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5.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VN

5.5.2 Επιλογή εικόνων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VO

5.5.3 Ορισµός µιας σειράς 4∆= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VP

5.5.4 Μετακίνηση σε τοµές εικόνας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VR

5.5.5 Μετακίνηση εις βάθος και στις τοµές= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VS



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN R

==

RKS ‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VT

5.6.1 Επιλογές προβολής==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VT

5.6.2 Τύποι προβολών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VU

5.6.3 Επιλογές σύνθεσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMN

5.6.4 Επανακέντρωση 2∆=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMP

5.6.5 Μεγέθυνση/σµίκρυνση εικόνων==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMQ

5.6.6 Οριζόντια µετακίνηση εικόνων=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMS

RKT ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMT

5.7.1 Ενεργοποίηση της σύνθετης διαµόρφωσης προβολής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMT

5.7.2 Χρήση της καρτέλας Επιλογές 2∆= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NMT

5.7.3 Χρήση της καρτέλας Προβολή επιπέδου 3∆= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNM

5.7.4 Χρήση της καρτέλας Ορισµός ουδού 3∆= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNN

5.7.5 Χρήση της καρτέλας Αποκοπή 3∆==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNP

5.7.6 Χρήση της καρτέλας Προσανατολισµός εµφάνισης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNS

RKU ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNT

5.8.1 Χρήση βασικού παραθύρου απεικόνισης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNT

5.8.2 Χρήση σύνθετου παραθύρου απεικόνισης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNV

RKV ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOQ

5.9.1 Μέτρηση µονάδων Hounsfield/τιµής κλίµακας γκρι= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOQ

5.9.2 Μέτρηση αποστάσεων= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOT

5.9.3 Μέτρηση γωνίας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOV

5.9.4 Στιγµιότυπα= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPN

RKNM fl×−¦¸ðš¼³ž=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPO

5.10.1 Αποθήκευση του πλάνου θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPO

RKNN „þ−Š−²=ˇ×ş=½−=ámä~å=oq=açëÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPQ

5.11.1 Κλείσιµο του λογισµικού= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPQ

S Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPT

SKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPT

6.1.1 Γενική επισκόπηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPT

6.1.2 Επισκόπηση των διαθέσιµων λειτουργιών==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPU

6.1.3 Εξοδος από το βήµα τµηµατοποίησης επιφάνειας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQM

SKO ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQN

6.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQN

6.2.2 Μετατροπή HU σε ED= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQP

6.2.3 Ρυθµίσεις ουδού HU και ανάλυσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQS

6.2.4 Ρύθµιση Τύπος θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQV

6.2.5 Επιλογή Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRM

6.2.6 Προσανατολισµός σάρωσης και θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRO



S ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

=

SKP ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRP

6.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRP

6.3.2 Επιλογή ενός συνόλου αναφοράς==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRQ

6.3.3 Επιπτώσεις της αντιστοίχισης συνόλου αναφοράς και συνόλου ευθυγράµµισης=K=K=K=K=K= =NRS

6.3.4 Παραδείγµατα περιπτώσεων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRV

SKQ Òžýš˝ˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSQ

6.4.1 Ρύθµιση ενός σηµείου αναφοράς= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSQ

SKR ÓÝž¹−¾−¹˝š²=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSR

6.5.1 Προσαρµογή των πληροφοριών περιγράµµατος=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSR

6.5.2 Εµφάνιση ιστού και διόρθωση= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSU

SKS Ú¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTM

6.6.1 Αυτόµατος ορισµός bolus= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTM

6.6.2 Αντιστοίχιση ενός συγκεκριµένου επιπέδου HU= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTO

6.6.3 Κατάργηση τρισδιάστατων αντικειµένων=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTQ

T ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTR

TKN „×Ð³ðş×ž³ž= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTR

7.1.1 Επισκόπηση κύριας οθόνης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTR

7.1.2 Επισκόπηση περιοχής λειτουργιών= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTT

7.1.3 Προσοµοίωση δεδοµένων τετραδιάστατης απεικόνισης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTV

7.1.4 Εξοδος από τη δηµιουργία αντικειµένου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUN

TKO Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUO

7.2.1 ∆ηµιουργία κενού αντικειµένου==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUO

7.2.2 Προσθήκη περιεχοµένου σε ένα αντικείµενο µε τη χρήση της  
λειτουργίας πινέλου== K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NUR

7.2.3 Προσθήκη περιεχοµένου σε ένα αντικείµενο µε τη χρήση του  
έξυπνου πινέλου== K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NUT

7.2.4 Προσθήκη περιεχοµένου σε ένα αντικείµενο µε τη χρήση της  
σχεδίασης σφαίρας== K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NUU

7.2.5 Αυτόµατο γέµισµα και προεµβολή= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUV

7.2.6 ∆ηµιουργία αντικειµένου για εικόνες µε ακτίνες X==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVM

TKP fl¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVO

7.3.1 Ορισµός ουδού ζώνης µε τη χρήση του περικλείoντος ορθογωνίου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVO

7.3.2 Ορισµός ουδού ζώνης µε τη χρήση αντικειµένου µάσκας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVQ

TKQ Ú¹−×−×−˝ž³ž=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVT

7.4.1 Πινέλο και γόµα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVT

7.4.2 Εργαλείο Εξυπνο σχήµα= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVU

7.4.3 Μεταφορά αντικειµένων µεταξύ συνόλων τοµών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMM
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TKR ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMO

7.5.1 Κλιµάκωση αντικειµένων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMO

7.5.2 Συγχώνευση αντικειµένων= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMR

7.5.3 ∆ιαχωρισµός αντικειµένων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMT

7.5.4 Εκ νέου ανάθεση ρόλου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMV

U Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONN

UKN „×Ð³ðş×ž³ž= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONN

8.1.1 Σύγκριση των επιλογών θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONN

8.1.2 Επισκόπηση κύριας οθόνης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONP

8.1.3 Επισκόπηση της γραµµής εργαλείων για δόση και λειτουργίες προβολής=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONR

8.1.4 Επισκόπηση περιοχής λειτουργιών= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONT

UKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOU

8.2.1 Αρχικό παράθυρο διαλόγου ∆ηµιουργία πλάνου==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOU

8.2.2 Επιλογές δηµιουργίας πλάνου=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOV

8.2.3 Ορισµός συνταγογράφησης: επισκόπηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPN

8.2.4 Ορισµός συνταγογράφησης: τύπος συνταγογράφησης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPO

8.2.5 Ορισµός συνταγογράφησης: αντιστοίχιση αντικειµένου==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPP

8.2.6 Ορισµός συνταγογράφησης: ρυθµίσεις αντικειµένου=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPQ

8.2.7 Ορισµός συνταγογράφησης: ιστόγραµµα δόσης-όγκου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPT

8.2.8 Ορισµός συνταγογράφησης: περιορισµοί= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPU

UKP Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQO

8.3.1 Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQO

8.3.2 Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQQ

8.3.3 Επεξεργασία οµάδων θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQU

8.3.4 Επεξεργασία στοιχείων θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORO

8.3.5 Κλείδωµα των οµάδων και στοιχείων θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORS

8.3.6 Ιδιότητες προβολής και επεξεργασίας RTPlan= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORV

8.3.7 Σύγκριση πλάνων: ενεργοποίηση==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OSP

8.3.8 Σύγκριση πλάνων: σύγκριση υπολογισµού δόσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OSQ

8.3.9 Σύγκριση πλάνων: σύγκριση δύο πλάνων θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OSS

UKQ Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTM

8.4.1 Χρήση του παραθύρου διαλόγου Εµφάνιση δόσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTM

8.4.2 Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: επισκόπηση==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTP

8.4.3 Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: τύποι  
ιστογράµµατος δόσης-όγκου===K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K OTR

8.4.4 Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: πρόσθετες επιλογές= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTT

8.4.5 Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: δείκτης συµµόρφωσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUN

8.4.6 Εµφάνιση κατανοµής δόσης σε προβολές εικόνων= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUO



U ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

=

8.4.7 Εµφάνιση του προεπιλεγµένου ουδού δόσης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUQ

8.4.8 Εναλλαγή της εµφάνισης της πυκνότητας ενέργειας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUR

8.4.9 Επιλογή της δόσης µεθόδου υπολογισµού==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUS

8.4.10 Ορισµός σηµείων ενδιαφέροντος==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVM

UKR Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=š×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVR

8.5.1 Εναλλαγή της λειτουργίας προβολής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVR

8.5.2 Επιλογές προβολής για δοσολογικό σχεδιασµό: προβολή βάθους= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVS

8.5.3 Επιλογές προβολής για δοσολογικό σχεδιασµό: προβολή πεδίου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVU

UKS Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMM

8.6.1 Προβολές τοµής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMM

8.6.2 Εµφάνιση δέσµης/τόξου==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMN

8.6.3 Χάρτης συγκρούσεων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMQ

UKT Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž= =K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMT

8.7.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMT

8.7.2 Σύµµορφα τόξα= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNM

8.7.3 Σύµµορφες δέσµες= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNO

8.7.4 ∆έσµες IMRT= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNP

8.7.5 Κυκλικά τόξα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNQ

8.7.6 Προσαρµογή του πεδίου ακτινοβολίας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNR

8.7.7 Επαναφορά του πεδίου ακτινοβολίας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POM

8.7.8 Προσοµοίωση τόξου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PON

UKU „×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POQ

8.8.1 Εικονίδια κατάστασης του πλάνου θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POQ

8.8.2 Εξοδος από το βήµα σχεδιασµού θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPM

UKV „¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPN

8.9.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPN

8.9.2 Αποθήκευση προτύπων πλάνου θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPO

8.9.3 ∆ιαχείριση προτύπων πλάνου θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPR

8.9.4 Πρότυπα περιορισµών=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPS

8.9.5 Αποθήκευση προτύπων ρύθµισης ακτινοβόλησης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPU

8.9.6 ∆ιαχείριση των προτύπων ρύθµισης ακτινοβόλησης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQM

V ‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQN

VKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQN

9.1.1 Γενική επισκόπηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQN

VKO Ô¼¦ý˝³šÐ²=fjoq= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQP

9.2.1 Παράθυρο διαλόγου Παράµετροι IMRT - Κύριες ρυθµίσεις= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQP

9.2.2 Παράθυρο διαλόγου Παράµετροι IMRT - Σύνθετες ρυθµίσεις= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQT

9.2.3 Παράθυρο διαλόγου Συνταγογράφηση IMRT= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRM



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN V

==

VKP Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=ŁšÝ½Ð³½−×−˝ž³ž²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRO

9.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRO

9.3.2 Καρτέλα ∆ιπλή ανάµειξη= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRP

9.3.3 Καρτέλα Επικάλυψη δόσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRS

9.3.4 Καρτέλα ∆ιπλή ανακατασκευή= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRT

VKQ ÓÝž¹−¾−¹˝š²=ˇÝłş¹Ð¦ý−¼=fjoq==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRV

9.4.1 Εισαγωγή=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRV

9.4.2 Προϋπολογισµοί==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSM

9.4.3 Βελτιστοποίηση ανάστροφου σχεδιασµού==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSN

9.4.4 Ακολουθία φύλλων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSP

9.4.5 Προ-υπολογισµός= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSR

NM ‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PST

NMKN „×Ð³ðş×ž³ž=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PST

10.1.1 Γενικές πληροφορίες= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PST

NMKO flÞˇ¦šć¹ž³ž=ˇ×ş=Ðˇ½¹ş= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSV

10.2.1 Επισκόπηση κύριας οθόνης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSV

10.2.2 Εγκριση από ιατρό= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTN

NMKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTP

10.3.1 Επισκόπηση κύριας οθόνης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTP

10.3.2 Εγκριση από φυσικό==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTR

10.3.3 Καρτέλα Ανακατασκευές πεδίου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTT

10.3.4 Καρτέλα ΨΑΑ παραµετροποίησης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTU

NMKQ flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTV

10.4.1 Ανάκληση της έγκρισης πλάνου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTV

NN „þˇłğł¸= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUN

NNKN „×Ð³ðş×ž³ž=šþˇłğł¸²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUN

11.1.1 Επιλογές εξαγωγής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUN

NNKO „þˇłğł¸=Šş³ž²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUO

11.2.1 Εξαγωγή πληροφοριών δόσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUO

11.2.2 Εξαγωγή της δόσης πυκνότητας ενέργειας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUQ

NNKP „þˇłğł¸=³š=bñ~Åqê~Å= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUT

11.3.1 Εξαγωγή στο ExacTrac= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUT

NNKQ „þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVM

11.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVM

11.4.2 Εξαγωγή DICOM: ενεργοποίηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVO

11.4.3 Εξαγωγή DICOM: επιλογή εξαγωγής=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVQ

11.4.4 Εξαγωγή DICOM: κατάσταση πλάνου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVR



NM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

=

11.4.5 Εξαγωγή DICOM: επιλογή αντικειµένου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVS

11.4.6 Εξαγωγή DICOM: καταληκτική εξαγωγή= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMN

11.4.7 Ρυθµίσεις δόσης/ιστογράµµατος δόσης-όγκου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMO

11.4.8 Εγκριση περιγράµµατος= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMR

11.4.9 Ρυθµίσεις για κλινικές µελέτες= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMU

11.4.10 Ορισµός αρχείου DICOM= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNM

11.4.11 Αρχεία πλατφόρµας DICOM= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNQ

11.4.12 Επαλήθευση του αποτελέσµατος εξαγωγής (ΨΑΑ)= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNR

11.4.13 Εξαγωγή γενικών πληροφοριών: δόση θεραπείας στο DICOM RT Plan= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNT

NNKR „þˇłğł¸=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=af`lj=íç=oCs=ríáäáíó=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNV

11.5.1 Γενικές πληροφορίες= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNV

11.5.2 Προαπαιτούµενα για χρήση= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNV

11.5.3 Ενεργοποίηση της διαδικασίας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOM

11.5.4 Μεταφορά δεδοµένων DICOM σε VARiS Vision= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QON

11.5.5 Μετατροπή των δεδοµένων DICOM για µεταφορά σε IMPAC= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOO

11.5.6 Χειρισµός πολλαπλών ισόκεντρων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOP

NNKS s~êá~å=ji`= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOQ

11.6.1 Εξαγωγή Varian MLC=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOQ

NO „ð½¼×ć³šÐ²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOR

NOKN „ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOR

12.1.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOR

12.1.2 ∆ηµιουργία εγγράφων θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOT

12.1.3 Πρόσθετες ρυθµίσεις εγγράφου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOV

12.1.4 Αποθήκευση εγγράφων θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPQ

12.1.5 Εκτύπωση εγγράφων θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPR

12.1.6 ∆ιαχείριση εκτυπωτή=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPS

NP _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPV

NPKN „×Ð³ðş×ž³ž= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPV

13.1.1 Εισαγωγή=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPV

13.1.2 Βασικές έννοιες= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQN

NPKO ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQQ

13.2.1 Ανοιγµα ενός προφίλ δέσµης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQQ

13.2.2 Εµφάνιση προφίλ δέσµης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQT

13.2.3 Τροποποίηση του προφίλ δέσµης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRM

13.2.4 Αποθήκευση των προφίλ δέσµης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRO

13.2.5 Εγκριση των προφίλ δέσµης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRP

13.2.6 ∆ιαχείριση των προφίλ δέσµης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRQ



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NN

==

NPKP ÁŠÐş½ž½š²=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRR

13.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRR

13.3.2 ∆ιάταξη διαµόρφωσης δέσµης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRS

13.3.3 Γενικές ρυθµίσεις= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRU

13.3.4 Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού και σιαγόνων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSQ

13.3.5 Παράµετροι MLC==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSU

13.3.6 Ρυθµίσεις της δέσµης pencil= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTO

13.3.7 Ρυθµίσεις Monte Carlo==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTR

13.3.8 Ρυθµίσεις κυκλικού κώνου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTT

13.3.9 Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTU

NPKQ „Ð³ˇłğł¸=½ğÞ=×¹−¾˝Ý=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=ðˇÐ=½ğÞ=ˇ¹₣š˝ğÞ=ðˇ½š¦¼Þ½¸¹ˇ= K=K=K=K=K= =QUN

13.4.1 Βήµατα εισαγωγής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUN

NPKR „×ÐðĆ¹ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUQ

13.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUQ

13.5.2 Ελεγχοι αληθοφάνειας για δεδοµένα δόσης δέσµης pencil= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUR

13.5.3 Ελεγχοι αληθοφάνειας για δεδοµένα δόσης κυκλικού κώνου= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUS

NPKS „ð½Ć×ğ³ž=×¹−¾˝Ý=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUT

13.6.1 Βήµατα εκτύπωσης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUT

NPKT _éÉKáåá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QUV

NPKU ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVN

13.8.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVN

13.8.2 ∆ηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων χωρίς επεξεργασία=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVO

13.8.3 Εµφάνιση δεδοµένων δέσµης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVQ

13.8.4 Επεξεργασία δεδοµένων - Επισκόπηση= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVS

13.8.5 Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι πεδίων= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVU

13.8.6 Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι προφίλ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QVV

NQ mÜ~åíçã=j~ééáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMN

NQKN ı¹¸³ž=½ž²=š¾ˇ¹ý−ł¸²=mÜ~åíçã=j~ééáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMN

14.1.1 Γενική επισκόπηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMN

14.1.2 Φόρτωση ενός πλάνου θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMO

14.1.3 Τοποθέτηση οµάδων θεραπείας (ισόκεντρα)= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMP

14.1.4 Ορισµός των παραγόντων κανονικοποίησης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMQ

14.1.5 Πρόσθετες ρυθµίσεις=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMS

NR Óˇ¹˙¹½žýˇ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMT

NRKN flÝÝˇł˚²=³½žÞ=×ˇ¹−Ć³ˇ=ˇÞˇ¦šć¹ž³ž=½−¼=−Šžł−Ć=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²==K=K=K=K=K= =RMT

15.1.1 Κατάλογος αλλαγών µεταξύ της Αναθεώρησης 1.0 και της Αναθεώρησης 1.1=K=K=K=K=K=K= =RMT

„¼¹š½¸¹Ð−=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RMV



NO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

=



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NP

·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

=

N ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

„×Ð³ðş×ž³ž Ο παρών οδηγός αποτελεί εισαγωγή και σηµείο αναφοράς για την αποτελεσµατική και σωστή 
χρήση του λογισµικού ámä~å=oq=açëÉ της BrainLAB. Ο οδηγός προορίζεται για το ιατρικό 
και παραϊατρικό προσωπικό που χρησιµοποιεί ή χειρίζεται το σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ ή 
τµήµατα αυτού. Θα πρέπει να διαβάσετε τον οδηγό προσεχτικά και να εξοικειωθείτε καλά µε 
το σύστηµα πριν από τη χρήση.

Û×−³½¸¹Ðþž Αν δεν µπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στον οδηγό, επικοινωνήστε µε 
το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB. 

ÓÞš¼ýˇ½Ðð˙=
ŠÐðˇÐćýˇ½ˇ

Ο παρών οδηγός χρήσης περιέχει κατοχυρωµένες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται 
από πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση οποιουδήποτε 
µέρους αυτού του βιβλίου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της BrainLAB.

Ò₣şÝÐˇ Παρά την προσεχτική επιµέλεια της έκδοσης, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλµατα. Μπορείτε να 
στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στη διεύθυνση επικοινωνίας support@brainlab.com 
ή να τηλεφωνήσετε στα τµήµατα υποστήριξης παραπάνω.

„ý×−¹Ðð˙=³¸ýˇ½ˇ • Το _ê~áåp`^k™ είναι εµπορικό σήµα της BrainLAB AG.
• Το ámä~å® είναι σήµα κατατεθέν της BrainLAB AG στη Γερµανία ή/και στις ΗΠΑ.
• Το ãP

® είναι σήµα κατατεθέν της BrainLAB AG.
• Τα Adobe® και Acrobat® είναι σήµατα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated.
• Το επωνυµία BodyFIX® είναι σήµα κατατεθέν της Medical Intelligence GmbH.
• Το Java™ είναι εµπορικό σήµα της Sun Microsystems, Inc.
• Τα Microsoft® and Windows® είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Ò¸ýˇÞ³ž=`b Η σήµανση CE0123 δηλώνει ότι το ámä~å=oq=açëÉ της BrainLAB 
συµµορφώνεται  µε  τις  ουσιώδεις  απαιτήσεις  της  Οδηγίας  περί  
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων .  Σύµφωνα  µε  την  Οδηγία  περί  
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου), το 
ámä~å=oq=açëÉ είναι ένα προϊόν Τάξης II b. 

Ηνωµένες Πολιτείες και Καναδάς Τηλ.: +1-800-597-5911 
Φαξ: +1-708-409-1619

 Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη Τηλ.: +49-89-991568-44 
Φαξ: +49-89-991568-811

 Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ.: +33-800-67-60-30 
support_fr@brainlab.com

 Λατινική Αµερική Τηλ.: +55-11-3355-3370 
Φαξ: +55-11-3355-3379

 Ιαπωνία Τηλ.: +81-3-5733-6275 
Φαξ: +81-3-5733 6276

@ fåíÉêåÉí, διεθνώς support@brainlab.com 
www.brainlab.com
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Ëˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸² BrainLAB AG - Kapellenstr. 12 - 85622 - Feldkirchen - Germany

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=łÐˇ=
łÝć³³š²

Ολοι οι οδηγοί χρήσης της BrainLAB συντάσσονται αρχικά στα αγγλικά. Ο αντίστοιχος 
αριθµός αναφοράς για αυτό το εγχειρίδιο είναι 60911-77EN.

ÌŠžł˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=
½žÞ=ˇ×ş¹¹ÐĞž

• Η απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους κανονισµούς. 

• Για πληροφορίες σχετικά µε την Οδηγία ΑΗΗΕ (2002/96/ΕΚ) περί αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
www.brainlab.com/weee.
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ÒĆýŁ−Ý−=
×¹−šÐŠ−×−˝ž³ž²

Οι προειδοποιήσεις υποδηλώνονται µε ένα τριγωνικό σύµβολο προειδοποίησης. 
Περιλαµβάνουν πάντα σηµαντικότατες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια, 
όπως για την πιθανότητα πρόκλησης τραυµατισµού, θανάτου ή σοβαρών 
συνεπειών που µπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ÒĆýŁ−Ý−=×¹−³−₣¸²

Οι ειδοποιήσεις προσοχής υποδηλώνονται µε ένα κυκλικό σύµβολο προσοχής. 
Περιλαµβάνουν πάντα σηµαντικότατες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια, 
όπως για καταστάσεις που θα µπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία, 
βλάβη, ζηµιά της συσκευής ή πρόκληση ζηµιάς σε περιουσία. 

NKNKO Ó¹ş³¦š½š²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

ÒĆýŁ−Ý−=ýš=
ðˇý×ˇÞ˙ðÐ Το καµπανάκι χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει την ύπαρξη πρόσθετων 

χρήσιµων πληροφοριών.
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NKO ·šÞÐð˚²=×ˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

NKOKN ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

„łðˇ½˙³½ˇ³ž

Η εγκατάσταση του λογισµικού στο σταθµό εργασίας ámä~å πρέπει να εκτελείται 
αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της BrainLAB. Ο χρήστης δεν 
επιτρέπεται να εγκαταστήσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει οποιεσδήποτε 
εφαρµογές λογισµικού. Μόνο το προσωπικό υποστήριξης της BrainLAB 
επιτρέπεται να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες. Αν υπάρξει παρέµβαση στα 
αρχεία εγκατάστασης, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος κατά την εκκίνηση 
του λογισµικού. 

Η BrainLAB έχει προεγκαταστήσει στο σταθµό εργασίας ένα λογισµικό ανίχνευσης ιών για 
την προστασία του συστήµατος από κακόβουλα προγράµµατα λογισµικού. Επικοινωνήστε 
µε το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB πριν αλλάξετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος 
ανίχνευσης ιών, πέρα από την ενηµέρωση των αρχείων ορισµού ιών. Το τµήµα υποστήριξης 
της BrainLAB διαθέτει επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις ενηµερώσεις ασφαλείας των 
Windows για το σταθµό εργασίας. Αν το σύστηµα είναι συνδεδεµένο σε τοπικό δίκτυο 
(LAN), η BrainLAB προτείνει την τακτική ενηµέρωση των αρχείων ορισµού ιών στο 
πρόγραµµα ανίχνευσης, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.

flÞˇ³ðş×ž³ž=
ˇÝž¦−¾˙ÞšÐˇ²

Ολες οι πληροφορίες που εισάγονται στο σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ και όλες οι 
πληροφορίες που λαµβάνονται από το σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ πρέπει να 
ανασκοπούνται ως προς την αληθοφάνειά τους πριν από τη θεραπεία του ασθενή.

Η απόφαση για θεραπεία του ασθενή µε ακτινοθεραπεία/ακτινοχειρουργική θα 
πρέπει να λαµβάνεται από πεπειραµένο νευροχειρούργο ή από ακτινοογκολόγο. 
Η απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται στην ιατρική του εκπαίδευση και 
προηγούµενη εµπειρία, καθώς επίσης στη µετρούµενη ακρίβεια του συστήµατος 
ámä~å=oq=açëÉ.

ÓğÝ¸³šÐ²=³½Ð²=ÂÓfl

Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής 
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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NKOKO ı¹¸³ž=łÐˇ=½žÞ=−×−˝ˇ=×¹−−¹˝Žš½ˇÐ

„ÞŠš˝þšÐ²=₣¹¸³ž² Το σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ είναι ένα σύστηµα σχεδιασµού στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας, 
το οποίο προορίζεται για χρήση κατά τη στερεοτακτική σύµµορφη ακτινοθεραπεία µε 
γραµµικ επιταχυντή που σχεδιάζεται µε υπολογιστή για κρανιακές αλλοιώσεις, αλλοιώσεις 
της κεφαλής και του τράχηλου, και εξωκρανιακές αλλοιώσεις.

Ëˇ½˙ÝÝžÝž=₣¹¸³ž

Τα εξαρτήµατα του συστήµατος ámä~å=oq=açëÉ και οι παρελκόµενες διατάξεις 
αποτελούνται από µηχανικά µέρη ακριβείας, των οποίων ο χειρισµός πρέπει να 
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.

Οι εφαρµογές σχεδιασµού της BrainLAB προορίζονται αποκλειστικά για την 
παροχή πρόσθετης βοήθειας στο ιατρικό προσωπικό. ∆εν υποκαθιστούν ούτε 
αντικαθιστούν την εµπειρία του χρήστη, ούτε αναιρούν την ευθύνη του χρήστη 
κατά το χειρισµό τους.

Ë−ÐÞş=łÐˇ=½−=−×−˝−=
×¹−−¹˝Žš½ˇÐ

Το σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ προορίζεται για χρήση από επαγγελµατίες υγείας (φυσικούς 
ιατρικής, ακτινοογκολόγους, ακτινοφυσικούς, ιατρούς κ.λπ.) µε επαρκή κατανόηση της 
αγγλικής ιατρικής ορολογίας που συσχετίζεται µε τους τοµείς της ιατρικής φυσικής και της 
ιατρικής απεικόνισης, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κατανόηση του περιβάλλοντος 
εργασίας του ámä~å=oq=açëÉ. 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σηµαντικές πληροφορίες που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 
σχεδιασµού θεραπείας.

Είστε υπεύθυνοι για την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διασφάλισης 
ποιότητας, κατάλληλο για τον εντοπισµό σφαλµάτων, περιορισµών και ανακριβειών στα 
συστήµατα σχεδιασµού και χορήγησης ακτινοθεραπείας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, 
συµβουλευθείτε το κεφάλαιο σχετικά µε τον έλεγχο ποιότητας, στον τεχνικό οδηγό 
αναφοράς για τα στοιχεία φυσικής των συστηµάτων της BrainLAB.

Μετρήστε την απόλυτη ακρίβεια του συστήµατος ámä~å=oq=açëÉ σε συνδυασµό µε τα 
χρησιµοποιούµενα συστήµατα ακτινοθεραπείας µε οµοιώµατα. Η µετρούµενη ακρίβεια 
πρέπει να συνυπολογίζεται όταν ρυθµίζονται οι παράµετροι του πλάνου, ώστε να 
διασφαλιστεί η ακρίβεια της ακτινοθεραπείας.

Βεβαιωθείτε ότι η χορήγηση του πλάνου θεραπείας στον ασθενή πραγµατοποιείται σωστά. 
Συνιστάται ιδιαίτερα η επαλήθευση µε τη χρήση οµοιώµατος για κάθε πλάνο θεραπείας, 
χρησιµοποιώντας ακριβώς τις ίδιες ρυθµίσεις παραµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν για 
πραγµατικό ασθενή κατά τη χορήγηση της κανονικής θεραπείας.

Ολες οι αναφορές των πλάνων θεραπείας πρέπει να εγκριθούν από τον κατάλληλο αρµόδιο 
πριν οι συµπεριλαµβανόµενες πληροφορίες χρησιµοποιηθούν για ακτινοθεραπεία.

Η χρήση των αναφορών προγραµµάτων θεραπείας συνιστάται για την επαλήθευση όλων των 
παραµέτρων της θεραπείας, όπως είναι ενδεικτικά το µέγεθος και οι θέσεις του 
κατευθυντήρα, οι γωνίες της συσκευής και οι προδιαγραφές των δοσολογιών, απευθείας στο 
σύστηµα χορήγησης θεραπείας.

∆ιασφαλίστε ότι τα άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα για την εκτέλεση λειτουργιών 
προγραµµατισµού θεραπείας είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα για αυτό το σκοπό.

Λαµβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η ποιότητα των δεδοµένων εξόδου εξαρτάται σηµαντικά 
από την ποιότητα των δεδοµένων εισόδου. Αν υπάρχουν παρατυπίες ή αβεβαιότητες σχετικά 
µε τις µονάδες των δεδοµένων εισόδου, την ταυτοποίηση ή ζητήµατα ποιότητας 
οποιουδήποτε τύπου, θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά πριν από τη χρήση των δεδοµένων.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές απεικόνισης που χρησιµοποιείτε (π.χ. σαρωτής CT) 
έχουν διαµορφωθεί και βαθµονοµηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη βαθµονόµηση 
πραγµατοποιώντας απεικόνιση και επαλήθευση µε δοκιµαστικά οµοιώµατα.

Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράµµατος και της εξοµοίωσης 
ιστών που χρησιµοποιούνται για τους δοσολογικούς υπολογισµούς. Στο περίγραµµα πρέπει 
να συµπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.

∆ιασφαλίστε ότι εργάζεστε µε τη σωστή οµάδα δεδοµένων ασθενή καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας προγραµµατισµού. Οι πληροφορίες ασθενή εµφανίζονται στην περιοχή 
πλοήγησης του συστήµατος σχεδιασµού θεραπείας ámä~å.
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Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα συστήµατα χορήγησης θεραπείας που χρησιµοποιούνται για 
τη θεραπεία ενός ασθενή είναι τα ίδια µε αυτά που είχαν καθοριστεί κατά τη διαδικασία 
προγραµµατισµού.

∆ιασφαλίστε ότι τα εξαρτήµατα θεραπείας, όπως ο κωνικός κατευθυντήρας και η βάση του 
στο απαιτούµενο για το πρόγραµµα θεραπείας µέγεθος, είναι εγκατεστηµένα σωστά στη 
διαδροµή της δέσµης πριν από τη χορήγηση. Τα συστήµατα ακτινοθεραπείας ενδεχοµένως να 
µην εξασφαλίσουν διασύνδεση της δέσµης σε περίπτωση που λείπουν ή χρησιµοποιούνται 
λάθος παρελκόµενα. Ανατρέξτε επίσης στην τεκµηρίωση που παρέχεται για τα παρελκόµενα.

Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας 
ακτινοβόλησης ότι ο επιλεγµένος βραχίονας (gantry) και οι επιλεγµένες γωνίες του τραπεζιού 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο 
τραυµατισµού των ασθενών ή ζηµιάς του εξοπλισµού, π.χ. του συστήµατος ακτινοθεραπείας.

Συνιστάται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της τοποθέτησης του ασθενή µε κατάλληλη 
µέθοδο επαλήθευσης της θέσης πριν από τη θεραπεία. Με τη χρήση οµοιωµάτων είναι 
δυνατή η δηµιουργία δειγµάτων προγραµµάτων και ο έλεγχος της ακρίβειας τοποθέτησης 
για τον κανονικό ασθενή.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα προγραµµατισµού θεραπείας ámä~å έχει ρυθµιστεί σωστά και 
ότι οι ρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν τις παραµέτρους (π.χ. σύµβαση της κλίµακας γραµµικού 
επιταχυντή) των συστηµάτων ακτινοθεραπείας.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οι διαµορφώσεις του µηχανήµατος συγχρονίζονται 
στις διάφορες θέσεις διαµόρφωσης (π.χ. σύστηµα προγραµµατισµού θεραπείας, σύστηµα 
εγγραφής και επαλήθευσης και σύστηµα χορήγησης θεραπείας) οποιαδήποτε στιγµή. 
Η ανακολουθία µεταξύ της ρύθµισης παραµέτρων του µηχανήµατος που χρησιµοποιείται για 
σχεδιασµό και εκείνης που χρησιµοποιείται για χορήγηση θεραπείας µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα χορήγηση ανεπιθύµητης ακτινοθεραπείας ή διακοπή της κλινικής διαδικασίας.

Η BrainLAB παρέχει ενήµερες οδηγίες για µέτρηση. Βεβαιωθείτε ότι για τη λήψη των 
δεδοµένων δέσµης χρησιµοποιούνται οι πιο πρόσφατες οδηγίες µέτρησης. Για περισσότερες 
οδηγίες, επικοινωνήστε µε τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB.

Βεβαιωθείτε ότι οι µετρήσεις δεδοµένων δέσµης είναι ενήµερες και ότι οι αλγόριθµοι δόσης 
έχουν ρυθµιστεί και βαθµονοµηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη ρύθµιση παραµέτρων και 
τη βαθµονόµηση µε τη χρήση µετρήσεων που λαµβάνονται από οµοιώµατα.

Αν ένα ή περισσότερα εξαρτήµατα του συστήµατος ακτινοθεραπείας έχουν τροποποιηθεί, 
αντικατασταθεί ή αναβαθµονοµηθεί, το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας σε συνδυασµό µε το 
σύστηµα ακτινοθεραπείας πρέπει να επικυρωθεί ξανά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζετε. Αν τα εξαρτήµατα έχουν τροποποιηθεί µε 
αποτέλεσµα να επηρεαστούν οι δοσοµετρικές παράµετροι του συστήµατος, οι µετρήσεις των 
δεδοµένων δέσµης πρέπει να επαναληφθούν και τα αναθεωρηµένα δεδοµένα να εισαχθούν 
στο σύστηµα µε τη χρήση της εφαρµογής επεξεργασίας προφίλ δέσµης _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê.

Τα δεδοµένα δέσµης της BrainLAB (π.χ. kçî~äáë=qñ) που έχουν εγκατασταθεί κατά την 
αποδοχή του συστήµατος προορίζονται µόνο για δοκιµές και δεν είναι κατάλληλα για 
κλινική χρήση. 

Οταν στην BrainLAB αποστέλλονται µετρούµενα δεδοµένα, ισχύουν τα παρακάτω:

• Η BrainLAB δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ορθότητα:

- ∆εδοµένων που λαµβάνει από το χρήστη.

- ∆εδοµένων που επιστρέφονται σε χρήστη.
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• Τα σχόλια και οι συστάσεις της BrainLAB σχετικά µε τα δεδοµένα που έχει λάβει 
εξαρτώνται από την ορθότητα αυτών των δεδοµένων. 

• Αν η BrainLAB επεξεργαστεί δεδοµένα και τα επιστρέψει σε χρήστη, δεν µπορεί να 
διασφαλιστεί ότι τα απεσταλµένα δεδοµένα είναι σωστά. 

• Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδοµένων 
που επιστρέφονται από την BrainLAB και είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για 
τον έλεγχο της ορθότητας σχολίων ή συστάσεων που παρέχονται από την BrainLAB. 
Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα των δεδοµένων 
που επιστρέφονται από την BrainLAB πριν προβεί σε θεραπεία του ασθενή. 

• Το γεγονός ότι η BrainLAB µπορεί να έχει επεξεργαστεί ενδεχοµένως ορισµένα 
δεδοµένα, δεν επηρεάζει τη γενική ευθύνη του χρήστη όσον αφορά την ορθότητα του 
τελικού προφίλ δέσµης.

Ανατρέξτε στον τεχνικό οδηγό αναφοράς, _ê~áåi^_=mÜóëáÅë.
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∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που δεν έχει 
τεκµηριωθεί ότι είναι συµβατός µε το ámä~å=oq=açëÉ στις παρακάτω ενότητες. 
Αν το κάνετε, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εσφαλµένη ευθυγράµµιση του 
ασθενή και σοβαρός τραυµατισµός του.

Ο χρήστης απαγορεύεται να αλλάξει τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό. Η BrainLAB 
δεν φέρει καµία ευθύνη για όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστηµα. Τηρείτε τους τοπικούς 
κανονισµούς.

Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝=łÐˇ=
½−=Ý−łÐ³ýÐðş

Για βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος, αποφεύγετε την εκτέλεση εφαρµογών 
που δεν είναι απαραίτητες παράλληλα µε το ámä~å=oq=açëÉ.

Ò¼ýýş¹¾ğ³ž=ýš=½−=
×¹ş½¼×−=fb`=SOMUP

Το σύστηµα ámä~å=oq=açëÉ=QKN και η συνοδευτική τεκµηρίωση έχουν ελεγχθεί σύµφωνα 
µε το IAEA-TECDOC-1540, Κεφάλαιο 5, Type Tests. Αυτοί οι έλεγχοι αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωση του συστήµατος µε το πρότυπο IEC 62083. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήµατος.

NKQKO Ò¼³½¸ýˇ½ˇ=½ž²=_ê~áåi^_

Áˇ½¹−½š₣Þ−Ý−łÐðş²=
šþ−×ÝÐ³ýş²

Το ámä~å=oq=açëÉ είναι συµβατό µε τα παρακάτω ιατροτεχνολογικά συστήµατα που 
κατασκευάζονται από την BrainLAB AG.

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός της BrainLAB Σχόλιο

Εντοπιστής και σύστηµα ακινητοποίησης σε 
θέση-στόχο για υπολογιστική τοµογραφία/
ακτίνες X.

Σύστηµα αναφοράς υπολογιστικής 
τοµογραφίας/ακτίνων X για 
στερεοτακτικό εντοπισµό θέσης-στόχου, 
για χρήση µε:
• Στεφάνη κεφαλής της BrainLAB.
• Σύστηµα προσωπίδας της BrainLAB.
• Στεφάνη κεφαλής BRW-HR/UCHR 
της Radionics.

• Στεφάνη κεφαλής πλαισίου 
συντεταγµένων G Leksell.

Στετεροτακτικό σύστηµα ακινητοποίησης σε 
θέση-στόχο.
Σύστηµα ακινητοποίησης σε θέση-στόχο για 
Leksell.
Εντοπιστής υπολογιστικής τοµογραφίας/
αγγείων για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική 
χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησης και σύστηµα 
ακινητοποίησης σε θέση-στόχο.

Συνδυασµός εντοπιστή υπολογιστικής 
τοµογραφίας και συσκευή προετοιµασίας 
ασθενή που επιτρέπει την προσάρτηση 
υπολογιστικών αντιγράφων για 
ευθυγράµµιση του λέιζερ.

Εντοπιστής κεφαλής και τραχήλου, και σύστηµα 
ακινητοποίησης στη θέση-στόχο για χρήση µε 
το σύστηµα θεραπείας κεφαλής και τραχήλου.
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Μόνο οι παραπάνω ιατροτεχνολογικές συσκευές της BrainLAB µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε τη συγκεκριµένη ιατροτεχνολογική συσκευή. Η χρήση 
συνδυασµών ιατροτεχνολογικών συσκευών που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
την BrainLAB µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την ασφάλεια ή/και την 
αποτελεσµατικότητα της ιατροτεχνολογικής συσκευής και να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια του ασθενή, του χρήστη ή/και του περιβάλλοντος.

Áˇ½¹Ððş=Ý−łÐ³ýÐðş Το ámä~å=oq=açëÉ είναι συµβατό µε τις παρακάτω εφαρµογές ιατρικού λογισµικού που 
κατασκευάζονται από την BrainLAB AG.

Αν εκτελούνται εκδόσεις λογισµικού πέρα των όσων παρατίθενται παραπάνω, επικοινωνήστε 
µε το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB για διευκρινήσεις σχετικά µε τη συµβατότητα µε το 
ámä~å=oq=açëÉ. 

• Οι εφαρµογές λογισµικού ámä~å δεν είναι συµβατές νεότερες εκδόσεις.
• ∆εν είναι δυνατή η φόρτωση πλάνων θεραπείας που δηµιουργήθηκαν µε το λογισµικό 

_ê~áåp`^k της BrainLAB στο ámä~å=oq=açëÉ.

Μόνο το λογισµικό που έχει καθοριστεί από την BrainLAB µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε το ámä~å=oq=açëÉ. Η χρήση λογισµικού που δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί από την BrainLAB µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ámä~å=oq=açëÉ.

Λογισµικό της 
BrainLAB Εκδοση Σχόλιο

bñ~Åqê~Å 3.5, 5.0, 5.5
Σύστηµα τοποθέτησης ασθενή της BrainLAB.

bñ~Åqê~Å=PêÇ=m~êíó 1.0

ámä~å=oq=açëÉ 3.0, 4.0

Χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό ακτινοθεραπείας 
και  ακτ ινοχε ιρουργ ικής .  Τα  δεδοµένα  που  
σχεδιάζονται µε το ámä~å=oq=açëÉ=PKM και QKM
µπορούν να εισαχθούν στο λογισµικό σχεδιασµού 
θεραπείας ámä~å=oq=açëÉ=QKN.

ámä~å=oq=fã~ÖÉ 3.0, 4.0, 4.1

Χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό ακτινοθεραπείας και 
ακτινοχειρουργικής. Τα δεδοµένα που σχεδιάζονται µε 
το ámä~å=oq=fã~ÖÉ µπορούν να εισαχθούν στο 
λογισµικό σχεδιασµού θεραπείας ámä~å=oq=açëÉ.

ámä~å=kbq 2.0, 2.5 Το ámä~å=oq=açëÉ είναι συµβατό µε την πλατφόρµα 
διακοµιστή ámä~å=kbq.

ámä~å=tçêâäáëí 1.0 Το ámä~å=oq=açëÉ  είναι  συµβατό µε τη βάση 
δεδοµένων ροής εργασίας για θεραπεία ámä~å=tçêâäáëí.

m~íuÑÉê=oq 1.5 Χρησιµοποιείται για την εξαγωγή  σαρωµένων 
εικόνων στο σταθµό εργασίας ámä~å.

af`lj=íç=oCs=
ríáäáíó

--

Χρησιµοποιείται για τη µετατροπή αρχείων DICOM 
RT Plan για τη µεταφορά σε συστήµατα διαχείρισης 
θεραπείας που δεν υποστηρίζουν την εισαγωγή 
DICOM.
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Το ámä~å=oq=açëÉ είναι συµβατό µε τις παρακάτω ιατροτεχνολογικές συσκευές τρίτων 
κατασκευαστών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον ειδικό υποστήριξης 
της BrainLAB. 

• Γενικά, το ámä~å= oq= açëÉ µπορεί να εξάγει δεδοµένα σε σχεδόν όλα τα σηµαντικά 
συστήµατα καταγραφής και επαλήθευσης (R&V). Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται στις ενότητες “Εξαγωγή µέσω DICOM” στη σελίδα 390 και “Εξαγωγή µε 
χρήση του DICOM to R&V Utility” στη σελίδα 419. 

• Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή υποστήριξης της BrainLAB για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τους υποστηριζόµενους συνδυασµούς γραµµικού επιταχυντή/
κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων (MLC).

Μόνο οι παραπάνω ιατροτεχνολογικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τη συγκεκριµένη ιατροτεχνολογική συσκευή. 
Η  χρήση  συνδυασµών  ιατροτεχνολογικών  συσκευών  που  δεν  έχουν  
εξουσιοδοτηθεί από την BrainLAB µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την ασφάλεια 
ή/και την αποτελεσµατικότητα της ιατροτεχνολογικής συσκευής και να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενή, του χρήστη ή/και του περιβάλλοντος.

Ιατροτεχνολογική 
συσκευή Μοντέλο Κατασκευαστής

BodyFIX System
BodyFIX 20 Localizer.

Medical Intelligence
BodyFIX 14 Localizer.

Leksell CT Indicator 
9 ράβδων, για χρήση µε τη στεφάνη 
κεφαλής πλαισίου συντεταγµένων 
G Leksell.

Elekta

Radionics BRW-LF Για χρήση µε τη στεφάνη κεφαλής 
BRW-HR/UCHR της Radionics. Radionics
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ÈšÐ½−¼¹łÐð˙=
³¼³½¸ýˇ½ˇ

Το ámä~å=oq=açëÉ είναι συµβατό µε τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα τρίτων 
κατασκευαστών. Για πληροφορίες σχετικά µε τη συµβατότητα των service pack, 
επικοινωνήστε µε τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB. 

Το ámä~å=oq=açëÉ δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε λειτουργικό σύστηµα πέρα από τις 
καθορισµένες εκδόσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Μόνο το λογισµικό που έχει καθοριστεί από την BrainLAB µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί  µε  το  ámä~å= oq= açëÉ .  Η  χρήση  λογισµικού  τρίτων  
κατασκευαστών που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την BrainLAB µπορεί να 
επηρεάσει δυσµενώς την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ámä~å=oq=açëÉ.

„Þ³ğýˇ½ğý˚Þ−=
Ý−łÐ³ýÐðş=½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

Η υλοποίηση του προτύπου DICOM από την BrainLAB βασίζεται σε µια 
βιβλιοθήκη MERGE DICOM. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
συµµόρφωση προς το DICOM, συµβουλευθείτε τη δήλωση συµµόρφωσης 
προς DICOM τρίτων κατασκευαστών και τη δήλωση συµµόρφωσης προς 
DICOM της BrainLAB, στη διεύθυνση www.brainlab.com.

• Υποστηρίζεται το RTPConnect (ανατρέξτε στη δήλωση συµµόρφωσης προς 
RTPConnect 8.30 ηµεροµηνίας 07-13-2005 και στην προδιαγραφή διασύνδεσης 
RTPConnect (08-01-2007).

• Αυτό το λογισµικό βασίζεται εν µέρει στην εργασία του Independent JPEG Group και 
της Sun Microsystems Inc.

• Η υλοποίηση του BrainLAB PDF-Viewer βασίζεται στο PDF Direct/PDF Quick View 
library, Πνευµατικά δικαιώµατα 2003-2008 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

• Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό που έχει αναπτυχθεί από το Apache Software 
Foundation και την Adobe Systems Inc. 

Το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Java 1.6 (ή νεότερο) και 
τον Adobe Acrobat Reader 7.0 και 8.0. Εκκινώντας το ámä~å=oq=açëÉ, ο χρήστης συµφωνεί 
ότι δεσµεύεται από τους όρους των αντίστοιχων αδειών χρήσης.

Λειτουργικό σύστηµα

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003
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NKRKN „ð×ˇ˝Šš¼³ž

„ð×ˇ˝Šš¼³ž=ˇ×ş=
½žÞ=_ê~áåi^_

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση του συστήµατος, η BrainLAB προτείνει 
τη συµµετοχή όλων των χρηστών σε ένα εκτενές πρόγραµµα εκπαίδευσης πριν από τη 
χρήση κάποιας εφαρµογής σχεδιασµού της BrainLAB. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης 
διεξάγεται από αντιπρόσωπο της BrainLAB.

„¼¦ĆÞž

Ο χειρισµός των συστατικών του συστήµατος ámä~å=oq=açëÉ και των 
παρελκόµενων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευµένους επαγγελµατίες 
υγείας.

NKRKO Úšðýž¹˝ğ³ž

flÞ˙łÞğ³ž=½ğÞ=
−ŠžłćÞ=₣¹¸³ž²

Για την επιτυχηµένη και ασφαλή θεραπεία µε το λογισµικό σχεδιασµού της BrainLAB 
απαιτείται προσεχτικός σχεδιασµός των διαδικασιών.
Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό:
• Οι χρήστες να διαβάσουν προσεχτικά τους σχετικούς οδηγούς χρήσης πριν από το 
χειρισµό του συστήµατος.

• Η πρόσβαση σε αυτούς τους οδηγούς χρήσης να είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή.

‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=−Šžł−˝=
₣¹¸³ž²

Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα

ÌŠžł−˝=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση των εφαρµογών 
σχεδιασµού ámä~å=oq.

Úš₣ÞÐðş²=−Šžłş²=
ˇÞˇ¾−¹˙²= 
E_ê~áåi^_=mÜóëáÅëF

Αναλυτικές  πληροφορίες  σχετικά  µε τη  µέτρηση  
δεδοµένων δέσµης, τον έλεγχο ποιότητας και τους 
αλγόριθµους δοσολογίας στο λογισµικό σχεδιασµού 
ακτινοθεραπείας της BrainLAB.
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O Óˇ¹ˇýš½¹−×−˝ž³ž=½−¼=³½ˇ¦ý−Ć=š¹łˇ³˝ˇ²=ámä~å

OKN Ó¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

OKNKN ‡ˇ³Ðð˙=³½−Ð₣š˝ˇ=łÐˇ=½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²

Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=
ámä~å

Εικόνα 1. Σταθµός εργασίας iPlan

„łðˇ½˙³½ˇ³ž=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Ο σταθµός εργασίας ámä~å παραδίδεται προεγκατεστηµένος µε όλον τον απαραίτητο 
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και λογισµικό και µπορεί να λειτουργήσει άµεσα. Μετά 
την επίσηµη αποδοχή του συστήµατος, δηµιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας της 
εγκατάστασης του ámä~å=oq=açëÉ. Το αντίγραφο ασφαλείας λειτουργεί µόνο στο δικό σας 
σταθµό εργασίας ámä~å.

Ο σταθµός εργασίας ámä~å θα πρέπει να συντηρείται και να επιθεωρείται 
τακτικά από ειδικό υποστήριξης της BrainLAB, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία και η ασφάλεια.

Ο διαχειριστής των νοσοκοµειακών συστηµάτων πρέπει να εφαρµόσει 
κατάλληλα µέτρα ή παρόµοια για να αποτραπεί η µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση στο σταθµό εργασίας ámä~å.

Το ámä~å=oq=açëÉ εκτελείται µόνο στο δικό σας σταθµό εργασίας ámä~å. 
Επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB σε περίπτωση 
προβληµάτων µε το σταθµό εργασίας ámä~å ή αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε 
την άδεια χρήσης. Σε περίπτωση απότοµης διακοπής της λειτουργίας του 
συστήµατος, η επαναφορά του είναι δυνατή αν υπάρχουν τα απαραίτητα 
δεδοµένα του αντιγράφου ασφαλείας (δεδοµένα µετρήσεων, ρυθµίσεις του 
χρήστη, πρόγραµµα εγκατάστασης, αρχεία των αδειών χρήσης κ.λπ.).
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==

OKNKO Í−Þ˙Šš²=Š˝³ð−¼=ðˇÐ=ŠÐð½Ć−¼

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ý−Þ˙Šš²

Ο σταθµός εργασίας ámä~å διαθέτει προαιρετική µονάδα MOD/DAT, προαιρετική µονάδα 
Zip, µονάδα DVD±R/RW και µονάδα USB. Μπορεί να συνδεθεί επίσης στο δίκτυο 
υπολογιστών του νοσοκοµείου.

Íš½ˇ¾−¹˙=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Οι σαρωµένες εικόνες µπορούν να αντιγραφούν από δίσκο MOD ή κασέτα DAT στο 
σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας ámä~å ή να µεταφερθούν στο σταθµό εργασίας µέσω 
του δικτύου.

Óš¹Ð³³ş½š¹š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αναλυτ ικές  τεχνικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  το  σταθµό  εργασίας  ám ä~å
(συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τη µεταφορά, την αποθήκευση, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση) παρέχονται στον οδηγό χρήσης για συστήµατα σχεδιασµού 
και µεταφοράς.
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OKO ı¹¸³ž=½−¼=³½ˇ¦ý−Ć=š¹łˇ³˝ˇ²=ámä~å

OKOKN „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

„Þˇ¹þž=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Οταν ενεργοποιήσετε το σύστηµα, πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον δέκα 
δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
αρχεία διαµόρφωσης και όλα τα δεδοµένα στο σκληρό δίσκο µπορεί να 
καταστραφούν.

‚−ðÐý¸=
×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²

Για να διασφαλιστεί ότι το ámä~å=oq=açëÉ εκτελείται µόνον αν το υλικό του υπολογιστή και 
οι αριθµητικοί επεξεργαστές είναι πλήρως λειτουργικοί, εκτελείται ένας έλεγχος κατά τη 
διαδικασία έναρξης του λογισµικού. Για το σκοπό αυτό, εκτελείται ένας περίπλοκος 
υπολογισµός σε µεγάλο τµήµα της µνήµης συστήµατος, για κάθε µονάδα επεξεργαστή. Αν 
το αποτέλεσµα δεν ταιριάζει µε το πρότυπο αποτέλεσµα αυτού του υπολογισµού, 
εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος και το λογισµικό τερµατίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, 
επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB. 

OKOKO fl×šÞš¹ł−×−˝ž³ž=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Πρέπει να κλείνετε πάντα το λογισµικό σχεδιασµού ámä~å=oq=açëÉ πριν τον 
τερµατισµό του συστήµατος. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε ποτέ το διακόπτη 
ισχύος για έξοδο από το λογισµικό, καθώς µπορεί να σηµειωθεί απώλεια 
δεδοµένων.

