hur denna DICOM-funktion ska implementeras.
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12.3.9 DICOM-export: Slutföra export

Hur man utför exporten

Då erforderliga inställningar har gjorts i dialogrutan Object Selection ska du utföra exporten
genom att klicka på Export.

Exportsummering

Figur 225 
Då exporten har slutförts visas innehållet i dialogrutan Object Selection gråtonat i denna
dialogruta. Detta bekräftar att exporten slutförts med gott resultat.
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12.3.10 Exportera till ExacTrac

Allmän information

Du kan exportera en godkänd behandlingsplan för användning med Brainlab ExacTrac
patientpositioneringssystem. Endast godkända plan kan exporteras.
OBS: Du uppmanas automatiskt att utföra ExacTrac-export efter DICOM-export (se s. 377).
 

Så här aktiverar du export till ExacTrac

Steg

1. Klicka på Export Wizard i avsnittet Export i steget Physicist’s Verification.

2. Välj Export to ExacTrac i dialogrutan Save Archives och klicka på Next.

Dialogrutan Summary

Figur 226 

Steg

1. I trädvyn väljs de bildset och objekt som ska exporteras.

2. Om du vill automatiskt anonymisera patientens namn och patient-ID, klickar du på Auto
Anonymize.

3. För att visa en loggfil med kompletterande information om de steg som hittills genomförts
(se s. 72), klicka på Logfile...

4. För att påbörja exporten klickar du på Export.

Exportrestriktioner

Endast dataset med en maximal scanlängd på 1 000 mm och mindre än 400 snitt kan exporteras.
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Säkerhetsanmärkningar

Det är ditt ansvar att se till att maskinkonfigurationerna (inklusive med inte begränsat till
primärkollimatorinställningar) alltid är synkroniserade mellan de olika
konfigurationsställena (t.ex. behandlingsplaneringssystemet, ”Record and Verify”-
systemet och behandlingssystemet). Bristande överensstämmelse mellan den
maskinkonfiguration som används för planering och den som används för behandling kan
leda till att oavsiktlig behandling ges eller till en störning av det kliniska arbetsflödet.

Färgerna i exporterade bildset kan skilja sig från de ursprungliga färgerna. Två objekt med
olika färg kan exporteras med samma färg.

För att förhindra att en felaktig behandlingsplan används under behandling måste du alltid
verifiera att den slutliga planen för patienten ifråga har exporterats till ExacTrac genom att
kontrollera patientens namn, ID, namn på isocenter och tidpunkt för export. Även relevant
plan måste alltid godkännas före export.

Godkänn alltid den slutliga planen för att vara säker på att det inte ändras av misstag.
Exportera den slutliga planen till ett system från tredje part eller till ExacTrac direkt efter
godkännande.

ExacTrac arkivinställningar

För att visa ExacTrac arkivinställningar, väljer du Export to ExacTrac och klickar på Settings i
guiden Export Wizard:

Figur 227 

Komponent Funktion

Archive Name Du kan ändra arkivnamnet.

Data path Plats av arkivfilerna.

Close application after
successful export Om aktiverad, avslutas iPlan RT Dose efter exporten har slutförts.

Exportera via DICOM och andra format
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Komponent Funktion

Platform Visar plattformen för exporten. För närvarande visar denna endast
ExacTrac.
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12.3.11 DICOM-export: Klinisk prövning

Allmän information

Du kan redigera viss beskrivande information för det kliniska försöket.
Den information som kan väljas i varje nedrullningslista baseras på den information som matats in
i relevant plattform för kliniskt försök (se s. 397).
Resterande fält kan fyllas i manuellt med lämplig information.

Så här aktiverar du DICOM-exporten för kliniska försök

Steg

1. Klicka på Export Wizard i steget Physicist’s Verification.

2. Välj ett DICOM exportarkiv med hjälp av en ATC-exportplattform.

Dialogrutan Clinical Trial

Figur 228 

Komponent Funktion

Name Namn som tilldelats sponsorn för det kliniska försöket.

Protocol ID Relevant protokoll-ID för det aktuella kliniska försöket.

Protocol Name Ytterligare information om det valda protokollet som det definierats i
den valda plattformen för kliniskt försök (se s. 397).

Site ID Plats-ID för den klinik där försöket ska utföras.

Site Name Platsnamn för den klinik där försöket ska utföras.

Case Number Fallnumret för det aktuella kliniska försöket.

Submission type Datastatus (Initial, Correction eller Final).

Coordinating Center Den koordinerande organisationen för det kliniska försöket.
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12.3.12 Definition av DICOM-arkiv

Allmän information

iPlan RT Dose stöder DICOM-export till den lokala hårddisken och via DICOM push till ett externt
arkiv, t.ex. ett PACS- eller ”record & verify”-system.

Hur man aktiverar arkivdefinieringen

Steg

1. Klicka på Export Wizard i avsnittet Export i steget Physicist’s Verification.

2. Klicka på New Archive i dialogrutan.

3.

I dialogrutan New Archive som nu visas väljer du ett av följande:
• DICOM export to file system för att skapa ett arkiv för export till hårddisk.
• DICOM export to PACS via Network för att skapa ett arkiv för extern export till ett

PACS- eller ”record & verify”-system.

DICOM: sidan för export till hårddisk

Figur 229 

Hur man ställer in DICOM: inställningar för export till hårddisk

Steg

1. Ange ett lämpligt namn för arkivet i fältet Archive Name. Standardnamnet är DICOM Ex-
port.
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Steg

2.
• Ange sökvägen till patientdata manuellt i fältet Data path.
• Alternativt kan du navigera till relevant lokal sökväg med hjälp av knappen Browse.

3. I fältet AET anger du den titel på programenheten som definierats för iPlan RT Dose på
din klinik. Ytterligare information finns att få från er supportspecialist hos Brainlab.

4.

I nedrullningslistan Platform väljs relevant exportplattformsfil.
Vilka alternativ som finns tillgängliga under DICOM-export varierar något beroende på vil-
ken exportplattformsfil som valts (se s. 396).
OBS: För export av kliniska försök måste den förkonfigurerade ATC exportplattformen
väljas för att få upp dialogrutan för kliniska försök. Se s. 397.
 

5. I nedrullningslistan Archive for follow up export väljer du relevant m3-installation om
m3 full integration används.

6. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

7. Klicka på OK för att återgå till guidesidan Save Archives där du kan exportera till rele-
vant arkiv enligt beskrivningen på s. 378.

DICOM: sida för PACS-export

Figur 230 

Hur man ställer in DICOM: inställningar för PACS-export

Steg

1. Ange ett lämpligt namn för arkivet i fältet Archive Name. Standardnamnet är DICOM Net-
work Push.

2. Ange relevant information i fältet Server name or IP address och fältet Server port
number.

3.

I fältet Server AET anger du den titel på programenheten som definierats för PACS-ser-
vern.
• Titeln på programenheten är skiftlägeskänslig.
• Ytterligare information finns att få från er supportspecialist hos Brainlab.

4. I fältet Local AET for Query anges den lokala titeln på programenheten för query.

Exportera via DICOM och andra format
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Steg

5.
I nedrullningslistan Platform väljs relevant exportplattformsfil.
Vilka alternativ som finns tillgängliga under DICOM-export varierar något beroende på vil-
ken exportplattformsfil som valts (se s. 396).

6. I nedrullningslistan Archive for follow up export väljer du relevant m3-installation om
m3 full integration används.

7. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig. En motsvaran-
de timeout för anslutningsinställning ska anges i sekunder i fältet Timeout (s).

8. Klicka på OK för att återgå till guidesidan Save Archives där du kan exportera till rele-
vant arkiv enligt beskrivningen på s. 378.
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12.3.13 DICOM-plattformsfiler

Allmän information

Beroende på avsedd senare användning av exporterade DICOM-data på kliniken fördefinieras
olika exportplattformsfiler av supportspecialisten på Brainlab i enlighet med era krav.
• Vilka alternativ som finns tillgängliga under export varierar något beroende på de inställningar

som konfigurerats i den exportplattformsfil som valts för det aktuella arkivet (se s. 393).
• Av säkerhetsskäl kan exportplattformsfiler för behandlingsplaner endast redigeras av Brainlab

support.
• Att använda standardexportplattformen kan resultera i felaktig behandling.
• Plattformsfiler för kliniska försök kan dock redigeras av ansvarig fysiker enligt beskrivningen

nedan.

Exportera via DICOM och andra format

396 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



12.3.14 Inställningar i plattformen för kliniska försök

Allmän information

Provplattformar för kliniska försök sparas som *.xml-filer under: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• En separat plattformsfil bör skapas för det kliniska försökets sponsor. Detta gör det möjligt att

fördefiniera standardinställningar (se tabellen nedan) för samtliga kliniska försök av en särskild
typ.

• Enskilda inställningar kan sedan göras för varje kliniskt försök i dialogrutan Clinical Trial under
DICOM-export (se s. 392).

OBS: Medan DICOM exportplattformsfiler blir ogiltiga om de redigeras av obehöriga personer är
de kliniska försöksplattformarna inte skyddade och kan redigeras av användaren.
 

Namn på tagg Typ av värde Förklaring

SponsorName sträng Sponsor för det kliniska försöket, t.ex. RTOG, NSABP,
JCOG osv.

CoordCenter sträng Koordinationscentrum för utvärdering av det kliniska för-
söket.

SiteID naturligt tal Plats-ID tillhandahålls av koordinationscentrum.

SiteName sträng Platsnamnet kan anges i dialogrutan Clinical Trial under
DICOM-export.

SubmissionType
”Korrection”,
”Initial”, ”Slut-
giltig”

Typ av framställning.

ProtocolList
entries naturligt tal Totalt antal inmatningar som lagts till i protokollistan.

Protocol number naturligt tal
Det nummer som tilldelats en enskild inmatning i proto-
kollistan och som definierar i vilken ordning den visas i
nedrullningslistan i dialogrutan Clinical Trial.

Protocol/ID sträng Det korta ID:t för relevant protokoll för kliniskt försök,
t.ex. RTOG0415.

Protocol/Name sträng Lång beskrivning av det kliniska försöket.
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12.3.15 Verifiera resultatet av exporten (DRR)

Allmän information

För varje isocenter exporteras två inställningsbilder i riktning 0° och 90°. En strålvybild (BEV,
beam’s eye view) för varje stråle exporteras också med MLC-konturer och objektkonturer,
beroende på konfigurationen i Physics Administration.
• För IMRT-behandlingar visar BEV-bilderna utgångspositionen med den MLC-form som matchar

den inneslutande konturen hos PTV.
• För dynamiska bågar visar BEV-bilden det initiala MLC-fältet.

Den information som visas i exporterade DRR (t.ex. om den radiologiska MLC-formen eller den
fysiska objektformen visas) kan konfigureras i RTPlan-egenskaperna (se s. 162).

Det är endast möjligt att exportera segmenterade objekt till DICOM RT-bilder på korrekt sätt
om pixelbredd och pixelhöjd ställts in på samma värde.

Exporterad DRR

Figur 231 

Definiera DRR-export

I behandlingsplanens egenskaper (se s. 360) och i behandlingsgruppens egenskaper (se s. 361)
kan du definiera om DRR exporteras och vilken information som dessa DRR ska innehålla.
OBS: Observera att om ytterligare information exporteras i DRR kan detta påverka
mönstermatchning under senare behandlingsinställning.
 

Se Användarhandbok för programvara, Physics Administration 4.5.

Segmentering av objekt baseras på en lägre upplösning än de ursprungliga bildserierna.
Därför kan det hända att objektkonturerna inte är lika exakta som den visade vävnaden.
Strukturerna, särskilt isocenter, inkluderas endast i orienteringssyfte. Konturer eller MLC-
former får inte användas för patientpositionering.
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12.4 Exportbakgrund: Behandlingsdos i DICOM RT
Plan

Allmän information

Då dosordinationen har slutförts kan dosexport utföras. En exporterad behandlingsplan innehåller
information om behandlingsplanen, t.ex. linjäracceleratorns gantry, kollimatorposition, MLC-
former, MU-värden osv. Vilka värden som exporteras för den ordinerade dosen beror på om:
• Dosen är ordinerad för endast en PTV - i detta fall är det ordinerade värdet lika stort som det

faktiska värdet.
• Behandlingen innefattar flera ordinationer till flera PTV. Dessa ordinationer påverkar varandra

ömsesidigt.

Exempel vid behandling av två PTV

I exemplet nedan korsas PTV 2 av en stråle för PTV 1 och lägger till en signifikant dosmängd till
ordinationen för PTV 2.

Figur 232 
Detta påverkar exporterade dosvärden enligt följande:
• Enligt ovanstående bild matchar inte doserna med enskild stråle för PTV2 den ordinerade

isocenterdosen på 75 Gy. Skillnaden på 15 Gy läggs till med en stråle för PTV1 som korsar
PTV2.

• När denna plan exporteras till ett ”R&V”-system blir summan av dosen med enskild stråle
multiplicerat med fraktionerna 60 Gy för PTV 2.

För att eliminera denna avvikelse jämfört med den ursprungliga ordinationen beräknas en faktor
under exporten med iPlan RT Dose för att korrigera dosen med enskild stråle och därmed den
totala ordinerade dosen för ”R&V”-systemet. MU-värden påverkas inte.
Exempelvärden för de fyra strålar som bestrålar PTV2, påverkade av 10 Gy-strålen för PTV1:

Strålar Fraktioner Dosordination/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50
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Värden efter export till ”R&V”-systemet:

Strålar Fraktioner Dosordination/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Tredjepartsexport

Då vissa program från tredje part inte förväntar mer än en fraktionering i en enskild plan kan iPlan
RT Dose separera innehållet i behandlingsplanen för export. I motsats till tidigare versioner av
iPlan RT Dose utförs inte längre standardseparering av plan per behandlingsgrupp/isocenter,
utan istället per ordination. Varje exporterad behandlingsplan innehåller nu en fraktionering och
samtliga relaterade strålar (oavsett vilken behandlingsgrupp/isocenter de tillhör). För
nedåtkompatibilitet är det fortfarande möjligt att konfigurera planseparering per behandlingsgrupp
med hjälp av exportplattformen. Kontakta Brainlabs support för mer information.

Exportbakgrund: Behandlingsdos i DICOM RT Plan

400 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



12.5 Varian MLC-export

Allmän information

Om MLC-data inte kan skickas till ”record & verify”-systemet via DICOM kan du med hjälp av
funktionen Create Varian MLC file(s) i behandlingsplaneringssteget skriva dessa MLC-data till en
förkonfigurerad katalog på arbetsstationens hårddisk.
Respektive filer kan sedan sparas manuellt till en databärare och göras tillgängliga i Novalis/
MLC-arbetsstationen.

När man använder Varian MLC-filer med MU-portionerade strålar/bågar skrivs endast en
MLC-fil. Denna fil måste användas för alla delar av strålen! För delade fält-IMRT skrivs
särskilda filer, en för alla delar av varje IMRT-delfält.

När du använder Varian MLC-filer ska du alltid förvissa dig om att använda den korrekta
MLC-filen för respektive stråle/båge. Se till att namnen på strålar och bågar är unika och
lätt igenkännbara! Strål- och bågnamn får inte innehålla mer än 20 tecken. Om namnen är
längre än så skrivs de inte till Varian MLC-filer och måste avkortas före MLC-filexport.
Ändra inte Varian MLC-filer manuellt för att undvika sammanblandning av olika strålar eller
bågar.

Brainlab rekommenderar att sjukhuset förbereder och tillhandahåller en checklista som en
del av deras patientspecifika kvalitetssäkring, som garanterar följande:
• Rätt Varian MLC-fil används.
• De rätta strålarna och bågarna tillämpas.
• MLC-filen som används passar till den slutliga godkända behandlingsplanen.

Se alltid till att exportera Varian MLC-filerna som motsvarar den godkända DICOM-planen.

Skapa Varian MLC-fil(er)

Steg

1. Välj RTPlan i listan i funktionsfältet i steget Treatment Planning.

2. Klicka på Create Varian MLC file(s) för att exportera respektive filer.

3.

Om de exporterade filerna skapas med gott resultat visas respektive meddelande.

4. Klicka på OK för att bekräfta meddelandet.
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Varian MLC-export
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13 SKRIVA UT
BEHANDLINGSDATA

13.1 Att generera utskriftsdokument

Allmän information

Då behandlingsplanen har slutförts kan den skrivas ut med hjälp av knappen Print i verktygsfältet.
• Du kan välja vilka dokument som ska skrivas ut från en lista.
• Du kan förhandsgranska dokumenten, och spara dem i PDF-format.
• Du kan konfigurera dokumentets innehåll.
• En målpositionerare kan också specificeras för att skapa överlagringar för kraniella

behandlingar.

Hur du aktiverar utskriftsfunktionen

Steg

Klicka på knappen Print för att öppna dialogrutan för utskrift.
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Dialogrutan Print

Figur 233 

Innehåll av dialogrutan för utskrift

Nr Komponent

① Förhandsgranskning av utskrift

② Val av målpositionerare

③ Lista över valbara dokument

④ Funktioner för att skapa innehåll

⑤ Funktion för skrivarhantering

Säkerhetsanvisningar

Alla behandlingsplanrapporter måste godkännas av en kvalificerad person innan den
information de innehåller används för strålbehandling.

Utskrivna koordinater är endast giltiga med kompatibla positioneringssystem (se s. 20).

Att generera utskriftsdokument
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13.1.1 Förhandsgranska dokument

Så här förhandsgranskar man ett dokument

Steg

1.

Namnen på de skapade dokumenten visas i svart i listan Select Documents.