Οταν απενεργοποιήσετε το σύστηµα, πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 
60 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση, 
µπορεί να πέσει ο διακόπτης του κυκλώµατος λόγω της υψηλής τάσης εισόδου.

Ενέργεια

Για την έναρξη του συστήµατος, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στο µπροστινό µέρος του σταθµού εργασίας ámä~å.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Πραγµατοποιήστε έξοδο από το λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ (βλ. σελίδα 134). 

 2

• Τερµατίστε τα Windows από το κουµπί pí~êí -> pÜìí=açïå (Εναρξη -> 
Σβήσιµο). 

• Τα Windows θα αποθηκεύσουν τα αρχεία εργασίας και θα κλείσουν όσες 
εφαρµογές ή υπηρεσίες είναι ανοικτές. 
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ı¹¸³ž=½−¼=³½ˇ¦ý−Ć=š¹łˇ³˝ˇ²=ámä~å

==

OKOKP fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=¼×−³½¸¹Ðþž=×šÝˇ½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Αν ζητηθεί, ο σταθµός εργασίας ámä~å µπορεί να εξοπλιστεί µε τη δυνατότητα για 
αποµακρυσµένη πρόσβαση στο τµήµα υποστήριξης της BrainLAB. 

• Αυτή η αποµακρυσµένη πρόσβαση µπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στην 
επιλογή pí~êí=áeÉäé, από το µενού pí~êí (Εναρξη) των Windows.

ÍšÞ−Ć=pí~êí=
E„Þˇ¹þžF

Εικόνα 2. Μενού Start (Εναρξη)

• Μόλις ενεργοποιηθεί το áeÉäé, στη γραµµή συστήµατος των Windows εµφανίζεται το 
αντίστοιχο εικονίδιο.

• Τώρα, το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB θα διαθέτει αποµακρυσµένη πρόσβαση στο 
σταθµό εργασίας ámä~å, π.χ. για να εκτελέσει διαγνωστικούς ελέγχους του συστήµατος. 

• Για να απενεργοποιήσετε την αποµακρυσµένη πρόσβαση, κάντε κλικ στην επιλογή 
píçé=áeÉäé από το µενού pí~êí (Εναρξη) των Windows.

Óš¹Ð³³ş½š¹š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τους όρους χρήσης, 
επ ικο ινωνήστε  µε  το  τµήµα  υποστήριξης  της  Bra inLAB,  στη  δ ιεύθυνση  
ihelp.support@brainlab.com.
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Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

P Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

PKN „Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

PKNKN „Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

„Þš¹ł−×−˝ž³ž

PKNKO „×Ð³ðş×ž³ž=½ğÞ=³šÝ˝ŠğÞ=½−¼=−Šžł−Ć=¾ş¹½ğ³ž²=ðˇÐ=šÐ³ˇłğł¸²

ÒšÝ˝Šš²=−Šžł−Ć Η φόρτωση και εισαγωγή των δεδοµένων ασθενή µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε µια 
σειρά σελίδων οδηγού.

Εικόνα 3. Σελίδα οδηγού (παράδειγµα)

Ενέργεια

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ámä~å=oq=açëÉ από την επιφάνεια 
εργασίας για έναρξη του προγράµµατος και εµφάνιση της οθόνης επιλογής 
του πλάνου θεραπείας.

a

s

d

f

g
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ıšÐ¹Ð³ýş²=½ğÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=−Šžł−Ć

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=½ğÞ=
³šÝ˝ŠğÞ=−Šžł−Ć

• Οι λειτουργίες που εµφανίζονται σε διάφορες σελίδες του οδηγού παρατίθενται 
παρακάτω. 

• Οι λειτουργίες που αφορούν µόνο µια συγκεκριµένη σελίδα του οδηγού εξηγούνται 
στην περιγραφή του αντίστοιχου βήµατος. 

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

a
Λίστα  
διαθέσιµων 
δεδοµένων

Ανάλογα µε το τρέχον βήµα, αυτή η λίστα επιτρέπει την 
επιλογή διαθέσιµων δεδοµένων,  όπως  τους τύπους  
αρχείων, µελετών ασθενών ή σειράς εικόνων.

s

Κεφαλίδες 
λίστας

Μπορείτε να ταξινοµήσετε τα δεδοµένα στη λίστα µε βάση 
κάποια από τις παρεχόµενες κεφαλίδες, κάνοντας κλικ 
στην κεφαλίδα που θέλετε. 

Η ταξινόµηση των δεδοµένων µπορεί να γίνει 
µε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Η τρέχουσα 
σειρά δηλώνεται µε τα εικονίδια βέλους πλάι 
στο όνοµα της κεφαλίδας.

d
Περιοχή 
λεπτοµερειών

Η περιοχή λεπτοµερειών παρέχει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα επιλεγµένα δεδοµένα ασθενή.

f

Περιοχή 
επιλογών

Αυτή η περιοχή περιέχει προαιρετικές ρυθµίσεις που 
διαφέρουν ανάλογα µε το τρέχον βήµα. 

Αν προτιµάτε, µπορείτε να αποκρύψετε 
αυτές τις λειτουργίες κάνοντας κλικ στο 
κίτρινο κουµπί βέλους πάνω από τη λίστα 
των λειτουργιών. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί 
µπλε βέλους, αυτές  οι λειτουργίες θα 
εµφανιστούν ξανά. 

g
Γενικές 
λειτουργίες

Αυτή η περιοχή περιέχει πάντα γενικές λειτουργίες των 
σελίδων οδηγού που εµφανίζονται σε κάθε σελίδα οδηγού.

Λειτουργία Επεξήγηση

_~Åâ (Πίσω) Σας επαναφέρει στο προηγούµενο βήµα σε κάθε περίπτωση.

`~åÅÉä (Ακυρο) Η σελίδα οδηγού κλείνει και εµφανίζεται το ámä~å=k~îáÖ~íçê
(βλ. σελίδα 63).

kÉñí (Επόµενο) Σας µεταφέρει στο επόµενο βήµα σε κάθε περίπτωση.

aÉäÉíÉ 
(∆ιαγραφή)

∆ιαγράφει µόνιµα τα επιλεγµένα αρχεία. Το σύστηµα ζητάει πάντα 
τελική επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή των αρχείων.
• ∆ιαγράφονται µόνο δεδοµένα ασθενών που βρίσκονται στο 
σκληρό δίσκο.

• Κατά την επιλογή ασθενή, αν ο τελευταίος ασθενής έχει 
διαγραφεί, επιστρέφετε στη σελίδα του αρχείου.

• Κατά την επιλογή µελέτης, αν υπάρχει µόνο µία µελέτη ασθενή, η 
διαγραφή δεν θα είναι δυνατή. 

• Η διαγραφή αρχείου καταργεί την καταχώρηση από τη λίστα 
αρχείων. Τα δεδοµένα ασθενή δεν διαγράφονται.
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Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

Η διαγραφή των δεδοµένων από το σκληρό δίσκο είναι δυνατή ακόµα και αν η 
ρύθµιση των δικαιωµάτων πρόσβασης είναι για ανάγνωση µόνο.

içÖÑáäÉKKK  
(Αρχείο 
καταγραφής)

Εµφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα βήµατα που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
τώρα (βλ. σελίδα 34).

pÉäÉÅí=^ää=
(Επιλογή όλων)

Πραγµατοποιεί επιλογή όλων των καταχωρήσεων στην τρέχουσα 
λίστα.

aÉëÉäÉÅí=^ää=
(Κατάργηση 
επιλογής όλων)

Καταργεί την επιλογή όλων των καταχωρήσεων στην τρέχουσα 
λίστα.

Λειτουργία Επεξήγηση
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„Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

==

PKNKP fl¹₣š˝ˇ=ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία δηµιουργίας αρχείων καταγραφής παρέχεται σε ορισµένες σελίδες του 
οδηγού µεταφοράς αρχείων, καθώς επίσης στις σελίδες του οδηγού για τη λειτουργία 
εξαγωγής DICOM (βλ. από σελίδα 394). Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, είναι δυνατή 
η εµφάνιση των αρχείων καταγραφής που δηµιουργούνται από το σύστηµα για το εν λόγω 
βήµα και η επεξεργασία τους αν είναι απαραίτητο.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
šý¾˙ÞÐ³ž²=ˇ¹₣š˝ğÞ=
ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²

Για να ενεργοποιήσετε την εµφάνιση των αρχείων καταγραφής, κάντε κλικ στο στοιχείο 
içÖÑáäÉKKK (Αρχείο καταγραφής) από την περιοχή επιλογών που βρίσκεται στα δεξιά της 
σελίδας οδηγού. 

„ý¾˙ÞÐ³ž=ˇ¹₣š˝−¼

Εικόνα 4. Εµφάνιση αρχείου (παράδειγµα: φόρτωση αρχείου)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
ˇ¹₣š˝−¼

a s d

Αρ. Στοιχείο

a
Το όνοµα και η θέση του αρχείου εµφανίζονται στην κορυφή της σελίδας 
οδηγού. 

s
Στο κέντρο της σελίδας οδηγού εµφανίζονται τα περιεχόµενα του αρχείου 
καταγραφής.

d

• Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα περιεχόµενα του αρχείου καταγραφής ή να 
το αποθηκεύσετε σε άλλη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή bÇáíçê (Πρόγραµµα 
επεξεργασίας).

• Το αρχείο καταγραφής εµφανίζεται στο πρόγραµµα επεξεργασίας 
ÒžýšÐğýˇ½˙¹Ð−  όπου µπορείτε να το τροποποιήσετε ή/και να το 
αποθηκεύσετε στην προτιµώµενη θέση.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PR

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

PKNKQ „×Ð³ðş×ž³ž=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τα δεδοµένα σχεδιασµού που αποθηκεύονται σε µορφή BrainLAB (για παράδειγµα, µετά 
από προ-επεξεργασία µε το m~íuÑÉê=oq ή το ámä~å=oq=fã~ÖÉ) µπορούν να µεταφερθούν στο 
ámä~å=oq=açëÉ. 

·šÞÐð¸=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ Η διαδικασία φόρτωσης και εισαγωγής δεδοµένων αποτελείται γενικά από τα παρακάτω 
βήµατα τα οποία µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το περιεχόµενο των επιλεγµένων 
δεδοµένων και τον τύπο δεδοµένων.

Αφού ολοκληρώσετε τα βήµατα, µπορείτε να ξεκινήσετε µε το σχεδιασµό της θεραπείας.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το αρχείο δεδοµένων από το οποίο θα γίνει η φόρτωση των 
δεδοµένων.

 2 Επιλέξτε τα δεδοµένα ασθενή για µεταφορά.

 3 Επιλέξτε την απαιτούµενη µελέτη ασθενή.

 4 Επιλέξτε το σχετικά πλάνο θεραπείας.

 5 Ενεργοποιήστε τη φόρτωση των δεδοµένων εικόνας.
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PKO Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

PKOKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

ÌŠžł˝š²=łÐˇ=
³˙¹ğ³ž

Αναλυτικές οδηγίες σάρωσης για το προτιµώµενο µηχάνηµα απεικόνισης διατίθενται από 
το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Για να λάβετε τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα από το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας, συνιστάται να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό πρωτόκολλο σάρωσης. 

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½−=
×Ý˙Þ−=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Το άνοιγµα κάθε πλάνου θεραπείας είναι δυνατό µόνον από ένα χρήστη κάθε φορά. 

Ùş¹½ğ³ž=×−ÝÝćÞ=
×Ý˙ÞğÞ

Μπορείτε να ανοίγετε µόνον ένα πλάνο θεραπείας κάθε φορά. Αν πραγµατοποιείτε ήδη 
επεξεργασία ενός πλάνου θεραπείας και φορτώσετε δεύτερο πλάνο θεραπείας ή κλείσετε 
την εφαρµογή χωρίς αποθήκευση, θα χάσετε τις αλλαγές που πραγµατοποιήσατε στο πρώτο 
πλάνο θεραπείας.

Í−¹¾¸=½−¼=×Ý˙Þ−¼=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Η φόρτωση πλάνων θεραπείας δεν είναι δυνατή αν δεν περιλαµβάνουν σύνολο δεδοµένων 
υπολογιστικής τοµογραφίας. 

Óš¹Ðš₣şýšÞ−=½−¼=
×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Αν τα αντικείµενα [π.χ. PTV (όγκος-στόχος για σχεδιασµό ακτινοθεραπείας) ή 
OAR (υπό προστασία όργανο)] που χρησιµοποιούνται για το δοσολογικό 
σχεδιασµό έχουν µεταφερθεί σε άλλο σύνολο τοµών ή αν έχουν καταργηθεί 
εντελώς από το πλάνο θεραπείας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο ámä~å=oq=
fã~ÖÉ, δεν είναι δυνατή η φόρτωση του πλάνου θεραπείας στο ámä~å=oq=açëÉ.

Ùş¹½ğ³ž=×Ý˙ÞğÞ=
ˇ×ş=Ý−łÐ³ýÐðş=
×¹−žł−ĆýšÞž²=
˚ðŠ−³ž²

Εικόνα 5. Φόρτωση πλάνων από λογισµικό προηγούµενης έκδοσης

Αν φορτωθεί από προηγούµενη έκδοση λογισµικού, ένα πλάνο θεραπείας που περιέχει µία 
ή περισσότερες οµάδες συντεταγµένων ισόκεντρου και στοιχείων θεραπείας (π.χ. για 
δέσµες ή τόξα) µε ίδια ονόµατα, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα.

• Το πρόθεµα “Group” ή “Coord” προστίθεται αναλόγως.
• Αν το νέο όνοµα στοιχείου υπερβαίνει τους 22 χαρακτήρες, εµφανίζεται επίσης ένα 

µήνυµα όπου µπορείτε να αλλάξετε το όνοµα µε µη αυτόµατο τρόπο.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PT

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

Ετσι διασφαλίζεται η µοναδική και οµοιόµορφη ονοµατοδοσία κατά την εξαγωγή των 
δεδοµένων σχεδιασµού για επακόλουθη χρήση στη θεραπεία ασθενή. 

Ùş¹½ğ³ž=
×Ý˙Þ−¼=×−¼=
ŠžýÐ−¼¹ł¸¦žðš=
ýš=½−=×¹şł¹ˇýýˇ=
mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

Εικόνα 6. Φόρτωση πλάνου που δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα Phantom Mapping

Τα δείγµατα πλάνων που δηµιουργήθηκαν στο πρόγραµµα mÜ~åíçã=j~ééáåÖ
(βλ. “Phantom Mapping” στη σελίδα 501) για λόγους διασφάλισης της ποιότητας, δεν 
µπορούν να φορτωθούν στο ámä~å=oq=açëÉ για χρήση στο σχεδιασµό θεραπείας του ασθενή. 

Ùş¹½ğ³ž=
šłðšð¹Ðý˚Þ−¼=
×Ý˙Þ−¼

Εικόνα 7. Φόρτωση εγκεκριµένου πλάνου

Αν φορτωθεί πλάνο θεραπείας που έχει εγκριθεί ήδη, εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει 
ότι αν συνεχίσετε µε τη διαδικασία, η έγκριση µπορεί να αναιρεθεί.

Αν το πλάνο περιλαµβάνει ίδια ονόµατα στοιχείων δέσµης ή τόξου, 
προστίθεται αυτόµατα επέκταση µε το κατάλληλο επίθεµα. 



PU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

==

Ùş¹½ğ³ž=×Ý˙ÞğÞ=
×−¼=˚₣−¼Þ=
½¹−×−×−Ðž¦š˝=³½−=
ámä~å=oq=fã~ÖÉ

Εικόνα 8. Φόρτωση πλάνων που έχουν τροποποιηθεί στο iPlan RT Image

Αν ένα πλάνο θεραπείας του οποίου η επεξεργασία έγινε στο ámä~å=oq=açëÉ, υποστεί 
περαιτέρω επεξεργασία στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ και έπειτα το ανοίξετε ξανά στο ámä~å=oq=açëÉ, 
θα σας ζητηθεί να εξετάσετε προσεχτικά την ακρίβεια του πλάνου θεραπείας που προκύπτει.

Αν το πλάνο θεραπείας  τροποποιηθεί  µε άλλη εφαρµογή λογισµικού 
(π.χ. ámä~å=oq=fã~ÖÉ) µετά τον ορισµό των πληροφοριών θεραπείας (π.χ. οµάδες 
ισόκεντρου), πρέπει να επαληθεύσετε προσεχτικά το περιεχόµενο του πλάνου 
µετά τη φόρτωση, για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόµενο που είχε σχεδιαστεί 
προηγουµένως δεν έχει διαγραφεί µόνιµα. 

Αν το πλάνο θεραπείας έχει βελτιστοποιηθεί για IMRT (βλ. “Βελτιστοποίηση 
IMRT” στη σελίδα 341), η επακόλουθη τροποποίηση (π.χ. των αντικειµένων σε 
στοιχεία όγκου (voxel)) µε άλλη εφαρµογή λογισµικού, όπως το ámä~å=oq=fã~ÖÉ, 
δεν επιτρέπεται. Αν το κάνετε, η βελτιστοποίηση µπορεί να µην είναι έγκυρη. 

Αν το πλάνο θεραπείας  τροποποιηθεί µε άλλη εφαρµογή λογισµικού 
(π.χ. το ámä~å=oq=fã~ÖÉ) µετά τον ορισµό δεσµών ή τόξων, η εξοµοίωση ιστών 
(βλ. “Τµηµατοποίηση επιφάνειας” στη σελίδα 137) µπορεί να έχει µετατοπιστεί 
σε σχέση µε τη σάρωση υπολογιστικής τοµογραφίας αναφοράς, λόγω κάποιας 
ανανεωµένης εντόπισης ή σύντηξης εικόνων. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύετε µε 
προσοχή την ισοδυναµία βάθους και την είσοδο ιστού στην προβολή επιπέδου 
τόξου/βάθους (βλ. “Ενεργοποίηση της προβολής βάθους” στη σελίδα 296) για 
κάθε δέσµη ή τόξο. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PV

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

Ùş¹½ğ³ž=×Ý˙ÞğÞ=
ýš=½¹−×−×−Ðžý˚Þž=
³ĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ

Εικόνα 9. Φόρτωση πλάνων µε τροποποιηµένη σύντηξη εικόνων

Αν ανοίξετε ένα ολοκληρωµένο πλάνο θεραπείας µε δόση στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ και 
πραγµατοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες σύντηξης εικόνων στο πλάνο θεραπείας, 
εξετάστε προσεχτικά τις σχεδιασµένες κατανοµές δόσης και τις διαδροµές δέσµης όταν το 
τροποποιηµένο πλάνο θεραπείας φορτωθεί στο ámä~å=oq=açëÉ. Ο λόγος είναι ότι οι αρχικές 
πληροφορίες σύντηξης εικόνων µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα διαφορετικό σύνολο 
δεδοµένων ρίζας σύντηξης και ως εκ τούτου διαφορετικό σύνολο τοµών ευθυγράµµισης. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. “Επιπτώσεις της αντιστοίχισης συνόλου αναφοράς και 
συνόλου ευθυγράµµισης” στη σελίδα 156. 



QM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

==

PKOKO „×ÐÝ−ł¸=ˇ¹₣š˝−¼

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
iç~Ç=^êÅÜáîÉë=
EÙş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝ğÞF

• Η σελίδα οδηγού iç~Ç=^êÅÜáîÉë (Φόρτωση αρχείων) εµφανίζεται αµέσως µε την έναρξη 
του λογισµικού.

• Η φόρτωση δεδοµένων πλάνου θεραπείας είναι δυνατή µόνο στη µορφή BrainLAB.

Εικόνα 10. Επιλογή αρχείου

Ùş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝−¼

Βήµα Ενέργεια 

 1
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να 
ταξινοµήσετε τα αρχεία σύµφωνα µε το όνοµα, τη µορφή δεδοµένων ή τον 
κατάλογο, όπως απαιτείται.

 2 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνοµα ή 
εικονίδιο.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να εµφανιστούν τα δεδοµένα 
ασθενή που περιέχονται στο αρχείο.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

ÒĆÞ¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=łÐˇ=
š×ÐÝ−ł¸=ˇ¹₣š˝ğÞ

Οι παρακάτω σύνθετες λειτουργίες παρέχονται στα δεξιά της σελίδας οδηγού iç~Ç=
^êÅÜáîÉë (Φόρτωση αρχείων).

Λειτουργία Επεξήγηση

kÉï=^êÅÜáîÉ=
(Νέο αρχείο)

Αν δεν έχει διαµορφωθεί  ακόµα κατάλληλο  αρχείο,  αυτή η 
λειτουργία επιτρέπει τη δηµιουργία αρχείου για τα δεδοµένα που 
θέλετε να µεταφέρετε (βλ. σελίδα 48).

pÉííáåÖë 
(Ρυθµίσεις)

Επιτρέπει τον ορισµό συγκεκριµένων ρυθµίσεων για το επιλεγµένο 
αρχείο (βλ. σελίδα 48).

aÉäÉíÉ 
(∆ιαγραφή)

∆ιαγράφει µόνιµα τα επιλεγµένα αρχεία. Το σύστηµα ζητάει πάντα 
τελική επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή των αρχείων (βλ. σελίδα 32).

içÖÑáäÉKKK  
(Αρχείο 
καταγραφής)

Εµφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα βήµατα που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
τώρα (βλ. σελίδα 34).



QO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

==

PKOKP „×ÐÝ−ł¸=ˇ³¦šÞ¸

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
m~íáÉåíë=Efl³¦šÞš˝²F

Μόλις επιλεγεί ένα αρχείο, εµφανίζεται η σελίδα οδηγού για επιλογή ασθενή. 

Εικόνα 11. Επιλογή ασθενή



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QP

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

Ùş¹½ğ³ž=ˇ³¦šÞ¸

ÒĆÞ¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=łÐˇ=
š×ÐÝ−ł¸=ˇ³¦šÞćÞ

Στα δεξιά της σελίδας οδηγού m~íáÉåíë (Ασθενείς) παρέχονται διάφορες σύνθετες λειτουργίες.

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ • Αν το επιλεγµένο αρχείο ασθενή περιέχει πολλαπλές µελέτες, θα σας ζητηθεί να 
επιλέξετε µια συγκεκριµένη (βλ. σελίδα 44).

• Αν το αρχείο ασθενή περιέχει µόνο µία µελέτη, θα µεταβείτε στην περιοχή επιλογής 
πλάνου θεραπείας (βλ. σελίδα 45).

Βήµα Ενέργεια 

 1
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να 
ταξινοµήσετε τα αρχεία ασθενών σύµφωνα µε το όνοµα, το αναγνωριστικό ή 
την ηµεροµηνία γέννησης, όπως απαιτείται.

 2 Επιλέξτε το αρχείο ασθενή που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνοµα 
ή εικονίδιο.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να συνεχίσετε στο επόµενο 
βήµα.

Ο ασθενής που επισηµαίνεται µε µπλε χρώµα είναι ο επιλεγµένος.

Λειτουργία Επεξήγηση

aÉäÉíÉ 
(∆ιαγραφή)

∆ιαγράφει µόνιµα τα επιλεγµένα αρχεία. Το σύστηµα ζητάει πάντα 
τελική επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή των αρχείων (βλ. σελίδα 32).

içÖÑáäÉKKK  
(Αρχείο 
καταγραφής)

Εµφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα βήµατα που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
τώρα (βλ. σελίδα 34).

oÉÑêÉëÜ=
(Ανανέωση)

Ενηµερώνει την ένδειξη στην οθόνη, π.χ. όταν προστίθεται νέος 
ασθενής στον κατάλογο που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο.

pÉ~êÅÜ=
(Αναζήτηση)

Φιλτράρει την ένδειξη στην οθόνη σύµφωνα µε την καταχώρηση για τα 
πεδία m~íáÉåí=k~ãÉ (Ονοµα ασθενή) ή m~íáÉåí=fa (Αναγνωριστικό 
ασθενή).

oÉëÉí 
(Επαναφορά)

Επαναφέρει το φίλτρο ώστε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα να 
εµφανίζονται ξανά.



QQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

==

PKOKQ „×ÐÝ−ł¸=ýšÝ˚½ž²

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
píìÇáÉë=EÍšÝ˚½š²F

Αν τα δεδοµένα ασθενή που φορτώσατε περιέχουν πολλαπλές µελέτες, θα σας ζητηθεί να 
επιλέξετε µια µελέτη ασθενή. 

Εικόνα 12. Επιλογή µελέτης

„×ÐÝ−ł¸=½ž²=
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞž²=
ýšÝ˚½ž²

Βήµα Ενέργεια 

 1
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να 
ταξινοµήσετε τις µελέτες ασθενών σύµφωνα µε τη µελέτη, το σχόλιο ή την 
ηµεροµηνία, για παράδειγµα.

 2 Επιλέξτε τη µελέτη ασθενή που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνοµα 
ή εικονίδιο.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να συνεχίσετε µε την επιλογή 
πλάνου θεραπείας (βλ. σελίδα 45).

Αν είναι διαθέσιµη µόνο µία µελέτη ασθενή, το σύστηµα την ανοίγει αυτόµατα 
και συνεχίζει στο επόµενο βήµα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QR

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ¸

=

PKOKR „×ÐÝ−ł¸=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
mä~åë=EÓÝ˙ÞˇF

Εικόνα 13. Επιλογή πλάνου θεραπείας

„×ÐÝ−ł¸=×Ý˙Þ−¼=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=×Ý˙Þ−¼

Εικόνα 14. Κατάσταση πλάνου

• Τα εγκεκριµένα πλάνα (βλ. “Επισκόπηση έγκρισης πλάνου” στη σελίδα 367) 
υποδεικνύονται µε ένα εικονίδιο “σηκωµένου αντίχειρα” a.

• Τα πλάνα για τα οποία είναι απαραίτητη περαιτέρω επεξεργασία υποδεικνύονται µε 
ένα εικονίδιο µολυβιού s.

Βήµα Ενέργεια 

 1
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να 
ταξινοµήσετε τα πλάνα θεραπείας σύµφωνα µε το όνοµα πλάνου, το χρήστη, 
την ηµεροµηνία δηµιουργίας ή την περιγραφή πλάνου, όπως απαιτείται.

 2 Επιλέξτε το πλάνο θεραπείας που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο 
όνοµα ή εικονίδιο.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να φορτώσετε το επιλεγµένο 
πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 46).

Αν είναι διαθέσιµο µόνο ένα πλάνο θεραπείας, το σύστηµα το ανοίγει αυτόµατα 
και συνεχίζει στο επόµενο βήµα.

a

s



QS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=šÐðşÞˇ²

==

PKOKS Ùş¹½ğ³ž=½ğÞ=š×ÐÝšłý˚ÞğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
iç~ÇáåÖ=EÙş¹½ğ³žF

Τα επιλεγµένα δεδοµένα φορτώνονται αυτόµατα µόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα 
βήµατα.

Εικόνα 15. Σελίδα οδηγού Loading (Φόρτωση)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=
³šÝ˝Šˇ²=−Šžł−Ć=
iç~ÇáåÖ=EÙş¹½ğ³žF

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ Τώρα θα µεταβείτε στο βήµα pìêÑ~ÅÉ=pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) 
(βλ. σελίδα 137).

Αν το επιλεγµένο πλάνο θεραπείας τροποποιήθηκε µε λογισµικό όπως το 
ámä~å=oq=fã~ÖÉ µετά την αρχική επεξεργασία στο ámä~å=oq=açëÉ, το περιεχόµενο 
του πλάνου πρέπει να εξεταστεί προσεχτικά πριν από τη φόρτωση.

a

s d

Αρ. Name (Ονοµα) Λειτουργία/χρήση

a
Περιοχή aÉí~áäë 
(Λεπτοµέρειες)

Αυτή η περιοχή παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τα 
δεδοµένα προς φόρτωση.

s
Γραµµή 
προόδου

Η γραµµή προόδου υποδεικνύει την κατάσταση της 
φόρτωσης δεδοµένων.

d
Κουµπί ^Äçêí 
(Ματαίωση) Ακυρώνει τη φόρτωση δεδοµένων. 
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ÒĆÞ¦š½š²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

=

Q ÒĆÞ¦š½š²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

QKN ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=ˇ¹₣š˝ğÞ

QKNKN ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=ˇ¹₣š˝−¼

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇ¹₣š˝−¼

Κάντε κλικ στο στοιχείο kÉï=^êÅÜáîÉ (Νέο αρχείο) από την περιοχή επιλογών στα δεξιά 
της σελίδας φόρτωσης iç~Ç=^êÅÜáîÉë (Φόρτωση αρχείων) που εµφανίζεται αµέσως µε 
την έναρξη του λογισµικού (βλ. σελίδα 40).

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
kÉï=^êÅÜáîÉ=
EÎ˚−=ˇ¹₣š˝−F

Εικόνα 16. Σελίδα οδηγού New Archive (Νέο αρχείο)

„×ÐÝ−ł¸=½Ć×−¼=
ˇ¹₣š˝−¼ Βήµα Ενέργεια 

 1 Στη σελίδα οδηγού kÉï=^êÅÜáîÉ (Νέο αρχείο), επιλέξτε τον απαιτούµενο 
τύπο αρχείου κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνοµα ή εικονίδιο.

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να ορίσετε τις απαιτούµενες 
ρυθµίσεις.

Στη σελίδα kÉï=^êÅÜáîÉ (Νέο αρχείο) παρατίθενται µόνον οι τύποι µορφής 
δεδοµένων (µε άδεια), όπως η µορφή της BrainLAB.



QU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=ˇ¹₣š˝ğÞ

==

QKNKO Ô¼¦ý˝³šÐ²=łÐˇ=½−=Þ˚−=ˇ¹₣š˝−W=ý−¹¾¸=_ê~áåi^_

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτό το αρχείο χρησιµοποιείται για δεδοµένα στη σύνθετη µορφή BrainLAB. Οι ρυθµίσεις 
που ορίζετε σε αυτό το βήµα µπορούν να ρυθµιστούν, στη συνέχεια, ανά πάσα στιγµή 
χρησιµοποιώντας το κουµπί pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις) στη σελίδα οδηγού iç~Ç=^êÅÜáîÉë
(Φόρτωση αρχείων). 

ÒšÝ˝Šˇ=−Šžł−Ć=
_ê~áåi^_=cçêã~í=
EÍ−¹¾¸=_ê~áåi^_F

Εικόνα 17. Σελίδα οδηγού BrainLAB Format (Μορφή BrainLAB)

‡ˇ³Ðð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
_ê~áåi^_ Βήµα Ενέργεια 

 1 Καταχωρήστε το κατάλληλο όνοµα για το αρχείο στο πεδίο ^êÅÜáîÉ=k~ãÉ
(Ονοµα αρχείου). 

 2

• Στο πεδίο a~í~=é~íÜ (∆ιαδροµή δεδοµένων), καταχωρήστε τη διαδροµή 
αρχείων για τα δεδοµένα ασθενή µε µη αυτόµατο τρόπο. 

• Εναλλακτικά, µπορείτε να µεταβείτε στη σχετική δικτυακή ή τοπική 
διαδροµή χρησιµοποιώντας το κουµπί _êçïëÉ (Αναζήτηση).

 3 Για να επαληθεύσετε ότι η διαδροµή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην 
επιλογή qÉëí=ÅçååÉÅíáçå (Ελεγχος σύνδεσης). 

 4
Κάντε κλικ στο κουµπί lh για επιστροφή στη σελίδα οδηγού iç~Ç=^êÅÜáîÉë
(Φόρτωση αρχείων), όπου µπορείτε να φορτώσετε το απαραίτητο αρχείο 
όπως περιγράφεται στη σελίδα 40. 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

R ·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

RKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

RKNKN „×Ð³ðş×ž³ž=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Ó¹−ðˇ½ˇ¹ð½Ðð˙=
Ł¸ýˇ½ˇ

fl×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=
Ł¸ýˇ½ˇ=³½−=
ámä~å=oq=açëÉ

Βήµα Ενέργεια 

 1

• Πραγµατοποιήστε προκαταρκτικό προγραµµατισµό (π.χ. εντόπιση των 
κρανιακών  δεδοµένων,  σύντηξη  εικόνων και αρχική  δηµιουργία  
αντικειµένου) µε τη χρήση του ámä~å=oq=fã~ÖÉ αν διατίθεται στο σταθµό 
εργασίας ámä~å. 

• Εναλλακτικά, µεταφέρετε τα δεδοµένα σχεδιασµού βάσει DICOM στο 
σταθµό εργασίας ámä~å χρησιµοποιώντας το m~íuÑÉê=oq.

 2 Μπορείτε να ανοίξετε το πλάνο θεραπείας στο ámä~å=oq=açëÉ. 

Ειδικοί χαρακτήρες και φωνήεντα µε τόνους, όπως, και, δεν επιτρέπονται στο 
όνοµα ασθενή ή στη διαδροµή δεδοµένων. Ολόκληρο το όνοµα αρχείου (µαζί 
µε τη διαδροµή δεδοµένων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 χαρακτήρες.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Φόρτωση δεδοµένων ασθενή (βλ. σελίδα 31).

 2 Τµηµατοποίηση επιφάνειας (βλ. σελίδα 137).

 3 ∆ηµιουργία αντικειµένου (βλ. σελίδα 175).

 4 Σχεδιασµός θεραπείας (βλ. σελίδα 211).

 5 Βελτιστοποίηση δόσης (µόνο IMRT), βλ. σελίδα 341.

 6 Αναθεώρηση από ιατρό (βλ. σελίδα 369).

 7 Επαλήθευση από φυσικό (βλ. σελίδα 373).

 8 Τερµατισµός λογισµικού (βλ. σελίδα 134).
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Ì¹−Ý−ł˝ˇ

==

RKO Ì¹−Ý−ł˝ˇ

RKOKN ·šÞÐð¸=−¹−Ý−ł˝ˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Á³şðšÞ½¹−=
ˇ˝¦−¼³ˇ²=
ˇð½ÐÞ−ŁşÝž³ž²

Σε γενικές γραµµές, πρόκειται για το σηµείο-στόχος όπου διασταυρώνονται όλες οι δέσµες, 
ανεξάρτητα από τη γωνία του τραπεζιού θεραπείας ή τη γωνία του βραχίονα του γραµµικού 
επιταχυντή. 

Εικόνα 18. Γραµµικός επιταχυντής µε τραπέζι θεραπείας

‚Ð˙¾−¹ˇ=Ð³şðšÞ½¹ˇ Αναφέρεται σε PTV στον ιστό ασθενή που βρίσκονται στο ισόκεντρο της αίθουσας 
ακτινοβόλησης πριν από τη θεραπεία.

‡¹ˇ₣˝−Þˇ² Ο βραχίονας περιστροφής του γραµµικού επιταχυντή που περιλαµβάνει τη θύρα εξόδου της 
δέσµης ακτίνων X ονοµάζεται βραχίονας (gantry).

·ğÞ˝ˇ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ Η τυπική κατεύθυνση για την προβολή της γωνίας βραχίονα είναι µπροστά στο γραµµικό 
επιταχυντή και από το άκρο των ποδιών του τραπεζιού θεραπείας προς το άκρο της κεφαλής. 
Συνήθως, οι γωνίες αυξάνονται δεξιόστροφα, ξεκινώντας από το 0° όταν η κεφαλή του 
βραχίονα είναι ακριβώς πάνω από τον ασθενή. Ανάλογα µε το µοντέλο γραµµικού 
επιταχυντή και τη διαµόρφωση, το λογισµικό µπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εµφανίζεται 
η κλίµακα IEC, DIN, IEC 61217 ή Varian. Είναι δυνατές και άλλες ρυθµίσεις, ωστόσο 
πρέπει να καθοριστούν από το εργοστάσιο. Από επάνω προς τα δεξιά:

• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (αριστερόστροφα).

·ğÞ˝ˇ=½¹ˇ×šŽÐ−Ć Το τραπέζι θεραπείας συνήθως ορίζεται µε την τιµή 0° στην κεντρική θέση (από 
προεπιλογή). Η περιστροφή προς δεξιά ορίζεται µε τη χρήση θετικών γωνιών µέχρι και 90°, 
ενώ η περιστροφή προς τα αριστερά ορίζεται µε γωνίες από 359° έως 270° (0° έως -90°). 
Οι διαµορφώσεις γωνίας που χρησιµοποιούνται στο θεραπευτικό κέντρο µπορεί να 
διαφέρουν από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω. Το λογισµικό υποστηρίζει προς το 
παρόν τις κλίµακες IEC, DIN, IEC 61217 και Varian. Είναι δυνατές και άλλες κλίµακες, 
ωστόσο πρέπει να καθοριστούν από το εργοστάσιο. Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

• IEC: 90°, 0°, 270° (δεξιόστροφα).
• DIN: 270°, 0°, 90° (αριστερόστροφα).
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (αριστερόστροφα).
• Varian: 270°, 180°, 90° (δεξιόστροφα).
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

·ğÞ˝ˇ=
ðˇ½š¼¦¼Þ½¸¹ˇ

Η κεφαλή του γραµµικού επιταχυντή µπορεί να περιστραφεί για να αλλάξει την κατεύθυνση 
των φύλλων ενός κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων ή για την περιστροφή οποιουδήποτε 
παρελκόµενου. Η περιστροφή είναι απαραίτητη για την επίτευξη µικρότερου µεγέθους 
πεδίου ακτινοβολίας και για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο υγιής ιστός που 
θα εκτεθεί στην ακτινοβολία. Ανάλογα µε το µοντέλο γραµµικού επιταχυντή και τη 
διαµόρφωση, το λογισµικό υποστηρίζει την κλίµακα IEC, DIN, IEC 61217 και Varian. Είναι 
δυνατές και άλλες κλίµακες, ωστόσο πρέπει να καθοριστούν από το εργοστάσιο. Από 
µπροστά προς τα δεξιά:

• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα).
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (αριστερόστροφα).

Ò¼³½¸ýˇ½ˇ=
³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ

Το σύστηµα συντεταγµένων για τα δεδοµένα εντόπισης βασίζονται στο πλαίσιο αναφοράς 
που παρέχεται από το στερεοτακτικό εντοπιστή. Ωστόσο, για εικόνες χωρίς εντόπιση, 
χρησιµοποιείται το ίδιο σύστηµα συντεταγµένων όπως και στο bñ~Åqê~Å. Παρακάτω 
παρέχεται µια σύγκριση των τυπικών συστηµάτων συντεταγµένων.

Εικόνα 19. Τυπικά συστήµατα συντεταγµένων

Αν είναι διαθέσιµα περισσότερα από ένα σύνολα δεδοµένων µε εντόπιση, πρέπει να επιλέξετε 
το σωστό σύνολο για την τοποθέτηση του ασθενή. Αν ο ασθενής ή ο εντοπιστής µετακινηθεί 
µεταξύ της σάρωσης µε τον υπολογιστικό τοµογράφο και την ακτινοθεραπεία, π.χ. 
αλλάζοντας τη θέση της στεφάνης κεφαλής και επαναλαµβάνοντας τη σάρωση του ασθενή, 
το σύστηµα συντεταγµένων του συνόλου δεδοµένων που είχε δηµιουργηθεί προηγουµένως 
αναιρείται. Η επιλογή µη έγκυρου συνόλου δεδοµένων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κακή 
ευθυγράµµιση του ασθενή.

‚˚³ýžI=×šŠ˝− Η ενιαία µονάδα ακτινοβολίας µε σταθερή γωνία βραχίονα, τραπεζιού και κατευθυντήρα 
ονοµάζεται δέσµη ή πεδίο.

Γενικά, ο στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να µειωθεί η δόση ακτινοβόλησης στο 
φυσιολογικό ιστό, µεγιστοποιώντας τη δόση στο PTV. Για να είναι αυτό εφικτό, η δέσµη 
έχει σχήµα βάσει της προβολής του PTV στο επίπεδο στο ισόκεντρο, κάθετα προς την 
εισερχόµενη δέσµη (εµφανίζεται σε απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη [BEV]). 

Η κατανοµή δόσης που είναι σύµµορφη µε το σχήµα του PTV επιτυγχάνεται µε την 
επικάλυψη περισσότερων της µίας δεσµών. Για να ελαχιστοποιηθεί η δόση σε υγιή ιστό, οι 
ακτίνες κατανέµονται όσο το δυνατόν σε τρεις διαστάσεις. Ωστόσο, ο βαθµός ελευθερίας για 
την τοποθέτηση µιας δέσµης µπορεί να είναι περιορισµένος, λόγω της θέσης ευαίσθητων 
ανατοµικών δοµών [υπό προστασία όργανα (OAR)]. Η BrainLAB συνιστά να ελέγχετε για 
εµπόδια του ισόκεντρου στην απεικόνιση όψης µέσα απ τη δέσµη.
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Ì¹−Ý−ł˝ˇ

==

Ó¹−¾˝Ý=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

Ορίζει τον εξοπλισµό (γραµµικός επιταχυντής, σιαγόνες, κατευθυντήρας πολλαπλών φύλλων 
MLC ή κωνικός κατευθυντήρας) που χρησιµοποιείται και µπορεί να περιέχει συνδέσεις σε 
ένα (για κυκλικούς κώνους ή κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων MLC µε δεδοµένα πολύ 
καλά εστιασµένης δέσµης [pencil beam]) ή σε δύο (κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων MLC 
µε δεδοµένα πολύ καλά εστιασµένης δέσµης [pencil beam] και δεδοµένα προσοµοίωσης 
Monte Carlo) προφίλ δέσµης.

Ó¹−¾˝Ý=Šş³ž²L
Ó¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

Περιέχει πλήρεις πληροφορίες δοσοµετρίας για ένα συγκεκριµένο συνδυασµό γραµµικού 
επιταχυντή- κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων-ενέργειας-ακτινοβολίας. 

^p`ff Σύντµηση για το American Standard Code for Information Interchange (Αµερικανικός 
πρότυπος κώδικας για την ανταλλαγή πληροφοριών). Επιτυγχάνει τη συµβατότητα µεταξύ 
διάφορων τύπων εξοπλισµού επεξεργασίας δεδοµένων.

Í−¹¾¸=₣¹şÞ−¼ Οπου δεν καθορίζεται συγκεκριµένα, η µορφή χρόνου που χρησιµοποιείται σε όλο το 
σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας ámä~å=oq είναι ωω:λλ:δδ για ώρες (ωω), λεπτά (λλ) και 
δευτερόλεπτα (δδ). Οι ώρες υποδεικνύονται µε τη χρήση του 24ωρου ρολογιού.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKOKO Ì¹−Ý−ł˝ˇ=fjoq

fjoq Ακτινοθεραπεία διαµορφωµένης έντασης.

_É~ãäÉí Μικρές υποδιαιρέσεις µιας δέσµης µε κυµαινόµενες εντάσεις.

`f^l Περίγραµµα πλήρους περιοχής ακτινοβόλησης, η περιοχή που καλύπτεται από µία δέσµη 
σε απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη ως αφετηρία για τη βελτιστοποίηση.

Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝ Οι δοσολογικοί περιορισµοί (θετικός, PTV ή/και αρνητικός, OAR) που πρέπει να πληρούνται 
από τη θεραπεία.

Óš¹Ð−¹Ð³ýş²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Περιορισµός ενός συνδυασµού δόσης και όγκου σε ελάχιστη (min.) ή µέγιστη (max.) τιµή 
x% δόσης προς y% όγκου.

flÞ˙³½¹−¾−²=
³₣šŠÐˇ³ýş²

Βελτιστοποίηση των beamlet τηρώντας τους περιορισµούς της θεραπείας.

ı˙¹½ž²=
×¼ðÞş½ž½ˇ²=
šÞ˚¹łšÐˇ²

Εικονικό πεδίο µε όλα τα beamlet µίας δέσµης.

flð−Ý−¼¦˝ˇ=¾ĆÝÝğÞ Υπολογισµός της κίνησης των φύλλων για την παροχή του απαραίτητου χάρτη πυκνότητας 
ενέργειας.

Úý¸ýˇ Μονή κατάσταση των θέσεων φύλλων. Η συγκέντρωση όλων των τµηµάτων δηµιουργεί 
ένα χάρτη πυκνότητας ενέργειας.

‚¼ÞˇýÐð¸=
ˇð−Ý−¼¦˝ˇ=¾ĆÝÝğÞ

Ακολουθία των φύλλων µε τη χρήση δυναµικής κίνησης των φύλλων κατά την παροχή της 
δόσης. Ολα τα τµήµατα παρέχονται ενώ η δέσµη είναι ενεργοποιηµένη.

flð−Ý−¼¦˝ˇ=¾ĆÝÝğÞ=
ýš=ˇ×šÐðşÞÐ³ž=
ˇÞ˙=Ł¸ýˇ=
ëíÉéJ~åÇJëÜççí=

Η ακολουθία φύλλων εναλλάσσεται µεταξύ της κίνησης φύλλου και της παροχής δόσης. 
Πρώτα ορίζεται το τµήµα και µετά ενεργοποιείται η δέσµη.

„¾˚=íçåÖìÉJ~åÇJ
ÖêççîÉ

Πρόβληµα µε την ακολουθία φύλλων λόγω του tongue-and-groove (ραµποτέ) σχεδίου των 
φύλλων.

‚Ðˇ¹¹−¸=šÞ½ş²=
¾ĆÝÝğÞ

∆ιαρροή µεταξύ αντικρυστών φύλλων σε ένα κλειστό ζεύγος φύλλων.

‚Ðˇ¹¹−¸=ýš½ˇþĆ=
¾ĆÝÝğÞ

∆ιαρροή µεταξύ γειτονικών φύλλων.

Íš½˙Š−³ž=ji` Ακτινοβολία που µεταδίδεται µέσω του MLC (µέση τιµή συµπεριλαµβανοµένης διαρροής 
εντός και µεταξύ φύλλων).
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„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

RKP „×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

RKPKN ‡ˇ³Ðð˙=³½−Ð₣š˝ˇ=−¦şÞž²=³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Ì¦şÞž=³₣šŠÐˇ³ý−Ć Μόλις πραγµατοποιηθεί η φόρτωση ενός πλάνου θεραπείας, εµφανίζεται η οθόνη σχεδιασµού 
ámä~å=oq=açëÉ.

Εικόνα 20. Οθόνη σχεδιασµού

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
½ž²=−¦şÞž²=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

a

s

d f

g

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

a
Σελίδες 
καρτελών Για κάθε βήµα σχεδιασµού παρέχονται διαφορετικές σελίδες 

καρτελών που περιέχουν συγκεκριµένα δεδοµένα εικόνας, 
καθώς επίσης µια προσαρµοσµένη γραµµή εργαλείων.

s
Προβολές 
σχεδιασµού

Οι προβολές σχεδιασµού παρέχουν σχετικές πληροφορίες 
για  τις  εικόνες  και  πρόσθετα  κουµπιά  λειτουργιών .  
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 57.

d
Γραµµή 
εργαλείων

Η γραµµή εργαλείων στα δεξιά των προβολών σχεδιασµού 
περιέχει λειτουργίες που διαφέρουν ανάλογα µε την τρέχουσα 
σελίδα καρτέλας και το βήµα σχεδιασµού. Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 65.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=
ðˇ½šĆ¦¼Þ³ž²

Στο άκρο κάθε προβολής παρέχονται γράµµατα που υποδεικνύουν τον προσανατολισµό της 
εικόνας.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Εικόνα 21. Παράθυρο διαλόγου σχεδιασµού (παράδειγµα)

f
Περιοχή 
k~îáÖ~íçê 
(Πλοήγηση)

Στην  περιοχή  k~îáÖ~íçê  (Πλοήγηση) ,  µπορείτε  να  
ακολουθήσετε τα βήµατα σχεδιασµού µε τη συνιστώµενη 
σειρά. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 62.

g
Περιοχή 
Functions 
(Λειτουργίες)

Στην περιοχή λειτουργιών παρέχονται λειτουργίες που είναι 
συγκεκρ ιµένες  γ ια  το  τρέχον  βήµα  σχεδ ιασµού .  
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 64.

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

∆είκτης κατεύθυνσης Επεξήγηση

^ Μπροστά

m Πίσω

i Αριστερά

o ∆εξιά

e Κεφαλή

c Πόδια
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„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ğÞ=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğÞ=
ŠÐˇÝşł−¼=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Οταν επιλέγονται ορισµένες λειτουργίες, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο διαλόγου 
σχεδιασµού όπου µπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθµίσεις:

• Αν κάνετε κλικ στο κουµπί lh, οι αλλαγές αποθηκεύονται και το παράθυρο διαλόγου 
κλείνει.

• Αν κάνετε κλικ στο κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο), το παράθυρο διαλόγου κλείνει χωρίς 
αποθήκευση των αλλαγών σας.

Αν γίνει εισαγωγή σε πεδίο µιας τιµής εκτός των καθορισµένων ορίων, αυτή η 
τιµή αντικαθίσταται από την προεπιλεγµένη τιµή ή από την πιο κοντινή έγκυρη 
τιµή για το συγκεκριµένο πεδίο. Για παράδειγµα, αν γίνει εισαγωγή αρνητικής 
τιµής δόσης, το ámä~å=oq=açëÉ θα χρησιµοποιήσει τη χαµηλότερη δυνατή τιµή 
δόσης. Πρέπει να επαληθεύσετε όλες τις τιµές και να βεβαιωθείτε ότι είναι 
κατάλληλες για κλινική χρήση. 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKPKO Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½¹Ð³ŠÐş³½ˇ½ˇ=³ĆÞ−Ýˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Παρέχονται διάφορες σελίδες καρτελών σχεδιασµού όπου είναι δυνατή η προβολή των 
περιεχοµένων τρισδιάστατων συνόλων δεδοµένων.

Ó¹−Ł−Ý˚²=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Εικόνα 22. Προβολές σχεδιασµού (παραδείγµατα)

Για την αναπαράσταση της ανατοµίας του ασθενή, χρησιµοποιούνται κυρίως 
τρισδιάστατα σύνολα δεδοµένων. Τα δισδιάστατα σύνολα δεδοµένων 
(βλ. σελίδα 59) και οι τετραδιάστατες σειρές εικόνων (σελίδα 93) µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση των πληροφοριών της τρισδιάστατης 
εικόνας. 

a

d

s

f

g

h j



RU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
×¹−Ł−ÝćÞ=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Αρ. Επεξήγηση

a
Παρέχονται διάφορες λειτουργίες επάνω αριστερά σε κάθε προβολή, π.χ. 
cìää=pÅêÉÉå (Πλήρης οθόνη).

s
Ανάλογα µε το τρέχον βήµα σχεδιασµού, µπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ µε 
το ποντίκι σε ορισµένα αντικείµενα στις προβολές σχεδιασµού για εµφάνιση 
του µενού περιβάλλοντος. 

d
Ορισµένες προβολές περιέχουν ένα τρισδιάστατο µοντέλο ανακατασκευής 
που βασίζεται στις σαρωµένες εικόνες και σε πρόσθετες δοµικές πληροφορίες, 
όπως τµηµατοποιηµένα αντικείµενα. 

f

Οι τοµές σάρωσης παρέχονται σε άλλες προβολές:

• Στην πρώτη γραµµή παρέχονται ο τύπος σάρωσης (π.χ. MR ή CT), ο αριθµός 
που προσδιορίζει το σύνολο σάρωσης (π.χ. #1) και ο προσανατολισµός της 
σάρωσης. 

• Ο αριθµός της τρέχουσας τοµής στο σύνολο σάρωσης υποδεικνύεται στη 
δεύτερη γραµµή. 

g

Οι ανακατασκευές σάρωσης παρέχονται σε ορισµένες προβολές:

• Ο προσανατολισµός που υποδεικνύεται στην πρώτη σειρά µέσα σε 
αγκύλες είναι ο προσανατολισµός στον οποίο έγινε η αρχική λήψη της 
εικόνας. 

• Ο προσανατολισµός που υποδεικνύεται στη δεύτερη γραµµή είναι η 
ανακατασκευασµένη προβολή της εικόνας.

• Παρέχονται επίσης ο τύπος σάρωσης (π.χ. MR ή CT) και ο αριθµός που 
προσδιορίζει το σύνολο σάρωσης (π.χ. #1). 

h
Ενα εικονίδιο ασθενή (εµφανίζεται κάτω αριστερά σε κάθε προβολή) 
υποδεικνύει την κατεύθυνση προβολής.

j

Αν είναι διαθέσιµη µια σειρά δεδοµένων τετραδιάστατης απεικόνισης (για 
παράδειγµα, κατά τη διάρκεια επαλήθευσης πλάνου, βλ. σελίδα 124), κάτω 
δεξιά στις προβολές τοµής και ανακατασκευής εµφανίζεται ένας πίνακας 
ελέγχου ώστε να προβάλετε µια προσοµοίωση της κίνησης των εσωτερικών 
οργάνων.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKPKP Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=šÐðşÞš²=ýš=ˇð½˝Þš²=u

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν τα δεδοµένα ασθενή που φορτώσατε περιλαµβάνουν δεδοµένα εικόνας X, εµφανίζονται 
σε µια ξεχωριστή σελίδα καρτέλας uJê~ó=fã~ÖÉë (Εικόνες µε ακτίνες X).

Ó¹−Ł−Ý˚²=ýš=
ˇð½˝Þš²=u

Εικόνα 23. Προβολές σχεδιασµού µε ακτίνες X (παράδειγµα)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
×¹−Ł−ÝćÞ

a

s d

Αρ. Επεξήγηση

a
Επάνω αριστερά σε κάθε προβολή παρέχεται η λειτουργία cìää=pÅêÉÉå
(Πλήρης οθόνη) (βλ. “Μεγέθυνση/σµίκρυνση εικόνων” στη σελίδα 104).

s
Ο τύπος εικόνας (σε αυτή την περίπτωση DSA) και ο αριθµός που 
προσδιορίζει το σύνολο εικόνας (π.χ. #1) υποδεικνύονται στην πρώτη 
γραµµή επάνω δεξιά σε κάθε προβολή. 

d
Ο αριθµός της τρέχουσας εικόνας στο σύνολο εικόνων υποδεικνύεται στη 
δεύτερη γραµµή. 