2.

För att visa ett dokument i förhandsgranskningsområdet klickar du på dess namn i listan.

Tillgängliga dokument

Figur 234 

Villkor för TaPo-överlagringar

Dokumentet TaPo Overlays kan inte produceras om:
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• Ingen kalibrerad skrivare finns tillgänglig
• Behandlingsplanen inte innehåller något lokaliserat kraniellt dataset
• Behandlingsplanen inte har godkänts

Så här väljs målpositioneraren

För att skapa tillämpliga överlagringar för lokaliserade kraniella behandlingar väljer du erforderlig
målpositionerare.

Figur 235 
• Tillgängliga målpositionerare i listan varierar beroende på systemkonfigurationen och den

modell av målpositionerare som används på kliniken.
• Innehållet i målpositionerarens resulterande överlagring varierar beroende på vad som väljs

här.

Verifiera inställningen av maskinprofilen med en extra ljusfältskontroll för varje utskrift av
målpositionerare.

Om målpositionerarens överlagringar används för patientpositionering, måste den
tillhörande behandlingsplanen från iPlan RT användas för behandlingen och
behandlingsplanen får inte ändras med något annat behandlingsplaneringssystem.

Att generera utskriftsdokument
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13.1.2 Skriva ut behandlingsdokument

Allmän information

Om varje dokumentkonfiguration är tillfredsställande (se s. 409), kan behandlingsdokumenten
skrivas ut.
OBS: TaPo-överlagringar kan inte skrivas ut tills villkoren som beskrivs i s. 405 har uppfyllts.
 

Så här väljs en skrivare

Du kan definiera en annan skrivare för varje dokument, t.ex. en bläckstråleskrivare för
överlagringar av målpositionerare eller en laserskrivare för behandlingsdata.
För att definiera en skrivare klickar du på skrivarnamnet bredvid dokumentet och väljer den
önskade skrivaren.

Hur man skriver ut dokument

Steg

1. Aktivera kryssrutan bredvid varje dokument som ska skrivas ut. Det är möjligt att välja fle-
ra.

2. Klicka på Print Selection.

Kontrollera noggrant om rutnätet i den utskrivna överlagringen matchar målpositioneraren
eller bärarplattornas rutnät.

Metriska enheter

Alla siffror i iPlan anges i metriska enheter. Om ingen enhet anges antas enheten vara millimeter.
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13.1.3 Exportera behandlingsdokument

Allmän information

Du kan exportera dokument direkt till en angiven bana som du verifierar i dialogrutan Export To.
Du kan också ändra filnamnen av de valda dokumenten.

Figur 236 
Vissa R&V-system kan automatiskt importera dessa behandlingsdokument. Kontakta din R&V-
tillverkare för mer information.
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13.2 Konfigurera dokument

Hur man konfigurerar dokument för utskrift

Steg

För att konfigurera dokument för utskrift, klickar du på Configure Documents i funktionsfältet i
Print-skärmen.

Dialogruta konfigurera dokument

Figur 237 
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13.2.1 Konfigurera TaPo-överlagringar

Så här konfigurerar TaPo-överlagringar

Välj fliken TaPo Overlays från dialogrutan Configure Documents.

Fliken TaPo Overlays

Figur 238 

Komponent Funktion

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Om behandlingsplanen innehåller flera isocenter kommer dessa att
skrivas ut tillsammans på samma överlagringsblad.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Varje isocenter i behandlingsplanen kommer att skrivas ut på ett se-
parat överlagringsblad.

Paper Size Standardvärdet är A4. Vid behov av andra pappersstorlekar kan er
supportspecialist hos Brainlab konfigurera dessa.

Konfigurera dokument
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13.2.2 Att konfigurera PDF-filer av DVH-grafer

Hur man konfigurerar PDF-filer av DVH-grafer

Välj fliken DVH Graphs från dialogrutan Configure Documents.
Du kan producera en PDF som innehåller dosvolymhistogram för behandlingsobjekt (t.ex. PTVs
och OARs).

Fliken DVH Graphs

Figur 239 

Komponent Funktion

One Image per Page Varje DVH skrivs ut på en separat sida.

Four Images per Page Fyra DVH skrivs ut på varje sida.

Separate chart per object Ett separat DVH skapas för varje objekt.

A chart with all objects Ett enda DVH skapas för samtliga objekt.
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13.2.3 Konfigurerar PDF-filer av dosfördelningar

Hur man konfigurerar PDF-filer av dosfördelningar

Välj fliken Dose Distribution från dialogrutan Configure Documents.
Du kan producera en PDF-fil som innehåller för exempel isodoslinjer, tröskelinformation och
snittvyer för behandlingsobjekt.

Fliken Dose Distribution

Figur 240 

Dialogruta Innehåll

Komponent Funktion

Orientation Selection Välj orienteringen för snittet som ska skrivas ut.

Slices Selection

Urval:
• Alla snitt
• Vartannat snitt
• PTV plus en definierad marginal
• För att välja specifika snitt för utskrift använder du Manual selection
• Du kan också bläddra genom snitten genom att flytta musen på snitt-

förhandsgranskningen, medan du håller ned vänster musknapp och
flytta pekaren åt vänster eller höger

Zoom
Zoomfaktorn för dosfördelningsinformation:
• Whole Slice: ett helt snitt
• PTVs + Margin: en zoomningsmarginal runt en PTV

Page Layout
Du kan skriva ut dosfördelningsdata med:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Other Options

• Show Isodose Legend: Aktivera en bildtext för isodosinformationen
• Hide tissue information: visa behandlingsområdet som en kontur

utan vävnadsinformation
• Show the Overview only: visa endast översikten i PDF-filen
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13.2.4 Konfigurera PDF-filer från Beam’s Eye

Hur man konfigurerar PDF-filer från Beam’s Eye

Välj fliken BEV från dialogrutan Configure Documents.
Du kan generera en PDF-fil som illustrerar den aktuella strålvyn för var och en av de planerade
behandlingselementen. Vid IMRT-behandlingar inkluderas även fluenskartor i utskriften.

BEV-flik

Figur 241 

Komponent Funktion

Page Layout
Du kan skriva ut strålvydata med:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Det relevanta källa-bildavståndet kan definieras i millimeter. Detta
gäller för BEV-bilder och bilder med fluenskartor.

SKRIVA UT BEHANDLINGSDATA
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13.2.5 Att konfigurera PDF-filer från DRR

Hur man konfigurerar PDF-filer av DDR

Välj fliken DDR från dialogrutan Configure Documents.
Du kan generera en PDF-fil som innehåller en DRR för var och en av de planerade
behandlingselementen. Sjukhusets specifika placeringsprocedur som använder DRRs måste
verifieras före den kliniska användningen.
Du kan konfigurera innehållet av DDRs i dialogrutan RTPlan Properties. Se s. 360.

Fliken DRRs

Figur 242 

Komponent Funktion

Paper Size Standardvärdet är A4. Vid behov av andra pappersstorlekar kan er
supportspecialist hos Brainlab konfigurera dessa.

Page Layout
Du kan skriva ut DRRs med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Du kan definiera orienteringen av DRRs som ska skrivas ut: Beam

Shots eller
• Setup Shots.

Den skalning som används för DRR-utskrifterna motsvarar inte den som används i en
faktisk röntgenbild. För realistisk skalning ska DRR-export utföras med hjälp av DICOM RT.

Konfigurera dokument
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13.2.6 Konfigurera patientpositionering

Så här konfigurerar man patientpositionering

Välj fliken Patient Positioning från dialogrutan Configure Documents.
Du kan skapa en PDF-fil som illustrerar patientpositionen i förhållande till bordet och gantryt. För
behandling med båge visar patientmodellens utskrift start- och slutpositionen för patienten i
förhållande till gantryt för bågen.
Brainlab rekommenderar att man bekräftar den faktiska patientpositionen till den planerade
patientpositionen t.ex. genom signering av utskriften.

Fliken Patient Positioning

Figur 243 

Komponent Funktion

Page Layout
Du kan skriva ut patientpositionen med:
• One Image per Page eller
• Four Images per Page.
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13.3 Skapa behandlingsdokument

Allmän information

Använd funktionen Save Selection på skärmen Print för att spara de dokument som aktiverats
(motsvarande kryssrutan har kryssats för).
Standardlagringsplatsen är den aktuella mappen för behandlingsplanen på planeringsstationen.
Behandlingsdokument kan dock vid behov sparas till en annan mapp.
Dokument som inte sparas med hjälp av funktionen Save raderas automatiskt då programvaran
avslutas.
Av säkerhetsskäl (för att vara säker på att utskriften görs på en kalibrerad skrivare), kan TaPo-
överlagringar inte sparas.

Spara dokument

Steg

1. Aktivera kryssrutan bredvid dokumentet som ska skrivas ut.

2.

Klicka på Save Selection. Dialogrutan Save Files visas.

3. Du kan ändra standard filnamnen för de genererade PDF-filerna vid behov.

Skapa behandlingsdokument
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Steg

4.

Om du vill ändra filernas mappsökväg klickar du Browse. Välj ett nytt läge i den visade
filkatalogen:

5. Klicka på OK för att spara de markerade PDF-dokumenten på erforderlig plats.

SKRIVA UT BEHANDLINGSDATA
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13.4 Hantering av skrivare

Allmän information

Med funktionen Manage Printers på Print-skärmen kan man visa och kalibrera tillgängliga
skrivare.

Figur 244 

Tillgängliga skrivare

Samtliga skrivare som finns tillgängliga på planeringsstationen finns i listan i mitten av dialogrutan.

Figur 245 

Alternativ

För att avmarkera en skrivare från listan väljer du relevant post i listan och klickar på Disable.

För att aktivera en avmarkerad skrivare igen väljer du den i listan och klickar på Enable.

Hur man ställer in marginaler

Steg

1. Om skrivarens standardmarginaler inte ger önskade utskriftsresultat kan lämpliga skrivar-
marginaler definieras i millimeter med hjälp av fälten under Margins [mm].

2. Genom att trycka på Save kan du spara marginalinställningarna.

Hantering av skrivare
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Så här aktiverar du skrivarkalibreringen

För att skriva ut överlagringar från målpositioneraren på korrekt sätt måste vald skrivare vara
kalibrerad på korrekt sätt. Övriga dokument (se s. 405) kan skrivas ut med hjälp av en skrivare
som inte har kalibrerats.
För att aktivera skrivarkalibrering väljer du erforderlig skrivare i listan och klickar på Calibrate.

Dialogrutan Calibration

Figur 246 

Så här kalibrerar du en skrivare

Steg

1.
Klicka på Print Grid i dialogrutan för kalibrering.
X- och y-skalan skrivs ut på vald skrivare.

2.
Med hjälp av en linjal mäter du den faktiska längden på hela x- och y-skalan på utskriften.
Den faktiska längden kan i varje fall skilja sig från den längd som anges på utskriften. Syf-
tet med skrivarkalibrering är att korrigera denna avvikelse.

3.
Ange det uppmätta värdet för x- och y-skalan i fältet för detta.
Varje inmatat värde måste multipliceras med 10, t.ex. så matas 179,5 mm in som 1795.

4. Klicka på Verify för att skriva ut en uppdaterad x- och y-skala på vald skrivare.

5.
Med hjälp av en linjal mäter du återigen längden på hela x- och y-skalan på utskriften.
Det faktiska uppmätta värdet och den längd som anges på utskriften ska nu stämma
överens.

6.

• Om det faktiska uppmätta värdet och den längd som anges på utskriften nu stämmer
överens klickar du på Accept för att slutföra skrivarkalibreringen.

• I annat fall klickar du på Print Grid och upprepar proceduren tills värdena stämmer
överens.
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Kalibreringsresultat

Figur 247 
Då kalibreringen har slutförts med gott resultat indikeras skrivaren som kalibrerad i listan över
skrivare.
Det är möjligt att kalibrera flera skrivare för utskrift av behandlingsdokument.

Hantering av skrivare
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Vad är anpassningsbar radioterapi?

Allmän information

Anpassningsbar radioterapi är ett tillvägagångssätt vid en behandling som kan förbättra en
behandlingsplan genom följande ändringar till patienten och deras organ över tid under
behandlingsprocessen. Dessa kan vara ändringar i volymen och placeringen av objekt på grund
av patientpositionering, viktökning eller sänkning, eller som svar på en behandling. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive är ett verktyg för beslutsfattande som levereras tillsammans med iPlan RT.
Det kan endast köras med iPlan RT och iPlan RT Image. Det används inte för omplanering.
iPlan RT Adaptive hjälper dig att bestämma om en plan behöver ändras för att förbättra
patientbehandlingen eller om den fortfarande är giltig. Beslutet baseras på ytterligare cone beam
CT-scanningar eller ytterligare CT-scanningar för planering. Det gör det möjligt att förbereda
planen för en snabb och enkel omplanering i iPlan RT Dose.
Startpunkten är den ursprungliga behandlingsplanen som för närvarande används för
patientbehandling. Efter varje fraktion (eller varje gång ett nytt scan - Cone Beam CT eller CT -
finns till hands), läggs det nya datasetet till den ursprungliga planen. Dataseten fusioneras - fast
och elastiskt - och objekten överförs automatiskt till det nya datasetet.
Läkaren/fysikern kan nu utföra en granskning, som baseras på de nya konturerna och
dosöverlagringen av den ursprungliga dosdistributionen (beräknas för ursprungliga planen), och
avgöra om planen fortfarande är giltig.

Vanligt programgränssnitt

iPlan RT Adaptive tillhandahåller samma användargränssnitt och vanliga GUI-funktioner som
iPlan RT och iPlan RT Image.
Vanliga funktioner omfattar:
• Läsa in patientuppgifter och data
• Standard bildmanipuleringsfunktioner

iPlan RT Adaptive arbetsflöde

Standard arbetsflöde i iPlan RT Adaptive är att lägga till nya eller extra dataset när de finns till
hands eller när de är nödvändiga:

Steg

1. Läsa in en behandlingsplan.

2. Importera extra dataset (cone beam eller ytterligare CT-scanningar för planering).

3. Utför bildfusionering för att föra in dataset i samma referensram.

iPLAN RT ADAPTIVE

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 421



Steg

4.

Utför objektmorfning. iPlan RT Adaptive söker bland de nyare bilduppsättningarna för
planeringsobjekt definierade i de andra fusionerade uppsättningarna. Du kan definiera ob-
jektpar, och objekt kan överföras från en uppsättning till en annan oberoende av scan-
ningsdatum. Detta är en elastisk deformering.

5. Genomför objektmodifiering om så krävs. Detta gör det möjligt att anpassa de morfade
objekten med hjälp av de standardobjektmanipuleringsverktyg.

6. Granska de fysiska ändringarna i objekten över tid och överväg om den ursprungliga dos-
distributionen är tillfredsställande.

7. Välj om du vill behålla den ursprungliga behandlingsplanen eller förbered data för ompla-
nering med iPlan RT Dose.

Planer som sparats med iPlan RT Adaptive kan inte läsas in med iPlan RT Dose tills de har
förberetts för omplanering.

Vad är anpassningsbar radioterapi?
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14.2 Visa och importera data

Allmän information

Du kan visa behandlingsplanen och importera nyare dataset i steget View and Import.

Huvudskärm

Figur 248 
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14.2.1 Lägga till ytterligare bildset

Allmän information

Du kan importera nyare patientbilduppsättningar till behandlingsplanen. Det är endast möjligt att
lägga till CT-data.
Innan du lägger till nya bilduppsättningar till en befintlig behandlingsplan ska du se till att den
inlästa behandlingsplanen är för samma patient som de nya bilduppsättningarna och att rätt plan
har lästs in.

Säkerhetsanvisningar

Kvaliteten på cone beam-CT-scanningar kan variera betydligt. Se till att all relevant
information visas ordentligt och i fall bildkvaliteten (scanningsintervall eller kontrast) är
otillräcklig ska du scanna patienten på nytt och du får inte använda detta scan för någon
omvalidering av planen.

iPlan RT kan endast visa information om hounsfield unit värdet per pixel som beräknades
och exporterades av scannern. Var försiktig när du tolkar denna information och förvissa
dig om att informationen är riktig; t.ex. cone beam CT-data eller rotationsangio-data
kommer inte att innehålla verkliga HU-värden! Om den korrekta submodaliteten/
modaliteten inte specificerades under importen, kan programmet inte urskilja mellan
korrekta HU-värden och gråtonsvärden.

Innan du lägger till nya bilduppsättningar till en befintlig behandlingsplan ska du se till att
den inlästa behandlingsplanen är för samma patient som de nya bilduppsättningarna och
att rätt plan har lästs in.

Förvissa dig alltid om att all data som används för behandlingsplaneringen är tillräcklig,
dvs. att all relevant information är synlig och dataseten inte är förvrängda.

Gör en noggrann granskning av strukturformer som importeras från eller exporteras till
planeringssystem från tredje part. Beroende på DICOM-standardens karaktär kan vissa strukturer
kanske modifieras under överföring eller ändras av misstag, på grund av olika tolkningar av
DICOM-standarden mellan olika TPS-försäljare.

Så här importerar du dataset

Steg

1.

Klicka på Add Data ...

2. Ange rätt modalitet submodalitet och orientering genom att klicka på Orientation i dialo-
grutan Set Selection (s. 426).

Visa och importera data
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Steg

3.

Efter att du har läst in det markerade arkivet tillfrågas du om du vill lägga till de nya data
till aktuella patientdata.

• Klicka på Yes för att lägga till de nya data direkt till aktuella patientdata.
• Klicka på Cancel för att avbryta importen av nya data.