Υποστηρίζονται οι τυπικές εικόνες και οι εικόνες DSA µε λήψη µέσω 
ακτίνων X. 
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„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

RKPKQ Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−ý˚²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εκτός από τις προβολές τοµών στην κύρια οθόνη, σε ορισµένες εργασίες παρέχεται µια 
ξεχωριστή σελίδα καρτέλας που περιέχει πρόσθετες προβολές τοµής. 

Ó¹−Ł−Ý˚²=½−ý¸²

Εικόνα 24. Προβολή τοµών
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ú¹−×−×−˝ž³ž=½ğÞ=
×¹−Ł−ÝćÞ=½−ýćÞ

Οι προβολές τοµών ενηµερώνονται σύµφωνα µε την επιλογή σας. 

Ó¹ş³¦š½š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Κάτω από τις προβολές τοµών παρέχεται ανακατασκευή σε οβελιαίο και στεφανιαίο 
επίπεδο. 

• Παρέχεται επίσης τρισδιάστατη προσοµοίωση που ενηµερώνεται ανάλογα µε τις 
αλλαγές στο σύνολο δεδοµένων, για παράδειγµα κατά τη δηµιουργία αντικειµένου 
(βλ. “∆ηµιουργία αντικειµένου” στη σελίδα 175).

Βήµα Ενέργεια

 1
Για να ορίσετε τον αριθµό των απαιτούµενων τοµών, κάντε κλικ 
στο κουµπί kìãÄÉê=çÑ=päáÅÉë (Αριθµός τοµών), επάνω αριστερά 
στην οθόνη.

 2

Εικόνα 25. Επιλογές προβολής

Κάντε την απαιτούµενη επιλογή µε το δείκτη του ποντικιού. 
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„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

RKPKR ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×Ý−¸łž³ž²

Óš¹Ð−₣¸=k~îáÖ~íçê=
EÓÝ−¸łž³žF

Η περιοχή k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση) παρέχεται στα δεξιά των προβολών σχεδιασµού.

Εικόνα 26. Περιοχή Navigator (Πλοήγηση) (παράδειγµα)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=
×š¹Ð−₣¸²=k~îáÖ~íçê=
EÓÝ−¸łž³žF

a

s

d

f g

h j

Αρ. Επεξήγηση

a Ονοµα ασθενή, αναγνωριστικό ασθενή και ο τίτλος του πλάνου θεραπείας.

s Τρέχον βήµα Το τρέχον και το επόµενο βήµα σε κάθε περίπτωση 
εµφανίζονται πάντα στην περιοχή k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση).d Επόµενο βήµα

f
dç=íçKKK 
(Μετάβαση)

Ανοίγει το ámä~å=k~îáÖ~íçê που επιτρέπει την επιλογή 
βηµάτων σε οποιαδήποτε σειρά.

g
kÉñí=
(Επόµενο)

Σας µεταφέρει στο επόµενο συνιστώµενο βήµα σε κάθε 
περίπτωση.

h
Αν κάνετε κλικ σε αυτό το παράθυρο, το παράθυρο ámä~å
ελαχιστοποιείται, ώστε να ανοίγει µόνο στο προσκήνιο. 

j
Αν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, το λογισµικό ámä~å
τερµατίζεται (βλ. σελίδα 134).
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

ámä~å=k~îáÖ~íçê

Εικόνα 27. iPlan Navigator (παράδειγµα)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=
ámä~å=k~îáÖ~íçê

a
s

d f

Αρ. Περιοχή Επεξήγηση

a Λίστα βηµάτων

Ολα τα διαθέσιµα βήµατα  παρατίθενται  στο  ámä~å=
k~îáÖ~íçê:

• Για τα βήµατα που έχουν ολοκληρωθεί, 
εµφανίζεται ένα σηµάδι ελέγχου από δίπλα.

• Το τρέχον βήµα έχει κίτρινο περίγραµµα.

• Τα επόµενα βήµατα έχουν µπλε περίγραµµα.

• Για να επιλέξετε ένα βήµα, κάντε κλικ στο βήµα µε το 
ποντίκι.

s
Περιοχή 
επεξήγησης

Στα δεξιά της λίστας βηµάτων παρέχεται µια επεξήγηση 
του τρέχοντος βήµατος.

d lh
Επιβεβαιώνει  την  επιλογή  και  σας  µεταφέρει  στο  
αντίστοιχο βήµα.

f
`~åÅÉä=
(Ακυρο)

Σας µεταφέρει στην προηγούµενη οθόνη.
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„×Ð³ðş×ž³ž=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

==

RKPKS Óš¹Ð−₣¸=ÈšÐ½−¼¹ł˝š²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Η περιοχή λειτουργιών παρέχεται κάτω δεξιά στις προβολές σχεδιασµού. 
• Ανάλογα µε το τρέχον βήµα σχεδιασµού, παρέχονται διαφορετικές λειτουργίες.

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Εικόνα 28. Παραδείγµατα της περιοχής Functions (Λειτουργίες) 
(αριστερά: δηµιουργία αντικειµένου, δεξιά: σχεδιασµός θεραπείας)

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=
×š¹Ð−₣¸²=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

• Ολες οι διαθέσιµες λειτουργίες έχουν µπλε περίγραµµα.
• Οι λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιµες επί του παρόντος εµφανίζονται 
απενεργοποιηµένες µε γκρι χρώµα.

• Για να επιλέξετε µια λειτουργία, κάντε κλικ στη λειτουργία µε το ποντίκι.

ı¹¸³ž=½−¼=ŠšþÐ−Ć=
ð−¼ý×Ð−Ć=½−¼=
×−Þ½ÐðÐ−Ć

• Ορισµένες λειτουργίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην περιοχή λειτουργιών και 
µε τη χρήση του δεξιού κουµπιού του ποντικιού. 

• Για παράδειγµα, στο βήµα qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός θεραπείας), µπορείτε να 
κάνετε δεξιό κλικ σε ένα ισόκεντρο ή στοιχείο θεραπείας (δέσµη ή τόξο) για να 
ανοίξετε ένα αντίστοιχο µενού περιβάλλοντος.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKPKT ·šÞÐð¸=ł¹ˇýý¸=š¹łˇÝš˝ğÞ=ðˇÐ=ð−¼ý×Ð˙=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ανάλογα µε την επιλεγµένη σελίδα καρτέλας στην περιοχή σχεδιασµού, η γραµµή εργαλείων 
και οι προβολές εικόνας µπορεί να περιέχουν τις λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω. 

• Στη γραµµή εργαλείων περιλαµβάνονται κουµπιά λειτουργίας µε γκρι φόντο.
• Στις προβολές εικόνας περιλαµβάνονται κουµπιά λειτουργίας µε µαύρο φόντο.

„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=
½−ýćÞ=ðˇÐ=šÐðşÞğÞ

Τα βήµατα qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός θεραπείας) και açëÉ=
léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης) παρέχουν διάφορες πρόσθετες 
λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιµες σε άλλα βήµατα σχεδιασµού. Περαιτέρω 
λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτές τις λειτουργίες παρέχονται στη σελίδα 215.

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί päáÅÉ=~åÇ=fã~ÖÉ=pÉí=pÉäÉÅíáçå (επιλογής συνόλου τοµών 
και εικόνων) επιτρέπει την επιλογή των σαρωµένων εικόνων προς 
εµφάνιση στις προβολές σχεδιασµού. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη 
σελίδα 91.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση στις µεµονωµένες τοµές 
σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη 
σελίδα 95.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση σε πολλές τοµές σε 
αύξουσα  ή  φθίνουσα  σειρά .  Λεπτοµέρειες  παρέχονται  στη  
σελίδα 95.

• Σε προβολές ανακατασκευής, το κουµπί aÉéíÜ= pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης  εις  βάθος )  επιτρέπει  τη  µετακίνηση  στις  
ανακατασκευές  σάρωσης  κατά  µήκος  του  άξονα  που  
υποδηλώνεται από το εικονίδιο ασθενή (εµφανίζεται κάτω 
αριστερά στην εικόνα προβολής). 

• Στις προβολές τοµών, το κουµπί päáÅÉ=pÅêçääáåÖ (µετακίνησης στις 
τοµές) επιτρέπει τη µετακίνηση στις διαθέσιµες τοµές. 

• Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 96.

Οι λειτουργίες αναζήτησης τοµών ενσωµατώνονται επίσης απευθείας σε 
ορισµένες προβολές εικόνων, όπου εµφανίζονται µε µαύρο φόντο. 
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„×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=Ž−¼ý

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί léíáçåë (επιλογών) επιτρέπει την πρόσβαση σε σύνθετες επιλογές 
προβολής. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 107.

Το κουµπί Oa=oÉÅÉåíÉê (επανακέντρωσης 2∆) επιτρέπει την εµφάνιση 
κατακόρυφων και οριζόντων επιπέδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την προσαρµογή των επιπέδων ανακατασκευής. Λεπτοµέρειες παρέχονται 
στη σελίδα 103.

Το κουµπί m~ååáåÖ (οριζόντιας µετακίνησης) επιτρέπει την ενεργοποίηση της 
οριζόντιας µετακίνησης της εικόνας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 106.

Το κουµπί=sáÉï=qóéÉë (τύπων προβολών) επιτρέπει την επιλογή του τύπου 
προβολής προς εµφάνιση (επίπεδα, 3∆ ή αντικείµενα). Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 98.

Το κουµπί sáÉï=léíáçåë (επιλογών προβολής) επιτρέπει την αλλαγή του 
προσανατολισµού προβολής (µετωπιαία, αριστερή πλευρική, δεξιά 
πλευρική, ουραία ή κρανιακή). Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 97.

Το κουµπί `çãéçëáåÖ=léíáçåë (επιλογών σύνθεσης) επιτρέπει την 
επαλήθευση δύο τοµών εικόνων από διαφορετικά σύνολα δεδοµένων που 
έχουν συντηχθεί. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 101.

Κουµπί Επεξήγηση

Τα κουµπιά wççã=fåLlìí (µεγέθυνσης/σµίκρυνσης) επιτρέπουν τη 
µεγέθυνση των εµφανιζόµενων εικόνων, ώστε να είναι δυνατή η 
εξέταση µεµονωµένων δοµών (π.χ. όγκοι) από πιο κοντά. Μπορείτε 
επίσης να µειώσετε τη µεγέθυνση εικόνας ώστε να εµφανίζεται 
ολόκληρη η εικόνα. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 104.

Το κουµπί cìää=pÅêÉÉå (πλήρους οθόνης) µεγεθύνει την τρέχουσα 
προβολή σε πλήρη οθόνη. Αν κάνετε ξανά κλικ σε αυτό το κουµπί, 
πραγµατοποιείται επαναφορά της αρχικής διάταξης προβολής. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 104.

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης) επιτρέπει τη ρύθµιση 
της κατανοµής επιπέδου γκρι στις εµφανιζόµενες εικόνες, ώστε η 
ευκρίνεια ή η αντίθεση των δοµών να βελτιωθεί. Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 117.

Το κουµπί ̂ Çî~åÅÉÇ=táåÇçïáåÖ (σύνθετου παραθύρου απεικόνισης) 
παρέχει σύνθετες επιλογές για την προσαρµογή της κατανοµής της 
τιµής κλίµακας γκρι, Hounsfield ή SUV για την επιλεγµένη εικόνα. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 119.
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Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=eçìåëÑáÉäÇ=råáíë (µέτρησης µονάδων Hounsfield) 
επιτρέπει τη µέτρηση των µονάδων Hounsfield οποιουδήποτε σηµείου σε 
µια τοµή εικόνας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 124.

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=s~äìÉë (µέτρησης τιµών) επιτρέπει τη µέτρηση της 
µονάδας (π.χ. σε κλίµακα γκρι ή SUV) οποιουδήποτε σηµείου σε µια τοµή 
εικόνας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 124.

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=aáëí~åÅÉë (µέτρησης αποστάσεων) επιτρέπει τη 
µέτρηση της απόστασης µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων σε µια τοµή 
εικόνας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 127.

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=^åÖäÉë (µέτρησης γωνιών) επιτρέπει τη µέτρηση της 
γωνίας µεταξύ οποιωνδήποτε τριών σηµείων σε µια τοµή εικόνας. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 129.

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί pÅêÉÉåëÜçí (στιγµιότυπου) επιτρέπει τη λήψη τριών στιγµιότυπων 
των εµφανιζόµενων προβολών και παραθύρων διαλόγου. Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 131.

Το κουµπί p~îÉ=qêÉ~íãÉåí=mä~å (αποθήκευσης του πλάνου θεραπείας) 
επιτρέπει την αποθήκευση  αλλαγών  στο τρέχον  πλάνο  θεραπείας .  
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 132.

Το κουµπί mêáåí (εκτύπωσης) επιτρέπει την εκτύπωση του οριστικοποιηµένου 
πλάνου θεραπείας. Λεπτοµέρειες παρέχονται από “Εκτυπώσεις” στη 
σελίδα 425.
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RKQ Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

RKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε ορισµένα βήµατα σχεδιασµού, παρέχεται επισκόπηση των περιεχοµένων του τρέχοντος 
πλάνου θεραπείας στην ξεχωριστή σελίδα καρτέλας mä~å=`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου).

Ëˇ¹½˚Ýˇ=mä~å=
`çåíÉåí=
EÓš¹Ðš₣şýšÞ−=
×Ý˙Þ−¼F

Εικόνα 29. Καρτέλα Plan Content (Περιεχόµενο πλάνου) (παράδειγµα)

‚Ð˙½ˇþž Η καρτέλα mä~å=`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) διαιρείται σε ένα δέντρο δεδοµένων στα 
αριστερά και σε µια περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) στα δεξιά.

ÓÝ−¸łž³ž=³½−=
Š˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

• Για να αναπτύξετε µια ενότητα του δέντρου δεδοµένων, ώστε να προβάλετε τα 
δεδοµένα ασθενή που περιέχει, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο .

• Για να κλείσετε µια ενότητα του δέντρου δεδοµένων, κάντε κλικ στο αντίστοιχο 
εικονίδιο .

• Για να επιλέξετε ένα στοιχείο στο δέντρο δεδοµένων, κάντε κλικ σε αυτό.
• Ανάλογα µε τον αριθµό των στοιχείων που εµφανίζονται, στα δεξιά του δέντρου 
δεδοµένων υπάρχει µια γραµµή κύλισης.
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Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=
Š˚Þ½¹−¼=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Τα εικονίδια παρακάτω χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν την κατάσταση εµφάνισης:

Αν έχει ενεργοποιηθεί ένα στοιχείο, από δίπλα του εµφανίζεται το εικονίδιο µε το 
ανοιχτό µάτι στο δέντρο δεδοµένων.

Αν έχει απενεργοποιηθεί ένα στοιχείο, από δίπλα του εµφανίζεται το εικονίδιο µε 
το κλειστό µάτι στο δέντρο δεδοµένων.

Αν το δέντρο δεδοµένων περιέχει ενεργοποιηµένα και απενεργοποιηµένα 
στοιχεία, στην κορυφή του δέντρου δεδοµένων εµφανίζεται ένα µισόκλειστο µάτι.

• Για να απενεργοποιήσετε ένα στοιχείο ώστε να µην εµφανίζεται στις προβολές 
σχεδιασµού (βλ. “Προβολές σχεδιασµού: τρισδιόστατα σύνολα δεδοµένων” στη 
σελίδα 57), κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο µε το ανοιχτό µάτι, στο δέντρο 
δεδοµένων. 

• Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο µε το κλειστό µάτι.

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÐŠÐş½ž½š²

Η περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) παρέχει τις παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες για το 
επιλεγµένο στοιχείο στο δέντρο δεδοµένων:

• Οπου είναι διαθέσιµη, µια προβολή εικόνας του επιλεγµένου στοιχείου µε πρόσθετες 
λειτουργίες εµφάνισης.

• Λεπτοµερείς πληροφορίες που διαφέρουν ανάλογα µε το επιλεγµένο στοιχείο.

Οι ιδιότητες για το επιλεγµένο στοιχείο µπορούν να εµφανιστούν κάνοντας κλικ στο 
εικονίδιο  δίπλα από το σχετικό στοιχείο στο δέντρο δεδοµένων.

Στοιχείο Επεξήγηση

Oa=fã~ÖÉ=pÉíë=
(Σύνολο 
εικόνων 2∆)

Εδώ παρατίθενται οι εικόνες που ελήφθησαν µε ακτίνες X και 
συµπεριλαµβάνονται στα εισηγµένα δεδοµένα ασθενή.

fã~ÖÉ=pÉíë 
(Σύνολα εικόνων)

Εδώ παρέχονται δεδοµένα από CT και MR, καθώς και δεδοµένα 
εικόνων 3∆ (π.χ. από PET).

lÄàÉÅíë 
(Αντικείµενα)

Εδώ παρέχονται αντικείµενα, όπως τµηµατοποιηµένες ανατοµικές 
δοµές και αντικείµενα ινών 3∆ (βλ. σελίδα 74).

mçáåíë= 
çÑ=fåíÉêÉëí=
(Σηµεία 
ενδιαφέροντος)

Εδώ παρατίθενται σηµεία ενδιαφέροντος που έχουν οριστεί για το 
πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 77). 

oqmä~å
Οι οµάδες θεραπείας (βλ. σελίδα 82) και τα στοιχεία θεραπείας 
(βλ. σελίδα 88) που περιέχονται στο πλάνο θεραπείας παρατίθενται 
στην περιοχή oqmä~å (βλ. σελίδα 79).
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RKQKO ÒĆÞ−Ý−=šÐðşÞğÞ=O‚

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Εικόνα 30. ∆έντρο δεδοµένων: 2D Image Sets (Σύνολο εικόνων 2∆)

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει δεδοµένα εικόνας 2∆, όπως εικόνες που ελήφθησαν µε 
ακτίνες X, θα είναι διαθέσιµες στο στοιχείο Oa=fã~ÖÉ=pÉíë (Σύνολο εικόνων 2∆) του 
δέντρου δεδοµένων. 

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 31. Προβολή εικόνας 2∆

Αφού επιλέξετε ένα σύνολο δεδοµένων στο δέντρο δεδοµένων, µπορείτε 
να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση στις εικόνες που περιέχει στην προβολή 
εικόνας χρησιµοποιώντας τα κουµπιά λειτουργίας που παρέχονται στην 
περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες).

ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 32. Ιδιότητες εικόνας 2∆

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται κάτω από την προβολή εικόνας: 

• Μέθοδος και δευτερεύουσα µέθοδος απεικόνισης (Modality, Sub-modality).
• Σχόλιο για τη σειρά που καταχωρείται κατά τη σάρωση του ασθενή (Series Comment).
• Συνοπτικό σχόλιο (π.χ. πιο συγκεκριµένο όνοµα που καταχωρήθηκε στις ιδιότητες του 
συνόλου δεδοµένων) (Short Comment).
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• Το µέγεθος και ο αριθµός των διαθέσιµων εικόνων (Image size, Number of Images)
• Η ηµεροµηνία σάρωσης (Scan Date).
• Η κατάσταση εντόπισης, δηλαδή αν το δεδοµένα έχουν εντοπιστεί ή όχι στο ámä~å=oq=

fã~ÖÉ (Localization Status).

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞ Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο σύνολο εικόνων 2∆, κάντε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο .

Εικόνα 33. Ιδιότητες εικόνας 2∆

Στο παρεχόµενο πεδίο µπορείτε να καταχωρήσετε ένα σύντοµο σχόλιο, όπως πιο 
συγκεκριµένο όνοµα. Το σχόλιο θα συµπεριληφθεί στο όνοµα που εµφανίζεται στο δέντρο 
δεδοµένων αν το αρχικό όνοµα περιέχει λιγότερους από 6 χαρακτήρες.
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‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Εικόνα 34. ∆έντρο δεδοµένων: σύνολα εικόνων

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει δεδοµένα εικόνας 3∆, όπως σύνολα εικόνων που ελήφθησαν 
µε CT και MR, θα είναι διαθέσιµα στο στοιχείο fã~ÖÉ=pÉíë (Σύνολο εικόνων) του δέντρου 
δεδοµένων. 

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 35. Προβολή εικόνας

Μόλις επιλέξετε ένα σύνολο δεδοµένων, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση στις 
εικόνες που περιέχει κάνοντας κλικ στην προβολή εικόνας από την περιοχή mêçéÉêíáÉë
(Ιδιότητες) και πραγµατοποιώντας κύλιση µε το κουµπί του ποντικιού. 

ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 36. Ιδιότητες εικόνας 3∆

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται κάτω από την προβολή εικόνας: 

• Μέθοδος και δευτερεύουσα µέθοδος απεικόνισης (Modality, Sub-modality).
• Σχόλιο για τη σειρά που καταχωρείται κατά τη σάρωση του ασθενή (Series Comment).
• Συνοπτικό σχόλιο (π.χ. πιο συγκεκριµένο όνοµα που καταχωρήθηκε στις ιδιότητες του 
συνόλου δεδοµένων) (Short Comment).
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

• Το µέγεθος και ο αριθµός των διαθέσιµων εικόνων (Image size, Number of Images).
• Η ηµεροµηνία σάρωσης (Scan Date).
• Η κατάσταση εντόπισης, δηλαδή αν το δεδοµένα έχουν εντοπιστεί ή όχι στο ámä~å=oq=

fã~ÖÉ (Localization Status).

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞ Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο σύνολο εικόνων 3∆, κάντε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο .

Εικόνα 37. Ιδιότητες εικόνας 3∆

Καρτέλα Επεξήγηση

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

• Στο παρεχόµενο πεδίο µπορείτε να καταχωρήσετε ένα σύντοµο 
σχόλιο, όπως πιο συγκεκριµένο όνοµα. Το σχόλιο θα συµπεριληφθεί 
στο όνοµα που εµφανίζεται στο δέντρο δεδοµένων αν το αρχικό 
όνοµα περιέχει λιγότερους από 6 χαρακτήρες.

• Επίσης µπορείτε να επιλέξετε δευτερεύουσα µέθοδο απεικόνιση 
όπου είναι διαθέσιµη.

jçêÉ=
(Περισσότερα)

∆ηλώνει αν τα δεδοµένα εικόνας ήταν µορφής DICOM ή XBrain 
κατά τη φόρτωση και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε 
την επιλεγµένη µελέτη ασθενή.



TQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

RKQKQ „×ÐÝ−ł¸=flÞ½Ððš˝ýšÞˇ

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει τµηµατοποιηµένα αντικείµενα (βλ. “∆ηµιουργία 
αντικειµένου” στη σελίδα 175), θα είναι διαθέσιµα στην περιοχή lÄàÉÅíë (Αντικείµενα) στο 
δέντρο δεδοµένων. 

Εικόνα 38. ∆έντρο δεδοµένων: αντικείµενα

ÒžýšÐć³šÐ²=łÐˇ=
ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ=ÐÞćÞ

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει αντικείµενα ινών 3∆ που δηµιουργούνται µε τη χρήση της 
επιλογής cáÄÉê=qê~ÅâáåÖ (Ιχνηλάτηση ινών) που παρέχεται στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ, θα είναι 
επίσης διαθέσιµα στην περιοχή lÄàÉÅíë (Αντικείµενα) στο δέντρο δεδοµένων. 

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 39. Προβολή εικόνας (αριστερά: λη αυτόµατη προσαρµογή, δεξιά: λενού επιλογών προβολής)

Μόλις επιλέξετε ένα τµηµατοποιηµένο αντικείµενο, µπορείτε να το προβάλετε από 
διαφορετικές γωνίες:

• Κάνοντας κλικ στην προβολή εικόνας στην περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) και 
σύροντας µε το κουµπί του ποντικιού.

• Επιλέγοντας την προτιµώµενη προβολή από το µενού sáÉï= léíáçåë (Επιλογές 
προβολής).
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ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 40. Ιδιότητες αντικειµένου (παράδειγµα: OAR)

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται κάτω από την προβολή εικόνας: 

• Ονοµα αντικειµένου (Name).
• Αντιστοιχισµένο σύνολο εικόνων (Image Set).
• Ελάχιστες, µέγιστες και µέσες τιµές ουδού (π.χ. τιµή κλίµακας γκρι για MR, τιµή 

µονάδας Hounsfield για CT ή τιµή πρότυπης πρόσληψης για PET) (Minimum Value, 
Maximum Value, Average Value).

• Πρότυπη απόκλιση από τις παραπάνω τιµές οδού (Standard Deviation).
• Τύπος αντικειµένου (Object Type).
• Τιµή προφύλαξης (Guardian) (εκτός για PTV).
• Ρυθµίσεις περιορισµών DVH (DVH Constraints).
• Κλάσµατα και η συνταγογραφηµένη δόση ανά κλάσµα (µόνο PTV).
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flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞ Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο τµηµατοποιηµένο αντικείµενο, κάντε 
κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο .

Εικόνα 41. Ιδιότητες αντικειµένου

Καρτέλα Επεξήγηση

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

• Στο παρεχόµενο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), µπορείτε να επεξεργαστείτε 
το όνοµα αντικειµένου αν είναι απαραίτητο.

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε µια ετικέτα για τη δοµή από την 
παρεχόµενη λίστα.

pÉäÉÅí=Åçäçê=
(Επιλογή 
χρώµατος)

Εδώ µπορείτε να τροποποιήσετε το χρώµα που έχει αντιστοιχιστεί στο 
αντικείµενο:
• Το επίπεδο αδιαφάνειας του τρέχοντος χρώµατος µπορεί να 
τροποποιηθεί για προβολές 3∆ µε τη χρήση της γραµµής ρύθµισης 
lé~Åáíó (Αδιαφάνεια).

• Μπορείτε να επιλέξετε νέο χρώµα κάνοντας κλικ σε άλλο χρώµα 
από την παρεχόµενη παλέτα.

açëÉ=mä~ååáåÖ=
(∆οσολογικός 
σχεδιασµός)

• Ο τύπος αντικειµένου όπως ορίζεται για το δοσολογικό σχεδιασµό 
εµφανίζεται σε αυτή τη σελίδα καρτέλας.

• Για αντικείµενα PTV, εµφανίζονται επίσης οι αντιστοιχισµένες 
οµάδες θεραπείας. Αυτές οι αντιστοιχίσεις µπορούν επίσης να 
τροποποιηθούν κάνοντας κλικ στο κουµπί `Ü~åÖÉ=KKK (Αλλαγή) (βλ. 
“Αντιστοίχιση οµάδων” στη σελίδα 243).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN TT
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RKQKR „×ÐÝ−ł¸=Òžýš˝ˇ=šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει σηµεία ενδιαφέροντος (βλ. “Ορισµός σηµείων 
ενδιαφέροντος” στη σελίδα 290), θα είναι διαθέσιµα στην περιοχή mçáåíë=çÑ=fåíÉêÉëí
(Σηµεία ενδιαφέροντος) στο δέντρο δεδοµένων. 

Εικόνα 42. ∆έντρο δεδοµένων: Points of Interest (Σηµεία ενδιαφέροντος)

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 43. Προβολή εικόνας (αριστερά: λη αυτόµατη προσαρµογή, δεξιά: λενού επιλογών προβολής)

Μόλις επιλέξετε ένα σηµείο ενδιαφέροντος, µπορείτε να το προβάλετε από διαφορετικές 
γωνίες:

• Κάνοντας κλικ στην προβολή εικόνας στην περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) και 
σύροντας µε το κουµπί του ποντικιού.

• Επιλέγοντας την προτιµώµενη προβολή από το µενού sáÉï=léíáçåë (Επιλογές προβολής).

ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 44. Ιδιότητες σηµείου ενδιαφέροντος (παράδειγµα: σηµείο αναπαράστασης)

Ανάλογα µε τον τύπο του σηµείου ενδιαφέροντος, διατίθενται διάφορες πληροφορίες στην 
περιοχή ιδιοτήτων, όπως: 

• Ονοµα (Name).
• Λειτουργία (τύπος σηµείου ενδιαφέροντος) (Function).
• Σχετικό αντικείµενο (Related object).
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==

• Πληροφορίες συντεταγµένων (X, Y, Z, ή A-P, πλευρικά και κατακόρυφα) (A-P/Lateral/
Vertical).

• Πληροφορίες τοποθέτησης (Position from).
• Κατάσταση αυτόµατης ενηµέρωσης (Automatic Update).
• Τρέχουσα δόση (Current Dose).
• Αντιστοιχισµένη δόση.

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞ Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο σηµείο ενδιαφέροντος, κάντε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο .

Εικόνα 45. Ιδιότητες: σηµείο ενδιαφέροντος

Οι επιλογές διαµόρφωσης που είναι διαθέσιµες στο παράθυρο διαλόγου mêçéÉêíáÉë
(Ιδιότητες) του σηµείου ενδιαφέροντος εξαρτώνται από τον τύπο του επιλεγµένου σηµείου 
ενδιαφέροντος.

• Στην περίπτωση σηµείων αναπαράστασης, µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο το όνοµα. 
Τα σηµεία αναπαράστασης υποδεικνύουν τη συνταγογραφηµένη δόση και ορίζονται 
αυτόµατα από το λογισµικό για PTV που δεν διαθέτουν σηµείο κανονικοποίησης 
(δηλαδή, σε περίπτωση συνταγονράφησης δόσης-όγκου). 

• Για όλα τα άλλα σηµεία, είναι δυνατές διάφορες αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης θέσης 
που ορίζεται από το χρήστη (`ìëíçã=éçëáíáçå (Προσαρµοσµένη θέση)) ή θέσης που 
βασίζεται σε συγκεκριµένο σηµείο (χρησιµοποιώντας την επιλογή oÉíêáÉîÉ=éçëáíáçå=
Ñêçã (Ανάκτηση θέσης από)). 

• Η επιλογή cìåÅíáçå (Λειτουργία) ενός σηµείου µπορεί να οριστεί επίσης ως mçáåí=çÑ=
fåíÉêÉëí (Σηµείο ενδιαφέροντος) ή ως kçêã~äáò~íáçå=mçáåí (Σηµείο κανονικοποίησης) 
για ένα συγκεκριµένο PTV.

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία ενδιαφέροντος παρέχονται στην 
ενότητα “Ορισµός σηµείων ενδιαφέροντος” στη σελίδα 290.

Αν έχει γίνει η επιλογή kçêã~äáò~íáçå=mçáåí (Σηµείο κανονικοποίησης), 
χρησιµοποιείται η µέθοδος του σηµείου συνταγογράφησης αντί για τη µέθοδο 
δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 232). 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć
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RKQKS oqmä~åë

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ Πληροφορίες για το πλάνο θεραπείας όσον αφορά τη δόση (βλ. “Σχεδιασµός θεραπείας” 
στη σελίδα 211) παρέχονται στο δέντρο δεδοµένων, κάτω από το προεπιλεγµένο στοιχείο 
qÜÉ=oqmä~å. 

Οι σχεδιασµένες οµάδες θεραπείας (βλ. “Οµάδες θεραπείας” στη σελίδα 82) και οι 
αντίστοιχες δέσµες ή τόξα (βλ. “Στοιχεία θεραπείας” στη σελίδα 88) συµπεριλαµβάνονται 
ως δευτερεύοντα στοιχεία.

Εικόνα 46. ∆έντρο δεδοµένων: RTPlan

ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 47. Ιδιότητες RTPlan

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται στην περιοχή ιδιοτήτων: 

• Ονοµα (Name).
• Ηµεροµηνία αποθήκευσης (Last saved).
• Κατάσταση έγκρισης (Approval Status).
• Συνολική ποσότητα µονάδων παρακολούθησης (Total MU).
• Ανάλυση δόσης (Dose Resolution).
• Σύνολο αναφοράς (Reference set).
• Σύνολο ευθυγράµµισης (Alignment set).
• Προσανατολισµός θεραπείας (Treatment orientation).
• Κατάσταση διόρθωσης ετερογένειας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) (Heterog. 

Correction).
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Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²
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flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞ Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο πλάνο, κάντε κλικ στο αντίστοιχο 
εικονίδιο .

Εικόνα 48. Ιδιότητες RTPlan
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Καρτέλα Επεξήγηση

mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες)

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να επεξεργαστείτε το όνοµα και 
τον  τύπο  του  πλάνου  θεραπείας .  Μπορείτε  επίσης  να  
επεξεργαστείτε  τ ις  παραµέτρους  açëÉ= `~äÅìä~í áçå
(Υπολογισµός δόσης), συγκεκριµένες ρυθµίσεις υπολογισµού 
jçåíÉ=`~êäç και πρόσθετες πληροφορίες mêÉëÅêáéíáçå=
fåÑçêã~íáçå (Πληροφορίες συνταγογράφησης). 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες RTPlan 
παρέχονται  στην  ενότητα  “ Ιδ ιότητες  προβολής  και  
επεξεργασίας RTPlan” στη σελίδα 259.

aoo=lîÉêä~óë 
(Επικαλύψεις ψηφιακά 
ανακατασκευασµένων 
ακτινογραφιών)

Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες 
που θα συµπεριληφθούν στις προβολές επικάλυψης ψηφιακά 
ανακατασκευασµένων ακτινογραφιών (ΨΑΑ) (βλ. “Καρτέλα 
ΨΑΑ  παραµετροποίησης” στη  σελίδα  378),  αντίτυπα  
(βλ .  “Εκτυπώσεις” στη  σελίδα  425) και  στα  δεδοµένα  
θεραπείας που έχουν εξαχθεί µέσω DICOM (βλ. “Εξαγωγή 
µέσω DICOM” στη σελίδα 390). 

Η πραγµατική κλίµακα του δικτύου σταυρονηµάτων 
µπορεί να είναι στο επίπεδο ισόκεντρου ή στο επίπεδο 
απεικονιστή, ανάλογα µε τη διαµόρφωση των iPlan RT 
Dose και Beam Profile Editor. Οταν χρησιµοποιείτε το 
δίκτυο σταυρονηµάτων για τοποθέτηση, πρέπει να 
επαληθεύετε µε προσοχή αν η κλίµακα έχει ρυθµιστεί 
σωστά σύµφωνα µε τη διαδικασία τοποθέτησης.
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RKQKT Ìý˙Šš²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει οµάδες θεραπείας, παρέχονται στο δέντρο δεδοµένων, 
κάτω από το προεπιλεγµένο όνοµα dêçìé=YşÞ−ýˇ[, κάτω από τις πληροφορίες 
σχεδιασµού που αφορούν τη δόση (βλ. “RTPlans” στη σελίδα 79). Οι αντίστοιχες δέσµες ή 
τόξα (βλ. “Στοιχεία θεραπείας” στη σελίδα 88) συµπεριλαµβάνονται ως δευτερεύοντα 
στοιχεία.

Εικόνα 49. ∆έντρο δεδοµένων: οµάδα θεραπείας

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 50. Παράδειγµα προβολής εικόνας (αριστερά: λη αυτόµατη προσαρµογή, 
δεξιά: λενού επιλογών προβολής)

Αφού επιλέξετε µια οµάδα θεραπείας, µπορείτε να προβάλετε τη θέση των αντιστοιχισµένων 
συντεταγµένων ισόκεντρου σε διαφορετικές τοµές σάρωσης:

• Κάνοντας κλικ στην προβολή εικόνας στην περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) και 
σύροντας µε το κουµπί του ποντικιού.

• Επιλέγοντας την προτιµώµενη προβολή από το µενού sáÉï= léíáçåë (Επιλογές 
προβολής).
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ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 51. Ιδιότητες οµάδας θεραπείας (παράδειγµα: σύµµορφη δέσµη)

Ανάλογα µε την επιλεγµένη οµάδα θεραπείας, ορισµένες ή όλες από τις παρακάτω 
πληροφορίες παρέχονται κάτω από την προβολή εικόνας: 

• Ονοµα οµάδας θεραπείας (Name).
• Αντιστοιχισµένες συντεταγµένες θεραπείας (Assigned coordinate).
• Επιλεγµένο µηχάνηµα (γραµµικός επιταχυντής) (Machine).
• Σύµβαση κλίµακας (Scale convention).
• Ρυθµός δόσης (Dose rate).
• Μέθοδος απεικόνισης (Modality).
• Πληροφορίες συντεταγµένων ισόκεντρου (X, Y, Z, ή A-P, πλευρικά και κατακόρυφα) 

(A-P/Lateral/Vertical).
• Συντελεστής στάθµισης ισόκεντρου (Isocenter Weighting) (βλ. “Οµάδα στάθµισης” 
στη σελίδα 250).

• Επικάλυψη.
• Γωνίες τραπεζιού, βραχίονα και κατευθυντήρα (Table, Gantry, Collimator).
• Πληροφορίες περιθωρίου για τη δοµή-στόχο (Margin).
• Πληροφορίες µονάδων παρακολούθησης (Total group MUs).
• Πληροφορίες στάθµισης στοιχείο και δόσης (Element weightings).
• ∆όση οµάδας στο ισόκεντρο και συνολική δόση στο ισόκεντρο (Element dose to isoc.).

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž

Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για την επιλεγµένη οµάδα θεραπείας, κάντε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο .



UQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
ðˇ¹½˚Ýˇ=mêçéÉêíáÉë=
EÁŠÐş½ž½š²F

Εικόνα 52. Οµάδα θεραπείας: καρτέλα Properties (Ιδιότητες)

Καρτέλα Επεξήγηση

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε να επεξεργαστείτε:
• Το όνοµα οµάδας θεραπείας και τις αντιστοιχισµένες συντεταγµένες 
ισόκεντρου.

• Το όνοµα των αντιστοιχισµένων συντεταγµένων ισόκεντρου.
• Το PTV που συσχετίζεται µε την επιλεγµένη οµάδα θεραπείας (βλ. 

“Αντιστοίχιση οµάδων” στη σελίδα 243).
• Το προφίλ µηχανήµατος (γραµµικός επιταχυντής) που θα χρησιµοποιηθεί 
για τη θεραπεία (βλ. “Αλλαγή ιδιοτήτων: παράθυρο διαλόγου Machine 
(Μηχάνηµα)” στη σελίδα 87).

• Το ρυθµό δόσης (ιδιαίτερα σηµαντικό για την ακολουθία των φύλλων).
• Τον τύπο της προσαρµογής φύλλων που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια των θεραπειών µε MLC, ώστε τα φύλλα να προσαρµόζονται 
στο σχήµα του PTV (βλ. σελίδα 471).

Ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο οµάδας θεραπείας, η µετατροπή σε 
διαφορετικό τύπο θεραπείας είναι δυνατή ως εξής:
• Σύµµορφη δέσµη -> δέσµη IMRT.
• ∆έσµη IMRT -> σύµµορφη δέσµη.
• Στατικό τόξο -> δυναµικό τόξο.
• ∆υναµικό τόξο -> στατικό τόξο.
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες επιλογές µετατροπής για θεραπείες κυκλικού 
τόξου. 

Οταν δηµιουργείτε µια οµάδα θεραπείας, δηµιουργούνται αυτόµατα νέες 
συντεταγµένες ισόκεντρου για τη συγκεκριµένη οµάδα. Αν, στη συνέχεια, 
αντιστοιχίσετε διαφορετικές συντεταγµένες ισόκεντρου στην οµάδα, οι 
προηγούµενες διαγράφονται αν δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε διαφορετική 
οµάδα θεραπείας.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
ðˇ¹½˚Ýˇ=g~ïë=
EÒÐˇłşÞš²F

Η καρτέλα g~ïë (Σιαγόνες) επιτρέπει τον ορισµό της θέσης για τις κύριες σιαγόνες του 
γραµµικού επιταχυντή. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από το επιλεγµένο προφίλ 
µηχανήµατος (βλ. σελίδα 244). Για πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις των σιαγόνων όταν 
χρησιµοποιούνται κωνικοί κατευθυντήρες, βλ. “Μεταφορά των θέσεων σιαγόνων” στη 
σελίδα 466.

Εικόνα 53. Οµάδα θεραπείας: καρτέλα Jaws (Σιαγόνες)

Συνιστάται να ορίσετε τη λειτουργία των κύριων σιαγόνων σε ^ìíçã~íáÅ
(Αυτόµατη) µε ένα εύλογο περιθώριο, ώστε να συνυπολογίσετε την ακρίβεια 
της τοποθέτησης των σιαγόνων. Κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας του 
συστήµατος, η BrainLAB συνιστά να επαληθεύετε ότι δεν υπάρχει διαρροή 
ακτινοβολίας µεταξύ του µέγιστου πεδίου κύριας σιαγόνας και της µέγιστης 
περιοχής που έχει αποκλειστεί από τον MLC. 

Καρτέλα Επεξήγηση

g~ïë
(Σιαγόνες)

Σε  αυτή  την  καρτέλα  µπορείτε  να επεξεργαστείτε  πληροφορίες  
τοποθέτησης για τις σιαγόνες του γραµµικού επιταχυντή σε περίπτωση 
θεραπειών µε MLC:
• ^ìíçã~íáÅ (Αυτόµατη): οι σιαγόνες κινούνται αυτόµατα και 
βελτιστοποιούνται µεµονωµένα για κάθε στοιχείο θεραπείας. 

• j~åì~ä (Μη αυτόµατη): µπορείτε να ορίσετε µη αυτόµατα τις θέσεις των 
σιαγόνων χωρίς να λάβετε υπόψη το µέγεθος πεδίου και το σχήµα. Αυτές 
οι θέσεις σιαγόνων µπορούν επίσης να προσαρµοστούν µη αυτόµατα αν 
χρειαστεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού (βλ. “Μη αυτόµατες 
προσαρµογές φύλλων και σιαγόνων” στη σελίδα 317). 

• póããÉíêáÅ (Συµµετρική): τα ζεύγη σιαγόνων u και v κινούνται 
συµµετρικά.

• fåÇÉéÉåÇÉåí (Ανεξάρτητη): οι σιαγόνες από το ίδιο ζεύγος µπορούν να 
κινηθούν ανεξάρτητα µεταξύ τους.

• p~ãÉ= à~ï= î~äìÉ= Ñçê= ~ää= ÉäÉãÉåíë (Ιδια τιµή σιαγόνων για όλα τα 
στοιχεία): οι ίδιες τιµές σιαγόνων εφαρµόζονται για όλα τα στοιχεία 
θεραπείας στην οµάδα.
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Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Αν έχει γίνει η επιλογή j~åì~ä (Μη αυτόµατη) στην περίπτωση θεραπειών 
σύµµορφου τόξου, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα πεδία τόξου βρίσκονται 
εντός του ορίου που καθορίζεται από το άνοιγµα της σιαγόνας. Αν τα πεδία 
εκτείνονται πέρα από αυτό το όριο, εµφανίζεται µια προειδοποίηση που 
υποδεικνύει ότι το άνοιγµα δεν είναι αρκετά µεγάλο.

Για κυκλικούς κώνους, οι σιαγόνες πρέπει να θωρακίζουν την ακτινοβολία εκτός 
του υλικού κώνου. Οι θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιούνται κατά τη 
θεραπεία πρέπει να είναι ίδιες µε τις θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων δέσµης.

Επαληθεύστε τις θέσεις των σιαγόνων και το µέγεθος πεδίου που εξαρτάται από 
το άνοιγµά τους απευθείας στην κονσόλα του γραµµικού επιταχυντή για κάθε 
µεµονωµένο πεδίο θεραπείας.

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
ðˇ¹½˚Ýˇ=aooë=
Eˆž¾Ðˇð˙=
ˇÞˇðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³J
ý˚Þš²=
ˇð½ÐÞ−ł¹ˇ¾˝š²F

Εικόνα 54. Οµάδα θεραπείας: καρτέλα DRRs (Ψηφιακά ανακατασκευασµένες ακτινογραφίες)

Καρτέλα Επεξήγηση

aooë (ΨΑΑ)

Οι ακριβείς πληροφορίες που πρέπει να δοθούν για συµπερίληψη 
κατά τη δηµιουργία ΨΑΑ µπορούν να οριστούν εδώ (βλ. “Καρτέλα 
ΨΑΑ παραµετροποίησης” στη σελίδα 378). Εκτός από τον ορισµό 
των ρυθµίσεων δέσµης, του επιλεγµένου απεικονιστή, των γωνιών 
βραχίονα και τραπεζιού, οι επικαλύψεις ΨΑΑ µπορούν επίσης να 
ενεργοποιηθούν για εξαγωγή βάσει DICOM (βλ. “Εξαγωγή µέσω 
DICOM” στη σελίδα 390) µε τη χρήση της επιλογής fãéêáåí=
lîÉêä~óë=Ñçê=af`lj (Αποτύπωση επικαλύψεων για DICOM). 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
×ˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=j~ÅÜáåÉ=
EÍž₣˙ÞžýˇF

Για να χρησιµοποιήσετε διαφορετικό προφίλ µηχανήµατος από εκείνο που διαµορφώθηκε 
κατά την προετοιµασία της θεραπείας (βλ. σελίδα 244), κάντε κλικ στην επιλογή 
`Ü~åÖÉ=KKK (Αλλαγή) από την καρτέλα mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) για τη σχετική οµάδα 
θεραπείας (βλ. σελίδα 84), ώστε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου j~ÅÜáåÉ (Μηχάνηµα).

Εικόνα 55. Παράθυρο διαλόγου Machine (Μηχάνηµα)

• Η αριστερή αναπτυσσόµενη λίστα περιέχει τους διαθέσιµους γραµµικούς επιταχυντές. 
• Η µεσαία αναπτυσσόµενη λίστα περιέχει τους διαθέσιµους MLC. 
• Η λίστα στα δεξιά περιέχει τις διαθέσιµες ρυθµίσεις ενέργειας για τον επιλεγµένο 
γραµµικό επιταχυντή.

• Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου eáÇÉ= çäÇÉê= éêçÑáäÉë (Απόκρυψη παλαιότερων 
προφίλ), εµφανίζεται µόνο το πιο πρόσφατο προφίλ για κάθε όνοµα προφίλ. 
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Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

RKQKU Ò½−Ð₣š˝ˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει στοιχεία θεραπείας (δέσµες ή τόξα), παρατίθενται στο 
δέντρο δεδοµένων κάτω από τη σχετική οµάδα θεραπείας (βλ. “Οµάδες θεραπείας” στη 
σελίδα 82).

Εικόνα 56. ∆έντρο δεδοµένων: στοιχεία θεραπείας

ÁŠÐş½ž½š²W=
×¹−Ł−Ý¸=šÐðşÞˇ²

Εικόνα 57. Προβολή εικόνας (αριστερά: λη αυτόµατη προσαρµογή, 
κέντρο: λενού επιλογών προβολής, δεξιά: λενού τύπων προβολών)

Μόλις επιλέξετε ένα στοιχείο θεραπείας, µπορείτε να το προβάλετε από διαφορετικές 
γωνίες:

• Κάνοντας κλικ στην προβολή εικόνας στην περιοχή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) και 
σύροντας µε το κουµπί του ποντικιού.

• Επιλέγοντας την προτιµώµενη προβολή από το µενού sáÉï= léíáçåë (Επιλογές 
προβολής).

• Επιλέγοντας το προτιµώµενο περιεχόµενο από το µενού sáÉï=qóéÉë (Τύποι προβολών).

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί oÉÅÉåíÉê=sáÉï (προβολής επανακέντρωσης), τα 
περιεχόµενα της προβολής τοποθετούνται στο κέντρο.
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

ÁŠÐş½ž½š²W=
ŠÐˇ¦˚³Ðýš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 58. Ιδιότητες

Ανάλογα µε το επιλεγµένο στοιχείο θεραπείας, ορισµένες ή όλες από τις παρακάτω 
πληροφορίες παρέχονται κάτω από την προβολή εικόνας: 

• Ονοµα στοιχείου (Name).
• Σύµβαση κλίµακας (Scale convention).
• Γωνίες τραπεζιού, βραχίονα και κατευθυντήρα (Table, Gantry, Collimator).
• Πληροφορίες περιθωρίου για τη δοµή-στόχο (Margin).
• Ρυθµίσεις σιαγόνων.
• Συντελεστής στάθµισης στοιχείου θεραπείας (Weighting) (βλ. “Στάθµιση στοιχείων 
θεραπείας” στη σελίδα 255).

• Αριθµός µονάδων παρακολούθησης (Monitor Units).
• ∆όση σε ισόκεντρο (Dose to isoc.).
• Εξαγωγή αναγνωριστικού και ονόµατος (Export Name).
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flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž

Για να εµφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγµένο στοιχείο θεραπείας, κάντε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο .

flÝÝˇł¸=ÐŠÐ−½¸½ğÞW=
³šÝ˝Šš²=ðˇ¹½šÝćÞ

Εικόνα 59. Ιδιότητες ισόκεντρου (παράδειγµα: σύµµορφες δέσµες)

Καρτέλα Επεξήγηση

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να επεξεργαστείτε το όνοµα που έχει 
αντιστοιχιστεί στο στοιχείο θεραπείας.

g~ïë (Σιαγόνες)

Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε να επεξεργαστείτε πληροφορίες 
τοποθέτησης για τις σιαγόνες του γραµµικού επιταχυντή σε περίπτωση 
θεραπειών µε MLC:

• ^ìíçã~íáÅ (Αυτόµατη): οι σιαγόνες κινούνται αυτόµατα και 
βελτιστοποιούνται µεµονωµένα για κάθε στοιχείο θεραπείας. 

• j~åì~ä (Μη αυτόµατη): µπορείτε να ορίσετε µη αυτόµατα τις 
θέσεις των σιαγόνων χωρίς να λάβετε υπόψη το µέγεθος πεδίου και 
το σχήµα. Αυτές οι θέσεις  σιαγόνcων µπορούν επίσης  να 
προσαρµοστούν µη αυτόµατα αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του 
σχεδιασµού (βλ. “Μη αυτόµατες προσαρµογές φύλλων και 
σιαγόνων” στη σελίδα 317). 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć
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RKR „×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=½−ýćÞ=ðˇÐ=šÐðşÞğÞ

RKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία επιλογής συνόλου τοµών και εικόνων, µπορείτε να 
επιλέξετε τα δεδοµένα εικόνας που θα εµφανίζονται στην περιοχή σχεδιασµού.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž

Ëˇ¹½˚Ýš²=š×ÐÝ−ł¸²

Εικόνα 60. Καρτέλες επιλογής

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ðˇ¹½˚Ýš²

• Μπορείτε να επιλέξετε τυπικά δεδοµένα 3∆ στην καρτέλα pÉí= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή 
συνόλου) (βλ. “Επιλογή εικόνων” στη σελίδα 92).

• Αν είναι διαθέσιµα τα κατάλληλα δεδοµένα σάρωσης CT, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την καρτέλα QJa=pÉêáÉë (Σειρά 4∆) (βλ. “Ορισµός µιας σειράς 4∆” στη σελίδα 93) για 
να δηµιουργήσετε µια προσοµοίωση της κίνησης των εσωτερικών οργάνων που µπορεί 
να προβληθεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού θεραπείας. 

Ενέργεια

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή συνόλου τοµών και εικόνων, κάντε κλικ στο 
κουµπί päáÅÉ=~åÇ=fã~ÖÉ=pÉí=pÉäÉÅíáçå (επιλογής συνόλου τοµών και εικόνων) 
από τη γραµµή εργαλείων.
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RKRKO „×ÐÝ−ł¸=šÐðşÞğÞ

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
pÉí=pÉäÉÅíáçå=
E„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼F

Εικόνα 61. Καρτέλα Set Selection (Επιλογή συνόλου)

„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=
šÐðşÞğÞ

a

s d

Βήµα Ενέργεια 

 1 Από τη λίστα των διαθέσιµων συνόλων εικόνων a, επιλέξτε το σύνολο 
εικόνων προς εµφάνιση. 

 2

• Για να απελευθερώσετε µνήµη στο σύστηµα, απενεργοποιήστε τα σύνολα 
εικόνων που δεν είναι πλέον απαραίτητα, χρησιµοποιώντας την επιλογή 
råäç~Ç=fã~ÖÉë (Κατάργηση φόρτωσης εικόνων). 

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις εικόνες όταν τις χρειαστείτε, 
χρησιµοποιώντας το κουµπί iç~Ç=^ää (Φόρτωση όλων).

 3

Ανάλογα µε το τρέχον βήµα, µπορείτε τώρα να επιλέξετε µια µεµονωµένη 
τοµή ή ένα σύνολο διαδοχικών τοµών από την περιοχή προβολής τοµών s.

• Στην περιοχή προβολής τοµών, η επιλεγµένη τοµή ή τοµές θα επισηµανθούν 
µε µπλε χρώµα.

• Στην περιοχή προεπισκόπησης d, εµφανίζεται η επιλεγµένη τοµή ή η πρώτη 
τοµή στο τρέχον επιλεγµένο σύνολο τοµών.

 4 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για να 
εµφανιστούν οι τοµές στις προβολές εικόνας, στην περιοχή σχεδιασµού.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN VP

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKRKP Ì¹Ð³ýş²=ýÐˇ²=³šÐ¹˙²=Q‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σύνολα δεδοµένων σάρωσης CT µε παρόµοιο πλαίσιο 
αναφοράς, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια σειρά 4∆ που να προσοµοιώνει την κίνηση των 
εσωτερικών οργάνων. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για να καθοριστεί το 
απαιτούµενο περιθώριο PTV (“∆ηµιουργία αντικειµένου” στη σελίδα 175) και για να 
επαληθεύσετε ότι το ολοκληρωµένο πλάνο θεραπείας είναι ακριβές και κατάλληλο για τη 
θεραπεία του ασθενή (βλ. “Επαλήθευση από φυσικό” στη σελίδα 373).