OBS: Se Klinisk användarhandbok, iPlan RT Image för information om DICOM-arkiv och
importalternativ.
 

Under import av DICOM-data måste du noga kontrollera att all allmän DICOM-information
(t.ex. modalitet, patientnamn, födelsedatum) har tolkats korrekt av iPlan RT Adaptive och
om den information som skickats från scannern är korrekt.

Se till att ange submodaliteten för varje scanning.
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14.2.2 Modifiera bildorientering under import

Så här visar du dialogrutan ”Orientation”

Klicka på Orientation... i dialogrutan Set Selection för att visa dialogrutan Orientation.

Dialogrutan orientering

Figur 249 

Så här modifierar du bildorienteringen

För korrekt visning av data (t.ex. Hounsfield-enheter) ska du även verifiera att den korrekta
avbildningsmodaliteten och submodaliteten har markerats.

Hur man anger modalitet och submodalitet

Du kan ange Modality och Submodality i denna dialogruta, eller i behandlingsplanens attribut i
iPlan RT Dose.
Se till att ange submodaliteten CB för cone beam CT-bilder.

Säkerhetsanmärkningar

Se till att rätt patientorientering har matats in i scannern.

Varje ändring i orienteringen skrivs in i seriekommentaren och i loggfilen.

Se till att den korrekta modaliteten och submodaliteten har valts.

Tänk på att cone beam CT-scanningar inte innehåller riktiga HU-värden och att
dosberäkningen kan vara felaktig.

Visa och importera data
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Tillgängliga orienteringsfunktioner

Om patienten har scannats, men scanneroperatören använde fel orientering eller hade angett fel
modalitet, kan du med hjälp av dessa funktioner rätta till bildorienteringen eller modaliteten.
Observera att vissa scannrar och medicinska informationsformat har inte med information om
bildorientering i bildrubriken.

Komponent Funktion

Bläddra bland
bilder

Snitten i bildrekonstruktionsvyerna kan sökas igenom i stigande eller sjunkan-
de ordning tills man hittar en lämplig bild. Du kan:
• Använd mushjulet för att bläddra snitt för snitt genom tillgängliga bilddata.
• Använda mushjulet och tryck ned shift-tangenten på tangentbordet för att

bläddra i grupper genom tillgängliga bilddata.
• Använd uppåt- och nedåtpilarna på tangentbordet för att bläddra ett snitt

framåt eller bakåt.
• Använd tangenterna Pg Up och Pg Dn på tangentbordet för att bläddra

framåt eller bakåt i grupper genom tillgängliga bilddata.

Flip A-P Vänd på den markerade bilden i följande riktningar:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (huvud-fot)
• L-R (vänster-höger)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Rotera den markerade bilden i följande riktningar:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (huvud-fot)
• L-R (vänster-höger)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Ångrar den senast gjorda ändringen.

Reset Återställ alla ändringar som gjorts.

Modality Modaliteten för det scannade datasetet kan väljas här om det inte redan defini-
erats på scannern.

Submodality

En lämplig undermodalitet kan väljas för aktuell modalitet, om detta inte redan
definierats på scannern:
• Angio
• Contrast
• CB = Cone beam

Patient Orienta-
tion

• Du kan välja Prone, Supine, Decubitus Left eller Decubitus Right som pa-
tientorientering om den inte redan har fördefinierats på scannern.

• Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att korrekt al-
ternativ för bilddata har valts innan du fortsätter.

Scan direction
• För scanningsriktningen väljer du antingen Head first eller Feet first.
• Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att korrekt al-

ternativ för bilddata har valts innan du fortsätter.

Image Type
• För bildtypriktningen väljer du Axial, Coronal, Sagittal, eller Unknown.
• Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att korrekt al-

ternativ för bilddata har valts innan du fortsätter.

Series com-
ment Granska kommentarer som gjorts av scanneroperatören.
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Säkerhetsanvisningar

Verifiera noga bildetiketteringen (vänster-höger, anterior-posterior, och huvud-fötter).
Använd endast rotationsknapparna om du är säker på att patientorienteringen behöver
justeras. Klicka på OK för att bekräfta att den definierade orienteringen är korrekt.

Visa och importera data
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14.3 Bildfusion

Allmän information

Image Fusion gör det möjligt att fusionera bilduppsättningarna av den ursprungliga
behandlingsplanen med de nyare importerade data. Detta gör att alla dataset tas med i samma
referensram för objektjämförelse och dosöverlagring.
Det är mycket viktigt att du utför samma fusionering som utfördes på IGRT-lösningen för
behandlingspositioneringen.
Det rekommenderas att fusionera alla extra dataset (CT eller Cone Beam-CT-scanningar) med
referensuppsättningen av den ursprungliga planen.
Det första steget av fusionsalgoritmen är att detektera startpositionen. Detta görs genom att
fusionera bildens balanspunkter. Nästa steg är fusionen av det grova rutnätet. Om en manuell
fusion utförs, kommer fusionsalgoritmen att hoppa över det första fusionssteget.

Positionen av den visade dosen beror på den fasta bildfusionen. För att få en meningsfull
dosvisning ska du se till att den fasta bildfusionen motsvarar fusionen som utfördes för
patientpositioneringen för behandlingen.

Huvudskärmslayout

②

①
③

④

⑤
⑥

Figur 250 

Planeringsområde

Förutom funktionerna som tillhandahålls i planeringsvyerna och i verktygsfältet (se s. 49), finns
följande alternativ till hands i planeringsfältet.

Nr Komponent Funktion

① Spyglass Förstoringsglaset gör det möjligt att kontrollera noggrannhe-
ten när bildfusionen har slutförts.
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Nr Komponent Funktion

② Blå/gul
För att enkelt kunna urskilja skillnader mellan bilduppsättning-
arna som ska fusioneras, visar snittvyerna en uppsättning i
blått och den andra i gult.

③ Lista över fusionspar

Längst upp i funktionsfältet listas de parade bilduppsättningar-
na.
• New... kan användas för att definiera nya bildfusionspar el-

ler för att modifiera befintliga par (se s. 431).
• Reset kan användas för att återställa en slutförd bildfusion.

④ Blue/Amber Dessa funktioner gör det möjligt att anpassa de blå/gula in-
ställningarna för förbättrad bildvisning (se s. 433).

⑤ Manual Fusion Manuella fusionsfunktioner är tillgängliga för stora (Coarse)
och små justeringar (Fine), se s. 436.

⑥ Automatic Fusion
Här tillhandahålls funktioner som gör det möjligt att definiera
ett specifikt område som sedan kan tillämpas under automa-
tisk fusion (se s. 440).

Terminologi

Term Beskrivning

Relaterad upp-
sättning

Detta är den andra bilduppsättningen i fusionsparet. Den fusioneras till juste-
ringsuppsättningen.

Justeringsupp-
sättning

Justeringsuppsättningen är den första uppsättningen i listan över fusionsval.
Det är bilduppsättningen efter vilken alla bilduppsättningar fusioneras anting-
en direkt eller indirekt:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Alla extra dataset bör fusioneras med referensuppsättningen av den ur-
sprungliga planen.
I exemplet ovan är CT1 justeringsuppsättningen och referensuppsättningen
av den ursprungliga planen.
Justeringsuppsättningen är bilduppsättningen som används för efterföljande
patientjustering på behandlingsbordet.

Bildfusion
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14.3.1 Definiera fusionspar

Allmän information

Innan du utför bildfusion behöver du definiera lämpliga bildpar.
Brainlab föreslår att man fusionerar alla extra dataset med den aktuella behandlingsplanerings-
CT.
Under bildfusionen översätts och roteras den andra datauppsättningen till den första
bilduppsättningen. Eftersom applikationer från tredje part kanske inte stöder roterade dataset, bör
datasetet som ska exporteras vara den första bilduppsättningen av fusionsparet.

Hur man aktiverar skapande av bildpar

Steg

1. Klicka på New ... i funktionsfältet för att definiera lämpliga bildpar.

2. Nu visas dialogrutan för skapande av fusion.

Dialogruta ”Fusion Creation” (skapa fusion)

Figur 251 

Hur man väljer fusionspar

För att fusionera extra dataset till den ursprungliga CT-scanningen för planering:

Steg

1. Välj den ursprungliga CT-scanningen för planering under Image Set 1.

2. Välj extra CT-scanningen för planering under Image Set 2.

3. Klicka på OK.
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Fusionslista

Figur 252 
Parade bilduppsättningar visas i fusionslistan i funktionsfältet.

Omplanering

För omplanering rekommenderas det att man väljer den nya planerings-CT (ny
referensuppsättning) som Image Set 1 och den gamla referensuppsättningen som Image Set 2.

Figur 253 

Samma referensram

Bilduppsättningar i samma referensram indikeras av en föregående gråmarkerad ruta i listan över
bilduppsättningspar i menylisten. Denna referensramsinformation härrör från DICOM-filen som
används för att importera bilduppsättningarna in i planeringsprogrammet som omfattar
bildfusionsuppgiften.

Pseudoram av referensuppsättningar

Bilduppsättningar som innehåller samma volymetriska informationen (dvs. samma antal snitt,
samma snittpositioner, samma snittorienteringar, och samma scanningsdatum) betraktas som
fusionsbara genom referensramsliknande fusion. Om de inte redan har fusionerats kan dessa
bilduppsättningar indentifieras av en föregående gråmarkerad ruta i listan över
bilduppsättningspar i menylisten.

Bildfusion
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14.3.2 Förbättra fusionsvisningen

Allmän information

För att lättare urskilja mellan de visade bilduppsättningarna visas justeringsuppsättningen som har
definierats för fusionsparet (se s. 431) i blått.
Bilduppsättningen som ska justeras för att matcha justeringsuppsättningen visas i gult.
För att underlätta orienteringen identifieras den gula bilduppsättningen och den blå
bilduppsättningen längst upp till höger om bildvyerna.

Fusionsvy

① ②

Figur 254 

Nr Komponent

① Normal visning

② Kanter aktiverade för gul

Skjutreglage för blå/gul

Figur 255 

Justera fusionsvisningen

Alternativ

Flytta skjutreglaget i rätt riktning (Blue eller Amber) för att visa ett visst bildset tydligare.

Kryssa för rutan Edges för att visa endast de yttre konturerna av ett visst bildset.
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14.3.3 Förbättra bildfönsterinställningar

Allmän information

Om du utför bildfusion kan du definiera avancerade fönsterinställningar individuellt för varje
bilduppsättning.
Genom att justera dessa inställningar kan du enklare skilja mellan bilduppsättningarna.

Hur man aktiverar avancerade fönsterinställningar

Steg

Klicka på knappen Advanced Windowing för att öppna dialogrutan Windowing.

Dialogrutan Windowing

Figur 256 

Att justera bildfönsterinställningar

Det finns två separata fliksidor (Windowing Blue och Windowing Amber) där du kan definiera
individuella fönsterinställningar för varje bildset.
Mer information om avancerade fönsterinställningar finns under s. 505.

Bildfusion
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Hur man återställer bildfusion

Steg

En genomförd bildfusion kan återställas när som helst genom att klicka på Reset i funktionsfäl-
tet.
I fusionparlistan får kryssrutan till vänster om bildparet (om det ursprungligen fusionerats med
referensramfusion) en grå bockmarkering.
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14.3.4 Utföra manuell fusion

Allmän information

Med manuell fusion kan du manuellt matcha det orange bildsetet med det blåa inriktningssetet
som definierats i dialogrutan Fusion Creation (se s. 431).
Funktioner är tillgängliga för stora (Coarse) och små justeringar (Fine).
Dina justeringar visas i alla bildvyer.

Fusionsfunktioner

Figur 257 

Vy för grov fusion

①

②

Figur 258 

Hur man utför grov fusion

Steg

1. Klicka på Coarse i funktionsfältet.

2. För att flytta bilden i valfri riktning i en rak linje placerar du musen mitt i bildvyn och drar
med handsymbolen ① tills den gula bilden har positionerats korrekt.

3. För att rotera bilden placerar du musen i kanten av bildvyn och drar med pilhandsymbolen
② tills den gula bilden har positionerats korrekt.

Bildfusion
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Vy för fin fusion

① ②

Figur 259 

Hur man utför fin fusion

Steg

1. Klicka på Fine i funktionsfältet.

2.
För att flytta bilden i en rak linje (uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger) placerar du mu-
sen i kanten av bildvyn (upptill, nedtill, på vänster eller höger sida) och klickar med pil-
symbolen ① tills den orange bilden är korrekt positionerad.

3. För att rotera bilden placerar du musen i kanten av bildvyn och drar med pilhandsymbolen
② tills den gula bilden har positionerats korrekt.

OBS: Förändringsstorleken per musklick under manuell fin-fusion beror på den valda
zoomningsfaktorn.
 

Hur man återställer bildfusion

Steg

En genomförd bildfusion kan återställas när som helst genom att klicka på Reset i funktionsfäl-
tet.
I fusionparlistan får kryssrutan till vänster om bildparet (om det ursprungligen fusionerats med
referensramfusion) en grå bockmarkering.
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14.3.5 Att definiera ett fusionsområde

Allmän information

Att definiera ett fusionsintervall i referensuppsättningen gör det möjligt att utesluta information från
efterföljande automatisk fusion som är inte konsekvent i båda bilduppsättningarna och som därför
kan leda till felaktiga fusioner. Exempel omfattar rörliga målvolymer eller lokaliseringsenheter.
För optimala resultat ska du justera området för bildfusionen för att omfatta så mycket liknande
information som möjligt och endast utesluta annorlunda områden.
Det är särskilt viktigt om du kommer att fusionera dataset med olika patientpositioneringar, t.ex.
huvud böjt på olika sätt, eller scanningar som utförts under behandlingscykeln där patienten gått
ner eller upp i vikt.

Fusionsfunktioner

Figur 260 

Hur man öppnar funktionerna för fusionsintervall

Steg

1. För att definiera ett fusionsintervall, klickar du på Modifiera Range... i funktionsfältet.

2. Standardfusionsområdet kan nu modifieras i dialogen Modify Range.

OBS: Eftersom patienternas anatomi skiljer sig vanligtvis (Cone Beam CT jämfört med ursprunglig
CT) är det viktigt att definiera ett område som baseras på behandlingsområdet eller på fasta
strukturer, såsom benvävnad.
 

OBS: Standardregionen av intresse för automatisk bildfusion är 70 % av storleken av Image Set 1
(som satt i dialogrutan New...).
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Dialogrutan Modify Range

Figur 261 

Hur man modifierar fusionsintervallet

Steg

1.

Klicka på knappen Adjust Fusion Region till höger i dialogrutan.

2. Placera musen på den blå ramen i bildvyn.

3. Ramen blir nu gul och kan justeras så att den omger området som ska användas som
fusionsreferens.

4. Klicka på OK för att bekräfta fusionsintervallet.

Det definierade fusionsintervallet bör positioneras på lämpligt sätt och vara tillräckligt stort så att
det omfattar så många som möjligt av strukturerna som är relevanta för den planerade
behandlingen.

Om du avslutar steget bildfusion utan att spara dina ändringar, kastas all information om
fusionsintervallet som du hade definierat. I sådana fall måste fusionsintervallet
omdefinieras innan du utför automatisk fusion (se s. 440).
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14.3.6 Utföra automatisk fusion

Allmän information

Funktionen automatisk fusion använder en ömsesidig informationsalgoritm för att fusionera bilder
ihop, baserad på anatomiska strukturer som är finns i båda bilduppsättningarna.
Det tas inte hänsyn till variationer i ljusstyrkan i bildsnitten under denna process.

Innan du utför automatisk fusion rekommenderas det starkt att konfigurera ett lämpligt
fusionsintervall (se s. 438) för att säkerställa lämplig noggrannhet i den automatiska
fusionen. Om resultatet av den automatiska fusionen är otillfredsställande, bör
fusionsintervallet ändras för att förbättra fusionsresultatet.

Fusionsfunktioner

Figur 262 

Hur man utför automatisk fusion

Steg

1. Klicka på AutoFUSE för att aktivera automatisk bildfusion. 

2.
Den automatiska fusionsalgoritmen bestämmer en startposition genom att fusionera bild-
balanspunkter och utföra en grov rutnätsfusion. Om manuell fusion redan har utförts (se
s. 436) hoppar man över detta steg.

3. Den gula bilduppsättningen skiftas och roteras tills den passar till den blå justeringsupp-
sättningen som definierats i dialogrutan Fusion Creation (se s. 431).

Fusion slutförd

Figur 263 
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Efterföljande korrigeringar

Om den automatiska fusionen är otillfredsställande kan du:
• Utföra manuell fusion (se s. 436).
• Finjustera fusionsintervallet (se s. 438) och upprepa automatisk fusion.

Hur man återställer bildfusion

Steg

En genomförd bildfusion kan återställas när som helst genom att klicka på Reset i funktionsfäl-
tet.
I fusionparlistan får kryssrutan till vänster om bildparet (om det ursprungligen fusionerats med
referensramfusion) en grå bockmarkering.
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14.3.7 Verifiera fusionsnoggrannhet

Allmän information

Då du har fusionerat två bilduppsättningar kan du använda förstoringsglasvyn (längst upp till
vänster i planeringsskärmen) för att visuellt verifiera noggrannheten av bildfusionen.
• Förstoringsglaset visas som en blå ram, lagd ovanpå den gula bilduppsättningen som

justerades under bildfusionen.
• Justeringsuppsättningen visas inuti den blå ramen.

Alla objekt som konturerats på andra fusionerade dataset än referensuppsättningen måste
granskas noga på referensuppsättningen för att förvissa sig om att objektets läge och kontur är
korrekt.

Förstoringsglasvy

Figur 264 

Så här verifierar du fusionens noggrannhet

Steg

1. Placera din mus över förstoringsglasets fält. Förstoringsglaset visas nu som en gul ram.

2. Dra förstoringsglasfältet över viktiga anatomiska riktmärken för att verifiera att bilduppsätt-
ningarna har fusionerats på rätt sätt.

OBS: Om det är nödvändigt kan du även använda musen för att ändra storlek på förstoringsglaset
genom att klicka och dra i ramens kanter.
 

När en bildsammanslagning har slutförts måste du visuellt verifiera fusionsresultaten för
att säkerställa att bilderna står i rätt proportion till varandra.

Fusionen bör stämma överens med den som användes för patientplacering på IGRT-
systemet.

Bildfusion
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14.4 Objektmorfning

Allmän information

iPlan RT Adaptive kan tilldela objekt som definierades i källuppsättningen till de extra
scanningarna. Det kartlägger kopior av objekten på målbilderna och justerar dem till deras
aktuella storlek och form. Denna anpassningsprocess kallas för objektmorfning.
Utgångspunkten för morfningen är den fasta fusionen av uppsättningarna. Du kan välja
källdatasetet och alla objekt i detta källdataset kommer att morfas baserad på elastisk fusion av
de två dataseten.
Objekt av strukturtypen ”ytterkontur” morfas inte. Morfning kan endast utföras på CT-, cone beam
CT-dataset. Objekt kan bara flyttas till ett annat dataset om de inte är morfade objekt eller om de
inte har använts som modell för morfning.

Huvudskärm

Figur 265 

Medan objektmorfningen kan öka effektiviteten i kontureringens arbetsflöde, utgör den
inget substitut för en läkares kliniska bedömning. Deformerade konturer ÄR INTE
automatiskt korrekta och läkaren måste granska, modifiera, och godkänna de deformerade
konturerna på varje snitt innan man kan använda dem för planutvärdering eller
behandlingsplanering.

Objekt i MR-scanningar

Om objekt har definierats i en MR-datauppsättning ska du flytta dem till CT-referensuppsättningen
innan du utför objektmorfning. Detta kan göras i steget objektmorfning:

Steg

1. Välj datasetet som innehåller objekten.

2.
Välj knappen objektdetaljer i listan Objects.
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Steg

3. Under fliken Image Set väljer du mål-CT-uppsättningen, och markerar kryssrutan Move
all objects.

4. Klicka på OK.

Så här utför man objektmorfning

Steg

1.
Välj en uppsättning från listan under Source Image Set i funktionsfältet. Källbilduppsätt-
ningen måste vara en CT-scanning, och bara ett dataset med objekt som tillhör detta da-
taset. Bara fast fusionerade uppsättningar finns till hands.

2. Välj en målbilduppsättning. Objekt kommer att morfas till denna uppsättning.

3.

Klicka på AutoMORPH. Programmet påbörjar nu elastisk deformering av källuppsättning-
en och objektöverföring, och skapar därmed dubbletter av objekten. De nya objekten till-
hör målbilduppsättningen. Ytterkonturen morfas inte. Morfade objekt visas med streckade
kanter.
Du kan betrakta deformeringsrutnätet under fliken Grid. Det gör det möjligt att betrakta
deformeringen och områden där datasetet var mer eller mindre deformerade.
Om resultatet av den elastiska fusionen inte är som förväntat, ska du modifiera intervallet.
Ytterkonturen morfas inte bara om rätt objekttyp har valts.

4. Granska alla objekt noga för att se till att läget och konturen är riktiga.

Om käll- och måldataseten har ett avvikande scanningsintervall, kan objekt klippas och
objekt utanför det konfigurerade intervallet överförs inte.

Innan du använder objekt för planering, ska du verifiera objekten, och modifiera dem vid
behov.

Betrakta de morfade objekten

Objekten som skapades i detta steg inkluderas nu i behandlingsplanen, och kan betraktas i fliken
Plan Contents, grupperade under det dataset de tillhör:

Figur 266 
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Innan du ändrar namnet på något objekt eller dataset manuellt, ska du komma ihåg att
detta kan leda till svårigheter när det gäller att känna igen objektversionen (t.ex. namn på
måluppsättning som skiljer sig från den specificerade måluppsättningen i objektnamnet).

Ta bort morfade objekt

Steg

För att återställa morfningen klickar du på Reset.

Reset tar bort alla objekt som skapades under morfningssteget.

Om morfningen upprepas ersätts befintliga objekt med nya.

Hur man modifierar morfningsintervallet

Standard fusionsintervallet för objektmorfningen är den yttre konturen av källdatasetet, om det
finns tillgängligt. Om det inte finns någon ytterkontur, är det den fullständiga snittuppsättningen av
måluppsättningen. Om fusionsintervallet ändras manuellt, används korsningen mellan
ytterkonturen och intresseområdet.
För att reducera intresseområdet som tas med i beräkningen av morfningsalgoritmen:
.

Steg

1.

Klicka på Modify Range...
Dialogrutan Modify Range visas:

2.

Klicka på knappen Adjust Outer Contour Region till höger i dialogrutan.

3. I någon av vyerna Axial, Coronal eller Sagittal placerar du musen över den blå ramen
och justerar ramen för att utesluta området som inte ska tas med för morfning.

4. Klicka på OK för att bekräfta ditt val.
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OBS: iPlan RT Adaptive använder två olika morfningsalgoritmer. Om strukturer i
källuppsättningen är av typ prostata, blåsa eller ändtarm, fylls lufthålen först före elastisk
transformation.
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14.4.1 Rutnätsvy

Allmän information

Resultatet av objektmorfningen visas också som ett rutnät, som visar deformeringsmatrisen.

Rutnätsvy

Figur 267 

Storleksbegränsning

Antalet möjliga punkter i rutnätmatrisen är begränsad om du vill exportera det. Rutnätsexporten
kan ha en maximum storlek av 10 MB beroende på intresseområdets storlek. Du kan därför öka
kornigheten av matrisen genom att reducera intresseområde med hjälp av Modify Range...

Hur man exporterar rutnätet

För att exportera rutnätet som numeriska data, högerklickar du med musen i ett rutnätsfönster och
väljer Export Deformation Field to Clipboard. Du kan sedan klistra in dessa data i en annan
applikation.
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14.5 Objektmodifiering

Allmän information

I detta steg kan du betrakta och modifiera morfade objekt vid behov med hjälp av iPlan RT
ritningsverktyg.

Huvudskärm

①

②

③

Figur 268 

Nr Komponent Funktion

① Knapp för Slice and Im-
age Set Selection Välj bilduppsättning som ska visas.

② Bilduppsättningar

③ Objekt Välj objekt som ska visas och ändras (enbart det markerade
objektet kan ändras).

Vyer

Flik Vyer

Overview

Du kan betrakta objekt från olika bilduppsättningar samtidigt genom att trycka
på knappen Control på ditt tangentbord och klicka på flera bilduppsättningar i
listan Image Sets.
Välj bilduppsättningen som ska användas som bakgrund med knappen Slice
and Image Set Selection.
Du kan inte modifiera objekt i denna flik.

Slices Du kan endast visa objekten i en bilduppsättning åt gången.

Dubbelklicka på ett objekt för att fokusera på det. Det markerade objektet visas med tjockare
konturer. Morfade objekt har streckade konturer.

Objektmodifiering
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Du kan inte modifiera de ursprungliga objekten.

Modifiera objekt

Objekt i den ursprungliga planen kan inte modifieras. Men du kan ändra morfade objekt i fliken
Slices. Detta steg erbjuder iPlan-funktioner för att manipulera objekt, däribland:
• Brush och Eraser
• SmartBrush
• Smartshaper

Dessa funktioner beskrivs i detalj i s. 133.
Se till att du väljer rätt objekt att modifiera.

Innan du lämnar detta steg ska du se till att alla objekt är korrekta.
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14.6 Granska behandlingsplanen

Allmän information

I steget Review kan du granska ändringarna till planeringsobjekten, jämföra deras nuvarande
status med den i den ursprungliga behandlingsplanen. Du kan också granska dosdistributionen av
den ursprungliga planen och bestämma om den fortfarande är lämplig för patienten under
rådande villkor.
Steget Review finns bara tillgängligt om den ursprungliga planen innehåller en dosplan.

Säkerhetsanmärkningar

Förändringar och volymer beräknas baserad på segmenterade objekt. Om objektet inte
kunde segmenterats helt (t.ex. på grund av olika scanningsområden mellan käll- och
måldataset) representerar inte förändringar och volymer det verkliga läget. Var god och ta
hänsyn till detta innan du tar ett slutligt beslut.

Om den nya bilddatauppsättningen visar en förändring i patientens anatomi måste en
klinisk expert avgöra om det behövs en planuppdatering. Det är sjukhusets ansvar att
definiera procedurer för anpassning av behandlingsplaner under behandlingsprocessen.

Förvissa dig om att all relevant information visas i det nya datasetet (scanningsintervall
tillräckligt stort, bildkvalitet tillräckligt hög) med en kvalitet som är bra nog för att kunna
avgöra om planen behöver uppdaterats eller inte.

Verifiera att du använder rätt kombination av objektversion och dataset för din
planvalidering.

Se till att alla objekt är korrekta innan du påbörjar granskningen.

Innan du bestämmer om en plan är fortfarande giltig eller inte, måste en utbildad och
erfaren läkare noga kontrollera planen, alla visade strukturer, fusionsresultat och alla
visade statistiska värden. Alla värden som visas av programmet är till för att underlätta
beslutsprocessen, värdena ska utvärderas med sunt förnuft och beslutet bör inte baseras
på enbart värdena utan att även överväga det allmänna läget.

Korrelationen av de olika objektversionerna till varandra baseras på den fasta bildfusionen.
För att få en meningsfull skiftinformation ska du se till att den fasta bildfusionen motsvarar
fusionen som utfördes för patientpositioneringen för behandlingen.

Granska behandlingsplanen
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Huvudskärm

Figur 269 
Bara objekten som används i behandlingsplanen finns till hands i detta steg.

Granskning av dosdistribution

Du kan betrakta dosdistributionen som beräknats för den ursprungliga behandlingsplanen i valfri
snittvy i flera av flikarna i detta steg. Du kan därför betrakta dosdistributionen för de ursprungliga
objekten, och för de morfade objekten för att se om den planerade distributionen fortfarande är
lämplig. Dosöverlagring baseras på en fast bildfusion.
Dosdistributionens funktioner beskrivs i s. 215.

Dosdistributionen omberäknas inte. Beräkningen som baseras på den ursprungliga, icke-
deformerade referensuppsättningen. Dosen kanske inte är exakt för morfade objekt och vid
förändringar i patientens anatomi.

Granska uppsättningar

①
②

③
Figur 270 

Nr Komponent Funktion

① Grå etikett Fusionerade men inga morfade objekt

② Grå kursiv etikett Inte fusionerad
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Nr Komponent Funktion

③ Svart etikett Fusionerade och morfade objekt eller ursprungliga objekt

Granska objekt samtidigt

Du kan betrakta objekt från olika bilduppsättningar samtidigt i fliken Overview genom att trycka på
knappen Control på ditt tangentbord och klicka på flera bilduppsättningar i listan Image Sets.
Välj bilduppsättningen som ska användas som bakgrund med knappen Slice and Image Set
Selection.

Granska objektförändringar över tiden

I fliken Object History kan du granska ändringar till planeringsobjekten över tiden. Huvudfönstret
tillhandahåller båda grafiska och numeriska data för varje objekt från varje tillgängliga dataset,
ordnad i en tidssekvens.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figur 271 

Nr Komponent Funktion

① Jämförelse

Klicka för att välja mellan åtgärder för att jämföra objekt över tiden:
• Procenttal relativ volymskillnad
• Absolut volym
• Förändring av objektets centrum, där förändringen beräknas ba-

serad på en fast bildfusion

② Objekttendens Varje linje har färgen av det motsvarande objektet.

③ Bilduppsättning Uppsättningarna rangordnas efter scanningsdatum eller import.

④ Dataset Markera kryssrutan för att inkludera datasetet i diagrammet och för
export.

⑤ Objekt Objekt som kan ha klippts under morfning markeras med en stjärna
(*).

⑥ Värdetabell Numeriska värden på vilka diagrammet baseras.

⑦ Copy Kopierar de markerade data som kan klistras in i en annan applika-
tion. Endast kolumn där kryssrutan har aktiverats kopieras.

OBS: En dosöverlagring är inte tillgänglig i denna vy men kan visas i fliken Overview.
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Innan man jämför värdena som visas i objekthistoriken för de olika objektversionerna ska
du kontrollera om alla objekt är helt synliga i de olika dataseten eller om olika
objektsegment (t.ex. ryggraden) ska jämföras.

Granska bilduppsättningar sida vid sida

I fliken Side by Side kan du granska bilddata och objekt av två dataset direkt med varandra.

Alternativ

För att välja vilken uppsättning som ska visas på höger sida av huvudskärmen, klickar du på hö-
ger bilduppsättning som har markerats för närvarande från listan i funktionsfältet, och klickar se-
dan på den nya bilduppsättningen.

För att välja vilken uppsättning som ska visas på vänster sida av huvudskärmen, klickar du på
vänster bilduppsättning som har markerats för närvarande från listan i funktionsfältet, och klickar
sedan på den nya bilduppsättningen.

.

Figur 272 

Granska DVH

I fliken DVH/Reconstructions kan du granska dosvolymhistogrammet (DVH) för ett objekt från
den ursprungliga planen, eller för ett morfat objekt.

Den visade dosen är den som beräknades för den ursprungliga behandlingsplanen. DVH-
beräkningen använder dock volymen av det nya objektet.

Innan man jämför DVH för de olika objektversionerna ska du kontrollera om objekten är
helt synliga i de olika dataseten eller om olika objektsegment (t.ex. lunga) ska jämföras.

Dosdistributionen omberäknas inte. Beräkningen som baseras på den ursprungliga, icke-
deformerade referensuppsättningen. Dosen kanske inte är exakt för morfade objekt och vid
förändringar i patientens anatomi.
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①

②

Figur 273 

Nr Komponent Funktion

① Lista över bilduppsätt-
ningar

Välj bilduppsättningen som innehåller objektet som ska visas.
Det är möjligt att välja fler än en bilduppsättning för att jämföra
DVH för flera versioner av objektet.

② Objekt Välj ett objekt för att visa dess DVH. Endast objekt som har
använts i behandlingsplaneringen finns tillgängliga.

Jämföra flera uppsättningar

Du kan jämföra bilduppsättningar samtidigt i fliken Multiple Sets:

Steg

1. Välj huvudbilduppsättningen med hjälp av knappen Slice and Image Set Selection i
verktygsfältet. Denna bild visas i vyn längst upp till höger.

2.
Välj andra bilduppsättningar i var och en av de tre andra vyerna med hjälp av knappen
Slice and Image Set Selection i varje vy. Objekten som hör till huvuduppsättningen
(fönstret längst upp till höger) visas i alla andra dataset.

Granska behandlingsplanen
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14.7 Omplanering

Allmän information

Då du har granskat ändringarna på patienten, kan du bestämma om du vill skapa en ny.
Brainlab rekommenderar starkt att göra en ny CT-scanning av patienten.

Innan du fortsätter med steget ”Prepare for Re-Planning” rekommenderas det att spara
planernas aktuella status. Under förberedelsen kommer vävnadsmodellen av den
ursprungliga planen att raderas och alla objekt kommer att flyttas till den nya
referensuppsättningen (”återtilldelning av roll”). Planer utan en vävnadsmodell kan inte
startas med iPlan RT 4.5 Adaptive på nytt.

Förbereda en uppdaterad behandlingsplan

För att göra en uppdaterad behandlingsplan

Steg

1. Gör en new CT-scanning av patienten.

2.
Utför arbetsflödet i iPlan RT Adaptive med den nya scanningen (se s. 421).
I det här fallet utför du fusionen med den nya uppsättningen som ”Image Set 1”, se s.
432.

3. Välj Proceed with Re-Planning i Navigator.

4.

Du uppmanas att spara planen.
• Välj den nya planerings-CT:n för att användas som referensuppsättning.
• Ytterkonturen tas bort. Planer utan en vävnadsmodell kan inte läsas in med iPlan RT

Adaptive på nytt.
• Objekten i den nya referensuppsättningen blir planeringsobjekten (roll reassignment).

5.
iPlan RT Dose startar automatiskt, i steget Surface Segmentation vilket gör det möjligt att
skapa en ny behandlingsplan. Parametrarna som konfigurerades i den gamla planen
finns fortfarande tillgängliga (strålar, isocenter, etc).

Om den nya planeringen CT behöver lokaliseras, kan lokaliseringen endast göras inom
iPlan RT Image. Efter lokaliseringen måste du utföra fast fusion igen. Vänligen kontrollera
noga efteråt om alla objekt fortfarande är riktigt lokaliserade och konturerade.
OBS: Behandlingsgruppen bör inte låsas om behandlingsformen måste justeras till förändringar.
 

Säkerhetsanvisningar

Uppdatera isocenterpositionen och behandlingens MLC-form, och optimera åter IMRT-
planen efter de nya villkoren vid behov.

Närhelst det beslutas att anpassa den aktuella behandlingsplanen, måste patienten
scannas igen och den nya CT-scanningen måste importeras och användas som CT-
referensuppsättning.

Var försiktig när du väljer en ny referensuppsättning. Bara beräkningar som baseras på en
CT-scanning rekommenderas. Om en gammal CT-scanning används kan det hända att
dosen inte representerar den faktiska distributionen.