Ëˇ¹½˚Ýˇ=QJa=pÉêáÉë=
EÒšÐ¹˙=Q‚F

Εικόνα 62. Καρτέλα 4-D Series (Σειρά 4∆)

„×ÐÝ−ł¸=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=łÐˇ=
³šÐ¹˙=Q‚

Ολες οι σαρώσεις CT µε το ίδιο πλαίσιο αναφοράς UID και τον ίδιο προσανατολισµό, 
ερµηνεύονται αυτόµατα ως σειρές τετραδιάστατων σαρώσεων υπολογιστικής τοµογραφίας. 
Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε ότι έχουν επιλεχθεί τα σωστά σύνολα σαρώσεων CT. 
∆ιατίθενται επίσης µη αυτόµατες λειτουργίες για τη δηµιουργία µιας σειράς 4∆:

Λειτουργία Επεξήγηση

Με τα διαθέσιµα κουµπιά βέλους, επιλέξτε τα σύνολα δεδοµένων για 
συµπερίληψη στη σειρά 4∆. 

jçîÉ=ré 
(Μετακίνηση 
επάνω) και  
jçîÉ=açïå=
(Μετακίνηση 
κάτω)

Αυτά τα κουµπιά επιτρέπουν τον ορισµό της ακολουθίας µε την οποία 
θα εµφανίζεται το επιλεγµένο σύνολο δεδοµένων στη σειρά 4∆. 



VQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=½−ýćÞ=ðˇÐ=šÐðşÞğÞ

==

rëÉ=`çããçå=
táåÇçïáåÖ 
(Παράθυρο 
απεικόνισης)

Αυτή η επιλογή διασφαλίζει ότι αν ρυθµιστεί το επίπεδο του 
παραθύρου απεικόνισης (βλ. “Λειτουργίες παραθύρου απεικόνισης” 
στη σελίδα 117), το ίδιο επίπεδο εφαρµόζεται σε όλα τα σύνολα 
δεδοµένων στη σειρά 4∆.

fåíÉåëáíó=
mêçàÉÅíáçåë=
(Προβολές 
έντασης)

Αν χρησιµοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου προβολών έντασης, είναι 
δυνατός ο υπολογισµός ενός πρότυπου επιπέδου τιµής κλίµακας γκρι:

• jáåáãìã= fåíÉåëáíó= mêçàÉÅíáçå (Προβολή ελάχιστης έντασης): 
εδώ, χρησιµοποιείται η χαµηλότερη τιµή κλίµακας γκρι (πιο 
σκούρα) από όλα τα επιλεγµένα σύνολα δεδοµένων.

• j~ñáãìã= fåíÉåëáíó= mêçàÉÅíáçå (Προβολή µέγιστης έντασης): 
εδώ, χρησιµοποιείται η υψηλότερη τιµή κλίµακας γκρι (πιο 
ανοιχτή) από όλα τα επιλεγµένα σύνολα δεδοµένων.

• jÉ~å= fåíÉåëáíó= mêçàÉÅíáçå (Προβολή µέσης έντασης): εδώ, 
χρησιµοποιείται η µέση τιµή κλίµακας γκρι από όλα τα επιλεγµένα 
σύνολα δεδοµένων.

Μόλις κάνετε την επιλογή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
κουµπί `êÉ~íÉ=fã~ÖÉ=pÉíë (∆ηµιουργία συνόλου εικόνων) για τη 
δηµιουργία ξεχωριστών συνόλων δεδοµένων για κάθε επιλεγµένη 
προβολή έντασης. Το όνοµα της επιλεγµένης προβολής και το σύνολο 
εικόνων προέλευσης χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του νέου 
συνόλου εικόνων. 

Για µεγιστοποίηση της απόδοσης συστήµατος, αποφύγετε τη φόρτωση συνόλων 
σαρώσεων που δεν είναι άµεσα απαραίτητα για το σχεδιασµό θεραπείας.

Λειτουργία Επεξήγηση
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKRKQ Íš½ˇð˝Þž³ž=³š=½−ý˚²=šÐðşÞˇ²

Íš½ˇð˝Þž³ž=½−ý¸²

Íš½ˇð˝Þž³ž=³š=
½−ý˚²=

Íš½ˇð˝Þž³ž=³š=
šÐðşÞš²=ýš=×−Þ½˝ðÐ=
ðˇÐ=×Ýžð½¹−ÝşłÐ−

Γενικά, µπορείτε επίσης να µετακινηθείτε στα δεδοµένα εικόνας χρησιµοποιώντας το 
ποντίκι και το πληκτρολόγιο ως εξής:

• Χρησιµοποιήστε τον τροχό του ποντικιού για µετακίνηση ανά τοµή στα διαθέσιµα 
δεδοµένα εικόνας.

• Χρησιµοποιήστε τον τροχό ποντικιού ενώ πατάτε το πλήκτρο SHIFT στο 
πληκτρολόγιο για µετακίνηση σε βήµατα των τριών τοµών στα διαθέσιµα δεδοµένα 
εικόνας.

• Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος στο πληκτρολόγιο για µετακίνηση προς τα 
εµπρός ή προς τα πίσω κατά µία τοµή.

• Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα mÖ=ré και mÖ=aå στο πληκτρολόγιο για µετακίνηση προς 
τα εµπρός ή προς τα πίσω κατά τρεις τοµές.

Αν κάνετε κλικ στο... Τότε...

Κουµπί _êçïëÉ=päáÅÉ 
(µετακίνησης τοµής) µε το πάνω 
βέλος

θα προχωρήσετε προς τα εµπρός κατά µία 
τοµή.

Κουµπί _êçïëÉ=päáÅÉ 
(µετακίνησης τοµής) µε το κάτω 
βέλος

θα προχωρήσετε προς τα πίσω κατά µία 
τοµή.

Αν κάνετε κλικ στο... Τότε...

Κουµπί _êçïëÉ=päáÅÉë 
(µετακίνησης σε τοµές) µε το 
πάνω βέλος

θα προχωρήσετε προς τα εµπρός κατό 
τρεις τοµές.

Κουµπί _êçïëÉ=päáÅÉë 
(µετακίνησης σε τοµές) µε το 
κάτω βέλος

θα προχωρήσετε προς τα πίσω κατό τρεις 
τοµές.

Η µετακίνηση πραγµατοποιείται προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται 
από το εικονίδιο ασθενή (εµφανίζεται κάτω αριστερά στην προβολή ασθενή). 

Αυτές οι λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιµες για προβολές ανακατασκευής 
τοµών. 



VS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=½−ýćÞ=ðˇÐ=šÐðşÞğÞ

==

RKRKR Íš½ˇð˝Þž³ž=šÐ²=Ł˙¦−²=ðˇÐ=³½Ð²=½−ý˚²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Σε προβολές ανακατασκευής, το κουµπί aÉéíÜ= pÅêçääáåÖ (µετακίνησης εις βάθος) 
επιτρέπει τη µετακίνηση στις ανακατασκευές σάρωσης κατά µήκος του άξονα που 
υποδηλώνεται από το εικονίδιο ασθενή (εµφανίζεται κάτω αριστερά στην εικόνα 
προβολής). 

• Στις προβολές τοµών, το κουµπί päáÅÉ=pÅêçääáåÖ (µετακίνησης στις τοµές) επιτρέπει τη 
µετακίνηση στις διαθέσιµες τοµές. 

Ó¹−Ł−Ý˚²=½−ý¸²

Εικόνα 63. Αριστερά: λετακίνηση εις βάθος (Ανακατασκευές), δεξιά: λετακίνηση στις τοµές

ı¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
ýš½ˇð˝Þž³ž²

Βήµα Ενέργεια

 1 Κάντε  κλικ  στο  κουµπί  aÉéíÜ=pÅêçääáåÖLpäáÅÉ=pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης εις βάθος/µετακίνησης στις τοµές). 

 2

• Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και µετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πάνω από στην 
επιλεγµένη εικόνα, µέχρι να εµφανιστεί το απαιτούµενο βάθος ή η 
απαιτούµενη τοµή. 

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού για 
µετακίνηση στα δεδοµένα εικόνας.

 3
Κάντε ξανά κλικ στο κουµπί aÉéíÜ=pÅêçääáåÖLpäáÅÉ=pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης  εις  βάθος /µετακίνησης  στις  τοµές)  για  να  
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Η αρχική απόσταση τοµών δεν είναι ίδια µε την απόσταση τοµών που 
χρησιµοποιείται για ανακατασκευές. 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKS ‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

RKSKN „×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε ορισµένες προβολές, το κουµπί sáÉï=léíáçåë (επιλογών προβολής) επιτρέπει την 
αλλαγή του προσανατολισµού προβολής.

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
š×ÐÝ−ł¸²=×¹−Ł−Ý¸²

„Þš¹ł¸=š×ÐÝ−ł¸=
×¹−Ł−Ý¸²=
E×ˇ¹˙ŠšÐłýˇF

Εικόνα 65. ∆οσολογικός σχεδιασµός: προβολή βάθους

Βήµα Ενέργεια

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί sáÉï=léíáçåë (επιλογών προβολής) για να 
εµφανιστούν οι διαθέσιµες επιλογές προσανατολισµού.

 2

Εικόνα 64. Επιλογές προβολής

• Επιλέξτε τον απαιτούµενο προσανατολισµό µε το δείκτη του ποντικιού. 

• Οι διαθέσιµες επιλογές προσανατολισµού διαφέρουν ανάλογα µε την 
τρέχουσα προβολή και το βήµα σχεδιασµού. 
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‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

RKSKO ÚĆ×−Ð=×¹−Ł−ÝćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε ορισµένες προβολές, το κουµπί sáÉï=qóéÉë (τύπων προβολών) επιτρέπει την επιλογή 
του τύπου προβολής προς εµφάνιση.

„×ÐÝ−ł¸=½Ć×−¼=
×¹−Ł−Ý¸² Βήµα Ενέργεια

 1
Κάντε κλικ στο κουµπί sáÉï=qóéÉë (τύπων προβολών) για να 
εµφανιστούν οι διαθέσιµες επιλογές [mä~åÉë (Επίπεδα), Pa (3∆) ή 
lÄàÉÅíë (Αντικείµενα)].

 2

Εικόνα 66. Τύποι προβολών

Κάντε την απαιτούµενη επιλογή µε το δείκτη του ποντικιού. 
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=½Ć×−Ð=
×¹−Ł−ÝćÞ Λειτουργία Επεξήγηση

mä~åÉë 
(Επίπεδα)

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή mä~åÉë (Επίπεδα), εµφανίζονται 
τµηµατοποιηµένα αντικείµενα d και ανακατασκευές επιπέδου s στην 
τρισδιάστατη προβολή που διατίθεται σε ορισµένες καρτέλες 
σχεδιασµού.

Εικόνα 67. Προβολή επιπέδων

• Οι πληροφορίες που εµφανίζονται, εξαρτώνται από τις επιλογές σας 
στην καρτέλα PJa=mä~åÉ=sáÉï (Προβολή επιπέδου 3∆) (διατίθεται 
από το κουµπί léíáçåë (Επιλογές) στη γραµµή εργαλείων, βλ. 
σελίδα 107).

• Η τοποθεσία των επιπέδων στην τρισδιάστατη προβολή 
προσαρµόζεται αν πραγµατοποιηθούν αλλαγές στις δισδιάστατες 
προβολές.

a

s

d
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‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

Pa (3∆) Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Pa (3∆), εµφανίζεται ένα τρισδιάστατο 
µοντέλο ολόκληρης της περιοχής σάρωσης.

Εικόνα 68. Τρισδιάστατη προβολή

lÄàÉÅíë 
(Αντικείµενα)

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή lÄàÉÅíë (Αντικείµενα), εµφανίζεται µια 
τρισδιάστατη προβολή µόνο των σχεδιασµένων αντικειµένων.

Εικόνα 69. Προβολή αντικειµένων

Μπορείτε να περιστρέψετε την εµφάνιση σε κάθε περίπτωση, τοποθετώντας 
το δείκτη του ποντικιού πάνω από την προβολή και µετακινώντας το βέλος 
που εµφανίζεται a στην επιθυµητή κατεύθυνση.

Λειτουργία Επεξήγηση

a

a
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·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKSKP „×ÐÝ−ł˚²=³ĆÞ¦š³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στο βήµα lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου), το κουµπί `çãéçëáåÖ=léíáçåë
(επιλογών σύνθεσης) επιτρέπουν την επαλήθευση δύο τοµών εικόνων από διαφορετικά 
σύνολα δεδοµένων που έχουν συντηχθεί. 

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
š×ÐÝ−ł¸²=³ĆÞ¦š³ž²

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
š×ÐÝ−ł˚²=³ĆÞ¦š³ž²

Βήµα Ενέργεια

 1
Κάντε κλικ στο κουµπί `çãéçëáåÖ=léíáçåë (επιλογών σύνθεσης) 
για να εµφανιστούν οι διαθέσιµες επιλογές [lÑÑ (Απενεργοποίηση), 
^éÉêíìêÉ (∆ιάφραγµα) ή _äÉåÇáåÖ (Ανάµειξη)].

 2

Εικόνα 70. Επιλογές σύνθεσης

Κάντε την απαιτούµενη επιλογή µε το δείκτη του ποντικιού. 

Λειτουργία Επεξήγηση

^éÉêíìêÉ 
(Ανάπτυγµα)

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη σύγκριση µιας καθορισµένης περιοχής 
της τοµής αναφοράς (που εµφανίζεται στην επάνω δεξιά προβολή) 
µε την τοµή στην τρέχουσα προβολή εικόνας.

Εικόνα 71. Αριστερά: τρέχον ανάπτυγµα (µπλε), 
δεξιά: προσαρµογή του αναπτύγµατος (κίτρινο)

• Για να συγκρίνετε την τοµή αναφοράς και την τρέχουσα τοµή, 
χρησιµοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να τοποθετήσετε το µπλε 
πλαίσιο που εµφανίζεται πάνω από την περιοχή προς επαλήθευση.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το δείκτη του ποντικιού για 
να αλλάξετε το µέγεθος του αναπτύγµατος, κάνοντας κλικ και 
σύροντας το άκρο του πλαισίου.
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_äÉåÇáåÖ 
(Συγχώνευση)

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη σύγκριση ολόκληρης της τοµής 
αναφοράς (εµφανίζεται µε πορτοκαλί χρώµα) µε ολόκληρη την 
τρέχουσα τοµή εικόνας (εµφανίζεται µε µπλε χρώµα). 

Εικόνα 72. Συγχώνευση

• Για να εµφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την τοµή 
αναφοράς, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την 
εικόνα, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και 
µετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα δεξιά.

• Για να εµφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
τρέχουσα τοµή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από 
την εικόνα, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού 
και µετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα αριστερά.

lÑÑ=
(Απενεργοποίηση)

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή lÑÑ (Απενεργοποίηση), οι επιλογές 
σύνθεσης απενεργοποιούνται.

Λειτουργία Επεξήγηση



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NMP

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKSKQ „×ˇÞˇð˚Þ½¹ğ³ž=O‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία Oa=oÉÅÉåíÉê (επανακέντρωσης 2∆) επιτρέπει τη µετακίνηση των επιπέδων 
ανακατασκευής σε ορισµένες προβολές εικόνων. 

„×ˇÞˇð˚Þ½¹ğ³ž

Εικόνα 73. Επανακέντρωση 2∆ (αριστερά: προσαρµογή της οριζόντιας εµφάνισης, 
δεξιά: προσαρµογή της κατακόρυφης εµφάνισης)

„×ˇÞˇð˚Þ½¹ğ³ž=
šÐðşÞğÞ Βήµα Ενέργεια

 1
Κάντε κλικ στο κουµπί Oa=oÉÅÉåíÉê (επανακέντρωσης 2∆) για να 
εµφανιστεί ένα κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο, που δηλώνεται 
από τις µπλε γραµµές στην εικόνα.

 2

• Κάντε κλικ µε το δείκτη του ποντικιού στο απαιτούµενο επίπεδο και 
σύρετε τη γραµµή µέχρι να πετύχετε κατάλληλη θέση. 

• Για να µετακινήσετε ταυτόχρονα τα οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα, 
κάντε κλικ στο σηµείο διασταύρωσης και των δύο γραµµών και σύρετε τις 
γραµµές µέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη θέση.

 3 Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουµπί Oa=oÉÅÉåíÉê (επανακέντρωσης 2∆), η 
λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.



NMQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

RKSKR Íšł˚¦¼Þ³žL³ý˝ð¹¼Þ³ž=šÐðşÞğÞ

Ó¹−Ł−Ý˚²=
ýšł˚¦¼Þ³ž²L
³ý˝ð¹¼Þ³ž²

Εικόνα 74. Επάνω αριστερά: πρότυπη µεγέθυνση, επάνω δεξιά: λεγέθυνση σε τµήµα, κάτω: σµίκρυνση

Íšł˚¦¼Þ³ž=ðˇÐ=
³ý˝ð¹¼Þ³ž

• Επίσης, είναι δυνατή η µεγέθυνση και η σµίκρυνση πατώντας το πλήκτρο `íêä στο 
πληκτρολόγιο και προσαρµόζοντας τον τροχό του ποντικιού.

• Ολες οι προβολές τοµών στην τρέχουσα καρτέλα σχεδιασµού προσαρµόζονται κατά 
τον ίδιο συντελεστή µεγέθυνσης/σµίκρυνσης. 

Αν κάνετε κλικ 
στο... Τότε...

wççã=få 
(Μεγέθυνση)

• Αν κάνετε κλικ στην επιλεγµένη προβολή εικόνας, 
πραγµατοποιείται µεγέθυνση στην επιλεγµένη εικόνα. 

• Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην περιοχή 
ενδιαφέροντος και, στη συνέχεια, κρατήσετε πατηµένο το 
αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε, θα ανοίξει ένα πλαίσιο 
επιλογής.

wççã=lìí 
(Σµίκρυνση)

Αν  κάνετε  κλικ  σε  µ ια  επ ιλεγµένη  προβολή  ε ικόνας ,  
πραγµατοποιείται σµίκρυνση ώστε να λάβετε µια επισκόπηση 
ολόκληρης της εικόνας. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NMR

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ó¹−Ł−Ý¸=×Ý¸¹−¼²=
−¦şÞž²

Εικόνα 75. Προβολή πλήρους οθόνης

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
×¹−Ł−Ý¸²=×Ý¸¹−¼²=
−¦şÞž²

Βήµα Ενέργεια

 1

• Κάντε κλικ στο κουµπί cìää= pÅêÉÉå (πλήρους οθόνης) για να 
µεγεθύνετε την τρέχουσα προβολή σε πλήρη οθόνη.

• Η σχετική περιοχή είναι πλέον καθαρά ορατή στη µεγεθυσµένη 
προβολή.

 2
Αν κάνετε ξανά κλικ στο κουµπί cìää=pÅêÉÉå (πλήρους προβολής), η 
λειτουργία θα απενεργοποιηθεί και θα αποκατασταθεί η αρχική διάταξη 
προβολής.



NMS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‡ˇ³Ðð¸=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

RKSKS Ì¹ÐŽşÞ½Ðˇ=ýš½ˇð˝Þž³ž=šÐðşÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²=

Η λειτουργία m~ååáåÖ (οριζόντιας µετακίνησης) επιτρέπει την επανακέντρωση της 
εστίασης ζουµ (ρύθµιση της θέσης της εµφανιζόµενης εικόνας στην προβολή). 

Ó¹−Ł−Ý˚²=
−¹ÐŽşÞ½Ðˇ²=
ýš½ˇð˝Þž³ž²

Εικόνα 76. Προβολές οριζόντιας µετακίνησης (αριστερά: προβολή επιπέδων επάνω 
δεξιά στην οθόνη, δεξιά: προβολή τοµής)

Ì¹ÐŽşÞ½Ðˇ=
ýš½ˇð˝Þž³ž=
šÐðşÞğÞ=

Βήµα Ενέργεια

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί m~ååáåÖ (οριζόντιας µετακίνησης) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία m~ååáåÖ (οριζόντιας µετακίνησης).

 2
• Με τη χρήση του δείκτη ποντικιού, σύρετε την τοµή στην απαιτούµενη 
θέση, στην επιλεγµένη προβολή.

• Οι άλλες προβολές ενηµερώνονται ανάλογα.

 3 Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουµπί m~ååáåÖ (οριζόντιας µετακίνησης), η 
λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Ολες οι προβολές εικόνας στην τρέχουσα καρτέλα σχεδιασµού ρυθµίζονται 
στην επιλεγµένη θέση. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NMT

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKT ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

RKTKN „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=³ĆÞ¦š½ž²=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž²=×¹−Ł−Ý¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία léíáçåë (επιλογών) ανοίγει ένα σύνολο σελίδων καρτελών που επιτρέπουν 
την προσαρµογή της τρισδιάστατης εµφάνισης και την αλλαγή του προσανατολισµού των 
εικόνων που εµφανίζονται στο τρέχον σύνολο δεδοµένων. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
½ğÞ=š×ÐÝ−łćÞ=
×¹−Ł−Ý¸²

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=³šÝ˝Šš²=
ðˇ¹½šÝćÞ

Εικόνα 77. ∆ιαθέσιµες σελίδες καρτελών (παράδειγµα: δηµιουργία αντικειµένου)

RKTKO ı¹¸³ž=½ž²=ðˇ¹½˚Ýˇ²=„×ÐÝ−ł˚²=O‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να ορίσετε γενικές επιλογές εµφάνισης για τις προβολές 
εικόνων.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
OJa=léíáçåë=
E„×ÐÝ−ł˚²=O‚F

Εικόνα 78. Καρτέλα 2-D Options (Επιλογές 2∆)

Ενέργεια

Κάντε κλικ στο κουµπί léíáçåë (επιλογών) για πρόσβαση στις καρτέλες 
επιλογών προβολής.



NMU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š² Λειτουργία Επεξήγηση

pÅ~äÉ=sáëáÄäÉ 
(Ορατή κλίµακα)

Αν επιλέξετε pÅ~äÉ=sáëáÄäÉ (Ορατή κλίµακα), ενεργοποιείται η 
κλίµακα (εµφανίζεται σε χιλιοστά) στα δεξιά των αξονικών, 
στεφανιαίων και οβελιαίων προβολών εικόνας.

Εικόνα 79. Ορατή κλίµακα

PJa=lÄàÉÅíë=áå=
päáÅÉ=sáÉïë=
(Αντικείµενα 3∆ 
σε προβολές 
τοµών)

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί την τρισδιάστατη εµφάνιση στις προβολές 
τοµών της καρτέλας lîÉêîáÉï (Επισκόπηση) των αντικειµένων που 
δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του βήµατος lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå
(∆ηµιουργία αντικειµένου). 

Εικόνα 80. Τρισδιάστατα αντικείµενα

Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιηµένη, τα αντικείµενα 
εµφανίζονται ως διαφανή δισδιάστατα αντικείµενα. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NMV

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

pÜçï=`çåíçìêë=
låäó=
(Εµφάνιση µόνο 
περιγραµµάτων)

Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση 
τµηµατοποιηµένων αντικειµένων µόνο ως περιγραµµάτων.

Εικόνα 81. Επάνω: πλήρης εµφάνιση αντικειµένου, κάτω: εµφάνιση περιγράµµατος

Επιλογές 
πλάτους 
περιγράµµατος 

Οι παρακάτω επιλογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό 
του πλάτους των περιγραµµάτων αντικειµένων:

• qÜáå=`çåíçìê (Λεπτό περίγραµµα).

• jÉÇáìã=`çåíçìê (Περίγραµµα µεσαίου πάχους).

• qÜáÅâ=`çåíçìê (Παχύ περίγραµµα).

aáëéä~ó=
fåíÉêéçä~íáçå 
(Προεµβολή 
εµφάνισης)

Οταν  είναι  ενεργοποιηµένη  αυτή  η  επιλογή ,  το  λογισµ ικό  
πραγµατοποιεί προεµβολή των εικονοστοιχείων των εικόνων 
σάρωσης, µε αποτέλεσµα βελτιωµένη εµφάνιση στις προβολές 
εικόνων.

Λειτουργία Επεξήγηση



NNM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

RKTKP ı¹¸³ž=½ž²=ðˇ¹½˚Ýˇ²=Ó¹−Ł−Ý¸=š×Ð×˚Š−¼=P‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία προς εµφάνιση στις τρισδιάστατες 
προβολές. 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=PJa=mä~åÉ=
sáÉï=EÓ¹−Ł−Ý¸=
š×Ð×˚Š−¼=P‚F

Εικόνα 82. Προβολή επιπέδου 3∆

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
š×ÐÝ−ł¸² Βήµα Ενέργεια

 1

Επιλέξτε τα στοιχεία προς εµφάνιση:

• ^ñá~ä=mä~åÉ (Αξονικό επίπεδο).

• `çêçå~ä=mä~åÉ (Στεφανιαίο επίπεδο).

• p~Öáíí~ä=mä~åÉ (Οβελιαίο επίπεδο).

• PJa= lÄàÉÅíë= áå= mä~åÉ= sáÉïë (Αντικείµενα 3∆ σε προβολές επιπέδου) 
(τµηµατοποιηµένα αντικείµενα, όπως το PTV ή το εγκεφαλικό στέλεχος).

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να εµφανιστούν τα επιλεγµένα επίπεδα και αντικείµενα, πρέπει να γίνει η 
επιλογή mä~åÉë (Επίπεδα) µε το κουµπί sáÉï=qóéÉë (τύπων προβολών) 
(βλ. σελίδα 98). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NNN

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKTKQ ı¹¸³ž=½ž²=ðˇ¹½˚Ýˇ²=Ì¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=P‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να ορίσετε τον ουδό για τη σειρά των ορατών µονάδων 
Hounsfield ή των τιµών κλίµακας γκρι που χρησιµοποιούνται για την εµφάνιση της οστικής 
δοµής και των ιστών στο σύνολο δεδοµένων. 

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από υπολογιστική τοµογραφία, η τιµή υπολογίζεται 
σε µονάδες Hounsfield. 

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από µαγνητική τοµογραφία, χρησιµοποιούνται τιµές 
κλίµακας γκρι. 

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων, 
χρησιµοποιούνται τιµές SU. 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=PJa=
qÜêÉëÜçäÇáåÖ=
EÌ¹Ð³ýş²=
−¼Š−Ć=P‚F

Εικόνα 83. Καρτέλα 3-D Thresholding (Ορισµός ουδού 3∆)

ÔĆ¦ýÐ³ž=½−¼=−¼Š−Ć

Βήµα Ενέργεια 

 1

Για να ρυθµίσετε τον ουδό για τρισδιάστατη εµφάνιση:

• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό στο ιστόγραµµα (κάτω δεξιά στην οθόνη) ή.

• Καταχωρήστε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο qÜêÉëÜçäÇ= xerz (Ουδός) 
κάτω από το ιστόγραµµα.

 2 Μπορείτε να εµφανίσετε την τρισδιάστατη προσοµοίωση που προκύπτει 
κάνοντας κλικ στην προβολή ενηµέρωσης, κάτω αριστερά στην οθόνη. 



NNO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

Ó¹ş³¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š² Κουµπί Επεξήγηση

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού aÉéíÜ=pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης εις βάθος) παρέχονται στη σελίδα 96.

Λεπτοµέρειες  σχετικά  µε  τη  χρήση  του  κουµπιού  Oa=oÉÅÉåíÉê
(επανακέντρωσης 2∆) παρέχονται στη σελίδα 103.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού m~ååáåÖ (οριζόντιας 
µετακίνησης) παρέχονται στη σελίδα 106.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού wççã=fåLlìí
(µεγέθυνσης/σµίκρυνσης) παρέχονται στη σελίδα 104.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού=sáÉï=qóéÉë (τύπων 
προβολών) παρέχονται στη σελίδα 98.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NNP

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKTKR ı¹¸³ž=½ž²=ðˇ¹½˚Ýˇ²=fl×−ð−×¸=P‚

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να ορίσετε το τµήµα της εικόνας προς εµφάνιση σε 
τρισδιάστατες προβολές. 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=PJa=
`äáééáåÖ=
Efl×−ð−×¸=P‚F

Εικόνα 84. Καρτέλα 3-D Clipping (Αποκοπή 3∆)

Ì¹Ð³ýş²=ýÐˇ²=
×š¹Ð−₣¸²=ˇ×−ð−×¸² Βήµα Ενέργεια 

 1
Κάντε κλικ στην επιλογή bå~ÄäÉ=`äáééáåÖ=o~åÖÉ (Ενεργοποίηση περιοχής 
αποκοπής) στο τµήµα PJa=`äáééáåÖ=^êÉ~ë (Περιοχές αποκοπής 3∆) για την 
εµφάνιση µπλε πλαισίων στις επάνω προβολές εικόνας. 

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί ^Çàìëí=`äáééáåÖ=o~åÖÉL`ìÄáÅ=`ìí (ρύθµισης 
περιοχής αποκοπής/κυβικής κοπής) στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

 3

Εικόνα 85. Προσαρµογή πλαισίου

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το µπλε πλαίσιο και 
προσαρµόστε το πλαίσιο ώστε να περιβάλει την περιοχή προς αφαίρεση.



NNQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

„ð½˚Ýš³ž=ð¼ŁÐð¸²=
ð−×¸²

Με αυτή την επιλογή, µπορείτε να αφαιρέσετε ένα τεταρτηµόριο της τρισδιάστατης 
προσοµοίωσης για την εµφάνιση µιας διατοµής. 

 4

Εικόνα 86. Προεπισκόπηση

Για να δηµιουργήσετε µια προεπισκόπηση της τρισδιάστατης προσοµοίωσης 
που προκύπτει, κάντε κλικ στην προβολή ενηµέρωσης, κάτω αριστερά στην 
οθόνη.

Βήµα Ενέργεια 

Βήµα Ενέργεια 

 1
Κάντε κλικ στην επιλογή bå~ÄäÉ=`ìÄáÅ=`ìí (Ενεργοποίηση κυβικής κοπής) 
στο τµήµα PJa=`äáééáåÖ=^êÉ~ë (Περιοχές αποκοπής 3∆) για την εµφάνιση 
µπλε πλαισίων στις επάνω προβολές εικόνας. 

 2
Κάντε κλικ στο κουµπί ^Çàìëí=`äáééáåÖ=o~åÖÉL`ìÄáÅ=`ìí
(ρύθµισης περιοχής αποκοπής/κυβικής κοπής) στα δεξιά του 
παραθύρου διαλόγου (αν δεν είναι ήδη ενεργό). 

 3

Επιλέξτε το τεταρτηµόριο για αφαίρεση από την τρισδιάστατη προσοµοίωση: 
• ^åíÉêáçê=oáÖÜí (Πρόσθιο δεξιά).
• ^åíÉêáçê=iÉÑí (Πρόσθιο αριστερά).
• mçëíÉêáçê=oáÖÜí (Οπίσθιο δεξιά).
• mçëíÉêáçê=iÉÑí (Οπίσθιο αριστερά).

 4

Εικόνα 87. Προσαρµογή γωνίας

Κάντε κλικ στο άκρο του µπλε τεταρτηµόριου σε αξονική ή στεφανιαία 
προβολή, και προσαρµόστε τις γωνίες για να ορίσετε την περιοχή που θα 
εξαιρεθεί από την τρισδιάστατη προβολή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NNR

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ó¹ş³¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

 5

Εικόνα 88. Τρισδιάστατη προσοµοίωση µε διατοµή

Για να δηµιουργήσετε µια προεπισκόπηση της τρισδιάστατης προσοµοίωσης 
που προκύπτει, κάντε κλικ στην προβολή ενηµέρωσης, κάτω αριστερά στην 
οθόνη.

Βήµα Ενέργεια 

Κουµπί Επεξήγηση

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού aÉéíÜ=pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης εις βάθος) παρέχονται στη σελίδα 96.

Λεπτοµέρειες  σχετικά  µε  τη  χρήση  του  κουµπιού  Oa=oÉÅÉåíÉê
(επανακέντρωσης 2∆) παρέχονται στη σελίδα 103.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού m~ååáåÖ (οριζόντιας 
µετακίνησης) παρέχονται στη σελίδα 106.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού wççã=fåLlìí
(µεγέθυνσης/σµίκρυνσης) παρέχονται στη σελίδα 104.



NNS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½ž=ŠÐˇýş¹¾ğ³ž=×¹−Ł−Ý¸²

==

RKTKS ı¹¸³ž=½ž²=ðˇ¹½˚Ýˇ²=Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=šý¾˙ÞÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, µπορείτε να επιλέξετε τον απαιτούµενο προσανατολισµό προβολής, 
ώστε να διασφαλίσετε ότι συµφωνεί µε το σχεδιασµένο προσανατολισµό του ασθενή στο 
τραπέζι θεραπείας.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=aáëéä~ó=
lêáÉåí~íáçå=
EÓ¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=
šý¾˙ÞÐ³ž²F

Εικόνα 89. Καρτέλα Display Orientation (Προσανατολισµός εµφάνισης)

„×ÐÝ−ł˚²=
×¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ý−Ć

Μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω επιλογές προσανατολισµού:

• cÉÉí=cáêëí=pìéáåÉ=EimeF (Πρώτα πόδια σε ύπτια θέση).
• eÉ~Ç=cáêëí=pìéáåÉ=EomcF (Πρώτα κεφαλή σε ύπτια θέση).
• cÉÉí=cáêëí=mêçåÉ=Eo^eF (Πρώτα πόδια σε πρηνή θέση).
• eÉ~Ç=cáêëí=mêçåÉ=Ei^cF (Πρώτα κεφαλή σε πρηνή θέση).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NNT

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKU ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

RKUKN ı¹¸³ž=Łˇ³Ðð−Ć=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Οι ρυθµίσεις του παραθύρου απεικόνισης χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της 
κατανοµής επιπέδου της κλίµακας γκρι στις εµφανιζόµενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή 
η αντίθεση των δοµών να βελτιωθεί. 

• Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του παραθύρου απεικόνισης σε αξονική, 
οβελιαία και στεφανιαία προβολή.

„ý¾˙ÞÐ³ž=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Εικόνα 90. Εµφάνιση παραθύρου απεικόνισης

Ó¹−Ł−Ý¸=½ğÞ=
½¹˚₣−Þ½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Βήµα Ενέργεια 

 1

 

Κάντε κλικ στο κουµπί του táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης) 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2
Κάντε κλικ στη σχετική προβολή και κρατήστε πατηµένο 
το αριστερό κουµπί του ποντικιού για να εµφανιστεί ένα 
ιστόγραµµα που περιέχει τις τρέχουσες ρυθµίσεις.

 3 Το ιστόγραµµα εξαφανίζεται από την προβολή µόλις αφήσετε το αριστερό 
κουµπί του ποντικιού. 

 4 Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουµπί του táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης), 
η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.



NNU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

==

Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Βήµα Ενέργεια 

 1

 

Κάντε κλικ στο κουµπί του táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης) 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2

Για να προσαρµόσετε το επίπεδο της κλίµακας γκρι (κέντρο του επιλεγµένου 
πλάτους παραθύρου απεικόνισης), κάντε κλικ στην προβολή και:

• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω για να αυξήσετε το επίπεδο.

• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω για να µειώσετε το επίπεδο.

 3

Για να προσαρµόσετε το πλάτος παραθύρου σε Hounsfield ή τιµή κλίµακας 
γκρι, κάντε κλικ στην εικόνα και:

• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα δεξιά για να αυξήσετε το πλάτος.

• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα αριστερά για να µειώσετε το 
πλάτος.

 4 Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουµπί του táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης), 
η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NNV

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKUKO ı¹¸³ž=³ĆÞ¦š½−¼=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία του táåÇçïáåÖ=aá~äçÖ (παραθύρου απεικόνισης) παρέχει σύνθετες επιλογές 
για την προσαρµογή της τιµής κλίµακας γκρι, της µονάδας Hounsfield ή της κατανοµής SUV 
για να διευκολυνθεί ο εντοπισµός της οστικής δοµής ή των σηµείων δεικτών από µαλακό 
ιστό στις εικόνες σάρωσης. 

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από υπολογιστική τοµογραφία, η τιµή υπολογίζεται 
σε µονάδες Hounsfield. 

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από µαγνητική τοµογραφία, χρησιµοποιούνται τιµές 
κλίµακας γκρι.

• Αν εργάζεστε µε σύνολο εικόνων από τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων, 
χρησιµοποιούνται τιµές SU. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
½−¼=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Εικόνα 91. Παράθυρο απεικόνισης

Ενέργεια

Κάντε κλικ στο κουµπί του táåÇçïáåÖ=aá~äçÖ (παραθύρου απεικόνισης) για 
να ανοίξει το táåÇçïáåÖ (παράθυρο) απεικόνισης. 

a s

d

f

h

g

j

k



NOM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

==

Óš¹Ð−₣˚²=³½−=
×ˇ¹˙¦¼¹−=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Ó¹−ðˇ¦−¹Ð³ý˚Þš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Αρ. Λειτουργία Επεξήγηση

a `ìêêÉåí=(Τρέχον) Εµφανίζει την αρχική τοµή από το τρέχον σύνολο εικόνων.

s
mêÉîáÉï 
(Προεπισκόπηση)

Εµφανίζει µια προεπισκόπηση της τροποποιηµένης τοµής 
σύµφωνα µε τις προσαρµογές σας.

d

mêÉÇÉÑáåÉÇ=
táåÇçïáåÖ=pÉííáåÖë 
(Προκαθορισµένες 
ρυθµίσεις του 
παραθύρου 
απεικόνισης)

Εδώ, µπορείτε να επιλέξετε τις προκαθορισµένες τιµές 
παραθύρου απεικόνισης.

f
Πλαίσιο ελέγχου 
fåîÉêëÉ 
(Ανάστροφος)

Επιτρέπει την αναστροφή της εµφάνισης χρωµάτων, 
αναστρέφοντας την προεπιλεγµένη ρύθµιση, ώστε π.χ. ο 
αέρας να εµφανίζεται µε λευκό και το οστό µε µαύρο.

g
Ρυθµίσεις iÉîÉä=er 
 (HU πλάτους) Επιτρέπει τη ρύθµιση του επιπέδου τιµής κλίµακας γκρι.

h
Ρυθµίσεις táÇíÜ=er 
 (HU πλάτους) Επιτρέπει τη ρύθµιση του πλάτους τιµής κλίµακας γκρι.

j Ιστόγραµµα
Παρέχει µια γραφική αναπαράσταση της κατανοµής 
µονάδων Hounsfield/τιµής κλίµακας γκρι στα δεδοµένα 
εικόνας.

k

Πλαίσιο ελέγχου 
wççã 
(Μεγέθυνση/
σµίκρυνση)

Περιορίζει τη γραφική αναπαράσταση της κατανοµής 
µονάδων Hounsfield/τιµής κλίµακας γκρι σε συγκεκριµένη 
περιοχή.

Επιλογή Επεξήγηση

_çåÉ (Οστό)

Θα εφαρµοστούν ρυθµίσεις παραθύρου απεικόνισης συγκεκριµένα 
για την οστική δοµή, ώστε ο µαλακός ιστός να απαλειφθεί και το 
οστό να εµφανίζεται πιο καθαρά (µόνο για σύνολα εικόνων από 
υπολογιστική τοµογραφία).

`ìêêÉåí=
táåÇçïáåÖ=
(Τρέχον 
παράθυρο 
απεικόνισης) 

Οι ρυθµίσεις για το παράθυρο απεικόνισης επαναφέρονται στις 
ρυθµίσεις που είχαν οριστεί ήδη όταν ανοίξατε για πρώτη φορά αυτό 
το παράθυρο διαλόγου.

cìää=o~åÖÉ=
(Πλήρης 
περιοχή)

Η πλήρης περιοχή τιµών κλίµακας γκρι/µονάδων Hounsfield που 
λαµβάνεται από το σαρωτή, θα εφαρµοστεί στο σύνολο εικόνων.

o~ÇáçäçÖó=
aÉÑáåÉÇ=
(Ορισµός µε 
ακτινολογία) 

Εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που είχαν οριστεί κατά την αρχική λήψη 
της εικόνας. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NON

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Óš¹Ð−₣¸=
šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²=
³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²=

Αυτή η επιλογή επιτρέπει να καθοριστεί µια συγκεκριµένη περιοχή στο σύνολο εικόνων και 
να εφαρµοστούν οι τιµές κλίµακας γκρι ή οι µονάδες Hounsfield από αυτή την περιοχή σε 
όλο το σύνολο δεδοµένων. 

Βήµα Ενέργεια 

 1

 

Κάντε κλικ στο κουµπί της táåÇçïáåÖ=oÉÖáçå=çÑ=fåíÉêÉëí
(περιοχής ενδιαφέροντος στο παράθυρο απεικόνισης) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2

Στην προβολή mêÉîáÉï=(Προεπισκόπηση), χρησιµοποιήστε το δείκτη του 
ποντικιού για να σύρετε ένα πλαίσιο γύρω από την περιοχή από την οποία 
θέλετε να επιλέξετε τις ρυθµίσεις táåÇçïáåÖ (Παράθυρο απεικόνισης).

Εικόνα 92. Προβολή προεπισκόπησης

Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην περιοχή mêÉîáÉï
(Προεπισκόπηση), στην απαιτούµενη τοποθεσία στην εικόνα. 

 3

Αφήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού για να δείτε τα υπολογισµένα 
αποτελέσµατα προεπισκόπησης.

Εικόνα 93. Αποτελέσµατα προεπισκόπησης

 4 Κάντε κλικ στο κουµπί lh=για να εφαρµόσετε τις τιµές κλίµακας γκρι από 
την επιλεγµένη περιοχή σε ολόκληρο το σύνολο εικόνων.



NOO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

==

Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=
½−¼=š×Ð×˚Š−¼=
ðˇÐ=×Ý˙½−¼²=
ðÝ˝ýˇðˇ²=łð¹Ð

Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=
×Ý˙½−¼²=½ž²=
ðˇ½ˇÞ−ý¸²=½Ðý¸²=
ðÝ˝ýˇðˇ²=łð¹Ð

Εικόνα 96. Προσαρµογή πλάτους της κατανοµής τιµής κλίµακας γκρι

• Καταχωρήστε τις απαιτούµενες τιµές oáÖÜí=er (HU δεξιά) και iÉÑí=er (HU αριστερά) 
απευθείας στα παρεχόµενα πεδία, ή

• Χρησιµοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρµόσετε τα ρυθµιστικά για τις τιµές 
αριστερά s ή/και δεξιά d µέχρι να εµφανιστούν οι απαιτούµενες τιµές στα 
αντίστοιχα πεδία.

Βήµα Ενέργεια

 1

Για να προσαρµόσετε το κέντρο του παραθύρου απεικόνισης:

Εικόνα 94. HU επιπέδου

• Καταχωρήστε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο iÉîÉä=er (HU επιπέδου), ή

• Προσαρµόστε το αντίστοιχο ρυθµιστικό µέχρι να εµφανιστεί η 
απαιτούµενη τιµή. 

 2

Για να προσαρµόσετε το πλάτος του παραθύρου απεικόνισης:

Εικόνα 95. HU πλάτους

• Καταχωρήστε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο táÇíÜ=er (HU πλάτους), ή

• Προσαρµόστε το αντίστοιχο ρυθµιστικό µέχρι να εµφανιστεί η 
απαιτούµενη τιµή. 

Για να περιορίσετε τη γραφική αναπαράσταση της κατανοµής µονάδων 
Hounsfield/τιµών κλίµακας γκρι σε µια συγκεκριµένη περιοχή ώστε το 
παράθυρο απεικόνισης να οριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια, ενεργοποιήστε το 
πλαίσιο ελέγχου wççã (Μεγέθυνση/σµίκρυνση) a.

s
d

a



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NOP

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ó¹ş³¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š² Κουµπί Επεξήγηση

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού aÉéíÜ=pÅêçääáåÖ
(µετακίνησης εις βάθος) παρέχονται στη σελίδα 96.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση στις µεµονωµένες τοµές σε 
αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 95.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού m~ååáåÖ (οριζόντιας 
µετακίνησης) παρέχονται στη σελίδα 106.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του κουµπιού wççã=fåLlìí
(µεγέθυνσης/σµίκρυνσης) παρέχονται στη σελίδα 104.

Το κουµπί táåÇçïáåÖ (παραθύρου απεικόνισης) επιτρέπει τη ρύθµιση της 
κατανοµής επιπέδου γκρι στις εµφανιζόµενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή η 
αντίθεση των δοµών να βελτιωθεί. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 117.

Το κουµπί pÅêÉÉåëÜçí (στιγµιότυπου) επιτρέπει τη λήψη τριών στιγµιότυπων 
των εµφανιζόµενων προβολών και παραθύρων διαλόγου. Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 131.



NOQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

==

RKV ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

RKVKN Í˚½¹ž³ž=ý−Þ˙ŠğÞ=eçìåëÑáÉäÇL½Ðý¸²=ðÝ˝ýˇðˇ²=łð¹Ð

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι λειτουργίες jÉ~ëìêÉ=eçìåëÑáÉäÇ=råáíë (µέτρησης µονάδων Hounsfield) και jÉ~ëìêÉ=
s~äìÉë (µέτρησης τιµών) επιτρέπει τη µέτρηση των µονάδων Hounsfield ή των τιµών 
κλίµακας γκρι σε οποιοδήποτε σηµείο σε µια τοµή εικόνας.

Í−Þ˙Šš²=ý˚½¹ž³ž²

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ý˚½¹ž³ž²

Εικόνα 97. Παραδείγµατα µέτρησης (αριστερά: λονάδες Hounsfield, δεξιά: τιµή κλίµακας γκρι)

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=eçìåëÑáÉäÇ=råáíë (µέτρησης µονάδων Hounsfield) 
εµφανίζεται σε περίπτωση συνόλων εικόνων που λαµβάνονται µε µαγνητική 
τοµογραφία.

Το κουµπί jÉ~ëìêÉ=s~äìÉë (µέτρησης τιµών) εµφανίζεται σε περίπτωση 
άλλων συνόλων εικόνων. Οι τιµές µπορούν να µετρηθούν σε κλίµακα γκρι 
(για παράδειγµα, οι εικόνες από µαγνητική τοµογραφία) ή σε τιµές πρότυπης 
πρόσληψης (SUV), για ορισµένες σαρώσεις PET. Είναι δυνατές και άλλες 
τιµές, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη µέθοδο απεικόνισης. 

Μέθοδος Επεξήγηση

Μονάδες  
Hounsfield

• Με τη διαγνωστική απεικόνιση υπολογιστικής τοµογραφίας, οι 
πληροφορίες πυκνότητας αξιολογούνται σε διεθνείς µονάδες 
Hounsfield (HU) σε κλίµακα -1024 έως 3071, όπου το 0 είναι η 
τιµή για νερό (1,0 g/cm³) και -1000 είναι η τιµή για αέρα. 

• Με τη νευρολογική απεικόνιση υπολογιστικής τοµογραφίας, 
χρησιµοποιείται συνήθως ένα επίπεδο 40 HU και ένα πλάτος 
100 HU για ενίσχυση της αντίθεσης του εγκεφαλικού ιστού.

Τιµές κλίµακας 
γκρι

Οι τιµές κλίµακας γκρι εµφανίζουν περιοχές από 0 (µαύρο) έως 255 
(λευκό).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NOR

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

ı¹¸³ž=½ğÞ=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=
ý˚½¹ž³ž²

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της εµφανιζόµενης 
µέτρησης σε µονάδες Hounsfield. 

Καθώς οι τιµές πρότυπης πρόσληψης (SUV) µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε 
το  χρησιµοποιούµενο σαρωτή  PET, πρέπει  να  συγκρίνετε  πάντα τις  
εµφανιζόµενες τιµές µε τη SUV που έχει ληφθεί απευθείας στο σαρωτή πριν από 
τη χρήση.

Το ámä~å=oq=açëÉ µπορεί να εµφανίσει µόνο πληροφορίες για τιµή κλίµακας γκρι/µονάδα 
Hounsfield/SUV ανά εικονοστοιχείο, όπως υπολογίζεται και εξάγεται από το σαρωτή. 
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν ερµηνεύετε αυτές τις πληροφορίες. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα CT κωνικής 
δέσµης ή τα δεδοµένα περιστροφικής αγγειογραφίας, δεν περιλαµβάνουν πραγµατικές 
τιµές HU.

Βήµα Ενέργεια 

 1
Κάντε κλικ στο σχετικό κουµπί (jÉ~ëìêÉ=eçìåëÑáÉäÇ=
råáíë (µέτρηση µονάδων Hounsfield) ή jÉ~ëìêÉ=s~äìÉë
(µέτρηση τιµών)).

 2

• Κάντε κλικ µε το δείκτη του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της τοµής για 
να εµφανιστεί η τιµή Hounsfield ή η τιµή της κλίµακας γκρι στο επιλεγµένο 
σηµείο.

• Για να ενηµερώσετε την τιµή δυναµικά, κρατήστε πατηµένο το αριστερό 
κουµπί του ποντικιού και µετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού στην 
εικόνα.

 3 Κάντε κλικ στο σχετικό κουµπί ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
και να καταργήσετε την επιλεγµένη τιµή από την προβολή εικόνας.



NOS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

==

ÒĆ³½žýˇ=
³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ

Ανάλογα µε το αν εργάζεστε µε εντοπισµένες ή µη εντοπισµένες εικόνες, χρησιµοποιείται 
ξεχωριστό σύστηµα συντεταγµένων ασθενή για την εµφάνιση µετρήσεων.

Εικόνα 98. Σύστηµα συντεταγµένων BrainLAB: σύνολα µη εντοπισµένων εικόνων

• Μη εντοπισµένες εικόνες: για λόγους συνέπειας, το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί το 
ίδιο σύστηµα συντεταγµένων ασθενή όπως και το bñ~Åqê~Å (βλ. “Συστήµατα 
συντεταγµένων” στη σελίδα 51). Εναλλακτικά, είναι δυνατός επίσης ο καθορισµός ενός 
σηµείου αναφοράς στο βήµα pìêÑ~ÅÉ= pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας), 
ώστε να χρησιµοποιηθεί για να οριστεί το σηµείο προέλευσης του συστήµατος 
συντεταγµένων.

• Εντοπισµένες εικόνες: το σύστηµα συντεταγµένων βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς 
που παρέχεται από το στερεοτακτικό εντοπιστή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NOT

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKVKO Í˚½¹ž³ž=ˇ×−³½˙³šğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία jÉ~ëìêÉ=aáëí~åÅÉë (µέτρησης αποστάσεων) επιτρέπει τη µέτρηση της 
απόστασης µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων στην εικόνα.

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ˇ×−³½˙³šğÞ

Εικόνα 99. Εµφάνιση αποστάσεων

Í˚½¹ž³ž=
ˇ×−³½˙³šğÞ

Θεραπεία χωρίς εντόπιση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο αν η κλίµακα 
έχει επαληθευτεί.

Βήµα Ενέργεια 

 1
 

Κάντε  κλικ  στο  κουµπί  jÉ~ëìêÉ=aáëí~åÅÉë  (µέτρησης  
αποστάσεων) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2
• Κάντε κλικ µε το δείκτη του ποντικιού σε δύο σηµεία της εικόνας. 

• Υπολογίζεται και εµφανίζεται η απόσταση σε χιλιοστά µεταξύ των 
επιλεγµένων σηµείων.

 3 Αν χρειαστεί, µπορείτε να αλλάξετε τη θέση του σηµείου κάνοντας κλικ µε 
το ποντίκι και σύροντας το επιλεγµένο σηµείο στην απαιτούµενη θέση.

 4
Κάντε κλικ στο κουµπί jÉ~ëìêÉ=aáëí~åÅÉë (µέτρησης αποστάσεων) ξανά 
για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να καταργήσετε τη µέτρηση 
απόστασης από την προβολή εικόνας.



NOU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

==

ÒĆ³½žýˇ=
³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ

Ανάλογα µε το αν εργάζεστε µε εντοπισµένες ή µη εντοπισµένες εικόνες, χρησιµοποιείται 
ξεχωριστό σύστηµα συντεταγµένων ασθενή για την εµφάνιση µετρήσεων.

Εικόνα 100. Σύστηµα συντεταγµένων BrainLAB: σύνολα µη εντοπισµένων εικόνων

• Μη εντοπισµένες εικόνες: για λόγους συνέπειας, το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί το 
ίδιο σύστηµα συντεταγµένων ασθενή όπως και το bñ~Åqê~Å (βλ. “Συστήµατα 
συντεταγµένων” στη σελίδα 51). Εναλλακτικά, είναι δυνατός επίσης ο καθορισµός ενός 
σηµείου αναφοράς στο βήµα pìêÑ~ÅÉ= pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας), 
ώστε να χρησιµοποιηθεί για να οριστεί το σηµείο προέλευσης του συστήµατος 
συντεταγµένων.

• Εντοπισµένες εικόνες: το σύστηµα συντεταγµένων βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς 
που παρέχεται από το στερεοτακτικό εντοπιστή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NOV

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKVKP Í˚½¹ž³ž=łğÞ˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία jÉ~ëìêÉ=̂ åÖäÉë (µέτρησης γωνιών) επιτρέπει τη µέτρηση της γωνίας µεταξύ 
οποιωνδήποτε τριών σηµείων στην εικόνα.

„ý¾˙ÞÐ³ž=łğÞ˝ˇ²

Εικόνα 101. Εµφάνιση γωνίας

Í˚½¹ž³ž=łğÞÐćÞ

Βήµα Ενέργεια 

 1

 

Κάντε κλικ στο κουµπί jÉ~ëìêÉ=^åÖäÉë (µέτρησης γωνιών) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2
• Κάντε κλικ µε το δείκτη του ποντικιού σε τρία σηµεία της εικόνας. 

• Υπολογίζεται και εµφανίζεται η γωνία µεταξύ των επιλεγµένων σηµείων. 