Isocenter och kollimatorbladen justeras inte automatiskt för den nya planen, men förblir i
positionerna som konfigurerades i den ursprungliga planen.

iPLAN RT ADAPTIVE
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Om iPlan RT Phantom QA

Allmän information

Programmet iPlan RT Phantom QA som medföljer iPlan RT Dose gör det möjligt att verifiera om
behandlingsplanen uppfyller dina krav. 

Så här utför man fantommapning

Steg

1. Starta programmet iPlan RT Phantom QA.

2.
Ladda upp ett CT-scan av behandlingsfantomet till iPlan RT Phantom QA.
Du kan ladda upp ett fantom CT-scan med samma uppladdningsprocess som beskrivs i s.
57.

3.

Utför Surface Segmentation och Object Creation för fantom CT-scannet.
Du kan utföra dessa uppgifter på samma sätt som det beskrivs för iPlan RT.
• Se s. 73
• Se s. 111

4.

I steget Phantom Mapping kan du sedan läsa in den patientbehandlingsplan som du vill
verifiera (se s. 458).
Du kan nu visa fördelningen och punkter av intresse i behandlingsplanen, mappad på fan-
tomet.

Kontrollera dosfördelningen genom att bestråla fantomet

Du kan placera en film i fantomet för strålning vid erforderlig nivå eller så kan du använda andra
metoder för dosmätning.
Du kan analysera den bestrålade filmen med en dosscanner, och därmed visa om
dosfördelningen stämmer överens med behandlingsplanen.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Att läsa in en behandlingsplan

Allmän information

Du kan ladda upp en behandlingsplan i steget Phantom Mapping. Detta gör det möjligt att
undersöka dosfördelningen när den mappas på CT-scannet av ett fantom.

Hur man läser in behandlingsplanen

Steg

1.

I funktionsfältet i steget Phantom Mapping klickar du på Load Treatment Plan ... för att
läsa in erforderlig behandlingsplan (motsvarande användarhandbok).
Du kan ladda upp en behandlingsplan med samma uppladdningsprocess som beskrivs
för iPlan RT Dose. Se s. 57.

2.

Efter att behandlingsplanen har laddats upp visas det här meddelandet:

Hur man läser in en annan behandlingsplan

Om du inte vill spara ändringar till behandlingsplanen men istället vill utföra fantommappning med
hjälp av en annan behandlingsplan, gör du så här:

Steg

1. Välj RTPlan-objekt i funktionsfältet som representerar behandlingsplanen.

2. Klicka på Delete. Behandlingsplanen tas nu bort.

3. Klicka på Load Treatment Plan (se s. 458) för att läsa in en annan behandlingsplan.

Ordination

I Phantom Mapping-läge innehåller ordinationsmodulen av DICOM RT-planen en dummy-
ordination med en målordinationsdos om 1,0 Gy.

Att läsa in en behandlingsplan
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15.2.1 Att positionera behandlingsgrupper (isocenter)

Allmän information

I de axiala rekonstruktionerna kan du tydligt identifiera den tunna linje som visar filmens vertikala
position. Den lilla cirkeln representerar öppningen för införande av dosimetriutrustning. Isocenters
(behandlingsgrupp) aktuella position indikeras med ett litet grönt hårkors.

Hur man positionerar isocenter

Isocenter positioneras initialt vid den referenspunkt som definierats under ytsegmentering (se s.
73).
Följ dessa steg för att positionera isocentret av patientens dataset på filmplatsen eller vid
insättningsöppningen för dosimetriutrustningen:

Steg

1.

Välj behandlingsgruppen i fältet Functions av steget Phantom Mapping.

2. Klicka på Position.

3.

Använd musen för att positionera det lilla gröna hårkorset på önskad plats.

Effekter av isocenterförflyttningar

Om ett isocenter flyttas kvarstår förhållandet till övriga isocenter. De ursprungliga värdena för
MLC-positionerna ändras inte.
Isocenters position behöver inte lokaliseras i filmplanet. Detta gör det möjligt att använda fantom
med flera filminsatser för 3D-verifiering. iPlan RT Dose-exporten kan inkludera godtyckliga snitt
och volymer.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2.2 Att ställa in normaliseringsfaktorer

Allmän information

Efter att isocentrets i patientens dataset har positionerats på önskad plats kan du använda
funktionerna Show Dose och Dose Display i verktygsfältet för att visa dosfördelningen. Mer
information om dessa funktioner hittar du i s. 215.
Om den tillförda dosen överskrider filmens dosintervall kommer inte den exponerade filmen att
visa den exakta dosfördelningen. I detta fall kan du använda MU Normalization ... i funktionsfältet
för att minska den tillförda dosen medan förhållandet bibehålls.

Så här aktiverar du MU-normaliseringen

Klicka på MU Normalization … i fältet Functions av steget Phantom Mapping.

Så här utför du MU-normaliseringen

Steg

1.

Om endast ett enhetligt värde använts för olika isocenters (behandlingsgrupper) fraktio-
ner, används detta värde som standardvärde.
I annat fall anger du en siffra i fältet Divide by med vilket den tillförda dosen ska delas.
Om du t.ex. anger 10, reduceras den tillförda dosen med faktor 10.

2. Klicka på OK för att bekräfta eller på Cancel för att stänga dialogrutan.

Att läsa in en behandlingsplan
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15.2.3 Övriga inställningar

Intressepunkter

Intressepunkter kan även definieras under fantommappning, t.ex. för att visa en lägsta eller
högsta dos. Se s. 235.

Ändra parametrar för stråle och båge

Efter att normaliseringsfaktorn har definierats kan du ändra strål- och bågparametrar efter behov.
• Se s. 195
• Se s. 198

Ingångsvinklarna kan ändras för att tillåta tillförsel från önskade vinklar eller så kan enskilda MU
justeras efter dina behov.
Du kan t.ex. ställa in alla strålar till noll, förutom en, för att analysera just denna stråle. Notera de
enskilda strålarnas ursprungliga MU, t.ex. med hjälp av en utskrift (se s. 403).

Verifiering

Modifiering av monitorenheter i fantommappning kan leda till mer eller mindre olika MU-
förhållanden mellan elementen av ett komplext element (såsom ett HybridArc-element) eller
statiska IMRT-segment på grund av rundningsprogram. Utför alltid film-dos verifiering med den
fantommappade planen, efter MU-modifieringar, och inte mot den ursprungliga behandlingsplanen
från iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Att avsluta fantommappning

Allmän information

Efter att du har avslutat steget Phantom Mapping kan du
• Spara behandlingsplanen (se s. 52). Behandlingsplanen sparas tillsammans med fantomdata.
• Välj RTPlan-objektet och exportera behandlingsplanen till DICOM (se s. 369).
• Skriv ut behandlingsplanen (se s. 403).
• Avsluta programmet. Du kan utföra dessa uppgifter på samma sätt som det beskrivs för iPlan

Dose (se s. 54).

Att avsluta fantommappning
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16 iPLAN RT 4.5 FÖR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Översikt

Allmän information

iPlan RT 4.5 licensierad för Brain Metastases är en begränsad version av iPlan RT Dose 4.5.
Det ska användas uteslutande med programvaran Brain Metastases för att underlätta
driftsättning och validering av maskinprofiler. Denna version av iPlan RT bör inte användas för
dosplanering, och därför tillåter enbart laddningsscheman med ändamålet att kvalitetssäkra
enheter.

Säkerhetsanmärkningar

iPlan RT 4.5 licensierad för Brain Metastases bör endast användas för driftsättning och för
att validera din maskinprofil. Det bör inte användas för att skapa behandlingsplaner.

iPLAN RT 4.5 FÖR BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 FÖR
INVERSEARC 1.0

17.1 Översikt

Allmän information

InverseArc (tillverkad av RaySearch i samarbete med Brainlab) är en medicinsk programvara
utformad för att översätta behandlingsplanering med iPlan RT Dose 4.5 eller
behandlingsplaneringssystem från tredje part till motsvarande VMAT (Volumetric Modulated Arc
Therapy, volymetrisk modulerad bågterapi) planer.
En DICOM RT-behandlingsplan krävs som indata (så kallad referensplan). En motsvarande
DICOM RT-behandlingsplan skapas sedan med hjälp av VMAT-teknik. Se användarguiden till
InverseArc för ytterligare information.
För att kunna använda behandlingsplaner som skapats med iPlan RT Dose som referensplaner i
InverseArc, måste de exporteras till DICOM. För detta används en speciell plattform (VMATifier-
Platform). I motsats till den vanliga DICOM-exporten säkerställer denna plattform följande:
• DVH-restriktioner exporteras för att möjliggöra en översyn av behandlingsplaner i InverseArc.
• Upplösningen av den exporterade dosmatrisen motsvarar Dose Resolution i dialogrutan för

egenskaper av RTPlan i iPlan RT Dose. (Obs: För alla andra plattformar matchar upplösningen
av den exporterade dosmatrisen med upplösningen av CT bildserien som är referensen.)
Upplösningen av den exporterade dosmatrisen är viktig eftersom InverseArc använder samma
dosupplösning när du skapar VMAT-behandlingsplanen.

Kommentarer till planering

När man använder iPlan RT Dose för att skapa referensbehandlingsplaner för InverseArc ska
följande information beaktas:
• InverseArc försöker placera VMAT-bågar som liknar inställningen av stråle/båge i

referensplanen (dvs det kommer vanligtvis använder samma bordsvinklar och samma
isocentrum). Dock bör användaren alltid kontrollera den föreslagna bågeinställningen i
InverseArc innan VMAT-optimeringen startas.

• Genereringen av en motsvarande VMAT-behandlingsplan med InverseArc fungerar bäst om
referensplanen har en dosdistribution som lätt kan efterliknas med en båge (dvs 9 jämt
fördelade, koplanara IMRT-strålar).

Säkerhetsanmärkningar

För en omvalidering av ditt system efter installation av InverseArc rekommenderas att man utför
omvalideringstester.
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18 REVALIDERING AV
PROGRAMVARA

18.1 Översikt

Allmän information

Dessa är de rekommenderade revalideringstesterna av systemet efter mindre ändringar i
systemet, inklusive:
• Snabbkorrigeringar till operativsystem
• Installation av virusskydd
• Installation av programvara från tredje part

Vid större ändringar av operativsystem (nytt OS, nytt SP etc.) kontakta Brainlab support.

Så här gör man en revalidering av programvara för PatXfer RT version 1.5

För att utföra dessa tester måste följande konfigureras i PatXfer RT:
• Ett fungerande DICOM Q/R-arkiv.
• Ett Brainlab-arkiv på en mappad nätverksenhet (om ingen mappad enhet är tillgänglig

använder man en lokal enhet).
• Ett DICOM SCU exportarkiv (Ett lokalt DICOM exportarkiv om inget nätverk är tillgängligt).

Steg

1. Välj DICOM QR-arkivet och tryck på Next. Ser du patientlistan?

2. Välj en patient och tryck på Next. Är alla bilder av patienten laddade och visas dem?

3. Exportera patientuppgifterna till arkivet på den anslutna enheten. Har alla filer exporterats
som förväntat? Kontrollera med Windows Explorer (Utforskare).

4. Gå tillbaka till arkivets markeringslista. Ladda alla xBrain-data från Brainlab-arkivet. Har
data lästs in ordentligt?

5. Exportera den markerade patienten till det konfigurerade DICOM SCU-exportarkivet. Har
alla filer exporterats som förväntat?

Så här gör man en revalidering av programvara för iPlan RT Image version 4.1

För att utföra dessa tester behövs följande verifieringsdata:
• Kraniell xBrain patientdata med åtminstone ett CT- och ett MRI-bildset.

Steg

1.
Öppna en testpatient. Kan patienten/planen laddas? Visas bilderna och planerna inklusi-
ve objekten på rätt sätt? Kontrollera översikt (3D-visning och rekonstruktioner), flera snitt
och flera set.
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Steg

2.
Gäller endast för lokal patientdata: Gå till Localization, tilldela rätt lokaliseringsenhet till
CT-datamängden. Matchar de blåa lokaliseringsmarkeringarna med lokaliseringsstavarna
i 2D-snitten och är de inriktade i 3D i enlighet med den använda lokaliseringsgeometrin?

3.
Gå till Image Fusion och utför automatisk bildfusion. Fungerar den automatiska bildfusio-
nen som förväntat? Finns Spyglass och Amber Blue-vyer tillgängliga för granskning av fu-
sionsresultat?

4. Gå till Object Creation, välj valfritt atlasobjekt (t.ex. hjärnstam) och tryck på Segmenta-
tion. Fungerar den automatiska segmenteringen som förväntat?

5. Visas de segmenterade objekten korrekt i alla vyer och i 3D? Kontrollera färg och form.

6.
3D-prestanda: Lägg till atlasobjekt Cerebrum och starta den automatiska segmentering-
en. Segmentera objektet Bone i CT-datasetet med hjälp av tröskelsegmenteringen. Är
3D-visningen korrekt? Är det fortfarande möjligt att rotera 3D-översikten?

7. Kan planen godkännas och sparas?

8. Aktivera alla utskriftsposter. Kan planen skrivas ut?

9. Starta om iPlan RT Image och ladda testplanen på nytt. Kan testplanen laddas?

Så här gör man en revalidering av programvara för iPlan RT version 4.5

För att utföra dessa tester behövs följande verifieringsdata:
• Kraniell xBrain patientdata med konturerade OARs och en PTV.

Steg

1. Öppna en testpatient. Visas testpatienten inklusive objekt på rätt sätt? Kontrollera översikt
(3D-visning och rekonstruktioner), flera snitt och flera set.

2. Gå till Surface Segmentation och beräkna den yttre konturen? Har den yttre konturen
beräknats? Visas den yttre konturen i 3D-visningen?

3. Gå till Object Manipulation och skapa ett förstorat objekt. Kan det förstorade objektet
skapas?

4. Gå till Dose Treatment och skapa valfri behandlingsplan. Aktivera dosvisning. Fungerar
3D-visningen i filen strålningsplan fortfarande?

5. Gå till Dose Verification och växla till vyn fältrekonstruktioner. Visas en DDR?

6. Kan planen godkännas och sparas (t.ex. döpt till Testplan)?

7. Kan planen exporteras via DICOM?

8. Om ExacTrac Export är tillgängligt: Kan planen exporteras till ExacTrac?

9. Kontrollera din skrivares kalibrering. Aktivera alla utskriftsposter. Kan planen skrivas ut?

10. Starta om iPlan RT och ladda testplanen på nytt. Kan testplanen laddas?

Översikt
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19 ALLMÄNNA SKÄRMAR
OCH VERKTYGSFÄLTETS
FUNKTIONER

19.1 Planeringsvyernas innehåll

Allmän information

Flikarna och tillgängliga vyerna beror på arbetsflödessteget.

Grundläggande planeringsvy

Den grundläggande planeringsvyn erbjuder 3-D- och snittrekonstruktioner:

Figur 274 

Riktningsinformation

Bokstäver i vyernas ytterkanter anger bildens orientering.

Riktning Beskrivning

A Anterior
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Riktning Beskrivning

P Posterior

L Vänster

R Höger

H Huvud

F Fötter

Planeringsvyernas innehåll
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19.1.1 Visa tredimensionella dataset

Allmän information

Det finns olika flikar för planering där innehållet i 3D-dataset kan granskas.
OBS: För att representera patientens anatomi används främst 3D-dataset. 2D-dataset (s. 473)
och 4D-bildserier (s. 478) kan användas för att komplettera 3D-bildinformationen.
 

Planeringsvyer

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figur 275 

Planeringsvyernas innehåll

Nr Komponent

① Olika funktioner finns upptill till vänster i varje vy, t.ex. Full Screen.

② Beroende på aktuellt planeringssteg är det möjligt att högerklicka med musen på vissa
objekt i planeringsvyerna för att visa en snabbmeny.

③ Vissa vyer innehåller en rekonstruktionsmodell i 3D baserad på skannade bilder och ytter-
ligare strukturinformation, t.ex. segmenterade objekt.

④

Scansnitt finns i andra vyer:
• Den första raden anger typ av scan (t.ex. MR eller CT), det nummer som identifierar

scansetet (t.ex. #1) och scannets orientering.
• Den andra raden anger numret på aktuellt snitt i scansetet.
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Nr Komponent

⑤

Rekonstruktioner av scan finns i vissa vyer:
• Första raden (inom parentes): orientering vid vilken bildsuppsättningen ursprungligen

togs.
• Andra raden: orientering på den rekonstruerade vyn av bilden.
• Typen av scan (t.ex. MR eller CT) samt det nummer som identifierar scansetet (t.ex.

#1) anges också.

⑥ Vyns riktning anges av en patientikon (visas längst ned till vänster i varje vy).

⑦
Om en dataserie i 4D finns tillgänglig (t.ex. under planverifiering, se s. 509), visas en
kontrollpanel längst ner till höger i snitt- och rekonstruktionsvyer som gör det möjligt att
granska en simulering av inre organs rörelser.

Planeringsvyernas innehåll
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19.1.2 Att visa röntgenbilder

Allmän information

Om de patientdata som lästs in innehåller röntgenbilddata visas dessa under en separat flik, X-
ray Images.

Röntgenvyer

①

② ③

Figur 276 

Vyns innehåll

Nr Komponent

① Funktionen Full Screen (se s. 489).

② Typen av bild (i det här fallet DSA) och numret som identifierar bilduppsättningen (t.ex.
#1).

③ Den andra raden anger numret på aktuell bild i bilduppsättningen.