 3 Αν χρειαστεί, µπορείτε να αλλάξετε τη θέση του σηµείου κάνοντας κλικ µε 
το ποντίκι και σύροντας το επιλεγµένο σηµείο στην απαιτούµενη θέση.

 4
Κάντε κλικ στο κουµπί jÉ~ëìêÉ=^åÖäÉë (µέτρησης γωνιών) ξανά για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και καταργήσετε τη µέτρηση γωνίας από 
την προβολή εικόνας.



NPM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

==

ÒĆ³½žýˇ=
³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ

Ανάλογα µε το αν εργάζεστε µε εντοπισµένες ή µη εντοπισµένες εικόνες, χρησιµοποιείται 
ξεχωριστό σύστηµα συντεταγµένων ασθενή για την εµφάνιση µετρήσεων.

Εικόνα 102. Σύστηµα συντεταγµένων BrainLAB: σύνολα µη εντοπισµένων εικόνων

• Μη εντοπισµένες εικόνες: για λόγους συνέπειας, το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί το 
ίδιο σύστηµα συντεταγµένων ασθενή όπως και το bñ~Åqê~Å (βλ. “Συστήµατα 
συντεταγµένων” στη σελίδα 51). Εναλλακτικά, είναι δυνατός επίσης ο καθορισµός ενός 
σηµείου αναφοράς στο βήµα pìêÑ~ÅÉ= pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας), 
ώστε να χρησιµοποιηθεί για να οριστεί το σηµείο προέλευσης του συστήµατος 
συντεταγµένων.

• Εντοπισµένες εικόνες: το σύστηµα συντεταγµένων βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς 
που παρέχεται από το στερεοτακτικό εντοπιστή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NPN

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

RKVKQ Ò½ÐłýÐş½¼×ˇ

Ò½ÐłýÐş½¼×ˇ=

fl×−¦žðš¼ý˚Þ−=
³½ÐłýÐş½¼×−

Το λογισµικό εµφανίζει ένα µήνυµα που επιβεβαιώνει ότι το στιγµιότυπο αποθηκεύθηκε 
και υποδεικνύει τη διαδροµή στη θέση αποθήκευσης. Η προεπιλεγµένη διαδροµή στη θέση 
αποθήκευσης είναι C:\BrainLAB\Screenshots.

Εικόνα 103. Αποθηκευµένο στιγµιότυπο

fl×ş¹¹ž½−=ˇ³¦šÞ¸ Το όνοµα του ασθενή εµφανίζεται σε κάθε στιγµιότυπο. Για να διαφυλαχθεί το απόρρητο του 
ασθενή, διασφαλίστε ότι η πρόσβαση σε όλα τα στιγµιότυπα περιορίζεται και επιτρέπεται 
µόνο στο σχετικό ιατρικό προσωπικό.

Ενέργεια

Κάντε κλικ στο κουµπί pÅêÉÉåëÜçí (στιγµιότυπων) για την αποτύπωση 
στιγµιότυπου της τρέχουσας οθόνης. 



NPO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

fl×−¦¸ðš¼³ž=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

RKNM fl×−¦¸ðš¼³ž=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

RKNMKN fl×−¦¸ðš¼³ž=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το πλάνο θεραπείας θα πρέπει να αποθηκεύεται τακτικά κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού 
θεραπείας. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž

Βήµα Ενέργεια 

 1

 

Κάντε κλικ στο κουµπί p~îÉ=qêÉ~íãÉåí=mä~å (αποθήκευσης 
πλάνου θεραπείας) από τη γραµµή εργαλείων για να ενεργοποιήσετε 
τη διαδικασία αποθήκευσης. 

 2

Εικόνα 104. Αποθήκευση του πλάνου θεραπείας

• Στο παράθυρο διαλόγου p~îÉ= ^ëKKK (Αποθήκευση ως) που εµφανίζεται, 
καταχωρήστε το κατάλληλο όνοµα και την περιγραφή του πλάνου στα 
παρεχόµενα πεδία και καθορίστε το όνοµα του υπεύθυνου σχεδιασµού 
θεραπείας στην περιοχή `Ü~åÖÉÇ=Äó (Αλλαγή από).

• Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πλάνα θεραπείας µε το κουµπί aÉäÉíÉ
(∆ιαγραφή). 

 3 Κάντε κλικ στην επιλογή p~îÉ (Αποθήκευση) για να συνεχίσετε. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NPP

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²

Εικόνα 105. Γραµµή προόδου

Μόλις ενεργοποιηθεί η ενέργεια αποθήκευσης, η κατάσταση αποθήκευσης δηλώνεται από 
τη γραµµή προόδου. 

Ê˚³ž=ˇ×−¦¸ðš¼³ž² Το πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται σε έναν προδιαµορφωµένο φάκελο (βλ. “∆ηµιουργία 
νέου αρχείου” στη σελίδα 47). 

„łð¹Ð³ž=×Ý˙Þ−¼

Εικόνα 106. Επιβεβαίωση έγκρισης πλάνου

Αν αποθηκεύσατε το πλάνο θεραπείας µετά από την έγκριση του πλάνου (βλ. “Εγκριση από 
ιατρό” στη σελίδα 371 και “Εγκριση από φυσικό” στη σελίδα 375), εµφανίζεται το παραπάνω 
µήνυµα επιβεβαίωσης. Αυτό το µήνυµα σάς πληροφορεί επίσης ότι αν ανοίξετε µια εργασία 
σχεδιασµού που δεν είναι η εργασία mÜóëáÅá~å∞ë=oÉîáÉï (Αναθεώρηση από ιατρό) ή 
mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό) στο τρέχον πλάνο, η έγκριση αναιρείται. 



NPQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þ−Š−²=ˇ×ş=½−=ámä~å=oq=açëÉ

==

RKNN „þ−Š−²=ˇ×ş=½−=ámä~å=oq=açëÉ

RKNNKN ËÝš˝³Ðý−=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να κλείσετε το λογισµικό ανά πάσα στιγµή από το εικονίδιο τερµατισµού ή από 
το ámä~å=k~îáÖ~íçê.

„þ−Š−²=ýš=½−=
šÐð−Þ˝ŠÐ−=
½š¹ýˇ½Ð³ý−Ć

„þ−Š−²=ýš=½−=ámä~å=
k~îáÖ~íçê

Ενέργεια

Κάντε κλικ στο εικονίδιο τερµατισµού πάνω από την περιοχή k~îáÖ~íçê
(Πλοήγηση), επάνω δεξιά στην οθόνη.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην επιλογή dç=íçKKK (Μετάβαση) από την περιοχή k~îáÖ~íçê
(Πλοήγηση), επάνω δεξιά στην οθόνη (βλ. σελίδα 62).

 2

Εικόνα 107. iPlan Navigator

Στο ámä~å=k~îáÖ~íçê που εµφανίζεται, επιλέξτε bñáí (Εξοδος) και κάντε κλικ 
στο κουµπί lh.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NPR

·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

=

Ó¹ş³¦š½ˇ=
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=
Ł¸ýˇ½ˇ

Αν τροποποιήσατε το πλάνο θεραπείας, µπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές κάνοντας 
κλικ στο vÉë (Ναι) από το µήνυµα που εµφανίζεται.

Εικόνα 108. Μήνυµα για αποθήκευση

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί kç (Οχι), η εφαρµογή τερµατίζεται χωρίς αποθήκευση των 
αλλαγών σας.



NPS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þ−Š−²=ˇ×ş=½−=ámä~å=oq=açëÉ

==



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NPT

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

S Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

SKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

SKNKN ·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για τον υπολογισµό δόσης µε το ámä~å=oq=açëÉ απαιτείται ο ορισµός κατάλληλης εξοµοίωσης 
ιστών που αποτελείται από τα εξής:

• Ορθογώνιο σύνολο εικόνων που προέρχεται από ένα σύνολο αναφοράς (βλ. “Επιλογή 
ενός συνόλου αναφοράς” στη σελίδα 154).

• Εξωτερικό περίγραµµα (βλ. “Πληροφορίες περιγράµµατος” στη σελίδα 165).
• Επιφάνεια τραπεζιού (προαιρετικά, βλ. “Επιλογή Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού” στη 
σελίδα 150).

• Προαιρετικά αντικείµενα (π.χ. Bolus) µε µια καθορισµένη τιµή HU (βλ. “Τρισδιάστατα 
αντικείµενα” στη σελίδα 170).

ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 109. Οθόνη τµηµατοποίησης επιφάνειας

Ολοι οι επακόλουθοι υπολογισµοί δόσης βασίζονται στην εξοµοίωση ιστών 
που προκύπτει.



NPU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

==

SKNKO „×Ð³ðş×ž³ž=½ğÞ=ŠÐˇ¦˚³ÐýğÞ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

ÒšÝ˝Šš²=ðˇ¹½šÝćÞ

·¹ˇýý¸=š¹łˇÝš˝ğÞ Στα δεξιά της περιοχής σχεδιασµού, παρέχεται µια γραµµή εργαλείων µε διάφορες 
λειτουργίες. Επίσης διατίθενται πρόσθετα κουµπιά λειτουργίας στις προβολές εικόνων που 
εµφανίζονται στην περιοχή σχεδιασµού. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. “Επισκόπηση 
λειτουργιών” στη σελίδα 54.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Η καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) στην περιοχή λειτουργιών παρέχει διάφορες 
λειτουργίες προσαρµογής της εξοµοίωσης ιστών.

Σελίδα καρτέλας Επεξήγηση

Εµφανίζει µια σειρά τοµών, για καλύτερη επισκόπηση 
της διεργασίας τµηµατοποίησης επιφάνειας.

Εµφανίζει  µ ια  τρισδιάστατη  προσοµοίωση  των  
δεδοµένων  σάρωσης ,  καθώς  επίσης  προβολές  
ανακατασκευής. 

Λειτουργία Επεξήγηση

Επιτρέπει την επιλογή ενός συνόλου δεδοµένων 
αναφοράς για τη δόση και τον υπολογισµό ΨΑΑ για 
επακόλουθη  ευθυγράµµ ιση  του  ασθενή  
(βλ. σελίδα 153).

Επιτρέπει τον ορισµό ενός σηµείου αναφοράς σε µη 
εντοπισµένα δεδοµένα ασθενή (βλ. σελίδα 141). 

Επιτρέπει  τον  ορισµό  πινάκων  µετατροπής  για  
µετατροπή από Hounsfield σε πυκνότητα ηλεκτρονίων, 
καθώς επίσης τον ορισµό άλλων βασικών παραµέτρων 
θεραπείας (βλ. σελίδα 164).

• Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν τη µη αυτόµατη 
προσαρµογή των πληροφοριών περιγράµµατος που 
λαµβάνονται υπόψη από το λογισµικό κατά το 
δοσολογικό υπολογισµό (βλ. σελίδα 165).

• Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες στην 
καρτέλα lîÉêîáÉï (Επισκόπηση).

Το  κουµπί  oÉãçîÉ= Pa= oÉÖáçå  (Κατάργηση  
τρισδιάστατης περιοχής) επιτρέπει τη  διαγραφή 
τρ ισδ ιάστατων  αντ ικε ιµένων  από  το  σύνολο  
δεδοµένων (βλ. σελίδα 174).

Το κουµπί pãççíÜ=lìíÉê=`çåíçìê (Εξοµάλυνση 
εξωτερικού περιγράµµατος) επιτρέπει την επιπέδωση 
της επιφάνειας των σχεδιασµένων τρισδιάστατων 
αντικειµένων για διευκόλυνση της διόρθωσης δόσης 
(βλ. σελίδα 167). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NPV

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

Ëˇ¹½˚Ýˇ=^êíáÑáÅá~ä=
EÚš₣Þž½şF

Η καρτέλα ^êíáÑáÅá~ä (Τεχνητό) στην περιοχή λειτουργιών προσφέρει πρόσθετες 
λειτουργίες για µη ιστικά στοιχεία, όπως ιατρικά εµφυτεύµατα και υλικό bolus.

Το  κουµπί  réÇ~íÉ=qáëëìÉ (Ενηµέρωση  ιστού) 
επ ι τρέπε ι  την  εµφάν ιση  των  αλλαγών  που  
πραγµατοποιήσατε στα περιγράµµατα ιστών και στην 
εξοµοίωση ιστών (βλ. σελίδα 168). 

Για να συγκρίνετε την αρχική τοµή που έχει ληφθεί µε 
υπολογιστική τοµογραφία ως προς την τροποποιηµένη 
ανακατασκευή  (εξοµοίωση ιστών), µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το ρυθµιστικό lêáÖáå~ä/qáëëìÉ
(Αρχικό/Ιστός) για εναλλαγή της προβολής µεταξύ των 
επιλογών εµφάνισης (βλ. σελίδα 169).

Με τη χρήση αυτού του πλαισίου ελέγχου, µπορείτε να 
αποφασίσετε αν η δόση θα πρέπει να σχεδιαστεί 
χρησιµοποιώντας  τις  πληροφορίες  πυκνότητας  
ηλεκτρονίων που παρέχονται από τα δεδοµένα εικόνας 
(βλ. σελίδα 169).

Λειτουργία Επεξήγηση

Λειτουργία Επεξήγηση

Οταν χορηγείται ακτινοθεραπεία σε ένα PTV που 
βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια δέρµατος, αυτή η 
λειτουργία επιτρέπει τον ορισµό ενός συγκεκριµένου 
αντικειµένου  που  θα  αντιπροσωπεύει  το  bolus 
ισοδύναµου ιστού που τοποθετείται πάνω από το δέρµα 
σε αυτές τις περιπτώσεις (βλ. σελίδα 170). 

Χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες HU, µπορείτε να 
ορίσετε µια συγκεκριµένη τιµή HU για εφαρµογή σε 
ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, όπως για παράδειγµα 
ένα ιατρικό εµφύτευµα (βλ. σελίδα 172). 



NQM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

==

SKNKP „þ−Š−²=ˇ×ş=½−=Ł¸ýˇ=½ýžýˇ½−×−˝ž³ž²=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μόλις ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στο βήµα pìêÑ~ÅÉ=pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση 
επιφάνειας), µπορείτε να µεταβείτε στο επόµενο βήµα. 

Íš½ˇð˝Þž³ž=³½−=
š×şýšÞ−=Ł¸ýˇ Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) στην περιοχή k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση).

 2

Στο µήνυµα που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή vÉë (Ναι) για να 
επιβεβαιώσετε τις τροποποιήσεις σας στο τρέχον βήµα.

Αν οι τιµές HU που έχουν οριστεί για την εξοµοίωση ιστού (βλ. “Επιλογή 
Resolution of Tissue Model (Ανάλυση της εξοµοίωσης ιστών)” στη σελίδα 147) 
υπερβαίνουν τις τιµές που ορίστηκαν στον πίνακα µετατροπής (βλ. “Μετατροπή 
HU σε ED” στη σελίδα 143), εµφανίζεται ένα αντίστοιχο µήνυµα. Πρέπει να 
επαληθεύσετε τις ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉê (Ορισµός 
παραµέτρου) σε αυτή την περίπτωση. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NQN

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKO ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

SKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού φορτωθεί το επιλεγµένο πλάνο θεραπείας, θα µεταβείτε στο βήµα pìêÑ~ÅÉ=
pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας).

• Αν το επιλεγµένο πλάνο θεραπείας περιέχει περισσότερα από ένα συντηγµένα σύνολα 
εικόνων που έχουν ληφθεί µε υπολογιστική τοµογραφία, σας ζητείται πρώτα να 
επιλέξετε το απαραίτητο σύνολο αναφοράς (βλ. επίσης “Σύνολα αναφοράς” στη 
σελίδα 153).

• ∆ιαφορετικά, αν το πλάνο θεραπείας είχε υποστεί προηγουµένως επεξεργασία µε το 
ámä~å=oq=fã~ÖÉ ή προηγούµενη έκδοση του ámä~å=oq=açëÉ, σας ζητείται να ορίσετε 
διάφορες παραµέτρους διόρθωσης.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
×ˇ¹ˇý˚½¹−¼

Εικόνα 110. Παράθυρο διαλόγου Set Parameters (Ορισµός παραµέτρων)

• Αν δηµιουργείτε νέο πλάνο, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου pÉí= m~ê~ãÉíÉêë
(Ορισµός παραµέτρων). 

• Αν έχουν καταχωρηθεί ήδη οι πληροφορίες τµηµατοποίησης επιφάνειας, θα µεταβείτε 
απευθείας στην κύρια οθόνη. 

• Μπορείτε να προσαρµόσετε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις ανά πάσα στιγµή, κάνοντας κλικ 
στην επιλογή pÉí=m~ê~ãÉíÉêëKKK (Ορισµός παραµέτρων) στην περιοχή λειτουργιών για 
να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων). 



NQO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

Το παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) παρέχει τις παρακάτω 
λειτουργίες:

• Μετατροπή HU σε ED (βλ. σελίδα 143).
• Επιλογή τύπου θεραπείας (βλ. σελίδα 149).
• Αποδοχή της σάρωσης και του προσανατολισµού θεραπείας (βλ. σελίδα 152).
• Ρυθµίσεις για ανάλυση δόσης, ανίχνευση ασθενή και ανάλυση εξοµοίωσης ιστών 

(βλ. σελίδα 146).
• Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού (βλ. σελίδα 150).

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šćÞ=³ˇ²

Αφού διαµορφώσετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις και αποδεχθείτε τις πληροφορίες εντόπισης, 
σάρωσης και προσανατολισµού θεραπείας που παρέχονται (βλ. σελίδα 152), µπορείτε να 
επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε µε την τµηµατοποίηση επιφάνειας 
κάνοντας κλικ στο κουµπί lh. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NQP

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKOKO Íš½ˇ½¹−×¸=er=³š=ba

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να διασφαλιστεί η σωστή µετατροπή των τιµών µονάδων Hounsfield που είναι 
συγκεκριµένες για το σαρωτή υπολογιστικής τοµογραφίας και οι οποίες περιέχονται στις 
σαρώσεις ασθενή σε ισοδύναµες τιµές πυκνότητας ηλεκτρονίων, στο παράθυρο διαλόγου 
pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) παρέχονται αντίστοιχες λειτουργίες. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιµες όπου δεν είναι δυνατή η άµεση γραµµική µετατροπή, για 
παράδειγµα σε περίπτωση ιστού ασθενή. 

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ýš½ˇ½¹−×¸²

Εικόνα 111. Καµπύλη µετατροπής (παράδειγµα)

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

a
Λίστα πινάκων 
µετατροπής

• Στο κάτω αριστερό µέρος του παραθύρου διαλόγου pÉí=
m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) εµφανίζεται µια 
λίστα των διαθέσιµων πινάκων µετατροπής HU σε ED. 

• Παρέχεται αυτόµατα ένας προεπιλεγµένος πίνακας 
µετατροπής που βασίζεται σε τιµές που είναι τυπικές για 
προηγούµενες εκδόσεις του ámä~å=oq=açëÉ.

s
Καµπύλη 
µετατροπής

Τα δεδοµένα που παρέχονται στον επιλεγµένο πίνακα 
µετατροπής εµφανίζονται ως καµπύλη µετατροπής.

d
Σηµείο 
µετατροπής

Τα µεµονωµένα ισοδύναµα µετατροπής που καταχωρούνται 
στον επιλεγµένο πίνακα εµφανίζονται ως σηµεία µετατροπής 
στην καµπύλη.

a

d

s

f



NQQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

„×šþš¹łˇ³˝ˇ=
×ÐÞ˙ðğÞ=
ýš½ˇ½¹−×¸²

• Για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος πίνακα, επιλέξτε το σχετικό πίνακα και κάντε 
κλικ στην επιλογή bÇáí (Επεξεργασία). 

• Για τη δηµιουργία πρόσθετων πινάκων µετατροπής, κάντε κλικ στην επιλογή kÉï
(∆ηµιουργία) στη λίστα πίνακα µετατροπής.

Και στις δύο περιπτώσεις, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου bÇáí=q~ÄäÉ (Επεξεργασία 
πίνακα).

Εικόνα 112. Επεξεργασία πινάκων µετατροπής

• Καταχωρήστε ένα κατάλληλο όνοµα για το σαρωτή για τον οποίο θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ο πίνακας µετατροπής. Το όνοµα σαρωτή πρέπει να είναι µοναδικό. 

• Καταχωρήστε κατάλληλες τιµές µετατροπής στα αντίστοιχα πεδία, για παράδειγµα 
όπως καθορίστηκε µε βάση τη δοκιµή µε οµοίωµα.

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρήσεις.
• Η αντίστοιχη καµπύλη µετατροπής ενηµερώνεται ανάλογα.

f
Λειτουργίες 
επεξεργασίας

Αν θέλετε να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένους πίνακες 
µετατροπής, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες 
που παρέχονται κάτω από τη λίστα των πινάκων µετατροπής. 

Κατά τη φόρτωση πλάνων θεραπείας που έχουν δηµιουργηθεί µε τη χρήση του 
ámä~å=oq=açëÉ=PKM, οι τιµές µετατροπής HU θα αντικατασταθούν από τις τιµές 
που περιέχονται στον επιλεγµένο πίνακα µετατροπής.

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NQR

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

fl×ˇÐ½¸³šÐ²=½−¼=
×˝Þˇðˇ=ýš½ˇ½¹−×¸²

• Ο πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο καταχωρήσεις.
• Κάθε τιµή HU ή ED µπορεί να οριστεί µόνο µία φορά.
• Οι τιµές µπορούν να καταχωρηθούν µόνο σε µονοτονικά αύξουσα σειρά.
• Η µέγιστη τιµή HU είναι +3071.
• Το ζεύγος τιµών er= JNMMM=Z=ba= MKMM είναι µια προεπιλογή που πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα µετατροπής.

• Η αντίστοιχη τιµή ED για την τιµή HU +3071 ορίζεται από το χρήστη και πρέπει να 
παρέχεται.

„Ýšł₣−Ð=
ˇÝž¦−¾˙ÞšÐˇ²=

• Αν πατήσετε το κουµπί lh, πραγµατοποιείται ένας έλεγχος αληθοφάνειας που 
επαληθεύει αν τα καταχωρηµένα δεδοµένα βρίσκονται εντός εύλογων ορίων.

• Αν σηµειωθεί υπέρβαση των ορίων, εµφανίζεται ένα µήνυµα προειδοποίησης.
• Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ελέγξετε ξανά τα καταχωρηµένα δεδοµένα πριν την 
έγκριση και χρήση τους για θεραπεία.

Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει προσεχτικά τις τιµές που καταχωρήθηκαν στον 
πίνακα µετατροπής HU σε ED για την ορθότητά τους πριν από την έγκριση και 
τη χρήση τους για το σχεδιασµό.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

SKOKP Ô¼¦ý˝³šÐ²=−¼Š−Ć=er=ðˇÐ=ˇÞ˙Ý¼³ž²

„×ÐÝ−ł¸=m~íáÉåí=
aÉíÉÅíáçå=pÉííáåÖë=
EÔ¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ˇ³¦šÞ¸F

Οταν τα δεδοµένα ασθενή από υπολογιστική τοπογραφία φορτωθούν για πρώτη φορά, το 
ámä~å=oq=açëÉ ορίζει αυτόµατα µια προεπιλεγµένη τιµή ουδού -200 HU ως το κατώτερο 
όριο για το εξωτερικό περίγραµµα της εξοµοίωσης ιστών. 

Εικόνα 113. Ανίχνευση ασθενή

• Η τιµή ουδού για τον ορισµό του εξωτερικού περιγράµµατος µπορεί να αλλάξει µε µη 
αυτόµατο τρόπο αν χρησιµοποιηθεί το πεδίο er= qÜêÉëÜçäÇ (Ουδός HU) που 
παρέχεται στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων).

• Ο αυτόµατος αλγόριθµός περιγράµµατος συµπληρώνει αυτόµατα τις κοιλότητες στο 
εξωτερικό περίγραµµα. Ο αλγόριθµος λαµβάνει επίσης υπόψη αυτές τις κοιλότητες για 
τον υπολογισµό της επακόλουθης δόσης αν επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου ^ÇÇ= Ñìääó=
ÉåÅäçëÉÇ= Å~îáíáÉë= íç= é~íáÉåí (Προσθήκη πλήρως περίκλειστων κοιλοτήτων σε 
ασθενή). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελίδα 167.

• Το εξωτερικό περίγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί στη συνέχεια µε µη αυτόµατο τρόπο 
(βλ. σελίδα 165) π.χ. για αποκλεισµό των δεδοµένων εικόνας που δεν είναι σχετικά µε 
τον υπολογισµό της δόσης, όπως τεχνήµατα από το σαρωτή ή κοιλότητες αέρα.

• Σε περίπτωση µη εντοπισµένων συνόλων δεδοµένων, η περιοχή εξοµοίωσης ιστών 
µπορεί να είναι περιορισµένη (βλ. “Αποκοπή αντικειµένου” στη σελίδα 149).

Εναλλακτικά, ένα έξω εξωτερικό περίγραµµα µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί εκ των προτέρων 
στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ χρησιµοποιώντας τον τύπο δοµής lìíÉê=`çåíçìêI=bñíÉêå~ä (Εξωτερικό 
περίβληµα, έξω) κατά το βήµα lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου). Για να είναι 
δυνατή η ανίχνευση στο ámä~å=oq=açëÉ ενός έξω εξωτερικού περιγράµµατος που 
δηµιουργήθηκε µε αυτόν τον τρόπο, πρέπει να οριστεί στο ίδιο σύνολο υπολογιστικής 
τοµογραφίας που επιλέχθηκε ως σύνολο αναφοράς (βλ. “Επιλογή ενός συνόλου αναφοράς” 
στη σελίδα 154). Οταν πραγµατοποιηθούν όλες οι ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου 
pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων), ζητείται από το χρήστη να επιλέξει το έξω 
εξωτερικό περίγραµµα που δηµιουργήθηκε στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ ή το έσω εξωτερικό 
περίγραµµα που δηµιουργήθηκε µε βάση την επιλογή m~íáÉåí=aÉíÉÅíáçå=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις 
ανίχνευσης ασθενή) που περιγράφηκε παραπάνω. Αν ο χρήστης αποφασίσει να επιλέξει το έξω 
εξωτερικό περίγραµµα που δηµιουργήθηκε στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ, θα µετατραπεί σε ένα τυπικό 
έσω εξωτερικό περίγραµµα. Αυτή η µετατροπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µία φορά και 
µπορεί να αναστραφεί µόνο µε την επαναφόρτωση του πλάνου.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

„×ÐÝ−ł¸=oÉëçäìíáçå=
çÑ=qáëëìÉ=jçÇÉä=
EflÞ˙Ý¼³ž=½ž²=
šþ−ý−˝ğ³ž²=Ð³½ćÞF

Οι ρυθµίσεις εξοµοίωσης ιστών που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë
(Ορισµός παραµέτρων) επιτρέπουν την προσαρµογή της ανάλυσης της εξοµοίωσης ιστών 
για βελτιστοποίηση της ισορροπίας µεταξύ της απόδοσης συστήµατος και της ακρίβειας 
δοσολογικού σχεδιασµού.

• Για να επαληθεύσετε τις αλλαγές σε σύγκριση µε τις υπάρχουσες πληροφορίες 
σάρωσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα réÇ~íÉ=qáëëìÉ (Ενηµέρωση 
ιστών) (βλ. “Μη αυτόµατη ενηµέρωση εξοµοίωσης ιστών” στη σελίδα 168) στην 
περιοχή λειτουργιών.

• Για ακριβή σύγκριση, είναι επίσης χρήσιµο αν η επιλογή aáëéä~ó= fåíÉêéçä~íáçå
(Προεµβολή εµφάνισης) είναι απενεργοποιηµένη (βλ. “Καρτέλα 2-D Options 
(Επιλογές 2∆)” στη σελίδα 107). 

Σηµείωση: χαµηλότερη ανάλυση της εξοµοίωσης ιστών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
λιγότερο ακριβή υπολογισµό δόσης.

Εικόνα 114. Ανάλυση της εξοµοίωσης ιστών

• Στα πεδία που παρέχονται για τις συντεταγµένες σάρωσης, καταχωρήστε το συντελεστή 
σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να µειωθεί η αρχική ανάλυση σάρωσης για την 
εξοµοίωση ιστών. 

• Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου rëÉ=^îÉê~ÖÉ=päáÅÉ=aáëí~åÅÉ (Χρήση µέσης 
απόστασης τοµών), υπολογίζεται επίσης µια µέση απόσταση τοµών για την εξοµοίωση 
ιστών που προκύπτει µε βάση το µέσο όρο όλων των αποστάσεων τοµών που 
περιλαµβάνονται στο σύνολο αναφοράς. Ο πραγµατικός αριθµός των τοµών σάρωσης 
παραµένει ο ίδιος. 

• Αν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιηµένο, εφαρµόζεται οµοιόµορφα για την 
εξοµοίωση ιστών η πιο µικρή απόσταση τοµών στο σύνολο αναφοράς. Ο αριθµός των 
τοµών σάρωσης θα αυξηθεί αναλόγως. 

• Η µνήµη συστήµατος που απαιτείται για τις διαµορφωµένες ρυθµίσεις και η ανάλυση 
που προκύπτει υποδεικνύονται κάτω από το πλαίσιο ελέγχου.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαθέσιµες αποστάσεις τοµών για το σχετικό 
σύνολο εικόνων διατίθενται στις ιδιότητες του συνόλου εικόνων που µπορούν να 
προβληθούν στην καρτέλα mä~å=`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. “Επιλογή 
Σύνολο εικόνων” στη σελίδα 72).
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ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

„×ÐÝ−ł¸=açëÉ=
oÉëçäìíáçå=
pÉííáåÖë=EÔ¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ˙Ý¼³ž²=Šş³ž²F

Οι ρυθµίσεις ανάλυσης δόσης που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë
(Ορισµός παραµέτρων) χρησιµοποιούνται ως βάση για τον ορισµό του πλέγµατος 
υπολογισµού δόσης στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος 
δόσης-όγκου: επισκόπηση” στη σελίδα 273). 

Εικόνα 115. Επιλογή Dose Resolution Settings (Ρυθµίσεις ανάλυσης δόσης)

• Γενικά, όσο µικρότερη είναι η τιµή σε χιλιοστά που καταχωρείται στο παρεχόµενο 
πεδίο, τόσο µεγαλύτερη είναι η ακρίβεια κατά τον υπολογισµό της δόσης. 

• Για να διασφαλιστεί ότι το µέγεθος πλέγµατος µπορεί να ρυθµιστεί αυτόµατα ώστε να 
επιτρέπεται ο ακριβής υπολογισµός δόσης ακόµα και σε περίπτωση πολύ µικρών 
δοµών, συνιστάται η ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου cáåÉê= Ñçê= pã~ää= lÄàÉÅíë
(Πιο αναλυτική για µικρά αντικείµενα). 

Οι ρυθµίσεις που διαµορφώνετε εδώ, µπορούν επίσης να τροποποιηθούν αργότερα στο ίδιο 
το ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: 
επισκόπηση” στη σελίδα 273).

Η ακρίβεια του υπολογισµού δόσης εξαρτάται από την ανάλυση πλέγµατος 
δόσης που ορίζεται από το χρήστη. Η τιµή που χρησιµοποιείται για την τελική 
έγκριση του πλάνου θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαµηλή και 
όχι υψηλότερη από 5 mm. Σε περίπτωση µικρών αντικειµένων, µεγέθους κάτω 
από 30 mm, συνιστάται η χρήση τιµών 3 mm ή µικρότερες.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKOKQ ÔĆ¦ýÐ³ž=ÚĆ×−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

„×ÐÝ−ł˚²=łÐˇ=
½ž=¹Ć¦ýÐ³ž=
qêÉ~íãÉåí=qóéÉ=
EÚĆ×−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²F

Εικόνα 116. Επιλογές για τη ρύθµιση Treatment Type (Τύπος θεραπείας)

Στην περιοχή qêÉ~íãÉåí=qóéÉ (Τύπος θεραπείας) που παρέχεται στο παράθυρο διαλόγου 
pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων), επιλέξτε `ê~åá~ä (Κρανιακή) ή bñíê~Åê~åá~ä
(Εξωκρανιακή), ανάλογα µε τον τύπο της παρεχόµενης θεραπείας. 

fl×−ð−×¸=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Σε περίπτωση µη εντοπισµένων κρανιακών και εξωκρανιακών συνόλων δεδοµένων, 
µπορείτε να ρυθµίσετε µε µη αυτόµατο τρόπο µια περιοχή αποκοπής για να καταργήσετε 
περιοχές που δεν απαιτούνται για τον υπολογισµό δόσης, π.χ. το στρώµα σάρωσης.

Εικόνα 117. Προβολές αποκοπής αντικειµένου

Για εντοπισµένα κρανιακά σύνολα δεδοµένων, το λογισµικό προσαρµόζει αυτόµατα την 
περιοχή αποκοπής στην κατεύθυνση x-y εντός του πλαισίου εντοπιστή, µε βάση το πλαίσιο 
αναφοράς που παρέχει το πλαίσιο του εντοπιστή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία 
αποκοπής αντικειµένου δεν είναι διαθέσιµη. 

Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράµµατος και της 
εξοµοίωσης ιστών. Στο περίγραµµα πρέπει να συµπεριληφθεί ολόκληρη η 
περιοχή για θεραπεία.

Ú¹−×−×−˝ž³ž=½ž²=
×š¹Ð−₣¸²=ˇ×−ð−×¸² Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί ^Çàìëí=lìíÉê=`çåíçìê=oÉÖáçå (ρύθµισης 
περιοχής εξωτερικού περιγράµµατος) στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

 2
Στην προβολή ^ñá~ä (Αξονική), `çêçå~ä (Στεφανιαία) ή p~Öáíí~ä (Οβελιαία), 
τοποθετήστε το δείκτη  του ποντικιού  πάνω  από το µπλε  πλαίσιο  και  
προσαρµόστε το πλαίσιο ώστε να περιβάλει την περιοχή προς εξαίρεση.

 3
Αφού κάνετε κλικ στο κουµπί lh όταν πραγµατοποιείτε έξοδο από το παράθυρο 
διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων), η επιλογή σας επιβεβαιώνεται 
και η επιλεγµένη περιοχή εξαιρείται από το εξωτερικό περίγραµµα. 
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ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

SKOKR „×ÐÝ−ł¸=Ô¼¦ý˝³šÐ²=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=½¹ˇ×šŽÐ−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η ακτινοβολία κατευθύνεται µέσω ενός στέρεου στρώµατος ανθρακονηµάτων, όπως 
είναι η επιφάνεια του τραπεζιού, σηµειώνεται εξασθένηση και συγκέντρωση δόσης. 
Καθορίζοντας την επιφάνεια τραπεζιού που θα χρησιµοποιηθεί στη σχεδιασµένη θεραπεία 
στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων), αυτές οι επιπτώσεις 
µπορούν να συνυπολογιστούν κατά το δοσολογικό σχεδιασµό.

„×ÐÝ−ł¸=q~ÄäÉ=qçé=
pÉííáåÖë=EÔ¼¦ý˝³šÐ²=
š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=
½¹ˇ×šŽÐ−ĆF

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη για εξωκρανιακές θεραπείες και για κρανιακές θεραπείες 
όπου χρησιµοποιείται  „Þ½−×Ð³½¸²=¼×−Ý−łÐ³½Ðð¸²=½−ý−ł¹ˇ¾˝ˇ²Lˇłłš˝ğÞ=łÐˇ=
³½š¹š−½ˇð½Ðð¸=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=ˇðÐÞž½−×−˝ž³ž²=ðˇÐ=³Ć³½žýˇ=
ˇðÐÞž½−×−˝ž³ž²=³š=¦˚³žJ³½ş₣− ή „Þ½−×Ð³½¸²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=½¹ˇ₣¸Ý−¼I=ðˇÐ=³Ć³½žýˇ=
ˇðÐÞž½−×−˝ž³ž²=³½ž=¦˚³žJ³½ş₣− της BrainLAB.

Εικόνα 118. Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού

• Για να επιλέξετε µια επιφάνεια τραπεζιού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου ^ÇÇ=q~ÄäÉ=
qçé (Προσθήκη επιφάνειας τραπεζιού).

• Στην παρεχόµενη αναπτυσσόµενη λίστα, επιλέξτε την κατάλληλη επέκταση κεφαλής.
• Μόλις γίνει η επιλογή της επιφάνειας τραπεζιού, εµφανίζεται στις προβολές 
ανακατασκευής (βλ. “Αποκοπή αντικειµένου” στη σελίδα 149).

Οι πληροφορίες πυκνότητας της επιφάνειας τραπεζιού µπορούν να επαληθευτούν στην κύρια 
οθόνη χρησιµοποιώντας το ρυθµιστικό lêáÖáå~ä/qáëëìÉ (Αρχικό/Ιστός) (βλ. “Σύγκριση του 
συνόλου αναφοράς και της εξοµοίωσης ιστών” στη σελίδα 169) και τη λειτουργία µέτρησης 
των µονάδων Hounsfield (βλ. “Μέτρηση µονάδων Hounsfield/τιµής κλίµακας γκρι” στη 
σελίδα 124). 

Ú−×−¦˚½ž³ž=
š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=
½¹ˇ×šŽÐ−Ć

Για εντοπισµένους ασθενείς, η θέση της επιφάνειας τραπεζιού ρυθµίζεται αυτόµατα µε 
βάση τις συντεταγµένες του εντοπιστή και δεν µπορεί να µεταβληθεί από το χρήστη.

Αν έχει επιλεχθεί µη εντοπισµένο σύνολο αναφοράς (βλ. “Σύνολα αναφοράς” στη 
σελίδα 153), η θέση της επιφάνειας τραπεζιού συνδυάζεται µε τη θέση στο πλαίσιο αποκοπής 
(βλ. “Αποκοπή αντικειµένου” στη σελίδα 149) ως εξής:

• AP direction (Κατεύθυνση µπροστά προς πίσω): η επιφάνεια τραπεζιού προστίθεται 
στο οπίσθιο περίγραµµα του πλαισίου αποκοπής αν ο προσανατολισµός σάρωσης του 
ασθενή για υπολογιστική τοµογραφία είναι σε ύπτια θέση ή στο πρόσθιο περίγραµµα 
του πλαισίου αποκοπής αν ο προσανατολισµός σάρωσης του ασθενή για υπολογιστική 
τοµογραφία είναι σε πρηνή θέση.

• LR and HF direction (Κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά και κεφαλή προς πόδια): το 
κέντρο της επιφάνειας τραπεζιού εστιάζει στο πλαίσιο αποκοπής.

Η θέση της επιφάνειας τραπεζιού µπορεί να επαληθευθεί στις προβολές ανακατασκευής, 
στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων).
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα της θέσης της επιφάνειας 
τραπεζιού ως προς τη θέση του ασθενή.

Τα µοντέλα της επιφάνειας τραπεζιού είναι προσεγγίσεις της πραγµατικής 
γεωµετρίας και δεν λαµβάνουν υπόψη τις περιοχές υψηλής πυκνότητας που 
περιέχουν µεταλλικές συνδέσεις. Αποφύγετε την ακτινοβολία µέσω αυτών των 
περιοχών προσαρµόζοντας αναλόγως την κατεύθυνση ακτινοβόλησης των 
στοιχείων δέσµης και τόξου.



NRO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÔĆ¦ýÐ³ž=×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ

==

SKOKS Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=³˙¹ğ³ž²=ðˇÐ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου pÉí=m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός 
παραµέτρων), πρέπει να αναθεωρήσετε και να αποδειχτείτε τις παρεχόµενες πληροφορίες 
του εντοπιστή και του προσανατολισµού.

Óš¹Ð−₣¸=ˇ×−Š−₣¸²

Εικόνα 119. Περιοχή αποδοχής

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²

• Αναθεωρήστε τις παρεχόµενες πληροφορίες.
• Επαληθεύστε ότι ο προσανατολισµός σάρωσης υπολογιστικής τοµογραφίας στις 
προβολές ανακατασκευής ανταποκρίνεται στον προσανατολισµό του εικονιδίου ασθενή.

• Ο προσανατολισµός θεραπείας είναι πάντα από την κεφαλή προς το βραχίονα. 
Ο προσανατολισµός πόδια προς βραχίονα δεν υποστηρίζεται. 

• Αφού ικανοποιηθείτε ότι οι πληροφορίες που εµφανίζονται είναι σωστές, 
ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου ^ÅâåçïäÉÇÖÉÇ (Αποδοχή).

• Μπορείτε τώρα να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και να εξέλθετε από το παράθυρο 
διαλόγου κάνοντας κλικ στο κουµπί lh.

Το iPlan RT Dose υποστηρίζει µόνο θεραπείες σε κατεύθυνση κεφαλής προς 
βραχίονα. Τα δεδοµένα που εισάγονται, µετατρέπονται αναλόγως.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKP ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

SKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

„×ÐÝ−ł¸=`ÜççëÉ=
oÉÑÉêÉåÅÉ=pÉí=
E„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=
ˇÞˇ¾−¹˙²F

Εικόνα 120. Επιλογή Choose Reference Set (Επιλογή συνόλου αναφοράς)

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία `ÜççëÉ=oÉÑÉêÉåÅÉ=pÉí=KKK=(Επιλογή συνόλου αναφοράς) στην περιοχή 
λειτουργιών είναι διαθέσιµη για όλους τους τύπους θεραπείας και επιτρέπει την επιλογή 
ενός συνόλου δεδοµένων αναφοράς για:

• Ορισµό του εξωτερικού περιγράµµατος και της εξοµοίωσης ιστών που 
χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο δόσης.

• Υπολογισµό ψηφιακά ανακατασκευασµένων ακτινογραφιών (ΨΑΑ) για επακόλουθη 
ευθυγράµµιση του ασθενή. 

Ó¹−ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞˇ Η αλλαγή του τρέχοντος συνόλου αναφοράς σε άλλο σύνολο εικόνων επιτρέπεται αν το 
σύνολο εικόνων που θέλετε να επιλέξετε:

• Εχει συντηχθεί στο τρέχον σύνολο αναφοράς.
• Εχει την ίδια κατάσταση εντόπισης.

Η αλλαγή του συνόλου αναφοράς επιτρέπεται για κάθε σύνολο εικόνων σε µια αλυσίδα 
συντηγµένων συνόλων εικόνων για τα οποία ισχύουν οι κανόνες παραπάνω. 

Ενα µη εντοπισµένο σύνολο εικόνων µπορεί επίσης να καθοριστεί ως σύνολο αναφοράς αν 
έχει συντηχθεί µε ένα εντοπισµένο σύνολο εικόνων στο τρέχον σύνολο αναφοράς.

Αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς, επαληθεύστε ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί 
σωστά και ότι η ευθυγράµµιση και ο προσανατολισµός του ασθενή είναι όπως 
πρέπει για τη θεραπεία.

Αν το πλάνο περιέχει περισσότερα από ένα σύνολα εικόνων που έχουν 
ληφθεί µε υπολογιστική τοµογραφία, βλ. “Παραδείγµατα περιπτώσεων” στη 
σελίδα 159.
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ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

==

SKPKO „×ÐÝ−ł¸=šÞş²=³¼ÞşÝ−¼=ˇÞˇ¾−¹˙²

„×ÐÝ−ł¸=³¼ÞşÝ−¼=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Κάντε κλικ στην επιλογή `ÜççëÉ=oÉÑÉêÉåÅÉ=pÉí=KKK (Επιλογή συνόλου αναφοράς) για να 
ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=pÉí=
pÉäÉÅíáçå=
EÌ¹Ð³ýş²=š×ÐÝ−ł¸²F

Εικόνα 121. Παράθυρο διαλόγου Set Selection (Ορισµός επιλογής)

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
š×ÐÝ−ł¸²

Ανάλογα µε τα δεδοµένα εικόνας που είναι διαθέσιµα για τον τρέχοντα 
ασθενή, µπορεί να σας ζητηθεί αυτόµατα να επιλέξετε ένα σύνολο αναφοράς 
µόλις φορτωθούν τα δεδοµένα του ασθενή.

a

s
d

Βήµα Ενέργεια 

 1 Από τη λίστα των διαθέσιµων συνόλων εικόνων a, επιλέξτε το σύνολο 
εικόνων προς εµφάνιση. 

 2

Επιλέξτε µια κατάλληλη τοµή από την περιοχή προβολής τοµών s.

• Στην περιοχή προβολής τοµών, η επιλεγµένη τοµή ή τοµές θα επισηµανθούν 
µε µπλε χρώµα.

• Στην περιοχή προεπισκόπησης d, η τρέχουσα επιλεγµένη τοµή
εµφανίζεται για αναθεώρηση.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για να 
εµφανιστούν οι τοµές στις προβολές εικόνας, στην περιοχή σχεδιασµού.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

„ý¾˙ÞÐ³ž=š×ÐÝ−ł¸²

Εικόνα 122. Επιλογή Selected Reference Set (Επιλεγµένο σύνολο αναφοράς)

Το επιλεγµένο σύνολο αναφοράς εµφανίζεται τώρα στην περιοχή επιλογών κάτω από το 
κουµπί `ÜççëÉ=oÉÑÉêÉåÅÉ=pÉí=KKK (Επιλογή συνόλου αναφοράς). 

Πρέπει να επαληθεύετε πάντα ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί σωστά και ότι η 
ευθυγράµµιση και ο προσανατολισµός του ασθενή είναι οι σκοπούµενοι για τη 
θεραπεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς.



NRS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

==

SKPKP „×Ð×½ć³šÐ²=½ž²=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž²=³¼ÞşÝ−¼=ˇÞˇ¾−¹˙²=ðˇÐ=³¼ÞşÝ−¼=
š¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στην αντιστοίχιση συνόλου εικόνων αν 
τροποποιηθούν οι πληροφορίες σύντηξης εικόνων στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ για ένα πλάνο 
θεραπείας δόσης που έχει πραγµατοποιηθεί στο ámä~å=oq=açëÉ, παρέχονται ορισµένοι 
βασικοί ορισµοί παρακάτω.

Ì¹−Ý−ł˝ˇ=³ĆÞ½žþž²=
šÐðşÞğÞ

Παράδειγµα 1:

Παράδειγµα 2:

Ζεύγος 
σύντηξης

Είναι ο συνδυασµός δύο συνόλων εικόνων που έχουν συντηχθεί µε 
συγκεκριµένη σειρά στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ.

Σχετικό σύνολο Αυτό είναι το δεύτερο σύνολο εικόνων στο ζεύγος σύντηξης. Εχει 
συντηχθεί στο τρέχον σύνολο ευθυγράµµισης.

Σύνολο 
ευθυγράµµισης

Αυτό είναι το σύνολο εικόνων που χρησιµοποιείται για επακόλουθη 
ευθυγράµµ ιση  ασθενή  στο  τραπέζι  θεραπείας .  Το  σύνολο  
ευθυγράµµισης είναι πάντα το πρώτο σύνολο εικόνων στο ζεύγος 
σύντηξης και το ίδιο µε τη ρίζα σύντηξης. 

Σύνολο 
αναφοράς

Είναι το σύνολο εικόνων που έχει αντιστοιχιστεί στο ámä~å=oq=açëÉ
για χρήση από τον αλγόριθµο δόσης και για υπολογισµό ΨΑΑ (βλ. 
“Γενικές πληροφορίες” στη σελίδα 137).

Ρίζα σύντηξης

Ανάλογα µε τον αριθµό των συνόλων εικόνων στο πλάνο θεραπείας 
και τον αριθµό των ζευγών σύντηξης που έχουν δηµιουργηθεί στο 
ámä~å=oq=fã~ÖÉ, µπορεί να υπάρχουν µία ή περισσότερες ρίζες 
σύντηξης.

`qN joN

Σε αυτό το ζεύγος σύντηξης:

- Το MR1 είναι το σχετικό σύνολο που έχει συντηχθεί στο CT1.
- Το CT1 είναι το σύνολο ευθυγράµµισης. 

`qN joN

joO

Σε αυτή την περίπτωση:
- Το CT1 είναι η ρίζα σύντηξης, καθώς πραγµατοποιήθηκε άµεσα ή έµµεσα σύντηξη 

joP

όλων των συνόλων εικόνων µε αυτό.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

„ý¾˙ÞÐ³ž=
³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

Μπορείτε να προβάλετε διαθέσιµες πληροφορίες σύντηξης στην καρτέλα mä~å=`çåíÉåí
(Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. “Επιλογή Σύνολο εικόνων” στη σελίδα 72).

Εικόνα 123. Εµφάνιση σύντηξης εικόνων

Σε αυτή την περίπτωση, το CT1 είναι τόσο η ρίζα σύντηξης όσο και το σύνολο ευθυγράµµισης. 

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=
³¼ÞşÝ−¼=šÐðşÞğÞ

Εικόνα 124. Εµφάνιση συνόλου εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε τις τρέχουσες αντιστοιχίσεις συνόλων εικόνων στις ιδιότητες 
πλάνου (βλ. επίσης “Ιδιότητες προβολής και επεξεργασίας RTPlan” στη σελίδα 259).
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ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

==

Ò×−¼ŠˇÐş½ž½ˇ=½ž²=
¹˝Žˇ²=³ĆÞ½žþž²

• Το σύνολο εικόνων ρίζας σύντηξης που έχει οριστεί στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ (βλ. σελίδα 156) 
χρησιµοποιείται από προεπιλογή ως το σύνολο αναφοράς στο ámä~å= oq= açëÉ. Αυτό 
µπορεί να γίνει αποδεχτό ή να τροποποιηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο (βλ. σελίδα 137).

• Το σύνολο ευθυγράµµισης για επακόλουθη ευθυγράµµιση του ασθενή στο τραπέζι 
θεραπείας είναι αυτόµατα το ίδιο µε το σύνολο εικόνων ρίζας σύντηξης στο ámä~å=oq=
fã~ÖÉ. Το σύνολο ευθυγράµµισης δεν µπορεί να οριστεί µε αυτόµατο τρόπο στο ámä~å=
oq=açëÉ.

Οπως εξηγήθηκε στην ενότητα “Ορολογία σύντηξης εικόνων” στη σελίδα 156, µπορεί να 
οριστεί αυτόµατα µια νέα ρίζα σύντηξης αν πραγµατοποιούνται αλλαγές στο πλάνο θεραπείας, 
για παράδειγµα µε εισαγωγή και σύντηξη ενός νέου συνόλου εικόνων στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ. 

Αν οριστεί νέα ρίζα σύντηξης, ο δοσολογικός σχεδιασµός που πραγµατοποιείται µε βάση 
το αρχικό σύνολο εικόνων ρίζας σύντηξης δεν ισχύει πλέον. 

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Μια νέα ρίζα σύντηξης µπορεί να οριστεί αυτόµατα αν πραγµατοποιούνται 
αλλαγές στο πλάνο θεραπείας, για παράδειγµα µε εισαγωγή και σύντηξη ενός νέου 
συνόλου εικόνων στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ. Αν αυτό θα συµβεί, εξαρτάται από τους 
εσωτερικούς κανόνες σύντηξης που χρησιµοποιούνται από το λογισµικό ámä~å, 
όπως τη µορφή σάρωσης, την ηµεροµηνία σάρωσης, τον αριθµό των σαρώσεων 
στο σύνολο τοµών κ.λπ.

Αν έχει οριστεί αυτόµατα µια νέα ρίζα σύντηξης µετά από αλλαγές στο πλάνο 
θεραπείας, στο ámä~å=oq=fã~ÖÉ, το σύνολο ευθυγράµµισης στο ámä~å=oq=açëÉ
προσαρµόζεται αναλόγως. Συνεπώς, πρέπει να αναθεωρήσετε προσεχτικά και 
να επαληθεύσετε τις πληροφορίες σχεδιασµού θεραπείας στο ámä~å=oq=açëÉ.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKPKQ Óˇ¹ˇŠš˝łýˇ½ˇ=×š¹Ð×½ć³šğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Παρακάτω περιγράφονται πρακτικές εφαρµογές και η αντίστοιχη ροή εργασίας για την αλλαγή 
του oÉÑÉêÉåÅÉ=pÉí (συνόλου αναφοράς) και του ^äáÖåãÉåí=pÉí (συνόλου ευθυγράµµισης), 
για παράδειγµα, αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε µια νεότερη σάρωση υπολογιστικής 
τοµογραφίας ή αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε ένα σύνολο εικόνων σε προσανατολισµό 
πρηνής θέσης αντί ύπτιας θέσης.

Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž=
³ĆÞ½žþž²

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την κατεύθυνση σύντηξης για τα παραδείγµατα 
περιπτώσεων παρακάτω.

Σηµειώστε ότι οι προεπιλεγµένες προτάσεις σύντηξης (και οι αντίστροφες αυτών) 
όπως παρέχονται στα παραδείγµατα παρακάτω εξαρτώνται από τους κανόνες 
σύντηξης του ámä~å=oq=fã~ÖÉ. Στα παραδείγµατα παρακάτω, θεωρείται ότι το 
νεότερο σύνολο σαρώσεων έχει µεταγενέστερη ηµεροµηνία σάρωσης.

NO_LOC Μη εντοπισµένη σάρωση υπολογιστικής τοµογραφίας.

CT_LOC Εντοπισµένη σάρωση µαγνητικής τοµογραφίας για θεραπεία.

Περίπτωση 
Αρ. Περιγραφή CT#1 Κατεύθυνση 

σύντηξης CT#2 Αλλαγή συνόλου 
αναφοράς

1

Εξωκρανιακή 
σάρωση 
ενηµέρωσης 
(CT#2)

NO_LOC NO_LOC Αλλαγή συνόλου αναφοράς 
σε CT#2.

2
Εξωκρανιακή 
σάρωση 
διάγνωσης (CT#1)

NO_LOC NO_LOC Να µην γίνει αλλαγή του 
συνόλου αναφοράς.

3

Μη εντοπισµένη 
κρανιακή σάρωση 
ενηµέρωσης 
(CT#2)

CT_LOC NO_LOC Εξετάστε το ενδεχόµενο 
αλλαγής το συνόλου 
αναφοράς σε CT#2.

4
Μη εντοπισµένη 
κρανιακή σάρωση 
διάγνωσης (CT#1)

NO_LOC CT_LOC Η αλλαγή του συνόλου 
αναφοράς δεν θα πρέπει να 
είναι απαραίτητη.

5

Εντοπισµένη 
σάρωση 
λεπτοµέρειας 
(CT#2)

CT_LOC CT_LOC Να µην γίνει αλλαγή του 
συνόλου αναφοράς.

6
Εντοπισµένη 
κρανιακή σάρωση 
ενηµέρωσης

CT_LOC CT_LOC Να µην γίνει αλλαγή του 
συνόλου αναφοράς.
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ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²
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Óš¹˝×½ğ³ž=NW=
šþğð¹ˇÞÐˇð¸=
³˙¹ğ³ž=
šÞžý˚¹ğ³ž²

Χρησιµοποιείτε το bñ~Åqê~Å και κάθε σύνολο εικόνων είναι µη εντοπισµένο. Το bñ~Åqê~Å
ανιχνεύει αυτόµατα τους δείκτες σώµατος. Εχετε ένα υφιστάµενο πλάνο που βασίζεται στη 
σάρωση CT#1 αλλά σκοπεύετε να συνεχίσετε τη θεραπεία µε το bñ~Åqê~Å µε µια νέα 
σάρωση, τη CT#2. Για τη θεραπεία, περιµένετε ο ασθενής να ευθυγραµµιστεί στο τραπέζι 
όπως στην αρχική σάρωση (CT#1), αλλά η τοποθέτηση του ισόκεντρου βασίζεται στη νέα 
σάρωση (CT#2).

Ú¹˚₣−¼³ˇ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=(για εγκεκριµένο πλάνο θεραπείας που 
βασίζεται στο CT#1)

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε µια νέα σάρωση CT στο υπάρχον πλάνο.
• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT χρησιµοποιώντας την πρόταση από 
προεπιλογή (ámä~å=oq=fã~ÖÉ).

• Ορίστε τη νέα σάρωση CT ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) στην οθόνη pìêÑ~ÅÉ=
pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) (ámä~å=oq=açëÉ).

• Εγκρίνετε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) και εξάγετέ 
το στο bñ~Åqê~Å χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία του ámä~å=oq=açëÉ.

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Óš¹˝×½ğ³ž=OW=
šþğð¹ˇÞÐˇð¸=
³˙¹ğ³ž=ŠÐ˙łÞğ³ž²

Χρησιµοποιείτε το bñ~Åqê~Å και έχετε µια σάρωση CT διάγνωσης (#1) σε π.χ. 
προσανατολισµό ύπτιας θέσης, αλλά για θεραπεία σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε µια νέα 
σάρωση CT (#2), π.χ. µια σάρωση CT σε προσανατολισµό πρηνούς θέσης.

Ú¹˚₣−¼³ˇ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=EˇÞ=½−=×Ý˙Þ−=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=Łˇ³˝Žš½ˇÐ=³½−=̀ q@NF

• Το CT#1 (ύπτια θέση) ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 (ύπτια θέση) ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε µια νέα (π.χ. µε προσανατολισµό σε πρηνή θέση) σάρωση CT στο υπάρχον 
πλάνο θεραπείας.

• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT στην αντίστροφη κατεύθυνση προς την 
προεπιλεγµένη πρόταση (ámä~å=oq=fã~ÖÉ).

• Αν σκοπεύετε να δηµιουργήσετε νέο πλάνο θεραπείας µε διαφορετικό προσανατολισµό 
εικόνας (π.χ. σε πρηνή θέση αντί για ύπτια), εγκρίνετε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο 
διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) και εξάγετέ το στο bñ~Åqê~Å χρησιµοποιώντας την 
αντίστοιχη λειτουργία του ámä~å=oq=açëÉ.

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#2 (π.χ. πρηνή θέση) ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 (π.χ. πρηνή θέση) ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NSN

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

Óš¹˝×½ğ³ž=PW=
ýž=šÞ½−×Ð³ý˚Þž=
ð¹ˇÞÐˇð¸=³˙¹ğ³ž=
šÞžý˚¹ğ³ž²

Σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε µια νεότερη µη εντοπισµένη κρανιακή σάρωση CT. Μπορεί 
να ορίσετε ένα νεότερο σύνολο εικόνων ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) αν το εύρος 
σάρωσης καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος. Αν η νεότερη σάρωση 
προορίζεται µόνο για το σχηµατισµό των περιγραµµάτων ορισµένων περιοχών, η αλλαγή 
του oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (συνόλου αναφοράς) δεν συνιστάται.

Ú¹˚₣−¼³ˇ=̌ Þ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=(για εγκεκριµένο πλάνο θεραπείας που βασίζεται 
στο CT#1)

• Το CT#1 (εντοπισµένο) ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 (εντοπισµένο) ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε µια νεότερη σάρωση CT (CT#2) στο υπάρχον πλάνο θεραπείας.
• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT χρησιµοποιώντας την πρόταση από προεπιλογή 

(ámä~å=oq=fã~ÖÉ).
• Ορίστε τη νέα σάρωση CT (CT#2) ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) στην οθόνη 

pìêÑ~ÅÉ=pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) (ámä~å=oq=açëÉ).
• Επαληθεύστε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση) 
και εγκρίνετέ το στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) (ámä~å=oq=açëÉ).

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#1 (εντοπισµένο) ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 (µη εντοπισµένο) ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Óš¹˝×½ğ³ž=QW=
ýž=šÞ½−×Ð³ý˚Þž=
ð¹ˇÞÐˇð¸=³˙¹ğ³ž=
ŠÐ˙łÞğ³ž²

Εχετε µια υπάρχουσα σάρωση διάγνωσης CT (#1) και σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε µια 
νεότερη σάρωση CT (#2) για εντοπισµένη θεραπεία. ∆εν συνιστάται να αλλάξετε το 
oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς). 

Ú¹˚₣−¼³ˇ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=EˇÞ=½−=×Ý˙Þ−=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=Łˇ³˝Žš½ˇÐ=³½−=̀ q@NF

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε νέα εντοπισµένη σάρωση CT.
• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT χρησιµοποιώντας την πρόταση από προεπιλογή 

(ámä~å=oq=fã~ÖÉ).
• Επαληθεύστε τη νέα σάρωση CT ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) στην οθόνη 

pìêÑ~ÅÉ=pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) (ámä~å=oq=açëÉ).
• ∆ηµιουργήστε ένα νέο πλάνο θεραπείας και εγκρίνετέ το στο παράθυρο διαλόγου 

^ééêçî~ä (Εγκριση) (ámä~å=oq=açëÉ).
flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#2 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).



NSO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ−Ýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

==

Óš¹˝×½ğ³ž=RW=
Ýš×½−ýš¹¸²=
šÞ½−×Ð³ý˚Þž=
³˙¹ğ³ž

Εχετε µια νέα αναλυτική εντοπισµένη σάρωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε για το 
σχηµατισµό περιγράµµατος συγκεκριµένων περιοχών. ∆εν θα πρέπει να είναι απαραίτητο 
να αλλάξετε το oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) για αυτό το σκοπό.

Ú¹˚₣−¼³ˇ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε µια αναλυτική εντοπισµένη σάρωση CT (CT#2) στο υπάρχον πλάνο 
θεραπείας.

• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT χρησιµοποιώντας την πρόταση από προεπιλογή 
(ámä~å=oq=fã~ÖÉ).

• Συνεχίστε χωρίς τη δηµιουργία περιγράµµατος.

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²=(το oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο 
αναφοράς) δεν αλλάζει)

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Î˚−=šÞ½−×Ð³ý˚Þž=³˙¹ğ³ž=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=EÞˇ=ýžÞ=₣¹ž³Ðý−×−Ðž¦š˝=łÐˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇFW

Αν έχετε µια νέα εντοπισµένη κρανιακή σάρωση, επιτρέπεται να αλλάξετε το oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí
(σύνολο αναφοράς) για σκοπούς επαλήθευσης αν αυτή η αλλαγή δεν προορίζεται για 
θεραπεία. Καθώς η ευθυγράµµιση του ασθενή θα είναι λάθος, δεν συνιστάται. Αν η νέα 
εντοπισµένη κρανιακή σάρωση προορίζεται για ενηµέρωση µιας εντοπισµένης κρανιακής 
σάρωσης, βλ. Óš¹˝×½ğ³ž=S.

Ú¹˚₣−¼³ˇ=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε µια νέα εντοπισµένη σάρωση CT επαλήθευσης (CT#2) στο υπάρχον πλάνο 
θεραπείας.

• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT χρησιµοποιώντας την πρόταση από προεπιλογή 
(ámä~å=oq=fã~ÖÉ).

• Αλλόξτε το oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς) στη νέα σάρωση επαλήθευσης στην 
οθόνη pìêÑ~ÅÉ=pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) (ámä~å=oq=açëÉ).

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NSP

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

Óš¹˝×½ğ³ž=SW=
šÞžý˚¹ğ³ž=
šÞ½−×Ð³ý˚Þž²=
ð¹ˇÞÐˇð¸²=
³˙¹ğ³ž²

Ο ασθενής ευθυγραµµίζεται πάντα σωστά, καθώς η ενηµερωµένη σάρωση είναι η 
cìëáçå=oççí (ρίζα σύντηξης).

Ú¹˚₣−¼³ˇ=̌ Þ½Ð³½−˝₣Ð³ž=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=(για εγκεκριµένο πλάνο θεραπείας που βασίζεται 
στο CT#1)

• Το CT#1 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#1 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).

Ô−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Προσθέστε την εντοπισµένη σάρωση CT ενηµέρωσης (CT#2) στο υπάρχον πλάνο 
θεραπείας.

• Συντήξτε και τα δύο σύνολα εικόνων CT στην αντίστροφη κατεύθυνση προς την 
προεπιλεγµένη πρόταση.

• Επαληθεύστε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση) 
και εγκρίνετέ το στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) (ámä~å=oq=açëÉ).

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=½ğÞ=³¼ÞşÝğÞ=šÐðşÞğÞ=ýš½˙=ˇ×ş=¹−¸=š¹łˇ³˝ˇ²

• Το CT#2 ορίζεται ως ^äáÖåãÉåí=ëÉí (σύνολο ευθυγράµµισης).
• Το CT#2 ορίζεται ως oÉÑÉêÉåÅÉ=ëÉí (σύνολο αναφοράς).



NSQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Òžýš˝ˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

==

SKQ Òžýš˝ˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²

SKQKN ÔĆ¦ýÐ³ž=šÞş²=³žýš˝−¼=ˇÞˇ¾−¹˙²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία pÉí=oÉÑÉêÉåÅÉ=mçáåí (Ορισµός σηµείου αναφοράς) στην περιοχή λειτουργιών 
επιτρέπει τον ορισµό ενός σηµείου αναφοράς στα µη εντοπισµένα κρανιακά και 
εξωκρανιακά δεδοµένα για την υποβοήθηση επακόλουθης ευθυγράµµισης ασθενών.

Òžýš˝−=ˇÞˇ¾−¹˙²=
³š=×¹−Ł−Ý¸=
šÐðşÞğÞ

Εικόνα 125. Ορισµός ενός σηµείου αναφοράς

Ì¹Ð³ýş²=³žýš˝−¼=
ˇÞˇ¾−¹˙² Βήµα Ενέργεια

 1 Κάντε κλικ στην επιλογή pÉí=oÉÑÉêÉåÅÉ=mçáåí (Ορισµός σηµείου αναφοράς) 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2

• Κάντε κλικ στο κατάλληλο επίπεδο εικόνας για να εµφανίσετε ένα 
κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο, που υποδεικνύεται από γκρι γραµµές 
στις προβολές εικόνων.

• Ενα σηµείο αναφοράς στοιχίζεται αυτόµατα στο κέντρο της προβολής 
εικόνας και εµφανίζονται οι αντίστοιχες συντεταγµένες.

 3

• Κάντε κλικ µε το δείκτη του ποντικιού στο απαιτούµενο επίπεδο και σύρετε 
τη γραµµή µέχρι το σηµείο αναφοράς να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 

• Για να µετακινήσετε ταυτόχρονα τα οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα, 
κάντε κλικ στο σηµείο διασταύρωσης και των δύο γραµµών και σύρετε τις 
γραµµές µέχρι το σηµείο αναφοράς να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

Οι συντεταγµένες του σηµείου αναφοράς στα επακόλουθα βήµατα σχεδιασµού 
είναι 0, 0, 0. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NSR

Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

SKR ÓÝž¹−¾−¹˝š²=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

SKRKN Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=½ğÞ=×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

„þğ½š¹Ðð˙=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½ˇW=
Łˇ³Ðð˚²=ˇ¹₣˚²

Εικόνα 126. Εξωτερικό περίγραµµα (εµφανίζεται µε µπλε χρώµα)

Οταν τα δεδοµένα ασθενή φορτώνονται για πρώτη φορά, το ámä~å=oq=açëÉ δηµιουργεί 
αυτόµατα ένα µπλε εξωτερικό περίγραµµα σε κάθε µεµονωµένη δισδιάστατη τοµή, µε βάση 
τις ρυθµίσεις ανίχνευσης ασθενή που έχουν διαµορφωθεί στο παράθυρο διαλόγου pÉí=
m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) (βλ. “Επιλογή Patient Detection Settings (Ρυθµίσεις 
ανίχνευσης ασθενή)” στη σελίδα 146).

Μόνο οι πληροφορίες εντός αυτού του εξωτερικού περιγράµµατος λαµβάνονται υπόψη 
κατά τον υπολογισµό δόσης.

„³ğ½š¹Ðð˙=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½ˇW=
Łˇ³Ðð˚²=ˇ¹₣˚²

Εικόνα 127. Εσωτερικές κοιλότητες (αριστερά: πληρωµένο, δεξιά: περίγραµµα σε µπλε)

• Ο αυτόµατος αλγόριθµος περιγράµµατος πληρώνει αυτόµατα τις όποιες κοιλότητες 
εντός του εξωτερικού περιγράµµατος αν το πλαίσιο ελέγχου ^ÇÇ= Ñìääó= ÉåÅäçëÉÇ=
Å~îáíáÉë= íç= é~íáÉåí (Προσθήκη πλήρως περίκλειστων κοιλοτήτων σε ασθενή) έχει 
επιλεγεί κατά τη διαµόρφωση παραµέτρων (βλ. “Επιλογή Patient Detection Settings 
(Ρυθµίσεις ανίχνευσης ασθενή)” στη σελίδα 146).

• Αυτές οι εσωτερικές κοιλότητες συνεπώς δεν παρουσιάζονται αρχικά µε µπλε χρώµα 
και λαµβάνονται υπόψη για τον επακόλουθο υπολογισµό δόσης. Αν αυτές οι 
κοιλότητες αντιµετωπίζονται ως νερό ή αν χρησιµοποιείται η πραγµατική τιµή 
πυκνότητας ηλεκτρονίων, εξαρτάται από το αν έχει ενεργοποιηθεί η διόρθωση 
ετερογένειας (βλ. “Επιλογή Heterogeneity Correction (∆ιόρθωση ετερογένειας)” στη 
σελίδα 169). 

• Για το σχηµατισµό περιγράµµατος όλων των εσωτερικών κοιλοτήτων ώστε να 
εξαιρεθούν από τον επακόλουθο υπολογισµό δόσης, απενεργοποιήστε το πλαίσιο 
ελέγχου ^ÇÇ= Ñìääó= ÉåÅäçëÉÇ= Å~îáíáÉë= íç= é~íáÉåí (Προσθήκη πλήρως περίκλειστων 
κοιλοτήτων σε ασθενή) στο παράθυρο διαλόγου pÉí= m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός 
παραµέτρων) (βλ. “Επιλογή Patient Detection Settings (Ρυθµίσεις ανίχνευσης ασθενή)” 
στη σελίδα 146).
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Χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα) στην περιοχή 
λειτουργιών, µπορείτε να προσαρµόσετε µε µη αυτόµατο τρόπο τα περιγράµµατα που 
δηµιουργήθηκαν από τον αυτόµατο αλγόριθµο.

Εικόνα 128. Εξωτερικά περιγράµµατα: χρήση του εργαλείου πινέλου

• Προσαρµόστε το µέγεθος του πινέλου χρησιµοποιώντας το ρυθµιστικό _êìëÜ= páòÉ
(Μέγεθος πινέλου) στην περιοχή λειτουργιών. 

• Για να αυξήσετε το µέγεθος του εξωτερικού περιγράµµατος, ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία _êìëÜ (Πινέλο) και µετακινήστε το πινέλο a όπως απαιτείται κατά µήκος 
του άκρου του περιγράµµατος, όπως παρουσιάζεται παραπάνω.

• Για να µειώσετε το µέγεθος του εξωτερικού περιγράµµατος, ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία bê~ëÉê (Γόµα) και προσαρµόστε το περίγραµµα όπως απαιτείται. 

• Για να µετακινήσετε τα κενά s που δηµιουργήθηκαν εντός του εξωτερικού 
περιγράµµατος κατά τη διάρκεια των προσαρµογών, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου 
^ìíç=cáää (Αυτόµατο γέµισµα).

Καθώς το εξωτερικό περίγραµµα προσαρτάται στην περιοχή εντοπιστή, 
ορισµένες περιοχές των δεδοµένων ασθενή µπορεί να εξαιρεθούν, π.χ. σε 
περίπτωση χορήγησης θεραπείας στον τράχηλο. Αυτές οι περιοχές δεν 
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό δόσης. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να 
προστεθούν µε µη αυτόµατο τρόπο στο εξωτερικό περίγραµµα.

Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράµµατος και της 
εξοµοίωσης ιστών που χρησιµοποιούνται για τους δοσολογικούς υπολογισµούς. 
Στο περίγραµµα πρέπει να συµπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.

s
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• Αν το πλαίσιο ελέγχου ^ÇÇ= Ñìääó= ÉåÅäçëÉÇ= Å~îáíáÉë= íç= é~íáÉåí (Προσθήκη πλήρως 
περίκλειστων κοιλοτήτων σε ασθενή) είναι απενεργοποιηµένη στο παράθυρο διαλόγου 
pÉí= m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) (βλ. “Επιλογή Patient Detection Settings 
(Ρυθµίσεις ανίχνευσης ασθενή)” στη σελίδα 146), το λογισµικό δηµιουργεί αυτόµατα το 
περίγραµµα των εσωτερικών κοιλοτήτων.

• Χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα), µπορείτε επίσης 
να προσαρµόσετε αυτά τα περιγράµµατα όπως απαιτείται. 

Εικόνα 129. Εσωτερικά περιγράµµατα: χρήση του εργαλείου πινέλου

• Προσαρµόστε το µέγεθος του πινέλου χρησιµοποιώντας το ρυθµιστικό _êìëÜ= páòÉ
(Μέγεθος πινέλου). 

• Για να αυξήσετε το µέγεθος του εσωτερικού περιγράµµατος κοιλοτήτων, 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία bê~ëÉê (Γόµα) και µετακινήστε το πινέλο a όπως 
απαιτείται κατά µήκος του άκρου του περιγράµµατος, όπως παρουσιάζεται παραπάνω.

• Για να µειώσετε το µέγεθος του εσωτερικού περιγράµµατος, ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία _êìëÜ (Πινέλο) και προσαρµόστε το περίγραµµα όπως απαιτείται. 

• Για να µετακινήσετε τα κενά s που δηµιουργήθηκαν εντός του εσωτερικού 
περιγράµµατος κατά τη διάρκεια των προσαρµογών, ενεργοποιήστε το πλαίσιο 
ελέγχου ^ìíç=cáää (Αυτόµατο γέµισµα).

„þ−ý˙Ý¼Þ³ž=½−¼=
šþğ½š¹Ðð−Ć=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

Για να επιτύχετε µεγαλύτερη οµοιοµορφία στην κάλυψη δόσης σε περίπτωση θεραπειών 
µάσκας, για παράδειγµα, είναι δυνατό να εξοµαλύνετε το εξωτερικό περίγραµµα.

Εικόνα 130. Εξοµάλυνση του εξωτερικού περιγράµµατος 
(αριστερά: αρχικό περίγραµµα, δεξιά: εξοµαλυσµένο περίγραµµα)

• Για να εξοµαλύνετε το εξωτερικό περίγραµµα, κάντε κλικ στην επιλογή pãççíÜ=lìíÉê=
`çåíçìê (Εξοµάλυνση εξωτερικού περιγράµµατος) στην περιοχή λειτουργιών.

a

s
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fl¼½şýˇ½ž=
šÞžý˚¹ğ³ž=
šþ−ý−˝ğ³ž²=Ð³½ćÞ

Η εξοµοίωση ιστών ενηµερώνεται αυτόµατα όταν:

• Το παράθυρο διαλόγου pÉí= m~ê~ãÉíÉêë (Ορισµός παραµέτρων) κλείνει µε 
ενεργοποιηµένο το πλαίσιο ελέγχου ^ÅâåçïäÉÇÖÉÇ (Αποδοχή) (βλ. σελίδα 152).

• Εφαρµόζονται οι λειτουργίες oÉãçîÉ=Pa=oÉÖáçå (Κατάργηση τρισδιάστατης περιοχής) 
(βλ. σελίδα 174) ή pãççíÜ= lìíÉê= `çåíçìê (Εξοµάλυνση εξωτερικού περιγράµµατος) 
(βλ. σελίδα 167).

• Πραγµατοποιείται έξοδος από το βήµα Úýžýˇ½−×−˝ž³ž= š×Ð¾˙ÞšÐˇ² µε τις επιλογές 
kÉñí (Επόµενο) ή dç=íçKKK (Μετάβαση) (βλ. σελίδα 62). 

• Η λειτουργία réÇ~íÉ= qáëëìÉ (Ενηµέρωση ιστού) εφαρµόζεται ακολουθώντας µη 
αυτόµατες αλλαγές (βλ. παρακάτω).

Η εξοµοίωση ιστών και συνεπώς η υπολογισµένη κατανοµή δόσης τροποποιούνται 
αυτόµατα όταν προστεθούν αντικείµενα, όπως η επιφάνεια τραπεζιού ή το bolus, 
ή αν αντιστοιχιστούν τιµές HU που έχουν οριστεί από το χρήστη σε ορισµένα 
αντικείµενα. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα κάθε τροποποίησης 
µε τη χρήση του ρυθµιστικού lêáÖáå~ä/qáëëìÉ (Αρχικό/Ιστός) (βλ. σελίδα 169) και 
τη λειτουργία µέτρησης των µονάδων Hounsfield (βλ. σελίδα 124). Επίσης, πρέπει 
να γίνει τελική επαλήθευση χρησιµοποιώντας τις ανακατασκευές βάθους και 
πεδίου που παρέχονται στο βήµα mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από 
φυσικό) (βλ. σελίδα 373).

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=
šÞžý˚¹ğ³ž=
šþ−ý−˝ğ³ž²=Ð³½ćÞ

Το κουµπί réÇ~íÉ=qáëëìÉ (Ενηµέρωση ιστού) επιτρέπει τη µη αυτόµατη ενηµέρωση των 
αλλαγών που πραγµατοποιήσατε στα περιγράµµατα ιστών (βλ. “Προσαρµογή των 
πληροφοριών περιγράµµατος” στη σελίδα 165) και την εξοµοίωση ιστών (βλ. “Τροποποίηση 
της τιµής HU” στη σελίδα 172 και “Ορισµός ενός αντικειµένου bolus” στη σελίδα 170).

Εικόνα 131. Ενηµέρωση εµφάνισης ιστού

• Κάντε κλικ στην επιλογή réÇ~íÉ= qáëëìÉ (Ενηµέρωση ιστού) για να εµφανίσετε 
καθαρά την αρχική αλλαγή a όπως στο εσωτερικό του περιγράµµατος s. 

• Ωστόσο, αν δεν χρησιµοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, οι σωστοί υπολογισµοί 
πραγµατοποιούνται ακόµα όταν πραγµατοποιείτε έξοδο από το βήµα pìêÑ~ÅÉ=
pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας).

a s
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Για να συγκρίνετε το σύνολο αναφοράς που έχει ληφθεί µε υπολογιστική τοµογραφία ως προς 
την τροποποιηµένη ανακατασκευή (εξοµοίωση ιστών), µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
ρυθµιστικό lêáÖáå~ä/qáëëìÉ (Αρχικό/Ιστός) για εναλλαγή της προβολής µεταξύ των επιλογών 
εµφάνισης.

Εικόνα 132. Αριστερά: αρχική τοµή, δεξιά: τροποποιηµένη τοµή

• Αν µετακινήσετε το ρυθµιστικό στα αριστερά, εµφανίζεται το σύνολο αναφοράς CT.
• Αν µετακινήσετε το ρυθµιστικό στα δεξιά, εµφανίζεται η ενηµερωµένη εξοµοίωση ιστών.

Πρέπει να επαληθεύετε πάντα ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί σωστά και ότι η 
ευθυγράµµιση και ο προσανατολισµός του ασθενή είναι οι σκοπούµενοι για τη 
θεραπεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς.

„×ÐÝ−ł¸=
eÉíÉêçÖÉåÉáíó=
`çêêÉÅíáçå=
E‚Ðş¹¦ğ³ž=
š½š¹−ł˚ÞšÐˇ²F=

• Οταν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου eÉíÉêçÖÉåÉáíó= `çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση 
ετερογένειας), ο υπολογισµός της δόσης προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
πυκνότητας ηλεκτρονίων που παρέχονται από τα δεδοµένα εικόνας που έχει ληφθεί µε 
µαγνητική τοµογραφία.

• Οταν απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου eÉíÉêçÖÉåÉáíó= `çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση 
ετερογένειας), ο υπολογισµός δόσης βασίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες 
εντός του εξωτερικού περιγράµµατος έχει πυκνότητα ισοδύναµη µε την πυκνότητα του 
νερού. Εξαιρούνται µόνο εσωτερικές κοιλότητες για τις οποίες έχει δηµιουργηθεί 
ειδικά περίγραµµα (βλ. σελίδα 165). 

Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου eÉíÉêçÖÉåÉáíó=`çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση 
ετερογένειας), το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εσφαλµένη ισοδυναµία βάθους.

Αν χρησιµοποιήθηκε σκιαγραφικό µέσο κατά τη σάρωση ασθενή, ίσως θελήσετε 
να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση ετερογένειας, καθώς το σκιαγραφικό µέσο 
αυξάνει την ένταση της τιµής HU στις εικόνες σάρωσης. 
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SKS Ú¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ

SKSKN fl¼½şýˇ½−²=−¹Ð³ýş²=Äçäìë

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν χορηγείται θεραπεία σε PTV που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του δέρµατος, 
συχνά πάνω στο δέρµα τοποθετείται ένα υλικό ισοδύναµο του ιστού που είναι γνωστό ως 
bolus, ώστε η απαιτούµενη δόση να εφαρµοστεί σωστά στην απαιτούµενη περιοχή. 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=_çäìë=
aÉÑáåáíáçå=
EÌ¹Ð³ýş²=ÄçäìëF

Εικόνα 133. Παράθυρο διαλόγου Bolus Definition (Ορισµός bolus)

Ì¹Ð³ýş²=šÞş²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=Äçäìë Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην επιλογή aÉÑáåÉ=_çäìëKKK (Ορισµός bolus) στην καρτέλα 
^êíáÑáÅá~ä (Τεχνητό), στην περιοχή λειτουργιών.

 2
Στο παράθυρο διαλόγου _çäìë=aÉÑáåáíáçå (Ορισµός bolus), κάντε 
κλικ στο κουµπί _çäìë=o~åÖÉ (Εύρος bolus), στα δεξιά του 
παραθύρου διαλόγου.
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 3

Στην προβολή ^ñá~ä (Αξονική), `çêçå~ä (Στεφανιαία) ή p~Öáíí~ä (Οβελιαία), 
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το µπλε πλαίσιο και 
προσαρµόστε το πλαίσιο ώστε να καθορίσει την περιοχή που θα καλυφθεί 
από το bolus [τη ρύθµιση _çäìë=o~åÖÉ (Εύρος bolus)].

Εικόνα 134. Εύρος bolus

 4 Στο πεδίο lÄàÉÅí=k~ãÉ (Ονοµα αντικειµένου), καταχωρήστε ένα όνοµα µε 
νόηµα για το αντικείµενο bolus.

 5 Από την αναπτυσσόµενη λίστα _çäìë=aáêÉÅíáçå (Κατεύθυνση bolus), 
επιλέξτε την απαραίτητη κατεύθυνση για το αντικείµενο bolus.

 6
• Στο πεδίο τιµής HU, καταχωρήστε την αντίστοιχη τιµή για το αντικείµενο 

bolus.

• Είναι δυνατή η χρήση τιµών -1000 έως 3071 HU.

 7

• Στο πεδίο τιµής qÜáÅâåÉëë= EããF (Πάχος), καταχωρήστε την αντίστοιχη 
τιµή για το αντικείµενο bolus.

• Ενα αντικείµενο bolus µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο αν η επιλογή _çäìë=
o~åÖÉ (Εύρος bolus) είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε το διπλάσιο της τιµής 
πυκνότητας που καταχωρήθηκε. 

 8 Κάντε κλικ στην επιλογή `êÉ~íÉ=_çäìë (∆ηµιουργία bolus) για να 
δηµιουργήσετε ένα αντικείµενο bolus. 

 9 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για επιστροφή στην κύρια οθόνη. 

Τα αντικείµενα bolus µπορούν επίσης να οριστούν µε µη αυτόµατο τρόπο στο 
βήµα  lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå  (∆ηµ ιουργία  αντικειµένου) (“∆ηµ ιουργία  
αντικειµένου” στη σελίδα 175). 

Βήµα Ενέργεια 
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SKSKO flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=šÞş²=³¼łðšð¹Ðý˚Þ−¼=š×Ð×˚Š−¼=er

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία lîÉêïêáíÉ=er (Αντικατάσταση HU) στην καρτέλα ̂ êíáÑáÅá~ä
(Τεχνητό), µπορείτε να ορίσετε µια συγκεκριµένη τιµή HU για εφαρµογή σε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο, όπως για παράδειγµα ένα ιατρικό εµφύτευµα. 

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=er

Εικόνα 135. Λειτουργία HU

Ú¹−×−×−˝ž³ž=½ž²=
½Ðý¸²=er

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τιµές HU της σάρωσης υπολογιστικής τοµογραφίας 
δεν αντιπροσωπεύουν τα πραγµατικά χαρακτηριστικά ενός υλικού (π.χ. 
πυκνότητα µάζας και σύνθεση υλικού). Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
ανακριβή υπολογισµό δόσης για υλικά µη ανθρώπινου ιστού, όπως εµφυτεύµατα.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο στη λίστα αντικειµένων.

 2
• Επιλέξτε τη σχετική τιµή χρησιµοποιώντας το πλαίσιο er=s~äìÉ (Τιµή HU).

• Υποστηρίζεται εύρος τιµών HU -1000 έως +3071.

 3 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου lîÉêïêáíÉ=er (Αντικατάσταση HU).

Οπου επικαλύπτονται αντικείµενα, το αντικείµενο που επικαλύπτει και έχει 
την υψηλότερη τιµή HU, καθορίζει την τιµή HU του τέµνοντος όγκου.
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Úýžýˇ½−×−˝ž³ž=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²

=

Αν χρησιµοποιείται σκιαγραφικό µέσο κατά τη διάρκεια της σάρωσης 
υπολογιστικής τοµογραφίας, οι πληροφορίες πυκνότητας ηλεκτρονίων που 
παρέχονται στα δεδοµένα σάρωσης και χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο 
δόσης δεν αντιστοιχούν στην πραγµατική πυκνότητα ιστού του ασθενή. Οταν 
πραγµατοποιείτε το σχεδιασµό θεραπείας χρησιµοποιώντας σαρώσεις µε 
σκιαγραφικό µέσο, θα πρέπει να εξετάσετε µε προσοχή αν η ενεργοποίηση της 
διόρθωσης ετερογένειας µπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσµατα υπολογισµού 
δόσης ή αν η εναλλακτική σάρωση υπολογιστικής τοµογραφίας χωρίς 
σκιαγραφικό µέσο µπορεί να είναι πιο χρήσιµη. Ισως είναι απαραίτητο να 
εφαρµοστούν διορθώσεις στις τιµές HU ή στις µονάδες παρακολούθησης µε µη 
αυτόµατο τρόπο.
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Ú¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ

==

SKSKP Ëˇ½˙¹łž³ž=½¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ğÞ=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το κουµπί oÉãçîÉ=Pa oÉÖáçå (Κατάργηση τρισδιάστατης περιοχής) επιτρέπει τη διαγραφή 
οποιουδήποτε επιλεγµένου τρισδιάστατου αντικειµένου από το σύνολο δεδοµένων.

Ëˇ½˙¹łž³ž=
½¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½−¼=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Εικόνα 136. Ανιχνευµένο τρισδιάστατο αντικείµενο

Ëˇ½˙¹łž³ž=
½¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ=Pa=oÉÖáçå (Κατάργηση τρισδιάστατης 
περιοχής) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 2 Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τρισδιάστατο σχήµα για 
κατάργηση και κάντε κλικ στην επισηµασµένη περιοχή.

 3
Κάντε  ξανά  κλικ  στην  επιλογή  oÉãçîÉ=Pa=oÉÖáçå (Κατάργηση  
τρισδιάστατης περιοχής) για να καταργήσετε το ανιχνευµένο σχήµα και να 
πραγµατοποιηθεί αυτόµατα ενηµέρωση της εξοµοίωσης ιστών.
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

T ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

TKN „×Ð³ðş×ž³ž

TKNKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðĆ¹Ðˇ²=−¦şÞž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτό το βήµα περιέχει διάφορες µη αυτόµατες και αυτόµατες λειτουργίες που επιτρέπουν 
την τµηµατοποίηση κρίσιµων ανατοµικών δοµών ή PTV και την αποθήκευσή τους ως 
αντικείµενα σχεδιασµού. 

Αν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή χαρτογράφησης οµοιώµατος (βλ. “Phantom Mapping” 
στη σελίδα 501), η δηµιουργία αντικειµένου µπορεί να δηµιουργηθεί για το σχηµατισµό 
περιγράµµατος του ανοίγµατος εισαγωγής, π.χ. για εξοπλισµό δοσοµετρίας.

ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 137. Περιοχή σχεδιασµού
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„×Ð³ðş×ž³ž

==

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Οταν τµηµατοποιείτε περιοχές ενδιαφέροντος σε ανακατασκευασµένες προβολές, 
θυµηθείτε ότι οι ανακατασκευασµένες προβολές εµφανίζουν εικόνες προεµβολής 
και συνεπώς µπορεί να µην εµφανίζουν τα απαιτούµενα ή αναµενόµενα δεδοµένα 
voxel, όπως περιέχονται στις αρχικές τοµές εικόνας. Συνεπώς, τα αντικείµενα 
σχεδιασµού πρέπει να επαληθεύονται στο αρχικό σύνολο τοµών.

Τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα που προκύπτουν βασίζονται στην εισαγωγή 
πληροφοριών στο λογισµικό. Το επίπεδο ανταπόκρισης µε την πραγµατική 
ανατοµική δοµή εξαρτάται από το µέγεθος pixel, τον αριθµό των τοµών, την 
πυκνότητα τοµών και την ακρίβεια της τµηµατοποίησης.

Πρέπει να επαληθεύετε προσεχτικά την ορθότητα του περιεχόµενου του πλάνου 
(π.χ. θέσεις φύλλων) αφού αλλάξετε ή διαγράψετε αντικείµενα (π.χ. PTV, OAR) 
που χρησιµοποιούνται ήδη σε ένα υπάρχον πλάνο. Πραγµατοποιήστε όλες τις 
προσαρµογές σε αντικείµενα πριν τα χρησιµοποιήσετε στο δοσολογικό σχεδιασµό.

Óš¹Ð−₣¸=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Οι λειτουργίες που παρέχονται στις προβολές σχεδιασµού και τη γραµµή εργαλείων 
περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα “Γενική επισκόπηση λογισµικού” στη σελίδα 49.

ÒšÐ¹˙=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
½š½¹ˇŠÐ˙³½ˇ½ž²=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Αν είναι διαθέσιµη µια σειρά δεδοµένων τετραδιάστατης απεικόνισης, κάτω δεξιά στις 
προβολές τοµής και ανακατασκευής εµφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου ώστε να προβάλετε 
µια προσοµοίωση της κίνησης των εσωτερικών οργάνων (βλ. “Προσοµοίωση δεδοµένων 
τετραδιάστατης απεικόνισης” στη σελίδα 179). 
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKNKO „×Ð³ðş×ž³ž=×š¹Ð−₣¸²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι ανατοµικές δοµές που έχουν τµηµατοποιηθεί ως αντικείµενα παρατίθενται στην κορυφή 
της περιοχής λειτουργιών. Οι αντίστοιχες λειτουργίες τµηµατοποίησης παρέχονται κάτω 
από τη λίστα.

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=Ý˝³½ˇ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

• Για να απενεργοποιήσετε ένα αντικείµενο στη λίστα ώστε να µην εµφανίζεται στις 
προβολές σχεδιασµού, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο µε το ανοιχτό µάτι, στη λίστα. 

• Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο µε το κλειστό µάτι. 

ÁŠÐş½ž½š²=Ý˝³½ˇ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε ιδιότητες του αντικειµένου ανά πάσα στιγµή 
από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

Σύµβολο Επεξήγηση

Αν έχει ενεργοποιηθεί ένα αντικείµενο, από δίπλα του εµφανίζεται το 
εικονίδιο µε το ανοιχτό µάτι στη λίστα.

Αν έχει απενεργοποιηθεί ένα αντικείµενο, από δίπλα του εµφανίζεται το 
εικονίδιο µε το κλειστό µάτι στη λίστα.

Αν κάνετε κλικ στο... Τότε...

Εγχρωµο τετράγωνο δίπλα 
από το αντικείµενο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο 
µπορείτε να τροποποιήσετε το χρώµα και το 
βαθµό διαφάνειας του αντικειµένου.

Κουµπί “KKK” δίπλα από το 
αντικείµενο

Ανοίγει ένα παράθυρο  διαλόγου στο οποίο 
µπορείτε:

• Να τροποποιήσετε το χρώµα και το βαθµό 
διαφάνειας του αντικειµένου.

• Να τροποποιήσετε το όνοµα του αντικειµένου, 
την αντιστοιχισµένη δοµή του αντικειµένου ή 
το αντιστοιχισµένο σύνολο τοµών.

Λειτουργία Επεξήγηση

kÉïKKK (Νέο)
Προσθέτει ένα νέο αντικείµενο στη λίστα. Το αντικείµενο δεν 
περιέχει πληροφορίες voxel µέχρι να προστεθούν χρησιµοποιώντας 
τις λειτουργίες πινέλου ή σφαίρας (βλ. παρακάτω).

oÉãçîÉ=
(Κατάργηση)

∆ιαγράφει ένα επιλεγµένο αντικείµενο από τη λίστα. 

^ìíç=
pÉÖãÉåí~íáçåKKK 
(Αυτόµατη 
τµηµατοποίηση)

Η αυτόµατη τµηµατοποίηση (δηµιουργία) πραγµατοποιείται µε βάση 
µια περιοχή τιµής κλίµακας του γκρι που ορίζεται από το χρήστη 
(ουδός ζώνης). Στην περίπτωση εικόνων µε ακτίνες X, αυτή η 
λειτουργία είναι γνωστή ως uJê~ó=pÉÖãÉåí~íáçåKKK (Τµηµατοποίηση 
εικόνας µε ακτίνες X).
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„×Ð³ðş×ž³ž

==

_êìëÜ (Πινέλο) Επιτρέπει την προσθήκη πληροφοριών voxel σε ένα αντικείµενο µε 
µη αυτόµατο τρόπο.

bê~ëÉê (Γόµα) Επιτρέπει την κατάργηση πληροφοριών voxel και συνεπώς την 
προσαρµογή του σχήµατος ενός αντικειµένου.

_êìëÜ=páòÉ=
(Μέγεθος 
πινέλου)

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσαρµογή του µεγέθους πινέλου 
για τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα).

`çåíçìêë=
(Περιγράµµατα) 

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιηµένο, τα αντικείµενα 
εµφανίζονται ως διαγράµµατα µόνο.

^ìíç=cáää=
(Αυτόµατο 
γέµισµα)

Αν αυτό το πλαίσιο  είναι  ενεργοποιηµένο,  οι περιοχές  που 
περικλείστηκαν µε χρήση της λειτουργίας _êìëÜ (Πινέλο) γεµίζουν 
αυτόµατα.

fåíÉêéçä~íáçå 
(Προεµβολή)

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο, οι πληροφορίες 
voxel που προστίθενται σε δύο µη γειτονικές και ορατές τοµές 
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) ή pã~êí_êìëÜ
(Εξυπνο πινέλο) προεµβάλλονται µεταξύ των δύο τοµών.

pã~êí_êìëÜ 
(Εξυπνο πινέλο)

Επιτρέπει τη γρηγορότερη δηµιουργία αντικειµένων µε βάση τις 
τιµές κλίµακας του γκρι.

aê~ï=péÜÉêÉ 
(Σχεδίαση 
σφαίρας)

Επιτρέπει την άµεση δηµιουργία ενός τρισδιάστατου αντικειµένου 
(σφαίρα) που µπορεί να προσαρµοστεί όπως απαιτείται.

pã~êípÜ~éÉêKKK 
(Εξυπνο σχήµα)

Επιτρέπει τη διαµόρφωση ενός επιλεγµένου αντικειµένου µε µη 
αυτόµατο τρόπο, όπως απαιτείται.

^Çî~åÅÉÇ=
j~åáéìä~íáçå=
(Σύνθετος 
χειρισµός)

Επιτρέπει τη δηµιουργία νέων αντικειµένων µε βάση τα υπάρχοντα 
αντικείµενα.

oçäÉ=
oÉ~ëëáÖåãÉåí 
(Εκ νέου 
ανάθεση ρόλου)

Επιτρέπει την αντικατάσταση ενός αντικειµένου µε αντιστοιχισµένο 
ένα συγκεκριµένο ρόλο στη συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: αντιστοίχιση αντικειµένου” στη σελίδα 233) από 
άλλο αντικείµενο (βλ. “Εκ νέου ανάθεση ρόλου” στη σελίδα 209). 

råÇç (Αναίρεση) Αναιρεί την τελευταία αλλαγή που έγινε.

oÉÇç=
(Επανάληψη)

Αποκαθιστά την τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί.

Λειτουργία Επεξήγηση
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKNKP Ó¹−³−ý−˝ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=½š½¹ˇŠÐ˙³½ˇ½ž²=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Αν είναι διαθέσιµη µια σειρά δεδοµένων τετραδιάστατης απεικόνισης (βλ. “Ορισµός 
µιας σειράς 4∆” στη σελίδα 93), κάτω δεξιά στις προβολές τοµής και ανακατασκευής 
εµφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου ώστε να προβάλετε µια προσοµοίωση της κίνησης 
των εσωτερικών οργάνων.

• Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν σχεδιάζονται περιγράµµατα 
αντικειµένων για εξωκρανιακές θεραπείες, καθώς η κίνηση των εσωτερικών οργάνων 
µπορεί να είναι σηµαντικός παράγοντας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼

Εικόνα 138. Πίνακας ελέγχου

Ó¹−³−ý−˝ğ³ž=³š=
šþ˚ÝÐþž

Εικόνα 139. Προσοµοίωση (παράδειγµα)

a s

d f
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ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=½−¼=
×˝Þˇðˇ=šÝ˚ł₣−¼ Κουµπί Επεξήγηση

Ξεκινά την προσοµοίωση τετραδιάστατης απεικόνισης, πραγµατοποιώντας 
αυτόµατα πλοήγηση µε τη σειρά στα διαθέσιµα δεδοµένα. 

∆ιακόπτει προσωρινά την προσοµοίωση τετραδιάστατης απεικόνισης.

Επιτρέπει την προώθηση της πλοήγησης µε µη αυτόµατο τρόπο, στα διαθέσιµα 
σύνολα δεδοµένων.

Πραγµατοποιεί  γρήγορη  προώθηση  στο  τέλος της  προσοµοίωσης  
τετραδιάστατης απεικόνισης.

Επιτρέπει την πλοήγηση προς τα πίσω µε µη αυτόµατο τρόπο, στα διαθέσιµα 
σύνολα δεδοµένων.

Πραγµατοποιεί  γρήγορη  επιστροφή  στην αρχή  της  προσοµοίωσης  
τετραδιάστατης απεικόνισης.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της προσοµοίωσης 
µε τη χρήση του ρυθµιστικού προόδου.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NUN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKNKQ „þ−Š−²=ˇ×ş=½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

„ÐŠ−×−˝ž³ž=šþşŠ−¼

Εικόνα 140. Επαλήθευση τµηµατοποίησης

Πριν πραγµατοποιήσετε έξοδο από το βήµα lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου), 
βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείµενα έχουν τµηµατοποιηθεί σωστά. 

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Ο ορισµός των επικαλυπτόµενων PTV έχει ως αποτέλεσµα εσφαλµένους 
υπολογισµούς για τον όγκο φυσιολογικού ιστού. 

Για να αποφύγετε τους εσφαλµένους υπολογισµούς, τα PTV πρέπει να είναι 
εντελώς εντός του όγκου που έχει οριστεί από το εξωτερικό περίγραµµα. Οι 
όγκοι ενίσχυσης πρέπει να καλύπτονται πλήρως από το PTV.
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Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

TKO Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

TKOKN ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ðšÞ−Ć=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Κάντε κλικ στην επιλογή kÉïKKK (∆ηµιουργία) στην περιοχή λειτουργιών. 

Ëˇ¹½˚Ýš²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Εικόνα 141. Καρτέλες δηµιουργίας αντικειµένου



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NUP

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

Ó¹−³¦¸ðž=ý−ÞćÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Η προσθήκη µεµονωµένων αντικειµένων µπορεί να γίνει µη αυτόµατα, όπως περιγράφεται 
παρακάτω.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί µε την ονοµασία αντικειµένων. 
Αποφύγετε τον ορισµό πολλαπλών αντικειµένων µε τη χρήση του ίδιου ονόµατος 
ή δοµής. Οι πληροφορίες δοµής λαµβάνονται υπόψη κατά τον επακόλουθο 
σχεδιασµό µε τη χρήση των προτύπων του ámä~å=oq=açëÉ. 

Ó¹−³¦¸ðž=
×−ÝÝˇ×ÝćÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Η επιλογή προκαθορισµένων προτύπων που περιέχουν µια λίστα συχνά χρησιµοποιούµενων 
αντικειµένων µπορεί να γίνει όπως περιγράφεται παρακάτω.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην καρτέλα páåÖäÉ=lÄàÉÅí (Ενα αντικείµενο). 

 2
• Καταχωρήστε ένα όνοµα για το αντικείµενο στο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), ή

• Επιλέξτε ένα κατάλληλο αντικείµενο από τη λίστα píêìÅíìêÉ (∆οµή).

 3 Για να αλλάξετε το χρώµα της νέας δοµής, κάντε κλικ στο επιθυµητό χρώµα.

 4 Από τη λίστα fã~ÖÉ=pÉí (Σύνολο εικόνων), επιλέξτε το σύνολο εικόνων 
όπου θα πρέπει να εµφανιστεί το αντικείµενο.

 5 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να 
προσθέσετε το νέο αντικείµενο στη λίστα της περιοχής λειτουργιών. 

Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην καρτέλα jìäíáéäÉ=lÄàÉÅíë (Πολλαπλά αντικείµενα). 

 2 Επιλέξτε το απαιτούµενο πρότυπο θεραπείας από τη λίστα qêÉ~íãÉåí=qóéÉ
(Τύπος θεραπείας). 

 3

• Επιλέξτε τα απαιτούµενα αντικείµενα από τη λίστα lÄàÉÅíë
(Αντικείµενα), ή

• Κάντε κλικ στο στοιχείο pÉäÉÅí=^ää (Επιλογή όλων) για να συµπεριλάβετε 
όλα τα αντικείµενα. 

 4 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να 
προσθέσετε τα νέα αντικείµενα στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.



NUQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
×¹−½Ć×ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Μπορούν να δηµιουργηθούν πρόσθετα πρότυπα που περιέχουν πολλαπλά αντικείµενα µε 
µη αυτόµατο τρόπο ως εξής:

Ëˇ½˙¹łž³ž=
×¹−½Ć×ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Για να καταργήσετε ένα πρότυπο αντικειµένου από την καρτέλα jìäíáéäÉ=lÄàÉÅíë (Πολλαπλά 
αντικείµενα):

Ëˇ½˙¹łž³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Για να καταργήσετε ένα αντικείµενο από την περιοχή λειτουργιών:

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ= • Αν προσθέσατε νέο αντικείµενο χωρίς να επιλέξετε συγκεκριµένη δοµή, θα χρειαστεί 
να προσθέσετε περιεχόµενο στο συγκεκριµένο αντικείµενο µε µη αυτόµατο τρόπο 
(βλ. σελίδα 185).

• Αν επιλέξατε µια δοµή για το νέο αντικείµενο, αυτό µπορεί τώρα να τµηµατοποιηθεί µε 
τη χρήση µη αυτόµατης ή αυτόµατης τµηµατοποίησης (βλ. σελίδα 182).

Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στην καρτέλα jìäíáéäÉ=lÄàÉÅíë (Πολλαπλά αντικείµενα). 

 2 Επιλέξτε τις απαιτούµενες δοµές από τη λίστα lÄàÉÅíë (Αντικείµενα). 

 3
Κάντε κλικ στην επιλογή kÉï=qÉãéä~íÉ (Νέο πρότυπο) και καταχωρήστε 
ένα όνοµα για το νέο πρότυπο στο παράθυρο διαλόγου qÉãéä~íÉ (Πρότυπο) 
που εµφανίζεται.

 4
Κάντε κλικ στο κουµπί lh, στο παράθυρο διαλόγου qÉãéä~íÉ (Πρότυπο), 
για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να προσθέσετε το νέο πρότυπο 
στη λίστα της καρτέλας jìäíáéäÉ=lÄàÉÅíë (Πολλαπλά αντικείµενα).

Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε το πρότυπο στη λίστα qêÉ~íãÉåí=qÉãéä~íÉë (Πρότυπα θεραπείας). 

2 Κάντε κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ (Κατάργηση). 

Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε το αντικείµενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών. 

2 Κάντε κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ (Κατάργηση). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NUR

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKOKO Ó¹−³¦¸ðž=×š¹Ðš₣−ý˚Þ−¼=³š=˚Þˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞ−=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½ž²= 
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=×ÐÞ˚Ý−¼

Ó¹−³¦¸ðž=
×š¹Ðš₣−ý˚Þ−¼ Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

 2 Κάντε κλικ στην επιλογή _êìëÜ (Πινέλο).

 3

• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό _êìëÜ= páòÉ (Μέγεθος πινέλου) για να 
ορίσετε το µέγεθος του πινέλου.

• Για να δείτε το κατά προσέγγιση µέγεθος του πινέλου, µετακινήστε το 
ποντίκι στην περιοχή σχεδιασµού. 

 4

• Χρησιµοποιήστε το δεξιό κουµπί του ποντικιού για να τµηµατοποιήσετε 
το αντικείµενο στην τοµή εικόνας (βλ. “Χρήση της λειτουργίας πινέλου” 
στη σελίδα 197).

• Για να διαγράψετε τις άκρες αντικειµένου όπως είναι απαραίτητο, 
χρησιµοποιήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού (βλ. “Χρήση της 
λειτουργίας γόµας” στη σελίδα 197).

 5

Εικόνα 142. Μενού αντιγραφής

Αντιγράψτε το επιλεγµένο τµηµατοποιηµένο αντικείµενο σε πρόσθετες τοµές 
σάρωσης, όπως απαιτείται, απενεργοποιώντας τη λειτουργία _êìëÜ (Πινέλο) 
και χρησιµοποιώντας το µενού που εµφανίζεται µε το δεξιό κουµπί του 
ποντικιού. 



NUS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

flÞ½Ððš˝ýšÞ−=³½Ð²=
×¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞğÞ

Εικόνα 143. Αντικείµενο στις προβολές εικόνων

• Η εικόνα παρακάτω εµφανίζει ένα αντικείµενο που δηµιουργήθηκε µε τη χρήση της 
λειτουργίας _êìëÜ (Πινέλο).

• Ο όνοµα που έχει αντιστοιχιστεί στο αντικείµενο, εµφανίζεται στις προβολές εικόνας όταν 
ο δείκτης του ποντικιού τοποθετηθεί πάνω από το αντικείµενο.

Οταν  πραγµατοποιείται  τµηµατοποίηση  µ ικρών  αντικειµένων  σε  
ανακατασκευασµένες προβολές, η αυτόµατη προεµβολή (βλ. “Λειτουργία 
Interpolation (Προεµβολή)” στη σελίδα 189) µπορεί να έχει ανεπιθύµητα 
αποτελέσµατα αν η απόσταση των τοµών υπερβαίνει το µέγεθος pixel του 
αντικειµένου. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NUT

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKOKP Ó¹−³¦¸ðž=×š¹Ðš₣−ý˚Þ−¼=³š=˚Þˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞ−=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½−¼= 
˚þ¼×Þ−¼=×ÐÞ˚Ý−¼

„×Ð³ðş×ž³ž • Το pã~êí_êìëÜ (Εξυπνο πινέλο) είναι ένα εργαλείο τµηµατοποίησης εικόνας που 
προσφέρει εξελιγµένες λειτουργίες τµηµατοποίησης, π.χ. για να διακρίνετε τον υγιή 
ιστό από όγκους. 