OBS: Standardröntgenbilder och DSA-röntgenbilder stöds.
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19.1.3 Visa snitt

Allmän information

Förutom rekonstruktionsvyerna på huvudskärmen finns även en separat flik i vissa uppgifter, som
innehåller ursprungliga CT-snittvyer.

Snittvyer

Figur 277 

Att modifiera snittvyer

Steg

1.

Klicka på knappen Number of Slices längst upp till vänster på skärmen för att definiera
erforderligt antal snitt.

Planeringsvyernas innehåll
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Steg

2.

Välj erforderligt alternativ med hjälp av musen.

3. Snittvyerna uppdateras i enlighet med ditt val.

Ytterligare information

En sagittal och en frontal rekonstruktion visas under snittvyerna.
Tredimensionell modell kan också finnas till hands. Denna uppdateras i enlighet med
modifieringar i datasetet, t.ex. under skapande av objekt (se s. 111).
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19.2 Val av snitt och bildset

Allmän information

Funktionen för val av snitt och bilduppsättning kan användas för att välja de bilddata som ska
visas i planeringsområdet.

Aktivering

Steg

Klicka på knappen Slice and Image Set Selection i verktygsfältet.

Valflikar

Figur 278 

Tillgängliga flikar

Standard 3D-data kan väljas under fliken Set Selection (se s. 477).
Om lämpliga CT-scandata finns tillgängliga kan fliken 4-D Series (se s. 478) användas för att
skapa en simulering av inre organs rörelser som kan granskas under behandlingsplanering.

Val av snitt och bildset
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19.2.1 Val av bilder

Fliken Set Selection

①

② ③

Figur 279 

Hur du väljer en bilduppsättning

Steg

1. Välj det bildset som ska visas i listan över tillgängliga bildset ①. 

2.
• För att frigöra systemminne avaktiverar du bilduppsättningar som inte behövs för tillfäl-

let med hjälp av knappen Unload Images.
• Bilder kan återaktiveras vid behov med hjälp av knappen Load All.

3.

Beroende på aktuellt steg kan du välja antingen ett enskilt snitt eller ett set med sekventi-
ella snitt från området för snittvy ②.
• I området för snittvyer markeras valt/valda snitt med blått.
• I förhandsgranskningsområdet ③ visas aktuellt valt snitt eller det första snittet i aktuellt

valt snittset.

4. Klicka på OK för att bekräfta ditt val och visa snitten i bildvyerna i planeringsområdet.
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19.2.2 Definiera en 4D-serie

Allmän information

Om flera CT-scanuppsättningar med liknande referensram finns till hands kan en 4-D-serie
skapas som simulerar inre organs rörelser. Denna kan användas som utgångspunkt för att
fastställa erforderlig PTV-marginal (s. 111) och för att verifiera att den slutförda behandlingsplanen
är riktig och lämplig för patientbehandling (se s. 356).

Fliken 4-D Series

Figur 280 

Att välja data för en 4-D-serie

Alla CT-scanuppsättningar med samma referensram för UID och samma orientering tolkas
automatiskt som en 4D CT-serie. Du måste därför verifiera att korrekt CT-scanset har valts.
Följande manuella funktioner finns för att skapa en 4-D-serie:

Komponent Funktion

Välj dataset som ska inkluderas i 4-D serien.

Move Up och
Move Down Definiera den sekvens i vilken ett valt dataset ska synas i 4-D-serien.

Use Common
Windowing

Aktivering av denna kryssruta ser till att fönsterinställningsnivån justeras (se
s. 503), samma nivå tillämpas på alla dataset i 4-D-serien.

Val av snitt och bildset
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Komponent Funktion

Intensity Projec-
tions

Med hjälp av kryssrutorna för intensitetsprojektion kan en standardnivå för
gråvärde beräknas:
• Minimum Intensity Projection: det lägsta (mörkaste) gråvärdet från alla

valda dataset används.
• Maximum Intensity Projection: det högsta (ljusaste) gråvärdet från alla

valda dataset används.
• Mean Intensity Projection: medelgråvärdet från alla valda dataset an-

vänds.
Då du gjort ditt val kan knappen Create Image Sets användas för att skapa
ett separat dataset för varje vald intensitetsprojektion. Namnet på den valda
projektionen och den ursprungliga bilduppsättningen används för att identifi-
era den nya bilduppsättningen.

OBS: För att maximera systemprestandan ska du undvika att läsa in scanset som inte är direkt
nödvändiga för behandlingsplaneringen.
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19.2.3 Att bläddra mellan bildsnitt

Bläddra mellan snitt

Alternativ

Klicka på knappen Browse Slices för att flytta fram ett snitt.

Klicka på knappen Browse Slices för att flytta tillbaka ett snitt.

Bläddra mellan flera snitt

Alternativ

Klicka på knappen Browse Slices för att flytta fram till en annan snittgrupp.
Vyn bläddrar genom en mängd snitt beroende på den aktuella vyn. Till exempel i en vy
med fyra snitt bläddras vyn fram tre snitt. I en vy med nio snitt bläddras vyn fram åtta
snitt.

Klicka på knappen Browse Slices för att flytta tillbaka till en föregående snittgrupp.
Vyn bläddrar genom en mängd snitt beroende på den aktuella vyn. Till exempel i en vy
med fyra snitt bläddras vyn tillbaka tre snitt. I en vy med nio snitt bläddras vyn tillbaka
åtta snitt.

OBS: Bläddring utförs i den riktning som anges av patientikonen (visas till vänster nedtill i bildvyn).
 

Bläddra mellan bilder med hjälp av musen och tangentbordet

Du kan även bläddra mellan bilddata med hjälp av musen och tangentbordet enligt följande:
• Använd mushjulet för att bläddra snitt för snitt genom tillgängliga bilddata.
• Använda mushjulet och tryck ned shift-tangenten på tangentbordet för att bläddra i snittgrupper

genom tillgängliga bilddata.
• Använd uppåt- och nedåtpilarna på tangentbordet för att bläddra ett snitt framåt eller bakåt.
• Använd tangenterna Pg Up och Pg Dn på tangentbordet för att bläddra framåt eller bakåt i steg

om tre snitt.
OBS: Dessa funktioner finns även tillgängliga för rekonstruktionsvyer av snitt.
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19.2.4 Djup- och snittrullning

Allmän information

Använd knappen Depth Scrolling i rekonstruktionsvyerna för att rulla genom
scanrekonstruktioner längs den axel som anges av patientikonen (till vänster nedtill i bildvyn). 
I snittvyerna kan du använda knappen Slice Scrolling för att rulla genom tillgängliga snitt. 

Snittvyer

① ②

Figur 281 

Nr Komponent

① Djuprullning (rekonstruktioner)

② Snittrullning

Hur du använder bläddra-funktionen

Steg

1.

Klicka på knappen Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta musen uppåt eller nedåt över vald bild tills er-
forderligt djup eller snitt visas.
Du kan även använda mushjulet för att rulla genom bilddata.

3.

Klicka på knappen Depth Scrolling / Slice Scrolling igen för att avaktivera funktionen.

OBS: Det ursprungliga snittavståndet skiljer sig från det snittavstånd som används för
rekonstruktioner.
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19.2.5 Modifiera bilduppsättningens egenskaper

Så här modifierar du bilduppsättningens egenskaper

Alternativ

För att visa egenskaper för en tredimensionell bilduppsättning, klickar du på ikonen
närmast bilduppsättningen i fliken Plan Content.

Figur 282 

Komponent Funktion

Properties

Du kan ange en kort kommentar såsom ett mera specifikt namn. Kommentaren
kommer att inkluderas i det namn som visas i dataträdet om det tidigare tilldela-
de namnet innehåller färre än 6 tecken.
Du kan också välja en under-modalitet där tillgängligt.

More (Mer) Anger om bilddata var i DICOM- eller xBrain-format när de lästes in, samt ger
ytterligare information om vald patientstudie.

Val av snitt och bildset
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19.3 Grundläggande vykonfiguration
19.3.1 Vyalternativ

Allmän information

I vissa vyer kan du använda knappen View Options för att ändra vyns orientering.

Så här väljer man ett vyalternativ

Steg

1.

Klicka på knappen View Options för att visa tillgängliga orienteringsalternativ.

2.

Välj erforderlig riktning med hjälp av musen.
Vilka orienteringsalternativ som finns tillgängliga varierar beroende på aktuell planerings-
vy och aktuellt planeringssteg.

Valt vyalternativ (exempel)

Figur 283 
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19.3.2 Typer av vyer

Allmän information

I vissa vyer kan knappen View Types användas för att välja vilken typ av vyer som ska visas.

Så här väljer man en vytyp

Steg

1.

Klicka på knappen View Types för att visa tillgängliga alternativ (Planes, 3D eller Ob-
jects).

2.

Välj erforderligt alternativ med hjälp av musen.

Tillgängliga typer av vyer

Vy Beskrivning

Planes

Om du klickar på Planes visas segmenterade objekt ③ och planrekonstruktioner ② i
den 3D-vy som finns under vissa planeringsflikar.

①
②

③
• Vilken information som visas beror på dina val under fliken 3-D Plane View (till-

gänglig via knappen Options i verktygsfältet, se s. 492).
• Planens läge i 3D-vyn justeras om ändringar görs i 2D-vyer.

Grundläggande vykonfiguration
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Vy Beskrivning

3D

Om du klickar på 3D visas en 3D-modell av hela scanområdet.

③

Objects

Om du klickar på Objects visas en 3D-vy av endast planerade objekt.

③

OBS: Visningen kan roteras i varje fall genom att positionera musen över vyn och flytta pilen som
framträder ③ i erforderlig riktning.
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19.3.3 Sammanställningsalternativ

Allmän information

I steget Object Creation kan knappen Composing Options användas för att verifiera två bildsnitt
från olika dataset som har fusionerats.

Så här väljer man ett sammanställningsalternativ

Steg

1.

Klicka på knappen Composing Options för att visa tillgängliga alternativ (Off, Aperture
eller Blending).

2.

Välj erforderligt alternativ med hjälp av musen.

Tillgängliga sammanställningsalternativ

Alternativ Beskrivning

Aperture

Gör det möjligt att jämföra ett definierat område i referenssnittet (visas i den övre
högra vyn) med snittet i aktuell bildvy.

• För att jämföra referenssnittet med aktuellt snitt använder du musen för att posi-
tionera den blå ramen som visas över det område som ska verifieras.

• Använd musen för att ändra storlek på bländaren genom att dra i ramens kanter.

Grundläggande vykonfiguration
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Alternativ Beskrivning

Blending

Gör det möjligt att jämföra hela referenssnittet (visas i orange) med hela det aktuel-
la bildsnittet (visas i blått).

• Placera muspekaren över bilden, håll vänster musknapp nedtryckt och flytta mu-
sen åt höger för att visa mer information om referenssnittet.

• Placera muspekaren över bilden, håll vänster musknapp nedtryckt och flytta mu-
sen åt vänster för att visa mer information om det aktuella snittet.

Off Klicka på Off för att stänga av kompositionsalternativen.
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19.3.4 2D-omcentrering

Allmän information

Med funktionen 2D Recenter kan du flytta rekonstruktionsplan i vissa bildvyer och omcentrera
bildvyn. 

Centrera om

① ②
Figur 284 

Nr Komponent

① Justera den horisontella visningen

② Justera den vertikala visningen

Hur man omcentrerar bilder

Steg

1.

Klicka på knappen 2D-omcentrering för att visa vertikala och horisontella plan som ang-
es med blå linjer på bilden.

2.

Klicka med musen på erforderligt plan och dra linjen tills en lämplig position uppnås. Bil-
den omcentreras på denna nya position.
För att flytta horisontella och vertikala plan samtidigt klickar du på skärningspunkten mel-
lan de båda linjerna och drar linjerna tills lämplig position uppnås.

3. Klicka på knappen 2D Recenter igen för att avaktivera funktionen.

Grundläggande vykonfiguration
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19.3.5 Zoomning av bilder

Zoomade vyer

① ②

③

Figur 285 

Nr Komponent

① Standard inzoomning

② Zooma in på avsnitt

③ Zooma ut

Hur man zoomar in och ut

Alternativ

Zoom In
• Klicka på en markerad bildvy för att zooma in på visad bild.
• Placera musen på ett intresseområde och håll vänster musknapp nedtryckt och dra

för att öppna en urvalsram.

Zoom Out
Klicka på vald bildvy för att zooma ut så att du kan få en översikt över hela bilden.

Det är även möjligt att zooma in och ut genom att trycka på Ctrl-tangenten på tangentbordet och
justera mushjulet.
Alla snittvyer under aktuell planeringsflik justeras med samma zoomfaktor.
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Helskärmsvy

Figur 286 

Hur man aktiverar helskärmsvyn

Steg

1.

Klicka på knappen Full Screen för att förstora aktuell vy till helskärm.
Relevant område visas nu tydligt i den förstorade vyn.

2. Klicka knappen Full Screen igen avaktiveras funktionen och den ursprungliga vylayouten
återställs.

Grundläggande vykonfiguration
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19.3.6 Panoreringsbilder

Allmän information

Med funktionen Panning kan du omcentrera zoomfokusen (justera placeringen av bilden som
visas i vyn).

Panoreringsvyer

① ②
Figur 287 

Nr Komponent

① Planvy

② Snittvy

Hur man panorerar bilder

Steg

1.

Klicka på knappen Panning för att aktivera funktionen Panning.

2.
Dra snittet till erforderlig position i vald vy med hjälp av musen.
Övriga vyer uppdateras på motsvarande sätt.

3. Klicka på knappen Panning igen för att avaktivera funktionen.

OBS: Alla bildvyer under aktuell planeringsflik justeras till vald position.
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19.4 Avancerad vykonfiguration

Allmän information

Funktionen Options öppnar en uppsättning flikar som gör det möjligt att justera 3D-visningen och
ändra orientering på de bilder som visas i det aktuella datasetet.

Att aktivera granskningsalternativ

Steg

Klicka på knappen Options.

Tillgängliga flikar

Figur 288 

Avancerad vykonfiguration
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19.4.1 Använda fliken 2-D Options (2-D alternativ)

Allmän information

Under denna flik kan du definiera allmänna visningsalternativ för bildvyer.

Fliken 2-D Options

Figur 289 

Tillgängliga funktioner

Komponent Funktion

Scale Visible

Välj Scale Visible för att aktivera en skala (visas i millimeter) på höger sida av
de axiala, frontala och sagittala bildvyerna.
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Komponent Funktion

3-D Objects in
Slice Views

Aktiverar 3D-visningen i snittvyerna under fliken Overview för objekt skapade
under steget Object Creation.

Om detta alternativ markeras visas objekten som transparenta 2D-objekt.

Display Interpo-
lation

När detta alternativ markeras interpolerar programvaran pixlarna i de scanna-
de bilderna, vilket leder till en förbättrad visning i bildvyerna.

① ②

• ① Utan interpolation
• ② Med interpolation

Alternativ för
konturbredd

Följande alternativ kan användas för att definiera bredden på objektets kontu-
rer:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Avancerad vykonfiguration
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Komponent Funktion

Show Contours
Only

Visar segmenterade objekt enbart som konturer.

ALLMÄNNA SKÄRMAR OCH VERKTYGSFÄLTETS FUNKTIONER

Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 495



19.4.2 Att använda fliken 3-D Plane View

Allmän information

Under denna flik kan du välja de poster som ska visas i 3D-vyer. 

Fliken 3-D-planvy

Figur 290 

Hur du ska göra ditt urval

Steg

1.

Välj de poster som ska visas:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmenterade objekt, t.ex. PTV eller hjärnstammen)

2. Klicka på OK för att bekräfta ditt val.

OBS: För att valda plan och objekt ska visas måste alternativet Planes väljas med knappen View
Types (se s. 484).
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19.4.3 Att använda fliken 3-D Thresholding (3-D trösklar)

Allmän information

Under denna flik kan du definiera tröskeln för det intervall av synliga Hounsfield-enheter eller
gråvärden som används för att visa benstruktur och vävnad i datasetet.

Bilduppsättning Använda enheter

CT Hounsfield-enheter

MR Gråvärden

PET SU-värden

Fliken 3-D Thresholding

Figur 291 

Hur man justerar tröskelvärdet

Steg

1.
För att justera tröskeln för 3D-visning gör du så här:
• Använd skjutreglaget i histogrammet (till höger nedtill på skärmen), eller
• Ange erforderligt värde i fältet Threshold [HU] under histogrammet

2. Visa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell genom att klicka på ”Uppdatera
vy” till vänster nedtill på skärmen.
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Ytterligare funktioner

Komponent Funktion Se

Djuprullning Sida 481

2D-omcentrering Sida 488

Panorering Sida 491

Zooma in/ut Sida 489

Typer av vyer Sida 484

Avancerad vykonfiguration
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19.4.4 Att använda fliken 3-D Clipping

Allmän information

Under denna flik kan du definiera den del av bilden ska visas i 3D-vyerna.

Fliken 3-D Clipping

Figur 292 

Hur man definierar ett klippområde

Steg

1. Markera Enable Clipping Range i avsnittet 3-D Clipping Areas för att visa blå ramar i
de övre bildvyerna.

2.

Klicka på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut till höger i dialogrutan.

3.

Placera musen över den blå ramen och justera ramen så att den omsluter det område
som ska tas bort:
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Steg

4.

För att skapa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell klickar du på vyn till
vänster nedtill på skärmen.

Hur man utför en kubformad utskärning

Med detta alternativ kan du ta bort en kvadrant av 3D-modellen för att visa ett tvärsnitt.

Steg

1. Markera Enable Cubic Cut i avsnittet 3-D Clipping Areas för att visa blå ramar i de övre
bildvyerna.

2.

Klicka på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut till höger i dialogrutan (om inte re-
dan aktiverad).

3.

Välj den kvadrant som ska tas bort från 3D-modellen:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Klicka på kanten av den blå kvadranten i axial eller frontal vy och justera vinklarna för att
definiera det område som ska uteslutas från 3D-visningen.

5.

För att skapa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell klickar du på vyn till
vänster nedtill på skärmen.

Avancerad vykonfiguration
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Ytterligare funktioner

Komponent Funktion Se

Djuprullning Sida 481

2D-omcentrering Sida 488

Panorering Sida 491

Zooma in/ut Sida 489
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19.4.5 Att använda fliken Display Orientation

Allmän information

Under denna flik kan du välja erforderlig vyorientering för att säkerställa att den matchar
patientens planerade orientering på behandlingsbordet.

Fliken Display Orientation

Figur 293 

Orienteringsalternativ

Du kan välja mellan följande orienteringsalternativ:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Avancerad vykonfiguration
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19.5 Fönsterinställningar
19.5.1 Att använda grundläggande fönsterinställningar

Allmän information

Fönsterinställningar används för att justera gråskalefördelningen i de visade bilderna så att
synligheten eller kontrasten i strukturer kan förbättras.
Du kan justera fönsterinställningarna i axiella, sagittala och koronara vyer.

Fönsterinställningsvy

Figur 294 

Hur man ska granska de aktuella fönsterinställningarna

Steg

1.

Klicka på knappen Windowing för att aktivera funktionen.

2.

Klicka på relevant vy och håll vänster musknapp nedtryckt för att visa ett histogram som
innehåller aktuella inställningar.

3. Histogrammet försvinner från vyn så snart vänster musknapp släpps igen.

4. Klicka på knappen Windowing igen för att avaktivera funktionen.
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Hur man justerar fönsterinställningarna

Steg

1.

Klicka på knappen Windowing för att aktivera funktionen.

2.

För att justera gråskalenivån (centrum av vald fönsterinställningsbredd) klickar du på vyn
och:
• Drar musen uppåt för att öka nivån.
• Drar musen nedåt för att minska nivån.

3.
För att justera Hounsfield-värdet eller gråskalans fönsterbredd, klickar du på bilden och:
• Drar musen åt höger för att öka bredden.
• Dra musen åt vänster för att minska bredden.

4. Klicka på knappen Windowing igen för att avaktivera funktionen.

Fönsterinställningar
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19.5.2 Att använda avancerad fönsterinställningar

Allmän information

Funktionen Windowing Dialog tillhandahåller avancerade alternativ för justering av gråvärde,
Hounsfield-enheter eller SUV-fördelning så att det blir lättare att särskilja benstrukturer eller
markörpunkter från mjuk vävnad i scanbilderna.

Bildset Använda enheter

CT Hounsfield-enheter

MR Grå

PET SUV

Att aktivera dialogrutan Windowing

Steg

Klicka på knappen Windowing Dialog.

Dialogrutan Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figur 295 
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Dialogruta innehåll för Windowing

Nr Komponent Funktion

① Current Ursprungligt snitt från aktuell bilduppsättning.

② Preview Förhandsgranskning av det modifierade snittet enligt dina justeringar.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Välj fördefinierade värden för fönsterinställningar.

④ Kryssrutan In-
verse

Invertera färgvisningen och vända på standardinställningen så att till ex-
empel luft visas i vitt och ben i svart.

⑤ Level HU Justera gråvärdenas nivå

⑥ Width HU Justera gråvärdenas bredd.

⑦ Histogram Grafisk framställning av fördelningen av Hounsfield-enheter/gråvärden i
bilddata.

⑧ Kryssrutan
Zoom

Begränsar den grafiska framställningen av fördelningen av Hounsfield-
enheter/gråvärden till ett specifikt område.

Predefined Windowing Settings

Inställning Beskrivning

Bone Tillämpar benspecifik fönsterinställningar så att mjuk vävnad blandas ut och ben
visas tydligare (endast CT-bilduppsättning).

Current Win-
dowing

Återställer fönsterinställningarna till de som definierades när du först kom till
denna dialog.

Full Range Tillämpar hela skalan av gråvärden/Hounsfield-enheter som samlats in av scan-
nern på bilduppsättningen.

Radiology De-
fined Tillämpar de inställningar som definierades när bilderna ursprungligen togs.

Fönsterinställningar i intresseområde

Med detta alternativ kan du definiera ett specifikt område i bilduppsättningen och tillämpa
gråvärden eller Hounsfield-enheter från detta område på hela datasetet.

Steg

1.

Klicka på knappen Windowing Region of Interest för att aktivera funktionen.

Fönsterinställningar
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Steg

2.

I fönstret Preview view, använder du musen för att dra en ram runt området från vilket du
vill välja Windowing-inställningarna.

Alternativt kan du även klicka i området Preview på erforderlig plats i bilden.

3.

Släpp vänster musknapp för att se de beräknade resultaten av förhandsgranskningen.

4. Klicka på OK för att tillämpa gråvärdena från det valda området på hela bildsetet.

Hur man justerar gråvärdenas nivå och bredd

Du kan göra dessa justeringar när kryssrutan Zoom har avmarkerats:

Steg

1.

Gör så här för att justera fönsterinställningarnas centrering i bilden:

• Ange erforderligt värde i fältet Level HU eller
• Justera motsvarande skjutreglage tills erforderligt värde visas

2.

Gör så här för att justera fönsterinställningarnas bredd i bilden:

• Ange erforderligt värde i fältet Width HU eller
• Justera motsvarande skjutreglage tills erforderligt värde visas
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Hur man justerar bredden på gråskalefördelningen

② ③

①

Figur 296 

Alternativ

Ange erforderliga värden för Right HU och Left HU direkt i fälten för detta.

Använd musen för att justera skjutreglagen för vänster värde ② och/eller höger värde ③ tills er-
forderliga värden visas i motsvarande fält.

OBS: För att begränsa den grafiska framställningen av Hounsfield-enhets-/gråvärdesfördelningen
till ett specifikt område, så att fönsterinställningar kan definieras mer noggrant, markerar du
kryssrutan Zoom ①.
 

Ytterligare funktioner

Komponent Funktion Se

Djuprullning. Sida 481

Du kan bläddra mellan enstaka snitt i stigande eller fal-
lande ordning. Sida 480

Panorering. Sida 491

Zooma in/ut. Sida 489

Knappen Windowing kan användas för att justera fördel-
ningen av gråvärden i de visade bilderna för att förbättra
strukturers synlighet eller kontrast.

Sida 503

Knappen Screenshot kan användas för att ta skärm-
dumpar av visade vyer och dialogrutor. Sida 514

Fönsterinställningar
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19.6 Verifieringsfunktioner
19.6.1 Mätning av Hounsfield-enheter/gråvärden

Allmän information

Funktionerna Measure Hounsfield Units och Measure Values kan användas för att mäta
antingen Hounsfield-enheter eller gråvärden vid valfri punkt i ett bildsnitt.

Komponent Funktion

Knappen Measure Hounsfield Units visas när det gäller CT-bilduppsättningar.

Knappen Measure Values visas för övriga bildset. Värden kan mätas i gråvärde
(t.ex. för MR-bilder) eller i standardiserade upptagningsvärden (SUV), t.ex. för
vissa PET-scan. Andra värden är också möjliga, beroende på bildmodaliteten i
fråga. 

Måttenheter

Komponent Funktion

Hounsfield-en-
heter

Vid diagnostisk CT-bildbehandling utvärderas densitetsinformation i internatio-
nella Hounsfield-enheter (HU) på en skala från -1024 till 3071, där 0 är värdet
för vatten (1,0 g/cm³) och -1000 är värdet för luft.
Om scannerns HU-skala utvidgar 12-bit (-1024 till + 3071) avkortas de större
värdena:
• Värden < -1024 avkortas till -1024
• Värden > 3071 avkortas till 3071

Vid neurologisk CT-bildbehandling används vanligtvis en nivå på 40 HU och en
bredd på 100 HU för att kontrastera hjärnvävnad.

Gråvärden Gråtonsvisningen varierar från 0 (svart) till 255 (vitt).

Mätningsvy

① ②
Figur 297 

Nr Komponent

① Hounsfield-enheter

② Gråvärde
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Hur man använder mätningsfunktioner

Steg

1.

Klicka på den relevanta knappen (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.

Klicka med musen på valfri punkt i snittet för att visa Hounsfield-enhet eller gråvärde vid
vald punkt.
För att uppdatera värdet dynamiskt håller du vänster musknapp nedtryckt och flyttar mu-
sen över bilden.

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera funktionen och ta bort det visade värdet från
bildvyn.

Säkerhetsanvisningar

iPlan RT Dose kan endast visa information om gråvärde/Hounsfield-enhet/SUV per pixel
som den beräknats och exporterats av scannern. Var särskilt uppmärksam på detta när du
tolkar denna information, och kontrollera att informationen är korrekt. Data från cone
beam-CT eller rotationsangio innehåller till exempel inte faktiska HU-värden.

Användaren är ansvarig för att kontrollera noggrannheten på det värde i Hounsfield-
enheter som visas.

Bilduppsättningar av vissa modaliteter (t.ex. PET/MR/SPECT/DTI) som importeras med
iPlan RT Image-versioner före 4.1.2 kanske inte visas korrekt. Den absoluta
pixelinformationen för vissa segment och i synnerhet den relativa pixelinformationen
mellan olika snitt (3D-rekonstruktioner) kan vara felaktig. PET-bilder med standardiserade
upptagsvärden (SUV) påverkas inte.

Om det upptäcktes att en PET-scan inte importerats av en tidigare iPlan-version, ska den
här bilden importeras på nytt med iPlan RT Image 4.1.2 eller senare.

Om det upptäcktes att en MR-bilduppsättning inte importerades ordentligt av en tidigare
iPlan RT-version ska du kontakta Brainlabs support.

Då standardupptagsvärdena (SUV) kan variera beroende på vilket PET-scanner som
används måste du alltid jämföra de värden som visas med de SUV-värden som erhållits
direkt på scannern före användningen.

Verifieringsfunktioner
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19.6.2 Koordinatsystem

Allmän information

Beroende på om du arbetar med lokaliserade eller icke-lokaliserade bilder används ett separat
patientkoordinatsystem för visning av mätningen.
• Icke-lokaliserade bilder: av överensstämmelseskäl använder iPlan RT Dose samma

patientkoordinatsystem som ExacTrac (se s. 520). Alternativt är det även möjligt att ställa in
en referenspunkt i steget Surface Segmentation som används för att definiera
koordinatsystemets origo.

• Localiserade bilder: koordinatsystemet baseras på den referensram som tillhandahålls av den
stereotaktiska lokaliseringsenheten.

Brainlabs koordinatsystem: Icke-lokaliserade bilduppsättningar

Figur 298 
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19.6.3 Avståndsmätning

Allmän information

Funktionen Measure Distances gör det möjligt att mäta avståndet mellan två valfria punkter i
bilden.

Avståndsvisning

Figur 299 

Hur man mäter avstånd

Steg

1.

Klicka på knappen Measure Distances för att aktivera funktionen.

2.
Klicka med musen på två punkter i bilden.
Avståndet mellan de valda punkterna beräknas och visas i millimeter.

3. Vid behov kan du ompositionera en punkt genom att klicka på den med musen och dra
vald punkt till erforderlig plats.

4. Klicka på knappen Measure Distances igen för att avaktivera funktionen och ta bort av-
ståndsmåttet från bildvyn.

Behandling utan lokalisering ska endast utföras om skalning har verifierats.

Verifieringsfunktioner
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19.6.4 Mätning av vinkel

Allmän information

Funktionen Measure Angles gör det möjligt att mäta vinkeln mellan tre valfria punkter i bilden.

Vinkelvy

Figur 300 

Hur du mäter vinklar

Steg

1.

Klicka på knappen Measure Angles för att aktivera funktionen.

2.
• Klicka med musen på tre punkter i bilden.
• Vinkeln mellan de valda punkterna beräknas och visas.

3. Vid behov kan du ompositionera en punkt genom att klicka på den med musen och dra
vald punkt till erforderlig plats.

4. Klicka på knappen Measure Angles igen för att avaktivera funktionen och ta bort vinkel-
måttet från bildvyn.
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19.6.5 Skärmdumpar

Hur man gör en skärmdump av aktuell skärm

Steg

Klicka på knappen Screenshot.

Sparad skärmdump

Programvaran visar ett meddelande som bekräftar att skärmdumpen har sparats och anger
sökvägen. Standardsökvägen är C:\Brainlab\Screenshots.

Figur 301 

Patientsekretess

Patientens namn visas på varje skärmdump. För att skydda patientens sekretess måste du se till
att tillgång till alla skärmdumpar begränsas till relevant medicinsk personal.

Verifieringsfunktioner
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19.7 Användbara extrafunktioner

Allmän information

Detta avsnitt beskriver några extra funktioner i iPlan RT som gör programmet enklare att
använda.

Information om iPlan

Klicka på Brainlab-logotypen längst ner på huvudskärmen för att se information om iPlan
versionen, Brainlab och iPlan-komponenterna som för närvarande är installerade:

Figur 302 

Hur man byter användare

Steg

1. Klicka på Brainlab-logotypen.

2. Klicka på knappen Change user.

Att skala DVH-axlar:

Om du vill öka området för visad volym eller dos av DVH-axlarna klickar du och drar längs pilarna
i slutet av y- och x-axlarna tills diagrammet når det område du önskar.

Figur 303 
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Trösklar i dosskalar

Om du vill visa ytterligare trösklar i dosskalan, eller ta bort dem, placerar du musen på
motsvarande dosskala och dubbelklicka den med vänster musknapp (högst åtta trösklar kan
visas).
Du kan tilldela en högre visningsprioritet till en tröskel genom att dubbelklicka på det motsvarande
värdet till vänster om dosskalan.

Figur 304 

Att använda höger musknapp

Vissa funktioner kan utföras genom att använda höger musknapp:
För att öppna en kontextmeny i steget Treatment Planning kan du högerklicka på:
• RTPlan
• Behandlingsgruppen
• Behandlingselementet

Användbara extrafunktioner
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19.7.1 Behandlingsskärmens referens
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Skärmens referens
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20 DEFINITIONER OCH
TERMINOLOGI

20.1 Behandlingsterminologi

Rummets isocenter

Generellt sett är detta den målpunkt där alla strålar korsar varandra, oavsett behandlingsbordets
vinkel eller vinkeln på linjäracceleratorns (Linac) gantry.

Figur 305 

Diverse isocenter

Avser PTV i patientvävnaden som positioneras vid rummets isocenter innan behandling.

Gantry

Linjäracceleratorns roterande arm som innehåller röntgenstrålens utgångsöppning kallas gantry.

Gantryvinkel

Standardriktningen för att se gantryts vinkel är att stå framför linjäracceleratorn och titta från
fotändan av behandlingsbordet mot huvudändan. Vanligtvis ökar vinklar i medursriktning med
början vid 0° när gantryhuvudet befinner sig direkt ovanför patienten. Beroende på
linjäracceleratorns (Linac) modell och konfiguration kan programvaran modifieras till att visa
antingen IEC-, DIN-, IEC 61217- eller Varian-skalan. Andra inställningar är möjliga, men dessa
måste fabriksinställas. Uppifrån till höger:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (moturs)
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Bordsvinkel

Behandlingsbordet definieras vanligtvis med 0° i mittposition (standard). Rotation medurs
definieras med hjälp av positiva vinklar upp till 90° och rotation moturs med vinklar från 359° till
270° (0° till -90°). De vinkelkonfigurationer som används vid behandlingskliniken kan skilja sig från
de som anges ovan. Programvaran stöder för närvarande skalorna IEC, DIN, IEC 61217 och
Varian. Andra skalor är möjliga men måste fabriksinställas. Från vänster till höger:
• IEC: 90°, 0°, 270° (medurs)
• DIN: 270°, 0°, 90° (moturs)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (moturs)
• Varian: 270°, 180°, 90° (medurs)

Kollimatorvinkel

Linjäracceleratorns huvud kan roteras för att ändra bladens riktning på en flerbladskollimator eller
för att vrida eventuella tillbehör. Denna rotation är nödvändig för att erhålla minsta strålfältsstorlek
och för att skona så mycket frisk vävnad som möjligt från strålning. Beroende på
linjäracceleratorns modell och konfiguration stöder programvaran för närvarande IEC-, DIN-, IEC
61217- och Varian-skalan. Andra skalor är möjliga men måste fabriksinställas. Frontalt till höger:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (medurs)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (moturs)

Koordinatsystem

Koordinatsystemet för lokaliserade data baseras på den referensram som tillhandahålls av den
stereotaktiska lokaliseringsenheten. För icke-lokaliserade bilder används dock samma
patientkoordinatsystem som ExacTrac. En jämförelse av standardkoordinatsystem finns nedan.

Figur 306 
Om mer än ett lokaliserat dataset finns tillgängligt måste du se till att välja korrekt set för
patientpositionering. Om patienten eller lokaliseringsenheten har flyttats mellan CT-scanning och
behandling, t.ex. genom att modifiera huvudringens position och scanna patienten på nytt, blir det
tidigare skapade datasetets koordinatsystem ogiltigt. Att välja ett ogiltigt dataset leder till
felinriktning av patienten.

Stråle, Fält

En enskild strålningsenhet med ett fast gantry, bord och kollimatorvinkel kallas stråle eller fält.
I allmänhet är syftet med strålbehandling att minska stråldosen till normal vävnad medan dosen till
PTV maximeras. För att uppnå detta formas en stråle till projektion av PTV på planet vid isocenter,
vinkelrätt mot den ingående strålen (visas i strålens vy [BEV]).
En dosfördelning som överensstämmer med formen på PTV uppnås genom att överlappa flera av
dessa strålar. För att minimera dosen till frisk vävnad fördelas strålarna så långt ifrån varandra
som möjligt i tre dimensioner. Frihetsgraden för positionering av en stråle kan dock vara
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begränsad på grund av känsliga strukturers läge (organs at risk [OAR]). Brainlab rekommenderar
att kontroll görs för att upptäcka eventuell blockering av isocenter i strålens vy.

Maskinprofil

Detta definierar den hårdvara (linjäraccelerator, primärkollimatorer, MLC eller konformade
kollimatorer) som används och kan innehålla länkar till en (för Circular cones eller MLC med
Pencil Beam-data) eller två (MLC med Pencil Beam- och Monte Carlo-data) strålprofiler.

Dosprofil/strålprofil

Innehåller fullständig dosimetrisk information för en specifik kombination av linjäraccelerator-MLC-
energi-strålning.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Upprättad för att uppnå kompatibilitet
mellan olika typer av utrustning för databehandling.

Tidsformat

När inget annat anges är tidsformatet som används i behandlingsplaneringssystemet iPlan RT
hh:mm:ss för timmar (hh), minuter (mm) och sekunder (ss). Timmar anges med 24-timmarsformat.

Linjära mått

Alla linjära mått är i mm.
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20.2 IMRT-terminologi

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy.

Små strålar

Små underindelningar av en stråle med varierande intensitet.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined, ett område som täcks av en enskild stråle som syns i strålens
vy och som används som utgångspunkt för optimering.

Restriktioner

Dosbegränsningar (positiva, PTV och/eller negativa, Organ at Risk) som bör uppfyllas med
behandlingen.

Dos-volymrestriktion

Restriktion som begränsar en kombination av dos och volym till min. eller max. x % av dosen till y
% av volymen.

Inverterad planering

Optimering av små strålar genom att följa behandlingsrestriktioner.

Fluenskarta

Virtuellt fält med en stråles alla små strålar.

Bladsekvensering

Beräkning av bladrörelse för att få erforderlig fluenskarta.

Segment

Enskilt status för bladpositioner, hopsamling av alla segment ger en fluenskarta.

Dynamisk bladsekvensering

Bladsekvensering med hjälp av bladens dynamiska rörelser under dosleverans. Alla segment
levereras medan strålen är på.

”Step-and-Shoot”-bladsekvensering

Bladsekvensering växlar mellan bladrörelser och dosleverans. Först ställs segmentet in och
sedan aktiveras strålen.

IMRT-terminologi
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”Tongue and Groove”-effekt

Problem med bladsekvensering på grund av bladens ”Tongue and Groove”-design.

Läckage i blad

Läckage mellan överföring genom blad.

Läckage mellan blad

Läckage mellan närliggande blad.

MLC-överföring

Strålning överförd genom MLC:n (medelvärde inklusive läckage i och mellan blad).
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21 BILAGA
21.1 Bakgrund i bildfusion

Allmän information

Den bildfusionsalgoritm som används i iPlan RT Image är en helt automatisk, intensitetsbaserad
algoritm som kan registrera och fusionera medicinska bildset, oberoende av bildsetens
bildbehandlingsmodalitet och scanorientering.
Objekt behöver inte kontureras i de två bilduppsättningarna som ska registreras och riktmärken
behöver inte ställas in. Metoden kan registrera alla modaliteter i förhållande till någon annan,
oberoende av bilduppsättningarnas riktning. Om man antar att objektet som visas i
bilduppsättningarna uppför sig som en rigid kropp, måste man bestämma sex
transformationsparametrar (respektive tre frihetsgrader för translation och rotation) för att
sammanfoga bilduppsättningarna på ett framgångsrikt sätt.
För varje voxel i det första bildsetet beräknar iPlan RT Image positionen för motsvarande voxel i
det andra bildsetet. En likformighetsfunktion beräknas sedan från sekvensen av alla erhållna
voxelpar. Den robusta ”ömsesidig information”-åtgärden är det bästa rundade kriteriet, som ger
tillfredsställande resultat i nästan alla fall. Enkelt uttryckt försöker algoritmen att bestämma
överföringsparametrarna mellan bilduppsättningarna för att uppnå maximal similaritet.
Tillvägagångssätt med flera upplösningar minskar beräkningstiden och risken för lokal konvergens
till ett lokalt maximum.
Algoritmen har delvis inspirerats av ”A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information” och en ”Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (se
referenser [1,2]).
Ett något annorlunda men intressant tillvägagångssätt beskrivs i ”Multi-modal volume registration
by maximization of mutual information” (se referens [3]).

Bilduppsättningarna kan innehålla scanningar av samma objekt (t.ex. patientens huvud),
möjligtvis i olika upplösningar, orienteringar och scanriktingar. Det antas att pixelstorleken
och snittavstånden av båda bilduppsättningar är kända. Algoritmen matchar
bilduppsättningarna genom att avgöra storleken med vilken en bilduppsättning måste
översättas och roteras i förhållande till varandra.

Fast transformation

Från början finns det två 3D-bilder av samma objekt (t.ex. patientens huvud). Om man antar att
det inte finns förvrängningar, bör en viss fast transformation av den andra bilden få den i perfekt
registrering med den första bilden. Hädanefter benämns den första bilduppsättningen som
referensuppsättning och den andra bilduppsättningen som testuppsättning. Nedsänkta r och t
hänvisar till kvantiteter av referensuppsättning respektive testuppsättning.
De sex parametrarna av en fast transformation RT (denna förkortning kan betyda antingen ”rigid
transformation” eller ”rotation-translation”) kan fås fram med hjälp av tre rotationsvinklar φx, φy,
φzsamt en översättningsvektor (tx, ty, tz)T.
Rotationsparametrarna bildar en ortogonal rotationsmatris,
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translationsvektorn anges av T. Eftersom bildernas voxelstorlekar kan vara olika måste detta
korrigeras genom att multiplicera med kvoten av voxelstorlekar.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Om denna transformation tillämpas på en viss position (xt, yt, zt)T i testuppsättningen indikeras
dess motpart i referensuppsättningen.

xr
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zr

R
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yt
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⋅ T+=

Sammafogat histogram

Det sammafogade histogrammet är den tvådimensionella generaliseringen av ett vanligt
bildhistogram. Det är beroende av två bilder och en (godtycklig men fast) omvandling RTmellan
dem.
För varje voxel (xt, yt, zt)T i testuppsättningen beräknas den motsvarande voxeln (xr, yr, zr)T för
referensuppsättningen. Varje sådant par bidrar till det sammanfogade histogrammet enligt dess
intensiteter Itoch Ir. Observera att koordinaterna xr, yr, zr inte behöver vara heltal. Det är mycket
troligt att denna punkt finns placerad någonstans mitt emellan voxelrutnätet av
referensuppsättningen. Intensiteten Irvid denna punkt måste därför interpoleras från de
omliggande voxlarnas intensiteter. Voxlar i testsetet vars motparter inte ligger inom
referensuppsättningen exkluderas från beräkningen av det sammanfogade histogrammet.

Likformighetsfunktioner

Likformighetsfunktioner är beräkningsscheman som tar det sammanfogade histogrammet som
inmatning och producerar ett enda tal som utmatning. Detta enda tal bör representera kvaliteten
av den särskilda transformationen för vilken det sammanfogade histogrammet har beräknats.
Detta tal bör vara högre för en ”bra” transformation jämfört med en ”dålig” sådan. Slutligen bör
detta tal nå ett mamixumvärde för transformationen som tar med bilderna i registreringen.
Beroende på vilken typ av förhållande som finns mellan bilduppsättningarna kan man använda
flera olika likformighetsfunktioner. Det enklast fallet är ett identiskt förhållande. I det här fallet är
bilduppsättningarna identiska men roteras och översätts mot varandra. Till exempel: två CT-
scanningar av samma patient är bilder med ett nästan identiskt förhållande. I det här fallet kan
man använda den negativa summan av intensitetsskillnaderna i kvadrat som
likformighetsfunktion.
Mera allmänna förhållanden kräver mera sofistikerade likformighetsfunktioner. För affina
förhållanden kan korrelationskoefficienten användas. Funktionella förhållanden kräver
(åtminstone) användningen av Woods-kriteriet [4] (detta kriterium skräddarsys för MR till PET
fusion där förhållandet är nästan funktionell) eller korrelationskvoten [5]. Mutual Information [6,7]
och dess släktingar är de mest sofistikerade likformighetsfunktionerna och kan hantera nästan
varje förhållande.

optimering

En likformighetsfunktion är en mekanism som tilldelar ett befintligt tal (dess värde) till
transformationen RT som används för att beräkna det sammanfogade histogrammet. Därför kan
en likformighetsfunktion anses som en funktion S av de sex transformationsparametrarnaφx, φy,
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φzoch tx, ty, tz. Dessa parametrar kombineras för att bilda parametervektorn p, varigenom den
optimala parametervektorn med vilka bilderna ska motsvara, anges av p*.
iPlan RT Image vill bestämma dessa optimala omvandlingsparametrar. Förutsatt att en ”förnuftig”
likformighetsfunktion används, bör funktionen S anta ett globalt maximum vid p*. Med andra ord:
S(p*) ≥ S(p) för alla tillåtna p.
iPlan RT Image letar efter denna optimala parametervektor som använder en ändrad version av
en mönstersökningsalgoritm. Funktionen S är dock extremt kostsam att utvärdera för ett visst p
vad gäller beräkningstid (hela det sammanfogade histogrammet måste beräknas för en enskild
utvärdering). Därför är en optimeringsstrategi nödvändig som använder så få utvärderingar av S
som möjligt. Grundidén är att konstruera en serie lättutvärderade approximationer (s.k. surrogat)
av S och istället maximera approximationerna. Serien med approximationernas maximerare
konvergeras vanligtvis snabbt till p*.

Flera upplösningar

Den föreslagna optimeringsalgoritmen fungerar bara bra om den första gissningen p0 är redan
nära den optimala p*. Det är på grund av en annan svårighet med likformighetsfunktionen S -
förekomsten av ett möjligen stort antal lokala maximum. Det är högst sannolikt att algoritmen kan
fastna i en av dem och därmed ge felaktiga transformationsparametrar. Tyvärr behöver mera
robusta algoritmer som är kapabla till att hitta det globala maximum vanligtvis oöverkomligt stora
beräkningstider.
En lösning på detta dilemma är en metod med flera upplösningar. Det baseras på observationen
att de lokala maxima tenderar att jämnas ut för grova upplösningar, vilket endast lämnar kvar det
globala beteendet av likformighetsfunktionen. Detta utnyttjas genom att konstruera en serie
(pyramid) av tredimensionella bilder med ökande upplösning.

Figur 307 
I den grövsta upplösningen behöver relativt få voxlar jämföras för beräkningen av det
sammafogade histogrammet. Därför reduceras beräkningstiden. En mycket robust
standardoptimerare för lösningen till det motsvarande optimeringsproblemet kan användas. Detta
kan ge en parametervektor.
I nästa steget ökas upplösningen och den erhållna vektorn användas som initialvärdet för en ny
optimering. Vid en viss upplösning växlas den till den ovan beskrivna optimeringsstrategin med
hjälp av surrogater. Tillvägagångssättet med flera upplösningar resulterar i en mycket snabb och
robust algoritm som kan korrigera stora initiala felregistreringar eftersom det mesta av arbetet
görs i de grövre upplösningarna.
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21.2 Bakgrundsinformation om objektsegmentering
21.2.1 Volymberäkning och interpolering

Volymberäkning

Beräkning av volymen grundas på Cavalieri’s princip. Volymen av ett snitt beror därför inte på
själva snittet men även på de närliggande snitten. Det betyder också att det första och sista snittet
bidrar mindre till den sammanlagda volymen.

Interpolering

Interpoleringen av former görs genom att man interpolerar signalerade avstånd, en mycket känd
och accepterad metod.

Figur 308 
Som visas i exemplet nedan är interpoleringen noggrannare ju större överlagningen av
interpoleringens källsnitt är. Då det inte finns någon överlagring är den interpolerade formen tom.

Figur 309 
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21.2.2 Upplösning av segmenterade objekt och penselstorlek

Objektupplösning

Den allmänna objektupplösningen för segmenterade objekt beror på snittnivån. För de flesta
objekt sätts det till 0,25 pixlar, med scanningsriktningen som är lika med snitttjockleken. Dock
tillskrivs stora strukturer såsom benvävnad ett värde av 1 pixel per snitt.

Penselstorlek

Penseldiametern kan sättas till mellan 1 till 200 objektpixlar. Om objektupplösningen är två gånger
högre än bilduppsättningens upplösning (det är standardinställningen för de flesta organ), täcker
penseln högst 100 bildpixlar.
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21.2.3 SmartShaper

Allmän information

SmartShaper (se s. 136) är ett avancerat verktyg för enkel 3D-deformation av anatomiska objekt i
tre dimensioner i patientanatomin. På liknande sätt som atlassegmentering som anpassar ett
atlasdataset för att passa för patientdatasetet, så lägger SmartShaper ett raster med osynliga
kontrollpunkter över det objekt som ska anpassas. Rastret med kontrollpunkter justeras sedan
automatiskt med användning av elastisk fusering. 

Justera objektstorleken

Användaren kan interaktivt trycka på eller dra i kontrollpunkterna genom att flytta den justerbara
penseln över objektområdet. När rastret deformeras så gör även motsvarande objekt det,
eftersom det är anslutet till rastret i alla tre dimensionerna (axiellt, koronart, sagittalt). Genom att
använda en mindre penselstorlek kommer antalet rasterpunkter som beräknas att öka och ökar
därmed känsligheten. Om penseln ställs in till en större storlek, blir justeringarna grövre.
SmartShaper kan också användas utanför objektet genom att dra. Detta fungerar genom att
penseln deformerar det utrymme där objektet är inbäddat. En enkel jämförelse kunde vara en bild
som är målad på en ballong. Om man trycker på eller drar i ballongen så kläms bilden på
ballongen ihop eller töjs ut på motsvarande sätt.
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21.2.4 SmartBrush

Allmän information

SmartBrush (se s. 121) r ett interpoleringsverktyg som ger snabb avbildning av målet baserat på
en justerbar tröskelbaserad detektionsalgoritm. Omedelbar och automatisk identifiering av
objektgränser är möjlig liksom manuell modifiering av objekt eller strukturer. 

Automatisk målavbildning

Vid automatisk målavbildning av komplexa strukturer fungerar SmartBrush genom att spåra
gråvärdeströsklar för vald kontur i det första och det sista snittet, och interpolerar därefter snitten
däremellan linjärt, vilket ger nyskapade 3D-volymer. Verktygstorleken kan ändras till ökad
känslighet och kan detektera även mycket små skillnader i gråtonsvärden. Kombinationen av
automatisk interpolering och känsliga penselinställningar gör att detta verktyg är perfekt för att
konturering eller uppdatering av sammansatta strukturer med god avbildningskontrast.

Bakgrundsinformation om objektsegmentering

532 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21.2.5 Tröskelsegmentering

Standardvärden

Objekt Min./max. värde Antal komponenter Maskobjekt

Kärl
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 Kraniella håligheten

Benvävnad
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- Begränsningsruta

Lungor
• Min.: -991
• Max.: -303

1 Begränsningsruta
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21.3 Bakgrundsinformation om standardiserade
upptagningsvärden

21.3.1 Beräkna standardiserade upptagsvärden (SUV)

Allmän information

Implementeringen av beräkningen av standardiserade upptagsvärden i PET-scan i programmet
iPlan RT Image är baserad på följande publikation:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

SUV-beräkning

De standardiserade upptagsvärdena beräknas med hjälp av följande formel:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Radioaktivitetens koncentration mäts med PET-scannern och dess enhet är Bq/ml.
Skalfaktorn beräknas enligt följande:

Värde Beskrivning Motsvarande DICOM-tagg

w Patients vikt [kg] PatientsWeight
d Total injicerade dos [Bq] RadionuclideTotalDose
f Sönderfallsfaktor DecayFactor
ti Injektionstid [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Scanningstid [s] AcquisitionTime
ë Halveringsstiden av radionuklider [s] RadionuclideHalfLife

Bakgrundsinformation om standardiserade upptagningsvärden

534 Klinisk användarhandbok Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21.4 Bakgrundsinformation om iHelp
21.4.1 iHelp - hur det fungerar

Allmän information

Programmet iHelp som finns installerat på kundens system (klient) pingar till iHelp-servern på
port 443 eller 17002. Båda är utgående anslutningar där port 17002 är snabbare. För varje ping
försöker klienten upprätta en SSL-tunnel.
• För att få åtkomst till klienten ansluter Brainlab:s supportingenjör först till iHelp-servern med

hjälp av en SSL-tunnel.
• iHelp-servern slår samman de båda tunnlarna och Brainlab:s supportingenjör kan komma åt

klienten.

Installationskrav

Du behöver inte göra några ändringar av brandväggsinställningarna (såvida du inte vill ge
Brainlabs support en snabbare anslutning till din klient).
Förutsatt att din brandvägg redan tillåter internetanslutningar inifrån ditt nätverk, kan iHelp
tillhandahålla fjärrhjälp.
Du måste starta iHelp på klienten. I annat fall kommer inte Brainlab:s support att få åtkomst.
Inga patientdata överförs.
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