• Χρησιµοποιείται για την αυτόµατη συµπλήρωση περιοχών ίδιας τιµής κλίµακας γκρι 
που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους.

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=
˚þ¼×Þ−¼=×ÐÞ˚Ý−¼

Εικόνα 144. ∆ηµιουργία αντικειµένου έξυπνου πινέλου

Ú¹ş×−²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=šÞş²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Βήµα Ενέργεια 

 1 ∆ηµιουργήστε ένα κενό αντικείµενο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
“∆ηµιουργία κενού αντικειµένου” στη σελίδα 182.

 2 Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

 3 Κάντε κλικ στην επιλογή pã~êí_êìëÜ (Εξυπνο πινέλο).

 4

• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό _êìëÜ= páòÉ (Μέγεθος πινέλου) για να 
ορίσετε το µέγεθος του πινέλου. 

• Για να δείτε το κατά προσέγγιση µέγεθος του πινέλου, µετακινήστε το 
ποντίκι στην περιοχή σχεδιασµού. 

 5

• Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την περιοχή για 
τµηµατοποίηση, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού 
και σύρετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την απαιτούµενη περιοχή.

• Το εργαλείο pã~êí_êìëÜ (Εξυπνο πινέλο) θα τµηµατοποιήσει όλα τα 
συνδεδεµένα pixel µε πανοµοιότυπες τιµές κλίµακας γκρι/τιµές Hounsfield 
στην περιοχή που περιβάλλει το δείκτη του ποντικιού. 

 6

Αν τα άκρα της τµηµατοποιηµένης περιοχής δεν είναι σωστά διαχωρισµένα 
από την περιβάλλουσα περιοχή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες 
_êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα) (βλ. “Πινέλο και γόµα” στη σελίδα 197) 
για να ορίσετε αυτά τα όρια µε περισσότερη ακρίβεια.



NUU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

TKOKQ Ó¹−³¦¸ðž=×š¹Ðš₣−ý˚Þ−¼=³š=˚Þˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞ−=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½ž²= 
³₣šŠ˝ˇ³ž²=³¾ˇ˝¹ˇ²

„×Ð³ðş×ž³ž Το aê~ï=péÜÉêÉ (Σχεδίαση σφαίρας) είναι ένα εργαλείο τµηµατοποίησης που σας επιτρέπει 
να προσθέσετε ένα τρισδιάστατο σφαιρικό αντικείµενο στο πλάνο θεραπείας. Το µέγεθος 
της σφαίρας ορίζεται ελεύθερα.

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=ýš=
³₣šŠ˝ˇ³ž=³¾ˇ˝¹ˇ²

Εικόνα 145. ∆ηµιουργία αντικειµένου σφαίρας

Ú¹ş×−²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=šÞş²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Ú¹−×−×−˝ž³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ=
³¾ˇ˝¹ˇ²

Το αντικείµενο σφαίρας µπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω, για παράδειγµα ώστε να 
αντιστοιχεί στα περιγράµµατα ενός όγκου ή ενός OAR, χρησιµοποιώντας τις παρεχόµενες 
λειτουργίες επεξεργασίας (βλ. “Τροποποίηση υπάρχοντων αντικειµένων” στη σελίδα 197).

∆ηµιουργία σφαίρας
Ολοκληρωµένη σφαίρα 

Ολοκληρωµένη σφαίρα 

(∆ισδιάστατη προβολή)
(Τρισδιάστατη προβολή)

Βήµα Ενέργεια 

 1 ∆ηµιουργήστε ένα κενό αντικείµενο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
“∆ηµιουργία κενού αντικειµένου” στη σελίδα 182.

 2 Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

 3 Κάντε κλικ στην επιλογή aê~ï=péÜÉêÉ (Σχεδίαση σφαίρας).

 4

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο της περιοχής για 
τµηµατοποίηση, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και 
σύρετε το δείκτη του ποντικιού µέχρι η σφαίρα να καλύψει την απαιτούµενη 
περιοχή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NUV

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKOKR fl¼½şýˇ½−=ł˚ýÐ³ýˇ=ðˇÐ=×¹−šýŁ−Ý¸

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ˇ¼½şýˇ½−¼=
łšý˝³ýˇ½−²=ðˇÐ=
×¹−šýŁ−Ý¸²

Εικόνα 146. Λειτουργίες αυτόµατου γεµίσµατος και προεµβολής

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=̂ ìíç=cáää=
Efl¼½şýˇ½−=ł˚ýÐ³ýˇF

Εικόνα 147. Αριστερά: απενεργοποιηµένη λειτουργία αυτόµατου γεµίσµατος, 
δεξιά: ενεργοποιηµένη λειτουργία αυτόµατου γεµίσµατος

Αν περικλείσετε ένα τµήµα µιας τιµής εικόνας, για παράδειγµα σχεδιάζοντας ένα κύκλο 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία _êìëÜ (Πινέλο), και το πλαίσιο ελέγχου ̂ ìíç=cáää (Αυτόµατο 
γέµισµα) είναι ενεργοποιηµένο, ο χώρος που ορίζετε θα γεµίζει αυτόµατα.

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
fåíÉêéçä~íáçå=
EÓ¹−šýŁ−Ý¸F

Εικόνα 148. Προεµβολή

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου fåíÉêéçä~íáçå (Προεµβολή) είναι ενεργοποιηµένο, οι 
πληροφορίες voxel που προστίθενται σε δύο µη γειτονικές και ορατές τοµές χρησιµοποιώντας 
τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) [ή pã~êí_êìëÜ (Εξυπνο πινέλο)] προεµβάλλονται µεταξύ 
των δύο τοµών.

Εναρξη τοµής

Τέλος τοµήςΠληροφορίες προεµβολής



NVM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

TKOKS ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=łÐˇ=šÐðşÞš²=ýš=ˇð½˝Þš²=u

Ó¹ÐÞ=þšðÐÞ¸³š½š Για να πραγµατοποιήσετε δηµιουργία αντικειµένου σε εικόνες ακτίνων X, απαιτούνται τα 
ακόλουθα: 
• Εντοπισµένο σύνολο δεδοµένων που έχουν ληφθεί µε υπολογιστική τοµογραφία.
• Μετωπικές και πλευρικές εικόνες ακτίνων X (όπου είναι κατάλληλο µε αντίστοιχες 
εικόνες DSA), εντοπισµένες µε το ίδιο πλαίσιο αναφοράς όπως το εντοπισµένο σύνολο 
δεδοµένων που έχουν ληφθεί µε υπολογιστική τοµογραφία.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=lÄàÉÅí=
`êÉ~íáçå=
E‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼F

Εικόνα 149. Παράθυρο διαλόγου Object Creation (∆ηµιουργία αντικειµένου)

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
½ýžýˇ½−×−˝ž³ž² Βήµα Ενέργεια 

 1 Μεταβείτε στην καρτέλα uJê~ó=fã~ÖÉë (Εικόνες µε ακτίνες X), στην κύρια οθόνη. 

 2 ∆ηµιουργήστε ένα κενό αντικείµενο (βλ. σελίδα 182). 

 3 Κάντε κλικ στην επιλογή uJê~ó=pÉÖãÉåí~íáçåKKK (Τµηµατοποίηση εικόνας µε 
ακτίνες X) για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου δηµιουργίας αντικειµένου.

 4
Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες _êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα) (βλ. 
σελίδα 197) για να τµηµατοποιήσετε την απαιτούµενη δοµή στις προβολές ακτίνων 
X που παρέχονται στην καρτέλα cêçåí~ä (Μετωπική) και i~íÉê~ä (Πλευρική).

 5

Για προεπισκόπηση του αντικειµένου που προκύπτει:
• Κάντε κλικ στην προβολή προεπισκόπησης που παρέχεται επάνω δεξιά στη 
σελίδα καρτέλας.

• Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου lîÉêä~ó=lÄàÉÅí=mêÉîáÉï (Προεπισκόπηση 
αντικειµένου επικάλυψης) για την εµφάνιση µετωπικού και πλευρικού 
αντικειµένου που επικαλύπτεται σε προβολή ακτίνων Χ.

 6 Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί lh.
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
½ýžýˇ½−×−˝ž³ž²

Εικόνα 150. Τµηµατοποιηµένο αντικείµενο (αριστερά: ακτίνες X, δεξιά: υπολογιστική τοµογραφία)

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τµηµατοποιηµένο αντικείµενο εµφανίζεται στις 
προβολές εικόνας, στην περιοχή σχεδιασµού. 

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Η τµηµατοποίηση µε τη χρήση εικόνων ακτίνων X δηµιουργεί ένα αντικείµενο 
περιθωρίου που περιλαµβάνει τη σχετική δοµή αντί για ένα ακριβές 
περίγραµµα. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία δεν είναι πάντα ακριβής και θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όπου είναι κατάλληλο (π.χ. για AVM). Ολα τα 
αντικείµενα που έχουν τµηµατοποιηθεί µε τη χρήση εικόνων ακτίνων X πρέπει 
να επαληθευθούν σε ένα σύνολο δεδοµένων που έχουν ληφθεί µε υπολογιστική 
ή µαγνητική τοµογραφία από τον ιατρικό επαγγελµατία που χρησιµοποιεί το 
λογισµικό. Αν τµηµατοποιήθηκαν εσφαλµένα, τα αντικείµενα πρέπει να 
διορθωθούν µε µη αυτόµατο τρόπο ή να καταργηθούν.

Οι επιλογές τρισδιάστατης προεπισκόπησης που παρέχονται στις καρτέλες 
cêçåí~ä (Μετωπική) και i~íÉê~ä (Πλευρική) παρέχουν στον ιατρικό επαγγελµατία 
που χρησιµοποιεί το λογισµικό µια κατά προσέγγιση ιδέα της επακόλουθης 
εµφάνισης του τµηµατοποιηµένου αντικειµένου. Ωστόσο, ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα εντόπισης των ακτίνων X και τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ο 
µετασχηµατισµός του αντικειµένου, αυτή η προεπισκόπηση µπορεί σε 
µεµονωµένες περιπτώσεις να εµφανιστεί µετατοπισµένη ως προς τα σχεδιασµένα 
δισδιάστατα περιγράµµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επαληθεύστε την ακρίβεια 
της τµηµατοποίησης και επαληθεύστε το αποτέλεσµα τµηµατοποίησης εικόνας µε 
ακτίνες X προσεχτικά στο υποκείµενο σύνολο τοµών υπολογιστικής τοµογραφίας.
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fl¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

TKP fl¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

TKPKN Ì¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=ŽćÞž²=ýš=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=×š¹ÐðÝš˝çÞ½−²=−¹¦−łğÞ˝−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία _~åÇ=qÜêÉëÜçäÇáåÖ (Ορισµός ουδού ζώνης) είναι µια αυτόµατη διαδικασία 
τµηµατοποίησης που βασίζεται στις πληροφορίες επιπέδου του γκρι.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=_~åÇ=
qÜêÉëÜçäÇáåÖ=
EÌ¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=
ŽćÞž²F

Εικόνα 151. Παράθυρο διαλόγου Band Thresholding (Ορισµός ουδού ζώνης)

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
½ýžýˇ½−×−˝ž³ž² Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε ένα αντικείµενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών. 

 2 Κάντε κλικ στην επιλογή ^ìíç=pÉÖãÉåí~íáçåKKK (Αυτόµατη τµηµατοποίηση) για 
να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου _~åÇ=qÜêÉëÜçäÇáåÖ=(Ορισµός ουδού ζώνης).

 3
Κάντε κλικ στο κουµπί _çìåÇáåÖ=_çñ (Περικλείoν ορθογώνιο) από τη 
γραµµή εργαλείων στο παράθυρο διαλόγου _~åÇ=qÜêÉëÜçäÇáåÖ
(Ορισµός ουδού ζώνης) (αν δεν είναι ήδη ενεργό). 

 4 Επιλέξτε  το  στοιχείο  _çìåÇáåÖ=_çñ  (Περικλείoν  ορθογώνιο)  στην  
αναπτυσσόµενη λίστα j~ëâ (Μάσκα).

 5
Χρησιµοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να τοποθετήσετε το περικλείoν 
ορθογώνιο (bounding box) στην αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία προβολή για να 
περιβάλλει την περιοχή που πρόκειται να τµηµατοποιηθεί.

 6

• Από την αναπτυσσόµενη λίστα j~ñáã~ä= cê~ÖãÉåí= kìãÄÉê (Μέγιστος 
αριθµός κλασµάτων), επιλέξτε τον αριθµό για ανίχνευση και τµηµατοποίηση. 

• Για παράδειγµα, αν επιλέξετε ένα κλάσµα, τότε θα τµηµατοποιηθεί η 
µεγαλύτερη συνδεδεµένη περιοχή. 
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
½ýžýˇ½−×−˝ž³ž²

Εικόνα 152. Τµηµατοποιηµένο κρανιακό οστό

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τµηµατοποιηµένο αντικείµενο εµφανίζεται στις 
προβολές εικόνας, στην περιοχή σχεδιασµού. 

Óˇ¹ˇ½¸¹ž³ž=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Η τµηµατοποίηση µε τη χρήση ουδού ζώνης µπορεί να µην βρει το σωστό σχήµα 
µιας συγκεκριµένης δοµής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείµενα που έχουν 
τµηµατοποιηθεί αυτόµατα πρέπει να επαληθεύονται στις αρχικές τοµές από τον 
ιατρικό επαγγελµατία µε τη χρήση λογισµικού. Αν τµηµατοποιήθηκαν εσφαλµένα, 
τα αντικείµενα πρέπει να διορθωθούν µε µη αυτόµατο τρόπο ή να καταργηθούν.

 7

Ορίστε τις τιµές κλίµακας γκρι στην προβολή ιστογράµµατος (κάτω δεξιά) ως εξής:
• Καταχωρήστε τις απαιτούµενες τιµές oáÖÜí (δεξιά) και iÉÑí (αριστερά) απευθείας 
στα παρεχόµενα πεδία, ή

• Χρησιµοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρµόσετε τα ρυθµιστικά για τις 
τιµές αριστερά ή/και δεξιά µέχρι να εµφανιστούν οι απαιτούµενες τιµές στα 
αντίστοιχα πεδία.

 8
Για να ορίσετε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον ουδό, ενεργοποιήστε το πλαίσιο 
ελέγχου wççã (Μεγέθυνση/σµίκρυνση) για µεγέθυνση της περιοχής µεταξύ 
αριστερού και δεξιού ουδού.

 9 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και ενεργοποιήστε 
την τµηµατοποίηση.

Η κόκκινη τµηµατοποιηµένη περιοχή υποδεικνύει τις πληροφορίες σάρωσης 
που  βρίσκονται  εντός  του  καθορισµένου  ορίου  ουδού .  ∆εν  είναι  
προεπισκόπηση του τµηµατοποιηµένου αντικειµένου.

Βήµα Ενέργεια 
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fl¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼
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TKPKO Ì¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=ŽćÞž²=ýš=½ž=₣¹¸³ž=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=ý˙³ðˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στο παράθυρο διαλόγου _~åÇ=qÜêÉëÜçäÇáåÖ (Ορισµός ουδού ζώνης), µπορείτε επίσης να 
πραγµατοποιήσετε τµηµατοποίηση εντός µιας περιοχής που έχει οριστεί από ένα 
αντικείµενο µάσκας.

flÞ½Ððš˝ýšÞ−=
ý˙³ðˇ²

Εικόνα 153. Προκαταρκτική τµηµατοποίηση: αντικείµενο µάσκας

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=šÞş²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=
ý˙³ðˇ²

Βήµα Ενέργεια 

 1 ∆ηµιουργήστε ένα κενό αντικείµενο (βλ. σελίδα 182).

 2
Για να ορίσετε γενικά την περιοχή προς τµηµατοποίηση, χρησιµοποιήστε το 
εργαλείο aê~ï=péÜÉêÉ (Σχεδίαση σφαίρας) (βλ. σελίδα 188) ή pã~êípÜ~éÉê
(Εξυπνο σχήµα) (βλ. σελίδα 198), για παράδειγµα.
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=_~åÇ=
qÜêÉëÜçäÇáåÖ=
EÌ¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=
ŽćÞž²F

Εικόνα 154. Ορισµός ουδού ζώνης µε τη χρήση αντικειµένου µάσκας

Ì¹Ð³ýş²=−¼Š−Ć=
ŽćÞž² Βήµα Ενέργεια 

 1
∆ηµιουργήστε µε µη αυτόµατο τρόπο ένα δεύτερο κενό αντικείµενο (βλ. 
σελίδα 182), ονοµάζοντάς το σύµφωνα µε το αντικείµενο προς τµηµατοποίηση 
(π.χ. “κοιλίες”). 

 2 Επιλέξτε αυτό το αντικείµενο στην περιοχή λειτουργιών και κάντε κλικ στην 
επιλογή ^ìíç=pÉÖãÉåí~íáçåKKK (Αυτόµατη τµηµατοποίηση).

 3
Στο παράθυρο διαλόγου _~åÇ=qÜêÉëÜçäÇáåÖ (Ορισµός ουδού ζώνης), 
επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο µάσκας από την αναπτυσσόµενη λίστα 
j~ëâ (Μάσκα), στο κάτω µέρος του παραθύρου διαλόγου.

 4
Για να ορίσετε µε µεγαλύτερη ακρίβεια το παράθυρο απεικόνισης, 
ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου wççã (Μεγέθυνση/σµίκρυνση) για 
µεγέθυνση της περιοχής µεταξύ αριστερού και δεξιού ουδού.

 5

• Από την αναπτυσσόµενη λίστα j~ñáã~ä= cê~ÖãÉåí= kìãÄÉê (Μέγιστος 
αριθµός κλασµάτων), επιλέξτε τον αριθµό για ανίχνευση και τµηµατοποίηση. 

• Για παράδειγµα, αν επιλέξετε ένα κλάσµα, τότε θα τµηµατοποιηθεί το 
µεγαλύτερο συνδεδεµένο κλάσµα. 

 6

Ορίστε τις τιµές κλίµακας γκρι στην προβολή ιστογράµµατος (κάτω δεξιά) 
ως εξής:
• Καταχωρήστε τις απαιτούµενες τιµές oáÖÜí (δεξιά) και iÉÑí (αριστερά) 
απευθείας στα παρεχόµενα πεδία, ή

• Χρησιµοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρµόσετε τα ρυθµιστικά 
για τις τιµές αριστερά ή/και δεξιά µέχρι να εµφανιστούν οι απαιτούµενες 
τιµές στα αντίστοιχα πεδία.

 7 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και 
ενεργοποιήστε την τµηµατοποίηση.
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fl¼½şýˇ½ž=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

==

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
½ýžýˇ½−×−˝ž³ž²

Εικόνα 155. Ολοκληρωµένη τµηµατοποίηση αντικειµένου µάσκας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τµηµατοποιηµένο αντικείµενο εµφανίζεται στις 
προβολές εικόνας, στην περιοχή σχεδιασµού. 

Óˇ¹ˇ½¸¹ž³ž=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Η τµηµατοποίηση µε τη χρήση ουδού ζώνης µπορεί να µην βρει το σωστό σχήµα 
µιας συγκεκριµένης δοµής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείµενα που έχουν 
τµηµατοποιηθεί αυτόµατα πρέπει να επαληθεύονται στις αρχικές τοµές από τον 
ιατρικό επαγγελµατία µε τη χρήση λογισµικού. Αν τµηµατοποιήθηκαν 
εσφαλµένα, τα αντικείµενα πρέπει να διορθωθούν µε µη αυτόµατο τρόπο ή να 
καταργηθούν.
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‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKQ Ú¹−×−×−˝ž³ž=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

TKQKN ÓÐÞ˚Ý−=ðˇÐ=łşýˇ

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
_êìëÜ=EÓÐÞ˚Ý−F=ðˇÐ=
bê~ëÉê=E·şýˇF

Εικόνα 156. Λειτουργίες Brush (Πινέλο) και Eraser (Γόµα)

• Η διάµετρος του εργαλείου πινέλου/γόµας µπορεί να προσαρµοστεί µε τη χρήση του 
ρυθµιστικού _êìëÜ=páòÉ (Μέγεθος πινέλου).

• Για να εµφανιστεί το εργαλείο πινέλου/γόµας και τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα ως 
περιγράµµατα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου `çåíçìêë (Περιγράµµατα).

ı¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
×ÐÞ˚Ý−¼

Εικόνα 157. Βασική λειτουργία (αριστερά: τυπικό, δεξιά: µόνο περιγράµµατα)

Η λειτουργία _êìëÜ (Πινέλο) επιτρέπει τη µη αυτόµατη εισαγωγή περιεχοµένου σε 
τµηµατοποιηµένα αντικείµενα ή το άδειασµα αντικειµένων (βλ. “Προσθήκη περιεχοµένου 
σε ένα αντικείµενο µε τη χρήση της λειτουργίας πινέλου” στη σελίδα 185).

ı¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=łşýˇ²

Εικόνα 158. Χρήση της λειτουργίας γόµας (αριστερά: τυπικό, δεξιά: µόνο περιγράµµατα)

Η λειτουργία bê~ëÉê (Γόµα) επιτρέπει τη µη αυτόµατη κατάργηση πληροφοριών από 
τµηµατοποιηµένα αντικείµενα (βλ. “Προσθήκη περιεχοµένου σε ένα αντικείµενο µε τη χρήση 
της λειτουργίας πινέλου” στη σελίδα 185). 

„ÞˇÝÝˇł¸=ýš½ˇþĆ=
×ÐÞ˚Ý−¼=ðˇÐ=łşýˇ²

Για εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών _êìëÜ (Πινέλο) και bê~ëÉê (Γόµα) κατά την 
τµηµατοποίηση αντικειµένου, χρησιµοποιήστε το δεξιό κουµπί του ποντικιού (ÓÐÞ˚Ý−) και 
το αριστερό κουµπί του ποντικιού (·şýˇ) αναλόγως.
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Ú¹−×−×−˝ž³ž=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ
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TKQKO „¹łˇÝš˝−=„þ¼×Þ−=³₣¸ýˇ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαµόρφωση ή επανατοποθέτηση ενός επιλεγµένου 
αντικειµένου µε µη αυτόµατο τρόπο, όπως απαιτείται.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
pã~êípÜ~éÉê=
E„þ¼×Þ−=³₣¸ýˇF

Εικόνα 159. Παράθυρο διαλόγου SmartShaper (Εξυπνο σχήµα)

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
pã~êípÜ~éÉê=
E„þ¼×Þ−=³₣¸ýˇF

Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο στην περιοχή λειτουργιών και κάντε κλικ στην επιλογή 
pã~êípÜ~éÉêKKK (Εξυπνο σχήµα) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου pã~êípÜ~éÉê
(Εξυπνο σχήµα).

• Για να εµφανιστούν τα αντικείµενα ως περίγραµµα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου 
`çåíçìêë (Περιγράµµατα).

• Η διάµετρος του εργαλείου σχήµατος µπορεί να προσαρµοστεί µε τη χρήση του 
ρυθµιστικού qççä=páòÉ (Μέγεθος εργαλείου).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN NVV

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

ı¹¸³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
pã~êípÜ~éÉê=
E„þ¼×Þ−=³₣¸ýˇF

Óˇ¹ˇ½¸¹ž³ž=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Για λόγους απόδοσης, το παράθυρο διαλόγου pã~êípÜ~éÉê (Εξυπνο σχήµα) 
παρέχει  µόνο  µια προεπισκόπηση  του  αντικειµένου  που  προκύπτει .  
Ο υπολογισµός αντικειµένων πραγµατοποιείται µόνο όταν το παράθυρο 
διαλόγου κλείσει µε το κουµπί lh. Για το λόγο αυτό, το τελικό αποτέλεσµα 
µπορεί να διαφέρει από την προεπισκόπηση, ιδιαίτερα για µικρά ή λεπτά 
αντικείµενα. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείµενα που έχουν τροποποιηθεί µε 
τη χρήση του pã~êípÜ~éÉê=(Εξυπνο σχήµα) πρέπει να επαληθεύονται στις 
αρχικές τοµές από τον ιατρικό επαγγελµατία µε τη χρήση λογισµικού. Αν 
τροποποιήθηκαν εσφαλµένα, τα αντικείµενα πρέπει να διορθωθούν µε µη 
αυτόµατο τρόπο ή να καταργηθούν.

Βήµα Ενέργεια 

 1

Για να προσαρµόσετε τη θέση του επιλεγµένου αντικειµένου, κάντε κλικ 
στην επιλογή jçîÉ (Μετακίνηση) και σύρετε το αντικείµενο στην 
απαιτούµενη θέση.

Εικόνα 160. Μετακίνηση αντικειµένου

 2

Για να προσαρµόσετε το σχήµα του επιλεγµένου αντικειµένου, κάντε κλικ 
στην επιλογή aÉÑçêã (Παραµόρφωση), και µετακινήστε το δείκτη του 
ποντικιού στο αντικείµενο για προσαρµογή του εξωτερικού περιγράµµατος.

Εικόνα 161. Αλλαγή µεγέθους αντικειµένου

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.



OMM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

TKQKP Íš½ˇ¾−¹˙=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ=ýš½ˇþĆ=³¼ÞşÝğÞ=½−ýćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Μόλις δηµιουργηθούν, τα αντικείµενα αντιστοιχίζονται αυτόµατα στο σύνολο 
δεδοµένων όπου τµηµατοποιήθηκαν.

• Αν απαιτείται, ένα αντικείµενο µπορεί να αντιστοιχιστεί σε άλλα συντηγµένα σύνολα 
δεδοµένων στο πλάνο θεραπείας. 

• ∆εν είναι δυνατή η µεταφορά αντικειµένων µεταξύ συνόλων τοµών αφού 
δηµιουργηθεί το πλάνο θεραπείας δόσης (βλ. “Αρχικό παράθυρο διαλόγου ∆ηµιουργία 
πλάνου” στη σελίδα 228). 

Íš½ˇ¾−¹˙=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼ Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί “KKK” δίπλα από το αντικείµενο. 

 2

Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, ανοίξτε την καρτέλα pÉíLpí~íáëíáÅë
(Σύνολο/στατιστικές).

Εικόνα 162. Καρτέλα Set/Statistics (Σύνολο/στατιστικές)

 3 Επιλέξτε το σύνολο δεδοµένων στο οποίο πρέπει να γίνει η µεταφορά του 
αντικειµένου.

 4
Αν θέλετε να µεταφέρετε όλα τα αντικείµενα και όχι µόνο το αντικείµενο που 
έχει επιλεγεί επί του παρόντος, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου jçîÉ=~ää=
lÄàÉÅíë (Μετακίνηση όλων των αντικειµένων). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OMN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Οταν µεταφέρετε ένα αντικείµενο από ένα σύνολο τοµών σε άλλο συντηγµένο 
σύνολο τοµών, µπορούν να προκύψουν µεγάλα σφάλµατα προεµβολής αν τα 
σύνολα τοµών διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά τις γεωµετρικές ιδιότητες, όπως 
µέγεθος pixel, απόσταση τοµών και προσανατολισµός τοµών. Επιπλέον, αν το 
σύνολο τοµών-στόχος επικαλύπτει µόνο µέρος του αντικειµένου, θα είναι δυνατή 
η µεταφορά µόνο του συγκεκριµένου τµήµατος του αντικειµένου. Το υπόλοιπο 
αντικείµενο δεν θα µεταφερθεί. Ως αποτέλεσµα αυτών των παραγόντων, το 
σχήµα του αντικειµένου στην τοµή-στόχο µπορεί να µην είναι πλέον σωστό.

Η τιµή=όγκου=που ενδείκνυται στην καρτέλα pÉíLpí~íáëíáÅë (Σύνολο/στατιστικές) 
υπολογίζεται από το ámä~å=µε βάση την ποιότητα εικόνας, την ανάλυση εικόνας, 
την πυκνότητα τοµών κ.λπ. και µπορεί να διαφέρει από τον πραγµατικό όγκο του 
τµηµατοποιηµένου αντικειµένου.

Το σχήµα του µετατοπισµένου αντικειµένου µπορεί να είναι διαφορετικό µετά την 
εκ νέου τοµή σε ένα σύνολο τοµών, καθώς αυτά τα τµήµατα του µετατοπισµένου 
αντικειµένου που δεν βρίσκονται εντός του συνόλου τοµών µετακινούνται. 
Επιπρόσθετα, τα σφάλµατα προεµβολής µπορεί να τροποποιήσουν λίγο το σχήµα.

 5 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

 6

Εικόνα 163. Επαναδειγµατοληψία αντικειµένου

Κάντε κλικ στο κουµπί lh στο µήνυµα επαναδειγµατοληψίας για να 
ενεργοποιήσετε τη µεταφορά αντικειµένου. 

Βήµα Ενέργεια 



OMO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

TKR ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

TKRKN ËÝÐý˙ðğ³ž=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία pÅ~äáåÖ (Κλιµάκωση) επιτρέπει τα εξής:

• Την αναλογική µεγέθυνση ή σµίκρυνση αντικειµένων που έχετε δηµιουργήσει και την 
παραγωγή ενός νέου αντικειµένου από το διαµορφωµένο αντικείµενο. 

• Τη δηµιουργία ενός αντικειµένου “τοιχώµατος” που δηµιουργείτε σε σχέση µε ένα 
αντικείµενο προέλευσης που έχετε δηµιουργήσει ήδη.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ðÝÐý˙ðğ³ž²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Ëˇ¹½˚Ýˇ=pÅ~äáåÖ=
EËÝÐý˙ðğ³žF

Εικόνα 164. Καρτέλα Scaling (Κλιµάκωση)

Βήµα Ενέργεια 

1 Κάντε κλικ στην επιλογή ^Çî~åÅÉÇ=j~åáéìä~íáçåKKK (Σύνθετος χειρισµός) 
στην περιοχή λειτουργιών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα pÅ~äáåÖ (Κλιµάκωση).

Αρ. Επεξήγηση 

a
Εµφανίζει το επιλεγµένο αντικείµενο προέλευσης από το οποίο θα 
δηµιουργηθεί το κλιµακούµενο αντικείµενο. 

s
Εµφανίζει µια προεπισκόπηση του κλιµακούµενο αντικειµένου µε βάση το 
χειρισµό αντικειµένου που πραγµατοποιήθηκε. 

a

s



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OMP

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

Íšł˚¦¼Þ³ž=ðˇÐ=
³ý˝ð¹¼Þ³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο παράθυρο διαλόγου pÅ~äáåÖ (Κλιµάκωση) θα 
εξαρτάται από το αν πραγµατοποιείτε σµίκρυνση ή µεγέθυνση αντικειµένων, ή αν 
δηµιουργείτε αντικείµενο τοιχώµατος. 

Óˇ¹ˇ½¸¹ž³ž=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Τα αντικείµενα µεγεθύνονται ή σµικρύνονται αν το περιθώριο που έχει 
καταχωρηθεί είναι µεγαλύτερο από ή ίσο µε το µισό της απόστασης τοµών και 
πάχους τοµών στο σύνολο δεδοµένων. Με άλλα λόγια, αν η σάρωση έχει απόσταση 
τοµών και πάχος τοµών 5 mm και το περιθώριο συνόλου έχει ρυθµιστεί στα 2 mm, 
το αντικείµενο δεν θα µεγεθυνθεί στην κατεύθυνση της σάρωσης. Αν το περιθώριο 
είναι 2,5 mm, θα µεγεθυνθεί.

Βήµα Ενέργεια 

 1
Στην περιοχή `ÜççëÉ=léÉê~íáçå=~åÇ=pçìêÅÉ=lÄàÉÅí (Επιλογή λειτουργίας 
και αντικειµένου προέλευσης), επιλέξτε båä~êÖÉ=lÄàÉÅí (Μεγέθυνση 
αντικειµένου) ή pÜêáåâ=lÄàÉÅí (Σµίκρυνση αντικειµένου). 

 2
Επίσης στην περιοχή `ÜççëÉ=léÉê~íáçå=~åÇ=pçìêÅÉ=lÄàÉÅí (Επιλογή 
λειτουργίας και αντικειµένου προέλευσης), επιλέξτε το αντικείµενο που 
θέλετε να κλιµακώσετε από την παρεχόµενη λίστα.

 3

• Στην ενότητα ^Çàìëí=m~ê~ãÉíÉêë (Προσαρµογή παραµέτρων), ορίστε τις 
διαστάσεις  σε  χιλιοστά  για  αύξηση  ή µείωση  του  µεγέθους  του  
αντικειµένου. 

• Από προεπιλογή, το µέγεθος του αντικειµένου θα προσαρµοστεί αναλογικά 
στην κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά, µπροστά προς πίσω και κεφαλή προς 
πόδια. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθµιση, κάντε κλικ στο πλαίσιο 
ελέγχου éêçéçêíáçå~ä (αναλογικό) για τον αντίστοιχο προσανατολισµό.

 4

• Στο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), ορίστε ένα όνοµα για το κλιµακούµενο 
αντικείµενο. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης µια προκαθορισµένη δοµή από 
την παρεχόµενη λίστα.

• Από προεπιλογή, το νέο αντικείµενο θα ονοµαστεί σύµφωνα µε το όνοµα 
του αντικειµένου προέλευσης και της επιλεγµένης λειτουργίας. 

 5 Κάντε κλικ στο χρώµα που θέλετε για το αντικείµενο. 

 6
Για προεπισκόπηση του αποτελέσµατος της λειτουργίας κλιµάκωσης, κάντε 
κλικ στις προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας 
καρτέλας. 

 7 Κάντε κλικ στην επιλογή dÉåÉê~íÉ (∆ηµιουργία) για να δηµιουργήσετε ένα 
κλιµακούµενο αντικείµενο. 

 8

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο). 

• Το κλιµακούµενο αντικείµενο εµφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, 
στην περιοχή λειτουργιών. 



OMQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=šÞş²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=
½−Ð₣ćýˇ½−²=

Βήµα Ενέργεια 

 1
Στην περιοχή `ÜççëÉ=léÉê~íáçå=~åÇ=pçìêÅÉ=lÄàÉÅí (Επιλογή λειτουργίας 
και αντικειµένου προέλευσης), επιλέξτε `êÉ~íÉ=t~ää (∆ηµιουργία 
τοιχώµατος). 

 2 Εικόνα 165. Επιλογές τοιχώµατος

• Κάντε κλικ στην επιλογή bñíÉêáçê (Εξωτερικό) για να δηµιουργήσετε το 
αντικείµενο τοιχώµατος έξω από το αντικείµενο προέλευσης. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή `ÉåíÉêÉÇ=(Κέντρο) για να δηµιουργήσετε το όριο 
του αντικειµένου προέλευσης στο κέντρο του νέου αντικειµένου τοιχώµατος.

• Κάντε κλικ στην επιλογή fåíÉêáçê= (Εσωτερικό) για να δηµιουργήσετε το 
αντικείµενο τοιχώµατος εντός του αντικειµένου προέλευσης. 

 3
Επίσης, στην περιοχή `ÜççëÉ=léÉê~íáçå=~åÇ=pçìêÅÉ=lÄàÉÅí (Επιλογή 
λειτουργίας και αντικειµένου προέλευσης), επιλέξτε το απαιτούµενο 
αντικείµενο προέλευσης.

 4 Στην ενότητα ^Çàìëí=m~ê~ãÉíÉêë (Προσαρµογή παραµέτρων), ορίστε τις 
διαστάσεις σε χιλιοστά για το αντικείµενο τοιχώµατος.

 5

• Στο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), ορίστε ένα όνοµα για το αντικείµενο 
τοιχώµατος. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης µια προκαθορισµένη δοµή από 
την παρεχόµενη λίστα.

• Το προεπιλεγµένο όνοµα του νέου αντικειµένου είναι το όνοµα του 
αντικειµένου προέλευσης.

 6 Κάντε κλικ στο χρώµα που θέλετε για το αντικείµενο. 

 7
Για προεπισκόπηση του αποτελέσµατος της λειτουργίας κλιµάκωσης, κάντε 
κλικ στις προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας 
καρτέλας. 

 8 Κάντε κλικ στην επιλογή dÉåÉê~íÉ (∆ηµιουργία) για να δηµιουργήσετε ένα 
αντικείµενο τοιχώµατος. 

 9

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο). 

• Το αντικείµενο τοιχώµατος εµφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην 
περιοχή λειτουργιών. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OMR

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKRKO Ò¼ł₣ćÞš¼³ž=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η καρτέλα içÖáÅ~ä=léÉê~íáçåë (Λογικές λειτουργίες) επιτρέπει τη συγχώνευση δύο 
αντικειµένων και τη δηµιουργία ενός νέου αντικειµένου από τα συγχωνευµένα αντικείµενα.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
Ý−łÐðćÞ=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

Ëˇ¹½˚Ýˇ=içÖáÅ~ä=
léÉê~íáçåë=
EÈ−łÐð˚²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²F

Εικόνα 166. Καρτέλα Logical Operations (Λογικές λειτουργίες)

Βήµα Ενέργεια 

1 Κάντε κλικ στην επιλογή ^Çî~åÅÉÇ=j~åáéìä~íáçåKKK (Σύνθετος χειρισµός) 
στην περιοχή λειτουργιών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα içÖáÅ~ä=léÉê~íáçåë (Λογικές λειτουργίες). 

Αρ. Επεξήγηση 

a
Εµφανίζει τα επιλεγµένα αντικείµενα προέλευσης από τα οποία θα δηµιουργηθεί 
το νέο αντικείµενο. 

s
Εµφανίζει µια προεπισκόπηση του νέου αντικειµένου µε βάση τον τρόπο 
συγχώνευσης των δύο αντικειµένων προέλευσης.

a

s



OMS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

Ú¹ş×−²=
³¼ł₣ćÞš¼³ž²=½ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Βήµα Ενέργεια 

 1
Από τα πεδία cáêëí=léÉê~åÇ (Πρώτος τελεστής) και pÉÅçåÇ=léÉê~åÇ
(∆εύτερος τελεστής), επιλέξτε τα δύο αντικείµενα στα οποία θα πρέπει να 
βασίζεται το νέο αντικείµενο.

 2

Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία από τις παρακάτω επιλογές:

• Κάντε κλικ στην επιλογή råáçå (Ενωση) για να δηµιουργήσετε ένα νέο 
αντικείµενο από δύο συγχωνευµένα αντικείµενα. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή fåíÉêëÉÅíáçå (∆ιασταύρωση) για να 
δηµιουργήσετε ένα νέο αντικείµενο από τη διασταύρωση δύο αντικειµένων.

• Κάντε κλικ στην επιλογή pìÄíê~Åíáçå (Αφαίρεση) για να δηµιουργήσετε 
νέο αντικείµενο που προκύπτει από την αφαίρεση  του δεύτερου 
αντικειµένου [pÉÅçåÇ=léÉê~åÇ (∆εύτερος τελεστής)] από το πρώτο 
αντικείµενο [cáêëí=léÉê~åÇ (Πρώτος τελεστής)]. 

 3

• Στο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), ορίστε ένα όνοµα για το νέο αντικείµενο. 
Μπορείτε να επιλέξετε επίσης µια προκαθορισµένη δοµή από την 
παρεχόµενη λίστα.

• Από προεπιλογή, το νέο αντικείµενο θα ονοµαστεί σύµφωνα µε την 
επιλεγµένη λειτουργία. 

 4 Κάντε κλικ στο χρώµα που θέλετε για το αντικείµενο. 

 5
Για προεπισκόπηση του αποτελέσµατος της λειτουργίας συγχώνευσης, 
κάντε κλικ στις προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της 
σελίδας καρτέλας. 

 6 Κάντε κλικ στην επιλογή dÉåÉê~íÉ (∆ηµιουργία) για να δηµιουργήσετε ένα 
νέο αντικείµενο. 

 7

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο). 

• Το νέο αντικείµενο εµφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή 
λειτουργιών. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OMT

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

TKRKP ‚Ðˇ₣ğ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η καρτέλα péäáííáåÖ (∆ιαχωρισµός) επιτρέπει το διαχωρισµό των σχεδιασµένων αντικειµένων 
σε µικρότερα αντικείµενα. Αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο, για παράδειγµα, κατά τη χορήγηση 
θεραπείας σε όγκους της νωτιαίας µοίρας, για διαχωρισµό των περιοχών OAR που δεν θα 
πρέπει να εκτεθούν στην ακτινοβολία της θεραπείας από τις περιοχές του όγκου που θα πρέπει 
να λάβουν τη µέγιστη δόση. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=
ŠÐˇ₣ğ¹Ð³ý−Ć

Ëˇ¹½˚Ýˇ=péäáííáåÖ=
E‚Ðˇ₣ğ¹Ð³ýş²F

Εικόνα 167. Καρτέλα Splitting (∆ιαχωρισµός)

Βήµα Ενέργεια 

1 Κάντε κλικ στην επιλογή ^Çî~åÅÉÇ=j~åáéìä~íáçåKKK (Σύνθετος χειρισµός) 
στην περιοχή λειτουργιών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα péäáííáåÖ (∆ιαχωρισµός). 



OMU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

fl¹₣Ðð˙=Ł¸ýˇ½ˇ

Βήµα Ενέργεια 

 1 Από τη λίστα pçìêÅÉ=lÄàÉÅí (Αντικείµενο προέλευσης), επιλέξτε το 
αντικείµενο για διαχωρισµό.

 2

Επιλέξτε τον επιθυµητό προορισµό διαχωρισµού για το επίπεδο κοπής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή jáå= ^êÉ~ (Ελάχιστη περιοχή) για να ορίσετε 
ελεύθερα τον προσανατολισµό προσανατολισµού, ώστε η διατοµή τους να 
παραµείνει ελάχιστη. 

• Κάντε κλικ στις επιλογές ^ñá~ä (Αξονικός), `çêçå~ä (Στεφανιαίος) ή 
p~Öáíí~ä (Οβελιαίος) για να διαχωρίσετε το αντικείµενο σύµφωνα µε το 
καθορισµένο προσανατολισµό.

 3 Κάντε κλικ στο κουµπί lÄàÉÅí=péäáííÉê (διαχωρισµού αντικειµένου) 
στη γραµµή εργαλείων, στην καρτέλα péäáííáåÖ (∆ιαχωρισµός). 

 4 Κάντε κλικ στην προτιµώµενη προβολή, στη σελίδα καρτέλας.

 5 Εικόνα 168. Προσαρµογή διαχωρισµού

• Με τη χρήση του δείκτη ποντικιού, σύρετε το πράσινο τετράγωνο για να 
προσαρµόσετε  το  επίπεδο  κοπής  κατά  µήκος  του  επιλεγµένου  
προσανατολισµού.

• Επίσης είναι δυνατό να δώσετε κλίση στο επίπεδο, µετακινώντας το δείκτη 
του ποντικιού πάνω ή κάτω από το πράσινο τετράγωνο.

 6

Εικόνα 169. Επαλήθευση διαχωρισµού (αριστερά: τρισδιάστατη προβολή, δεξιά: προβολή τοµής)

Επαληθεύστε ότι το αντικείµενο έχει διαχωριστεί χρησιµοποιώντας τις 
παρεχόµενες προβολές σάρωσης και την τρισδιάστατη προβολή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OMV

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

=

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ=
ŠÐˇ₣ğ¹Ð³ý−Ć

Αφού ικανοποιηθείτε ότι το αντικείµενο έχει διαχωριστεί σωστά, µπορείτε να 
δηµιουργήσετε τα δύο νέα αντικείµενα που υποδεικνύονται από το µπλε και πορτοκαλί 
πλαίσιο. 

TKRKQ „ð=Þ˚−¼=ˇÞ˙¦š³ž=¹şÝ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε ένα αντικείµενο που έχει αντιστοιχισµένο ένα 
συγκεκριµένο ρόλο στη συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: αντιστοίχιση 
αντικειµένου” στη σελίδα 233) να αντικατασταθεί από άλλο αντικείµενο.

• Για παράδειγµα, αν ο όγκος-στόχος έχει µειωθεί σε µέγεθος µεταξύ των θεραπειών, 
µπορεί να δηµιουργηθεί προσαρµοσµένος όγκος µε τη χρήση των λειτουργιών 
κλίµακας (“Κλιµάκωση αντικειµένων” στη σελίδα 202).

• Ο αρχικός όγκος (που έχει οριστεί ως PTV στη συνταγογράφηση πλάνου) µπορεί να 
αντικατασταθεί µε το συρρικνωµένο όγκο.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
šð=Þ˚−¼=ˇÞ˙¦š³ž²=
¹şÝ−¼

Κάντε κλικ στην επιλογή oçäÉ=oÉ~ëëáÖåãÉåíKKK (Εκ νέου ανάθεση ρόλου) για να ανοίξετε 
το παράθυρο διαλόγου oÉ~ëëáÖåãÉåí (Εκ νέου ανάθεση).

Βήµα Ενέργεια 

 1 Στο πεδίο k~ãÉ (Ονοµα), ορίστε ένα όνοµα για το πρώτο αντικείµενο. 

 2 Κάντε κλικ στο χρώµα που θέλετε για το αντικείµενο. 

 3

Κάντε κλικ στην επιλογή dÉåÉê~íÉ=_äìÉ (∆ηµιουργία µπλε) ή dÉåÉê~íÉ=
^ãÄÉê (∆ηµιουργία πορτοκαλί), ανάλογα µε το πιο αντικείµενο θέλετε να 
δηµιουργήσετε. Το αντικείµενο εµφανίζεται τώρα στη λίστα pçìêÅÉ=lÄàÉÅí
(Αντικείµενο προέλευσης).

 4 Επαναλάβετε τα βήµατα 1-3 για το δεύτερο αντικείµενο.

 5

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο). 

• Τα νέα αντικείµενα εµφανίζονται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή 
λειτουργιών. 



ONM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÒĆÞ¦š½−²=₣šÐ¹Ð³ýş²=ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

==

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
oÉ~ëëáÖåãÉåí=
E„ð=Þ˚−¼=ˇÞ˙¦š³žF

Εικόνα 170. Παράθυρο διαλόγου Reassignment (Εκ νέου ανάθεση)

• Τα αντικείµενα που έχουν οριστεί ως mqs, _ççëí (Ενίσχυση) ή l^o στη συνταγογράφηση 
(βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: αντιστοίχιση αντικειµένου” στη σελίδα 233) 
εµφανίζονται στην περιοχή ^ëëáÖåÉÇ=lÄàÉÅíë (Αντιστοιχισµένα αντικείµενα).

• Τα εναποµένοντα αντικείµενα που είναι διαθέσιµα για επιλογή, εµφανίζονται στην 
περιοχή ^î~áä~ÄäÉ=lÄàÉÅíë (∆ιαθέσιµα αντικείµενα).

Επαληθεύστε ότι το προσαρµοσµένο σχήµα θεραπείας είναι κατάλληλο για τη 
σχεδιασµένη θεραπεία.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Στην περιοχή ^ëëáÖåÉÇ=lÄàÉÅíë (Αντιστοιχισµένα αντικείµενα), επιλέξτε το 
αρχικό αντικείµενο για αντικατάσταση.

 2 Στην περιοχή ^î~áä~ÄäÉ=lÄàÉÅíë (∆ιαθέσιµα αντικείµενα), επιλέξτε το 
αντικείµενο αντικατάστασης.

 3 Κάντε κλικ στην επιλογή pï~é (Ανταλλαγή) για αντικατάσταση του 
αρχικού αντικειµένου µε το αντικείµενο αντικατάστασης.

 4 Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο 
διαλόγου, κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN ONN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

U Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

UKN „×Ð³ðş×ž³ž

UKNKN ÒĆłð¹Ð³ž=½ğÞ=š×ÐÝ−łćÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το ámä~å=oq=açëÉ επιτρέπει τη δηµιουργία ενός πλάνου θεραπείας µε τη χρήση των 
µεθόδων θεραπείας µε σύµµορφη δέσµη, σύµµορφο τόξο (στατικό και δυναµικό), IMRT 
και κυκλικό τόξο. Το λογισµικό δεν περιορίζει την ποσότητα πεδίων θεραπείας, δεσµών ή 
τόξων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, η απόδοση του συστήµατος θα επηρεαστεί 
αν χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός δεσµών (> 50), τόξων (> 10) ή πεδίων IMRT (> 20).

ÒĆýý−¹¾š²=Š˚³ýš² Η τεχνική σύµµορφης δέσµης χρησιµοποιεί συγκεκριµένα σχήµατα κατευθυντήρα για 
διαφορετικές κατεύθυνσης βραχίονα και τραπεζιού, βελτιστοποιώντας έτσι κάθε πεδίο 
ακτινοβολίας στο σχήµα του PTV. Λόγω του µεγάλου µεγέθους πεδίου που µπορεί να 
επιτευχθεί µε έναν κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, συνήθως αρκεί ο σχεδιασµός ενός 
ισόκεντρου για κάθε αλλοίωση. 

Το µειονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι η δόση στον περιβάλλοντα ιστό στην πλευρά 
εισόδου της δέσµης µπορεί να είναι µεγαλύτερο από την εκτέλεση τυπικής ακτινοχειρουργικής 
µε περιστροφικό βραχίονα. 

ÒĆýý−¹¾ˇ=½şþˇ Κατά τη διάρκεια των θεραπειών µε σύµµορφο τόξο, η περιστροφή βραχίονα κατά τη 
διάρκεια της ακτινοβολίας είναι παρόµοια µε εκείνη για την τυπική ακτινοχειρουργική. Η 
προσαρµογή του πεδίου ακτινοβολίας στο σχήµα του όγκου για κάθε επίπεδο τόξου και 
γωνία βραχίονα είναι παρόµοια µε εκείνη για την προσέγγιση µε σύµµορφη δέσµη. Είναι 
εφικτές θεραπείες τόσο στατικού όσο και δυναµικού σύµµορφου τόξου.

flð½ÐÞ−¦š¹ˇ×š˝ˇ=
ŠÐˇý−¹¾ğý˚Þž²=
˚Þ½ˇ³ž²

Με την ακτινοθεραπεία διαµορφωµένης έντασης (IMRT), η ένταση της δέσµης 
µεταβάλλεται εντός του πεδίο χορήγησης. Με αυτό τον τρόπο, η παροχή δόσης στα υπό 
προστασία όργανα (OAR) δίπλα από το PTV µπορεί να ελαχιστοποιηθεί.

Ë¼ðÝÐð˙=½şþˇ Οι θεραπείες κυκλικού τόξου χρησιµοποιούν κωνικούς κατευθυντήρες που έχουν ως 
αποτέλεσµα πεδία ακτινοβολίας κωνικού σχήµατος. Στο σηµείο διασταύρωσης χορηγείται 
υψηλή δόση ακτινοβολίας, ενώ οι δόσεις εκτός του όγκου είναι σηµαντικά µικρότερες. Για 
µία θεραπεία χρησιµοποιείται ‘ένας αριθµός τόξων, που είναι διατεταγµένα χωρικά γύρω 
από τον ασθενή µε τη χρήση µοναδικών γωνιών τραπεζιού θεραπείας για κάθε τόξο. Η 
χρήση επαρκούς αριθµού δεσµών βελτιώνει την κατανοµή δόσης, ελαχιστοποιώντας τη 
δόση στον περιβάλλοντα ιστό. 

Τα κυκλικά τόξα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα κατά τη θεραπεία µικρών αλλοιώσεων σφαιρικού 
σχήµατος και κατά την εκτέλεση λειτουργικός ακτινοχειρουργικής. Το µειονέκτηµα της 
χρήσης κωνικών πεδίων είναι ότι ίσως χρειαστεί ο σχεδιασµός περισσότερων του ενός 
ισόκεντρων για ένα PTV. Ως αποτέλεσµα, η δόση εντός της αλλοίωσης µπορεί να είναι 
αρκετά οµογενής.

Ο υπολογισµός δόσης για τις θεραπείες κυκλικού τόξου πραγµατοποιείται µε τη χρήση του 
αλγόριθµου δόσης κυκλικού κώνου. Ο αλγόριθµος Monte Carlo δεν είναι διαθέσιµος σε 
αυτή την περίπτωση.



ONO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Η ακρίβεια του κυκλικού κώνου που είναι προσαρτηµένος στη βάση του 
κατευθυντήρα δεν µπορεί να εξασφαλιστεί για όλες τις γωνίες του κατευθυντήρα. 
∆ιασφαλίστε ότι κατά τη θεραπεία θα χρησιµοποιηθεί πανοµοιότυπη γωνία 
κατευθυντήρα, όπως κατά τη διάρκεια των µετρήσεων δέσµης.

Για κυκλικούς κώνους, οι σιαγόνες πρέπει να θωρακίζουν την ακτινοβολία εκτός 
του υλικού κώνου. Οι θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιούνται κατά τη 
θεραπεία πρέπει να είναι ίδιες µε τις θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων δέσµης.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN ONP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKNKO „×Ð³ðş×ž³ž=ðĆ¹Ðˇ²=−¦şÞž²

Òð−×ş² Στην οθόνη qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός θεραπείας), µπορείτε να ορίσετε, να 
προβάλετε και να επεξεργαστείτε το πλάνο θεραπείας.

flÞ−Ðłýˇ=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

• Μπορείτε να µεταβείτε σε αυτό το βήµα µέσω των λειτουργιών k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση) 
(βλ. σελίδα 62).

• Αν δεν έχει οριστεί ακόµα πλάνο θεραπείας, το ámä~å=oq=açëÉ ανοίγει αυτόµατα το 
παράθυρο διαλόγου `êÉ~íÉ= mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) (βλ. “Αρχικό παράθυρο 
διαλόγου ∆ηµιουργία πλάνου” στη σελίδα 228).

ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 171. Οθόνη σχεδιασµού θεραπείας



ONQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

ÒšÝ˝Šš²=ðˇ¹½šÝćÞ

·¹ˇýý¸=š¹łˇÝš˝ğÞ Στα δεξιά της περιοχής σχεδιασµού, παρέχεται µια γραµµή εργαλείων µε διάφορες 
λειτουργίες. Επίσης διατίθενται πρόσθετα κουµπιά λειτουργίας στις προβολές εικόνων που 
εµφανίζονται στην περιοχή σχεδιασµού. 

• Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις γενικές λειτουργίες, βλ. “Επισκόπηση 
λειτουργιών” στη σελίδα 54.

• Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες που αφορούν τη δόση, 
βλ. “Επισκόπηση της γραµµής εργαλείων για δόση και λειτουργίες προβολής” στη 
σελίδα 215.

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Αν δεν έχει οριστεί πλάνο θεραπείας, διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες:

Αφού οριστεί ένα πλάνο θεραπείας:

• Πρόσθετες λειτουργίες διατίθενται στην περιοχή λειτουργιών (βλ. σελίδα 217).
• Στην περιοχή λειτουργιών, παρέχεται επίσης µια καρτέλα mêÉëÅêáéíáçå

(Συνταγογράφηση) (βλ. σελίδα 226).

Σελίδα καρτέλας Επεξήγηση

lîÉêîáÉï 
(Επισκόπηση)

Εµφανίζει  µια  τρισδιάστατη  προσοµοίωση  των δεδοµένων  
σάρωσης, καθώς επίσης προβολές ανακατασκευής. 

päáÅÉë (Τοµές) Εµφανίζει τοµές εικόνων στις οποίες µπορεί να γίνει εναπόθεση των 
υπολογισµών δόσης, για παράδειγµα ως ισοδοσιακές γραµµές. 

fêê~Çá~íáçå=mä~å= 
(Πλάνο 
ακτινοβόλησης)

Μόλις οριστεί το πλάνο θεραπείας, αυτή η καρτέλα παρέχει ένα 
χάρτη συγκρούσεων των τµηµατοποιηµένων αντικειµένων και του 
ισόκεντρου, µια απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη του PTV, µια 
τρισδιάστατη επισκόπηση=των καθορισµένων δεσµών ή τόξων, και 
µια προβολή τοµών.

^êÅ=_bsë 
(BEV τόξων)

Αν έχουν οριστεί τόξα, αυτά µπορούν να εξεταστούν αναλυτικότερα 
σε αυτή την καρτέλα.

uJê~ó=fã~ÖÉë=
(Εικόνες µε 
ακτίνες X)

Αν είναι διαθέσιµες εικόνες µε ακτίνες X, µπορούν να εξεταστούν 
πιο αναλυτικά σε αυτή την καρτέλα.

mä~å=`çåíÉåí 
(Περιεχόµενο 
πλάνου)

Επιτρέπει την τροποποίηση και την επιλογή των αντικειµένων στα 
σχεδιασµένα δεδοµένα.

Λειτουργία Επεξήγηση

`êÉ~íÉ=
qêÉ~íãÉåí=mä~å=
(∆ηµιουργία 
πλάνου 
θεραπείας) 

Επιτρέπει την επιλογή ενός προτύπου και άλλων πληροφοριών για 
το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 228).

lÄàÉÅí=
j~åáéìä~íáçå=
(Χειρισµός 
αντικειµένου)

Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία του σχήµατος αντικειµένων που 
βασίζονται στη µορφολογία τους ή µε την πραγµατοποίηση λογικών 
λειτουργιών (βλ. σελίδα 202).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN ONR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKNKP „×Ð³ðş×ž³ž=½ž²=ł¹ˇýý¸²=š¹łˇÝš˝ğÞ=łÐˇ=Šş³ž=ðˇÐ=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
×¹−Ł−Ý¸²

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ł¹ˇýý¸²=š¹łˇÝš˝ğÞ

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
×¹−Ł−Ý¸²=šÐðşÞˇ²

Κουµπί Επεξήγηση

Κουµπί mä~å=`çãé~êáëçå (σύγκρισης πλάνων) επιτρέπει τη φόρτωση ενός 
δεύτερου πλάνου θεραπείας που µπορεί να συγκριθεί µε το τρέχον πλάνο 
θεραπείας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 263.

Το  κουµπί  léÉå=ase=aá~äçÖ  (ανοίγµατος  παραθύρου  διαλόγου  
ιστογράµµατος δόσης-όγκου) ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου η δόση 
θεραπείας µπορεί να υπολογιστεί για σχεδιασµένους όγκους-στόχο. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 273.

Το κουµπί açëÉ=aáëéä~ó (εµφάνισης δόσης) ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου είναι δυνατή η διαµόρφωση διάφορων επιλογών εµφάνισης δόσης, π.χ. 
σχετικές ή απόλυτες τιµές, µονάδες cGy ή G κ.λπ. Λεπτοµέρειες παρέχονται 
στη σελίδα 270.

Το κουµπί qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäç=L=mÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ 
Monte Carlo/δέσµης pencil) επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ του αλγορίθµου 
Monte Carlo και του αλγορίθµου δέσµης pencil για υπολογισµό της δόσης. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 286.

Το κουµπί pÜçï=açëÉ (εµφάνισης δόσης) επιτρέπει την εµφάνισης των 
σχεδιασµένων περιγραµµάτων δόσης για κάθε όγκο-στόχο µαζί µε µια 
αντίστοιχη κλίµακα δόσης. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 282.

Το κουµπί qÜêÉëÜçäÇ (ουδού) επιτρέπει την εµφάνιση ενός ουδού δόσης 
µόνο, για να επικεντρωθείτε σε µία συγκεκριµένη τιµή δόσης. Λεπτοµέρειες 
παρέχονται στη σελίδα 284.

Κουµπί Επεξήγηση

Το κουµπί qçÖÖäÉ=îáÉï=ãçÇÉ (εναλλαγής λειτουργίας προβολής) επιτρέπει 
την εµφάνιση της µετωπικής ή κρανιακής προβολής είτε µόνο των OAR είτε 
όλων των δοµών. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 295.

Το κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=ëÜ~éÉ (εµφάνισης/σχεδίασης σχήµατος 
σχεδιασµού) επιτρέπει την προσαρµογή του πεδίου ακτινοβολίας, αλλάζοντας 
τα φύλλα που κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων. Λεπτοµέρειες παρέχονται 
στη σελίδα 315. 

Το κουµπί pÜçïLÅÜ~åÖÉ=äÉ~îÉë=~åÇ=à~ï=éçëáíáçåë (εµφάνισης/αλλαγής 
θέσεων φύλλων και σιαγόνων) επιτρέπει τη µη αυτόµατη προσαρµογή των 
θέσεων φύλλων και σιαγόνων. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 317.

Το κουµπί båíÉê=äÉ~Ñ=éçëáíáçåë=åìãÉêáÅ~ääó (εισαγωγής θέσεων φύλλων 
αριθµητικά) επιτρέπει την εισαγωγή συγκεκριµένων τιµών για κάθε φύλλο. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 319.



ONS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Το κουµπί oÉëÉí=ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης επαναφοράς 
αλλαγών στο σχήµα) επιτρέπει την αναίρεση προσαρµογών στις θέσεις 
φύλλων. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 315.

Το κουµπί qçÖÖäÉ=ÑäìÉåÅÉ=Çáëéä~ó (εναλλαγής εµφάνισης της πυκνότητας 
ενέργειας) επιτρέπει την εναλλαγή της εµφάνισης σε ένα χάρτη πυκνότητας 
ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 285. 

Το κουµπί ^êÅL_É~ã=Çáëéä~ó (εµφάνισης τόξου/δέσµης) επιτρέπει την 
επιλογή των σχεδιασµένων δεσµών ή τόξων που πρέπει να εµφανιστούν. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 301.

Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν τη µετακίνηση σε επιλεγµένα τόξα ή σε 
δέσµες IMRT. Λεπτοµέρειες παρέχονται στη σελίδα 321.

Κουµπί Επεξήγηση



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN ONT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKNKQ „×Ð³ðş×ž³ž=×š¹Ð−₣¸²=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού δηµιουργήσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 228), παρέχονται διάφορες 
λειτουργίες τροποποίησης πλάνου θεραπείας στην καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) και 
mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση).
• Οι λειτουργίες που παρέχονται στην καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) εξαρτώνται από 
το στοιχείο που έχει επιλεγεί στη λίστα (oqmä~å, οµάδα θεραπείας ή στοιχείο θεραπείας).

• Η καρτέλα mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) προσφέρει πάντα τον ίδιο σύνολο 
λειτουργιών, ανεξάρτητα από το στοιχείο που έχει επιλεγεί στη λίστα καρτελών 
cìåÅíáçåë (Λειτουργίες).

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²FW=
oqmi~å

Εικόνα 172. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): RTPlan

Λειτουργία Επεξήγηση

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για ολόκληρο 
το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται αυτόµατα µόνο σε 
περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη στάθµιση των οµάδων 
θεραπείας και των µεµονωµένων στοιχείων θεραπείας (βλ. σελίδες 250
και 252), ή προσαρµογών στη συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση” στη σελίδα 242).



ONU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

^ÇÇ=qêÉ~íãÉåí=
dêçìé=
(Προσθήκη 
οµάδας 
θεραπείας)

Επιτρέπει την προσθήκη µιας οµάδας θεραπείας (σύµµορφη δέσµη, 
δέσµη IMRT, στατικό/δυναµικό σύµµορφο τόξο ή κυκλικό τόξο) στο 
πλάνο θεραπείας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στην ενότητα “Ορισµός 
της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244. 

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Λεπτοµέρειες για τις ιδιότητες που είναι διαθέσιµες για πλάνα θεραπείας 
oqmä~å όταν κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, παρέχονται στην ενότητα 
“Ιδιότητες προβολής και επεξεργασίας RTPlan” στη σελίδα 259. 

oÉãçîÉ=fjoq=
léíáãáò~íáçå=
(Κατάργηση 
βελτιστοποίησης 
IMRT)

Αν έχει πραγµατοποιηθεί βελτιστοποίηση IMRT για το πλάνο 
θεραπείας (βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη σελίδα 341), ορισµένες 
τροποποιήσεις όπως η προσθήκη οµάδων θεραπείας, δεν είναι πλέον 
διαθέσιµες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το κουµπί oÉãçîÉ=fjoq=
léíáãáò~íáçå (kατάργηση βελτιστοποίησης IMRT)=επιτρέπει το 
ξεκλείδωµα το πλάνου για περαιτέρω τροποποίηση. 

mä~å=qÉãéä~íÉë=
(Πρότυπα 
πλάνου)

Οι λειτουργίες mä~å=qÉãéä~íÉë (Πρότυπα πλάνου) [p~îÉ=~ë=åÉï
(Αποθήκευση ως νέο) και j~å~ÖÉ (∆ιαχείριση)] επιτρέπουν τη 
χρήση πλάνων θεραπείας ως προτύπων για µελλοντική χρήση. 
Λεπτοµέρειες παρέχονται στην ενότητα “Αποθήκευση προτύπων 
πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 332 και “∆ιαχείριση προτύπων 
πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 335.

`êÉ~íÉ=s~êá~å=
ji`=ÑáäÉEëF=
(∆ηµιουργία 
αρχείου(ων) 
Varian MLC)

Αν η µεταφορά DICOM δεν είναι διαθέσιµη, αυτό επιτρέπει την 
αποθήκευση δεδοµένων του MLC στο σκληρό δίσκο για επακόλουθη 
µεταφορά στο λογισµικό σταθµού εργασίας MLC (βλ. σελίδα 424). 

Λειτουργία Επεξήγηση



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN ONV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²FW=
−ý˙Šˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ji`

Εικόνα 173. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): οµάδα θεραπείας MLC

Λειτουργία Επεξήγηση

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για ολόκληρο 
το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται αυτόµατα µόνο σε 
περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη στάθµιση των οµάδων 
θεραπείας και των µεµονωµένων στοιχείων θεραπείας (βλ. σελίδες 250
και 252), ή προσαρµογών στη συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση” στη σελίδα 242). 

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Λεπτοµέρειες για τις ιδιότητες που είναι οµάδες θεραπείας όταν κάνετε 
κλικ σε αυτό το κουµπί, παρέχονται στην ενότητα “Οµάδες θεραπείας” 
στη σελίδα 82. 

qêÉ~íãÉåí=
dêçìé (Οµάδα 
θεραπείας)

Αυτές οι λειτουργίες για επεξεργασία και διαγραφή οµάδων 
θεραπείας και των συντεταγµένων τους περιγράφονται στην ενότητα 
“Επεξεργασία οµάδων θεραπείας” στη σελίδα 248. 

tÉáÖÜíáåÖ 
(Στάθµιση)

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σχετική στάθµιση µεταξύ των οµάδων 
θεραπείας µπορούν να αλλάξουν όπως περιγράφεται στην περιοχή 
“Οµάδα στάθµισης” στη σελίδα 250.

^ÇÇ (Προσθήκη) Αυτό επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον στοιχείων θεραπείας στην 
επιλεγµένη οµάδα θεραπείας.



OOM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²FW=
−ý˙Šˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ð¼ðÝÐð−Ć=½şþ−¼

Εικόνα 174. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): οµάδα θεραπείας κυκλικού τόξου

Λειτουργία Επεξήγηση

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για 
ολόκληρο το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται 
αυτόµατα µόνο σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη 
στάθµιση των οµάδων θεραπείας και των µεµονωµένων στοιχείων 
θεραπείας  (βλ .  σελίδες  250 και  252), ή προσαρµογών  στη  
συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη 
τροποποίηση” στη σελίδα 242). 

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Λεπτοµέρειες για τις ιδιότητες που είναι οµάδες θεραπείας όταν 
κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, παρέχονται στην ενότητα “Οµάδες 
θεραπείας” στη σελίδα 82. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OON

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

qêÉ~íãÉåí=
dêçìé (Οµάδα 
θεραπείας)

Αυτές οι λειτουργίες για επεξεργασία και διαγραφή οµάδων 
θεραπείας και των συντεταγµένων τους περιγράφονται στην ενότητα 
“Επεξεργασία οµάδων θεραπείας” στη σελίδα 248. Για κυκλικά 
τόξα, παρέχονται επιπλέον λειτουργίες για την προσαρµογή της 
διαµέτρου κατευθυντήρα  (βλ.  “Diameter (∆ιάµετρος)” στη  
σελίδα 254).

tÉáÖÜíáåÖ 
(Στάθµιση)

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σχετική στάθµιση µεταξύ των οµάδων 
θεραπείας µπορούν να αλλάξουν όπως περιγράφεται στην περιοχή 
“Οµάδα στάθµισης” στη σελίδα 250.

^ÇÇ (Προσθήκη) Αυτό επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον στοιχείων θεραπείας στην 
επιλεγµένη οµάδα θεραπείας.

Λειτουργία Επεξήγηση



OOO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²FW=
³½−Ð₣š˝−=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
Š˚³ýž²

Εικόνα 175. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): στοιχείο θεραπείας δέσµης

Λειτουργία Επεξήγηση

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για 
ολόκληρο το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται 
αυτόµατα µόνο σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη 
στάθµιση των οµάδων θεραπείας και των µεµονωµένων στοιχείων 
θεραπείας  (βλ .  σελίδες  250 και  252), ή προσαρµογών  στη  
συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη 
τροποποίηση” στη σελίδα 242). 

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Λεπτοµέρειες για τις ιδιότητες που είναι στοιχεία θεραπείας όταν 
κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, παρέχονται στην ενότητα “Στοιχεία 
θεραπείας” στη σελίδα 88. 

aÉäÉíÉ 
(∆ιαγραφή)

Επιτρέπει τη διαγραφή του τρέχοντος επιλεγµένου στοιχείο θεραπείας. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OOP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Πληροφορίες 
‡É~ã (δέσµης)

Οι λειτουργίες για την επεξεργασία των γωνιών και των παραµέτρων 
στοιχείων θεραπείας παρέχονται στην ενότητα “Επεξεργασία 
στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 252. 

tÉáÖÜíáåÖ 
(Στάθµιση)

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σχετική στάθµιση µεταξύ των στοιχείων 
θεραπείας µπορούν να αλλάξουν όπως περιγράφεται στην περιοχή 
“Στάθµιση στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 255.

Λειτουργία Επεξήγηση



OOQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²FW=
³½−Ð₣š˝−=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
½şþ−¼

Εικόνα 176. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): στοιχείο θεραπείας τόξου

Λειτουργία Επεξήγηση

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για ολόκληρο 
το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται αυτόµατα µόνο σε 
περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη στάθµιση των οµάδων 
θεραπείας  και  των µεµονωµένων στοιχείων  θεραπείας  (βλ .  
σελίδες 250 και 252), ή προσαρµογών στη συνταγογράφηση 
(βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση” στη 
σελίδα 242). 

mêçéÉêíáÉë 
(Ιδιότητες)

Λεπτοµέρειες για τις ιδιότητες που είναι στοιχεία θεραπείας όταν 
κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, παρέχονται στην ενότητα “Στοιχεία 
θεραπείας” στη σελίδα 88. 

aÉäÉíÉ 
(∆ιαγραφή)

Επιτρέπει τη διαγραφή του τρέχοντος επιλεγµένου στοιχείο θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OOR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Πληροφορίες ̂ êÅ 
(τόξου)

Οι λειτουργίες για την επεξεργασία των γωνιών και των παραµέτρων 
στοιχείων θεραπείας παρέχονται στην ενότητα “Επεξεργασία 
στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 252. 

tÉáÖÜíáåÖ 
(Στάθµιση)

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σχετική στάθµιση µεταξύ των στοιχείων 
θεραπείας µπορούν να αλλάξουν όπως περιγράφεται στην περιοχή 
“Στάθµιση στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 255.

Λειτουργία Επεξήγηση



OOS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
mêÉëÅêáéíáçå=
EÒ¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³žF

Εικόνα 177. Καρτέλα Prescription (Συνταγογράφηση)

Λειτουργία Επεξήγηση

mêÉëÅêáéíáçå 
(Συνταγογράφηση)

Επιτρέπει την εµφάνιση και την επεξεργασία των τρεχουσών 
παραµέτρων συνταγογράφησης (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: 
επακόλουθη τροποποίηση” στη σελίδα 242). 

oÉÑêÉëÜ=jr=
(Ανανέωση MU)

Ενηµερώνει τον υπολογισµό µονάδας παρακολούθησης για 
ολόκληρο το πλάνο θεραπείας. Οι τιµές MU ενηµερώνονται 
αυτόµατα µόνο σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών, π.χ. στη 
στάθµιση των οµάδων θεραπείας και των µεµονωµένων στοιχείων 
θεραπείας (βλ. σελίδες 250 και 252), ή προσαρµογών στη  
συνταγογράφηση (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη 
τροποποίηση” στη σελίδα 242). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OOT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

mçáåíë=çÑ=fåíÉêÉëí=
(Σηµεία 
ενδιαφέροντος)

• Τα σηµεία ενδιαφέροντος χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν 
την τρέχουσα δόση σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

• Οι λεπτοµέρειες για ταις λειτουργίες σχετικά µε τα σηµεία 
ενδιαφέροντος [^ÇÇ (Προσθήκη), aÉäÉíÉ (∆ιαγραφή), mçëáíáçå
(Τοποθέτηση), cáåÇ (Εύρεση), mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες), ^ìíç=
dÉåÉê~íáçå (Αυτόµατη δηµιουργία)] παρέχονται στην ενότητα 
“Ορισµός σηµείων ενδιαφέροντος” στη σελίδα 290.

^êíáÑáÅá~ä=lÄàÉÅí=
(Τεχνητό 
αντικείµενο)

Παρέχουν ένα οπτικό βοήθηµα για την προσαρµογή θέσης των 
φύλλων (βλ. “Χρήση τεχνητού αντικειµένου” στη σελίδα 316).

Λειτουργία Επεξήγηση



OOU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

UKOKN fl¹₣Ððş=×ˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=×Ý˙Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Αφού ολοκληρωθεί η pìêÑ~ÅÉ= pÉÖãÉåí~íáçå (Τµηµατοποίηση επιφάνειας) 
(βλ. σελίδα 137), σας ζητείται αυτόµατα να δηµιουργήσετε ένα νέο πλάνο θεραπείας. 

• Αν το πλάνο θεραπείας δεν έχει οριστεί ακόµα, είναι δυνατό να δηµιουργήσετε νέο πλάνο 
κάνοντας κλικ στην επιλογή `êÉ~íÉ=qêÉ~íãÉåí=mä~å (∆ηµιουργία πλάνου θεραπείας) 
στην περιοχή λειτουργιών.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=`êÉ~íÉ=
mä~å=E‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
×Ý˙Þ−¼F

Εικόνα 178. Παράθυρο διαλόγου Create Plan (∆ηµιουργία πλάνου)

„×ÐÝ−ł˚²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
×Ý˙Þ−¼

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές παραλλαγές για τη δηµιουργία νέου πλάνου θεραπείας:

‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=
×¹−½Ć×−¼=×Ý˙Þ−¼

Αν θέλετε να αναδιοργανώσετε τα υπάρχοντα πρότυπα θεραπείας, κάντε κλικ στην 
επιλογή j~å~ÖÉ=KKK (∆ιαχείριση) (βλ. “∆ιαχείριση προτύπων πλάνου θεραπείας” στη 
σελίδα 335).

„×ˇðşÝ−¼¦š²=
½¹−×−×−Ð¸³šÐ²

Είναι δυνατή η εφαρµογή τροποποιήσεων σε ολοκληρωµένα πλάνα θεραπείας, στο 
παράθυρο διαλόγου mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) (βλ. σελίδα 242). Ωστόσο, ο τύπος 
συνταγογρόφησης (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: τύπος συνταγογράφησης” στη 
σελίδα 232) µπορεί να οριστεί µόνο στο παράθυρο διαλόγου `êÉ~íÉ=mä~å (∆ηµιουργία 
πλάνου).

Ενότητα Βλ.

Εντελώς νέο πλάνο Σελίδα 229

Νέο πλάνο (υπάρχουσα συνταγογράφηση) Σελίδα 229

Νέο πλάνο (υπάρχουσα συνταγογράφηση και ρύθµιση) Σελίδα 229



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OOV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKOKO „×ÐÝ−ł˚²=ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=×Ý˙Þ−¼

„Þ½šÝć²=Þ˚−=×Ý˙Þ−

Η ρύθµιση της θεραπείας πρέπει να οριστεί ξεχωριστά στο παράθυρο διαλόγου dêçìé
(Οµάδα) (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244). 

Î˚−=×Ý˙Þ−=
E¼×˙¹₣−¼³ˇ=
³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³žF

Οι επιλεγµένες πληροφορίες συνταγογράφησης εφαρµόζονται στο πλάνο θεραπείας και 
µπορούν να τροποποιηθούν:

• Στο παράθυρο διαλόγου `êÉ~íÉ= mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επισκόπηση” στη σελίδα 231).

• Στο παράθυρο διαλόγου mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση” στη σελίδα 242).

Η ρύθµιση της θεραπείας πρέπει να οριστεί ξεχωριστά στο παράθυρο διαλόγου dêçìé
(Οµάδα) (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244). 

Î˚−=×Ý˙Þ−=
E¼×˙¹₣−¼³ˇ=
³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž=
ðˇÐ=¹Ć¦ýÐ³žF

Οι επιλεγµένες πληροφορίες συνταγογράφησης εφαρµόζονται στο πλάνο θεραπείας και 
µπορούν να τροποποιηθούν:

• Στο παράθυρο διαλόγου `êÉ~íÉ= mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επισκόπηση” στη σελίδα 231).

• Στο παράθυρο διαλόγου mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση” στη σελίδα 242).

Οι πληροφορίες ρύθµισης θεραπείας εφαρµόζονται στο πλάνο θεραπείας και µπορούν να 
τροποποιηθούν στο παράθυρο διαλόγου dêçìé (Οµάδα) (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης 
θεραπείας” στη σελίδα 244).

Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το κουµπί επιλογής j~åì~ääó (Μη αυτόµατα) στο κάτω µέρος του 
παραθύρου διαλόγου `êÉ~íÉ=mä~å (∆ηµιουργία πλάνου).

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να ορίσετε τη συνταγογράφηση 
(βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επισκόπηση” στη σελίδα 231).

Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το κουµπί επιλογής mä~å=qÉãéä~íÉ (Πρότυπο πλάνου) στο πάνω 
µέρος του παραθύρου διαλόγου.

 2 Επιλέξτε το προτιµώµενο πρότυπο από τη λίστα.

 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου iç~Ç=éêÉëÅêáéíáçå=çåäó (Φόρτωση µόνο 
συνταγογράφησης) και κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο).

Βήµα Ενέργεια 

 1 Επιλέξτε το κουµπί επιλογής mä~å=qÉãéä~íÉ (Πρότυπο πλάνου) στο πάνω 
µέρος του παραθύρου διαλόγου.

 2 Επιλέξτε το προτιµώµενο πρότυπο από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουµπί 
kÉñí (Επόµενο).



OPM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Η κατανοµή τόξου ή δέσµης που δηµιουργήθηκε µε την επιλογή ενός προτύπου 
δεν είναι κλινικά βελτιστοποιηµένη. Η αποτελεσµατικότητα του πλάνου που 
προκύπτει πρέπει να αξιολογηθεί πριν από τη θεραπεία.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OPN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKOKP Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=š×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτό το βήµα, είναι δυνατή η διαµόρφωση ορισµένων σηµαντικών ρυθµίσεων για το 
πλάνο θεραπείας.

„×ÐÝ−ł˚²=
³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²

Εικόνα 179. Επιλογές συνταγογράφησης

‡¸ýˇ½ˇ=×¹−²=
šð½˚Ýš³ž Ενότητα Βλ.

Ορισµός συνταγογράφησης: τύπος συνταγογράφησης Σελίδα 232

Ορισµός συνταγογράφησης: αντιστοίχιση αντικειµένου Σελίδα 233

Ορισµός συνταγογράφησης: ρυθµίσεις αντικειµένου Σελίδα 234

Ορισµός συνταγογράφησης: ιστόγραµµα δόσης-όγκου Σελίδα 237

Ορισµός συνταγογράφησης: περιορισµοί Σελίδα 238

Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη τροποποίηση Σελίδα 242



OPO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKOKQ Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=½Ć×−²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι τύποι συνταγογράφησης που περιγράφονται παρακάτω µπορούν να οριστούν γενικά για 
το πλάνο θεραπείας. ∆εν είναι δυνατό να αλλάξετε τύπους συνταγογράφησης αργότερα. 

ÚĆ×−Ð=
³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²

Εικόνα 180. Τύπος συνταγογράφησης

ı¹¸³ž=½Ć×ğÞ=
³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²

• Αν επιλέξετε açëÉ= sçäìãÉ mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση όγκου δόσης), το 
σύστηµα µπορεί να υπολογίσει αυτόµατα τον καλύτερο λόγο κάλυψης δόσης-όγκου, 
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τους καθορισµένους περιορισµούς (βλ. σελίδα 238).

• Αν επιλέξετε mçáåí= mêÉëÅêáéíáçå= íç= fëçÅÉåíÉê (Συνταγογράφηση σηµείου στο 
ισόκεντρο), το λογισµικό υποδεικνύει ότι έχει σηµειωθεί παραβίαση περιορισµού στο 
ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 237). Το πλάνο πρέπει να προσαρµοστεί µε µη 
αυτόµατο τρόπο, όπως απαιτείται.

Τύπος 
συνταγογράφησης Επεξήγηση

açëÉ=sçäìãÉ=
mêÉëÅêáéíáçå 
(Συνταγογράφηση 
όγκου δόσης)

Αυτός ο τύπος συνταγογράφησης  χρησιµοποιείται για να 
διασφαλιστεί ότι ένα ορισµένο ποσοστό της δοµής στόχου λαµβάνει 
ένα συγκεκριµένο ποσοστό της συνταγογραφηµένης δόσης.

mçáåí=mêÉëÅêáéíáçå=
íç=fëçÅÉåíÉê=
(Συνταγογράφηση 
σηµείου στο 
ισόκεντρο)

Αυτός το τύπος συνταγογράφησης ορίζει µια συγκεκριµένη δόση 
σε ένα σηµείο ισόκεντρου (σηµείο κανονικοποίησης) χωρίς να 
ληφθεί υπόψη ο όγκος δοµής.

Αν επιλεγεί ο τύπος açëÉ=sçäìãÉ mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση όγκου 
δόσης), µπορεί να δηµιουργηθεί στη συνέχεια ένα σηµείο κανονικοποίησης 
(βλ. “Ιδιότητες: σηµείο ενδιαφέροντος” στη σελίδα 78). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OPP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKOKR Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Είναι δυνατός ο ορισµός πληροφοριών συνταγογράφησης και κλάσµατος για κάθε 
αντικείµενο που εµφανίζεται στη λίστα lÄàÉÅíë (Αντικείµενα).

• Σε κάθε αντικείµενο µπορεί να αντιστοιχιστεί ένας συγκεκριµένος τύπος αντικειµένου 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά επιλογής δίπλα από τη λίστα, π.χ. mqs ή _ççëí (Ενίσχυση).

• Επίσης µπορούν να επιλεγούν µαζί κατάλληλα αντικείµενα (χρησιµοποιώντας το 
ποντίκι µε το πλήκτρο shift ή Ctrl) και αν αντιστοιχιστεί ένας συγκεκριµένος τύπος 
αντικειµένου χρησιµοποιώντας τα κουµπιά επιλογών.

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Εικόνα 181. ∆ιαθέσιµα αντικείµενα

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
¹¼¦ý˝³šÐ² Επιλογή Επεξήγηση

mqs Το αντίστοιχο αντικείµενο ρυθµίζεται ως το σχεδιασµένο όγκο-στόχο. 

_ççëí 
(Ενίσχυση)

• Μια επιλεγµένη περιοχή του σχεδιασµένου όγκου-στόχου µπορεί 
να οριστεί για τη λήψη µιας υψηλότερης δόσης.

• Τα αντικείµενα ενίσχυσης πρέπει να είναι πάντα µέρος του PTV.

l^o Οι ρυθµίσεις που ορίζονται για αντικείµενα OAR (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: ρυθµίσεις αντικειµένου” στη σελίδα 234) 
επηρεάζουν απευθείας την αυτόµατη βελτιστοποίηση φύλλων για 
σύµµορφες θεραπείες.

líÜÉê (Λοιπά) Αν απαιτείται, αυτή η επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
ορισµό δοµών γενικού ενδιαφέροντος που δεν είναι απευθείας 
σχετικά για την περιοχή θεραπείας. 



OPQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKOKS Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=¹¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο αντικειµένου, είναι δυνατή η διαµόρφωση διάφορων 
ρυθµίσεων σε µια περιοχή ρυθµίσεων, κάτω από τη λίστα αντικειµένων. 

Óš¹Ð−₣¸=¹¼¦ý˝³šğÞ

Εικόνα 182. Ρύθµιση αντικειµένου (παράδειγµα: PTV)

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=mqs

• Μπορεί να οριστεί µια συγκεκριµένη δόση για κάθε επιλογή páåÖäÉ= cê~Åíáçå (Ενα 
κλάσµα) ή µπορεί να οριστεί µια συνολική δόση µε την επιλογή ^ää=cê~Åíáçåë (Ολα τα 
κλάσµατα). Ο συνολικός αριθµός κλασµάτων µπορεί να οριστεί µε τη χρήση του 
πλαισίου kìãÄÉê=çÑ=cê~Åíáçåë (Αριθµός κλασµάτων).

• Η µονάδα δόσης (Ådó ή dó) και αν η δόση είναι σχετική ή απόλυτη, ορίζεται στο 
παράθυρο διαλόγου açëÉ= aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) (βλ. “Χρήση του παραθύρου 
διαλόγου Εµφάνιση δόσης” στη σελίδα 270). 

• Η περιοχή ^ëëáÖåÉÇ= Öêçìéë (Αντιστοιχισµένες οµάδες) είναι σχετική για επόµενη 
αντιστοίχιση οµάδας θεραπείας (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: επακόλουθη 
τροποποίηση” στη σελίδα 242).

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼=
šÞ˝³₣¼³ž²

• Παρέχονται οι ίδιες ρυθµίσεις αντικειµένου για τα αντικείµενα _ççëí (Ενίσχυση) και 
τα αντικείµενα mqs.

• Στην περίπτωση αντικειµένων _ççëí (Ενίσχυση), συµπληρώνεται η δόση PTV. Το 
συνολικό αποτέλεσµα εµφανίζεται σωστά στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: ιστόγραµµα δόσης-όγκου” στη σελίδα 237).
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

flÞ½Ððš˝ýšÞˇ=l^oW=
×¹−J³₣šŠÐˇ³ýş²

Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε τη λειτουργία cçêï~êÇ=mä~ååáåÖ (Προ-σχεδιασµός), σε 
κάθε OAR µπορούν να αντιστοιχιστούν ένα από τρία επίπεδα προτεραιότητας που 
λαµβάνονται υπόψη σε επακόλουθο σχεδιασµό, ως εξής:

Σε περίπτωση προ-σχεδιασµού, κάθε PTV ή αντικείµενο ενίσχυσης πρέπει να έχει ένα 
συσχετισµένο ισόκεντρο (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244). Κατά 
τον προγραµµατισµό IMRT, µπορείτε να χορηγήσετε θεραπεία σε πολλαπλά PTV µε ένα 
ισόκεντρο, και µπορείτε να χορηγήσετε θεραπεία µε ένα ολοκληρωµένο αντικείµενο 
ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να επιλέξετε ένα ισόκεντρο για το 
αντικείµενο(α) ενίσχυσης και µπορείτε να απορρίψετε την ποσότητα των κλασµάτων, 
καθώς µόνο η τιµή της δόσης είναι καθοριστική. 

flÞ½Ððš˝ýšÞˇ=l^oW=
ˇÞ˙³½¹−¾−²=
³₣šŠÐˇ³ýş²

Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε fåîÉêëÉ=mä~ååáåÖ (Ανάστροφο σχεδιασµό), σε κάθε OAR 
µπορεί να αντιστοιχιστεί µια τιµή dì~êÇá~å (Προφύλαξης) που ορίζεται από το χρήστη, 
χρησιµοποιώντας το πλαίσιο που παρέχεται κάτω από τη λίστα τύπων OAR. 

Οι ρυθµίσεις προφύλαξης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για βελτιστοποίηση δόσης κατά τη 
διάρκεια θεραπειών IMRT καθώς οι υπολογισµένες βελτιστοποιήσεις είναι το αποτέλεσµα 
πολλαπλασιασµών µε το ποσοστό της τιµής προφύλαξης. Αν η τιµή προφύλαξης για ένα 
OAR έχει ρυθµιστεί σε 100%, το OAR θα βρει µέγιστη προσοχή κατά τη βελτιστοποίηση 
δόσης. Ενα OAR µε ρύθµιση τιµής προφύλαξης 0% δεν θα λαµβάνεται καθόλου υπόψη 
κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης δόσης. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη 
βελτιστοποίηση δόσης, βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη σελίδα 341. Σε περίπτωση 
θεραπειών σύµµορφης δέσµης και σύµµορφου τόξου, οι ρυθµίσεις τιµής προφύλαξης δεν 
επηρεάζουν τον αυτόµατο υπολογισµό µονάδων παρακολούθησης (MU).

Τύπος Επεξήγηση

l^o=qóéÉ=N=
(Τύπος OAR 1)

Το σύστηµα λαµβάνει αυτά τα αντικείµενα υπόψη κατά τη διάρκεια 
βελτιστοποίησης των φύλλων. Στόχος είναι τα αντικείµενα OAR µε 
προτεραιότητα 1 να αποκλείονται για προστασία της αντίστοιχης 
περιοχής. Ωστόσο, ανάλογα µε τη θέση του PTV, µπορεί να µην 
είναι πάντα εφικτός πλήρης αποκλεισµός 100%. 

l^o=qóéÉ=O=
(Τύπος OAR 2)

Το σύστηµα λαµβάνει επίσης υπόψη αυτά τα αντικείµενα κατά τη 
βελτιστοποίηση των φύλλων, διασφαλίζοντας ότι τµήµατα του 
περιθωρίου  PTV που  επικαλύπτονται  µε  αντικείµενα  OAR 
προτεραιότητας 2 αποκλείονται για προστασία της αντίστοιχης 
περιοχής.

l^o=qóéÉ=P=
(Τύπος OAR 3)

Αυτά τα αντικείµενα δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση 
φύλλων.

Τύπος Επεξήγηση

l^o=qóéÉ=N=
(Τύπος OAR 1)

Η προεπιλεγµένη  ρύθµιση  παρέχει  100% προστασία  για το 
αντιστοιχισµένο αντικείµενο.

l^o=qóéÉ=O=
(Τύπος OAR 2)

Η  προεπιλεγµένη  ρύθµ ιση  παρέχει  66% προστασία  για  το  
αντιστοιχισµένο αντικείµενο.

l^o=qóéÉ=P=
(Τύπος OAR 3)

Η  προεπιλεγµένη  ρύθµ ιση  παρέχει  33% προστασία  για  το  
αντιστοιχισµένο αντικείµενο.
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==

flÞ½Ððš˝ýšÞˇ=l^oW=
³₣˚³ž=Šş³ž²

Η σχέση δόσης για εµφάνισης παρουσιάζεται στο κάτω µέρος της περιοχής ρυθµίσεων, στην 
περιοχή dÉåÉê~ä=açëÉ=oÉä~íáçå=Ñçê=aáëéä~ó (Γενική σχέση δόσης για εµφάνιση). Αν έχουν 
οριστεί δύο ή περισσότερα PTV για το πλάνο θεραπείας µε διαφορετικές δόσεις 
συνταγογράφησης, είναι δυνατό να ρυθµίσετε αυτή την τιµή, ώστε να εφαρµοστεί κατάλληλη 
σχέση. Πρόκειται µόνο για ρύθµιση εµφάνισης και δεν επηρεάζει την πραγµατική 
συνταγογράφηση δόσης.

Η τιµή ^ää=cê~Åíáçåë (Ολα τα κλάσµατα) είναι ίση µε την ποσοστιαία δόση που 
περιµένετε για ένα PTV. Για όλες τις συνηθισµένες ρυθµίσεις, αυτή η τιµή θα 
πρέπει να συσχετίζεται µε τη σχέση δόσης. Για παράδειγµα, θα µπορούσατε να 
συνταγογραφήσετε 20,0 Gy σε ένα PTV αν η προτιµώµενη εµφανιζόµενη σχέση 
ήταν 80% = 16,0 Gy. Ο βαθµός περιπλοκότητας αυξάνεται για πολλαπλά PTV 
µε διαφορετικά συνταγογραφικά σχήµατα.

flÝÝš²=¹¼¦ý˝³šÐ²=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες διαθέσιµες ρυθµίσεις για αυτόν τον τύπο αντικειµένου.
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKOKT Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=Ð³½şł¹ˇýýˇ=Šş³ž²Jşłð−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Η κεντρική περιοχή στο παράθυρο διαλόγου `êÉ~íÉ= mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) 
αφιερώνεται σε ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου (DVH).

• Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ιστόγραµµα δόσης-όγκου εξαρτάται από 
το αντικείµενο και τις ρυθµίσεις συνταγογράφησης.

Το ιστόγραµµα δόσης-όγκου δεν θα πρέπει να είναι το µόνο κριτήριο για την 
απόφαση σχετικά µε την ακρίβεια του πλάνου θεραπείας. Αλλο δυνατό κριτήριο 
είναι η εµφάνιση κατανοµής δόσης.

Á³½şł¹ˇýýˇ=
Šş³ž²Jşłð−¼

Εικόνα 183. Ιστόγραµµα δόσης-όγκου

„×Ð³ðş×ž³ž=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

• Ο άξονας y του γραφήµατος εµφανίζει τον όγκο και ο άξονας x εµφανίζει τη δόση 
(σχετική [%] ή απόλυτη [Gy ή cGy]). 

• Για να τροποποιήσετε τη µονάδα εµφάνισης όγκου (ccm ή ποσοστό), κάντε κλικ στην 
ετικέτα sçäìãÉ (Ογκος) a πάνω από τον άξονα y για να ανοίξετε ένα αντίστοιχο 
µενού επιλογής.

• Για να τροποποιήσετε τη µονάδα εµφάνισης δόσης (Gy, cGy ή ποσοστό), κάντε κλικ στην 
ετικέτα açëÉ (∆όση) a κάτω από τον άξονα x για να ανοίξετε ένα αντίστοιχο µενού 
επιλογής.

• Οι σκιασµένες περιοχές υποδεικνύουν περιοχές που δεν θα πρέπει να λάβουν δόση. 
• Πάνω από τη γραφική παράσταση, η αναλογία όγκου-δόσης εµφανίζεται για κάθε σηµείο 
περιορισµού που ορίζεται στη γραφική παράσταση για το τρέχον αντικείµενο. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: περιορισµοί” στη σελίδα 238.

• Η ρύθµιση της τιµής προφύλαξης για το τρέχον OAR εµφανίζεται στη γραφική 
παράσταση κάτω από τη σχέση δόσης.

• Αν θέλετε να αυξήσετε το εµφανιζόµενο εύρος όγκου ή δόσης, κάντε κλικ κατά µήκος 
των βελών στο τέλος των αξόνων y και x µέχρι η γραφική παράσταση να φτάσει το 
απαιτούµενο εύρος.

s

a
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UKOKU Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=×š¹Ð−¹Ð³ý−˝

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Οι περιορισµοί χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό της δόσης που λαµβάνεται από 
δοµές εκτός του όγκου-στόχος.

• Είναι δυνατή η χρήση τυπικών και αµετάβλητων περιορισµών. 
• Με τον ορισµό ενός περιορισµού ως αµετάβλητο περιορισµό αντιστοιχίζεται στον 
περιορισµό υψηλότερη προτεραιότητα στην περίπτωση αντικειµένων PTV, και για 
όλα τα αντικείµενα σε περίπτωση ανάστροφου σχεδιασµού. 

• Η εκ νέου κανονικοποίηση της συνταγογράφησης υπολογίζεται έτσι, ώστε το 
ιστόγραµµα δόσης-όγκου που προκύπτει να αντιστοιχεί πάντα σωστά στον 
αµετάβλητο περιορισµό.

• Ανάλογα µε την επιλεγµένη συνταγογράφηση και τον τύπο θεραπείας, και ανάλογα µε 
τον τύπο αντικειµένου, η χρήση περιορισµών διαφέρει ως εξής:

Συνταγογράφηση/
θεραπεία

PTV/Boost OAR Λοιπά

Συνταγογράφηση 
όγκου δόσης

• 3 προεπιλεγµένοι 
περιορισµοί.

• Τιµές οριζόµενες από 
το χρήστη.

• Χρήση σε υπολογισµό 
µονάδων 
παρακολούθησης.

• Αριθµός 
περιορισµών 
οριζόµενος 
από το 
χρήστη.

• Τιµές 
οριζόµενες 
από το 
χρήστη.

• Μόνο 
εµφάνιση.

Χωρίς περιορισµούς.

Συνυαγογράφηση 
σηµείου

• 3 προεπιλεγµένοι 
περιορισµών. 

• Τιµές οριζόµενες από 
το χρήστη.

• Μόνο εµφάνιση.

Ανάστροφος 
σχεδιασµός

• Ο αριθµός των περιορισµών εξαρτάται από τον επιλεγµένο τύπο 
αντικειµένου.

• Ολοι οι περιοριµοί που ορίζονται για όλα τα αντικείµενα 
λαµβάνονται υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση της δόσης. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OPV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ú¹−×−×−˝ž³ž=
¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ

Οι περιορισµοί µπορούν να τροποποιηθούν απευθείας στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. 
“Ορισµός συνταγογράφησης: ιστόγραµµα δόσης-όγκου” στη σελίδα 237) ή σε ξεχωριστό 
παράθυρο διαλόγου.

Στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου:
• Αν µετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού στο σχετικό σηµείο περιορισµού, το σηµείο 
επισηµαίνετε και µπορείτε να το σύρετε σε διαφορετική θέση. 

• Αν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα σηµείο περιορισµού, ανοίγει ένα µενού συγκειµένου που 
επιτρέπει τη διαγραφή του σηµείου περιορισµού ή τον ορισµό του ως αµετάβλητο 
περιορισµό. 

Στο παράθυρο διαλόγου bÇáí (Επεξεργασία):
• Για να τροποποιήσετε περιορισµούς που περιέχονται στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου, 
κάντε κλικ στην επιλογή kìãÉêáÅ (Αριθµητικός), κάτω από το DVH.

• Μπορείτε τώρα να ορίσετε µια δόση και έναν όγκο για κάθε σηµείο περιορισµού που 
έχει οριστεί στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου.

Εικόνα 184. Ορισµός περιορισµών (επάνω: PTV, κάτω: OAR)

• Ορίστε µε µη αυτόµατο τρόπο τις τιµές όγκου (σε %) και δόσης (σε Gy) για κάθε 
περιορισµό. Ο περιορισµός θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε το ιστόγραµµα δόσης-όγκου.
• Για το PTV και τα αντικείµενα ενίσχυσης, µπορούν να οριστούν 3 περιορισµοί (µια 
χαµηλότερη δόση, µια επιθυµητή δόση ή µια δόση 50%, και µια ανώτερη δόση).

• Για αντικείµενα OAR, µπορούν να οριστούν πολλαπλά σηµεία περιορισµού. Πρέπει 
να ορίζεται πάντα µέγιστη δόση.

• Αν απαιτηθεί, µπορείτε επίσης να ορίσετε ένα περιορισµό ως e~êÇ= `çåëíê~áåí
(Αµετάβλητος περιορισµός).

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις.
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Ó¹−³¦¸ðž=Þ˚ğÞ=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ

Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέους περιορισµούς µόνο για OAR. Για να το κάνετε:

• Επιλέξτε το απαιτούµενο αντικείµενο OAR από τη λίστα lÄàÉÅíë (Αντικειµένων) 
(βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: αντιστοίχιση αντικειµένου” στη σελίδα 233).

• Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο υψηλότερο σηµείο του άξονα όγκου (που 
υποδεικνύεται από ένα σηµείο που διασταυρώνεται µε µια γραµµή) και σύρετε το δείκτη 
του ποντικιού µέχρι το νέο σηµείο να εµφανιστεί στο γράφηµα. 

fl×−¦¸ðš¼³ž=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ=
ğ²=×¹−½Ć×ğÞ

Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις περιορισµών ως πρότυπο για επακόλουθη 
χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή p~îÉ=^ëKKK (Αποθήκευση ως) δίπλα στη λίστα `çåëíê~áåí=
qÉãéä~íÉë (Πρότυπα περιορισµού) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου p~îÉ
(Αποθήκευση).

Εικόνα 185. Αποθήκευση περιορισµών ως προτύπων

• Καταχωρήστε ένα κατάλληλο όνοµα για το πρότυπο περιορισµού στο πεδίο båíÉê=åÉï=
å~ãÉ (Εισαγωγή νέου ονόµατος). 

• Κάντε κλικ στην επιλογή p~îÉ (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε το νέο πρότυπο 
περιορισµού.
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

ı¹¸³ž=×¹−½Ć×ğÞ=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ

Τα πρότυπα περιορισµών που έχουν αποθηκευθεί όπως περιγράφεται στην ενότητα 
“Αποθήκευση περιορισµών ως προτύπων” στη σελίδα 240 µπορούν να επιλεγούν και να 
εφαρµοστούν στο τρέχον ιστόγραµµα δόσης-όγκου.

Εικόνα 186. Χρήση προτύπων περιορισµών

• Στην αναπτυσσόµενη λίστα `çåëíê~áåí=qÉãéä~íÉë (Πρότυπα περιορισµών), επιλέξτε 
το πρότυπο για εφαρµογή στο τρέχον ιστόγραµµα δόσης-όγκου.

• Οι επιλεγµένες τιµές µπορούν να επεξεργαστούν στη συνέχεια, όπως περιγράφεται 
στην ενότητα “Τροποποίηση υπάρχοντων περιορισµών” στη σελίδα 239.

• Αν δεν είναι πλέον απαραίτητο κάποιο πρότυπο, επιλέξτε το και καταργήστε το κάνοντας 
κλικ στην επιλογή aÉäÉíÉ (∆ιαγραφή). 

• Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα περιορισµών παρέχονται στην ενότητα 
“Πρότυπα περιορισµών” στη σελίδα 336. 



OQO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKP Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

UKPKN Ì¹Ð³ýş²=³¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž²W=š×ˇðşÝ−¼¦ž=½¹−×−×−˝ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού δηµιουργήσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. “Επιλογές δηµιουργίας πλάνου” στη 
σελίδα 229), µπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες συνταγογράφησης ανά πάσα 
στιγµή, κάνοντας κλικ στην επιλογή mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) από την καρτέλα 
mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) στην κύρια οθόνη.

Συνιστάται ιδιαίτερα η αναθεώρηση των υπολογισµένων κατανοµών δόσης και 
των ιστογραµµάτων δόσης-όγκου µετά τις τροποποιήσεις στο παράθυρο διαλόγου 
mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή oÉÑêÉëÜ=
jr (Ανανέωση MU) στην περιοχή λειτουργιών. 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
mêÉëÅêáéíáçå=
EÒ¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³žF

Εικόνα 187. Παράθυρο διαλόγου Prescription (Συνταγογράφηση)

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

• Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιέχει παρόµοιες επιλογές διαµόρφωσης µε το παράθυρο 
διαλόγου `êÉ~íÉ= mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: 
επισκόπηση” στη σελίδα 231) που χρησιµοποιούνται αρχικά για τον ορισµό των 
απαιτούµενων παραµέτρων συνταγογράφησης. 

• Ωστόσο, δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του τύπου συνταγογράφησης (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: τύπος συνταγογράφησης” στη σελίδα 232).

• Επίσης, είναι δυνατό να οριστεί αν οι οµάδες θεραπείας που αναφέρονται στην περιοχή 
^ëëáÖåÉÇ= Öêçìéë (Αντιστοιχισµένες οµάδες) θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
δοσολογικό σχεδιασµό (βλ. “Αντιστοίχιση οµάδων” στη σελίδα 243). 

Η τροποποίηση της επιλογής ^ëëáÖåÉÇ=Öêçìéë (Αντιστοιχισµένες οµάδες) δεν 
είναι διαθέσιµη κατά τη δηµιουργία πλάνου επειδή η σχέση µεταξύ του PTV και 
του ισόκεντρου µπορεί να εδραιωθεί στην κύρια οθόνη σχεδιασµού θεραπείας 
(βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OQP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

flÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž=
−ý˙ŠğÞ

Χρησιµοποιώντας το κουµπί bÇáí (Επεξεργασία), µπορείτε να καθορίσετε αν οι οµάδες 
θεραπείας που αναφέρονται στην περιοχή ^ëëáÖåÉÇ=Öêçìéë (Αντιστοιχισµένες οµάδες) 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό MU.

Εικόνα 188. Αντιστοίχιση οµάδων

Στο παράθυρο διαλόγου bÇáí (Επεξεργασία) που εµφανίζεται, µπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Να ορίσετε αν η οµάδα θεραπείας και το PTV (π.χ. qìãçê) θα πρέπει να συµπεριληφθούν 
στο δοσολογικό σχεδιασµό.

• Να ορίσετε έναν κατάλληλο σχετικό συντελεστή στάθµισης αν το πλάνο θεραπείας 
περιέχει πολλαπλά ισόκεντρα.

Αυτές οι πληροφορίες µπορούν επίσης να επεξεργαστούν στη συνέχεια µε τη χρήση 
του εικονιδίου léÉå=tÉáÖÜíáåÖ=aá~äçÖ (ανοίγµατος του παράθυρο διαλόγου στάθµισης) 

 που παρέχεται στην περιοχή λειτουργίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού θεραπείας 
(βλ. “Περιοχή Functions (Λειτουργίες): οµάδα θεραπείας MLC” στη σελίδα 219 και 
“Περιοχή Functions (Λειτουργίες): οµάδα θεραπείας κυκλικού τόξου” στη σελίδα 220. 



OQQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKPKO Ì¹Ð³ýş²=½ž²=¹Ć¦ýÐ³ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²=

Αφού ολοκληρώσετε τον ορισµό των παραµέτρων συνταγογράφησης (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επισκόπηση” στη σελίδα 231), είστε έτοιµοι για να ορίσετε 
παραµέτρους θεραπείας. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
¹Ć¦ýÐ³ž²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²=

• Επισηµάνετε το αντικείµενο qÜÉ=oqmä~å στην περιοχή λειτουργιών.
• Κάντε κλικ στην επιλογή ^ÇÇ=qêÉ~íãÉåí=dêçìé (Προσθήκη οµάδας θεραπείας) στην 
καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες), στην περιοχή λειτουργιών, για να ανοίξετε το 
παράθυρο διαλόγου dêçìé (Οµάδα).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=dêçìé=
EÌý˙ŠˇF

Εικόνα 189. Μη αυτόµατη επιλογή του πλάνου θεραπείας



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OQR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

‡ˇ³Ðð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=
¦š¹ˇ×š˝ˇ² Βήµα Ενέργεια 

 1 Καταχωρήστε ένα όνοµα για την οµάδα θεραπείας στο πεδίο dêçìé=å~ãÉ
(Ονοµα οµάδας).

 2 Με τη χρήση της αναπτυσσόµενης λίστας pÉäÉÅí=mqs (Επιλογή PTV), 
επιλέξτε το PTV στο οποίο θα πρέπει να αντιστοιχιστεί η οµάδα θεραπείας. 

 3

Στην περιοχή fëçÅÉåíÉê=ÅççêÇáå~íÉ (Συντεταγµένες ισόκεντρου), επιλέξτε: 

• rëÉ=ÉñáëíáåÖ=ÅççêÇáå~íÉ (Χρησιµοποιήστε τις υπάρχουσες συντεταγµένες) 
για να τοποθετήσετε τη νέα οµάδα θεραπείας χρησιµοποιώντας υπάρχουσες 
συντεταγµένες οµάδας θεραπείας του ámä~å=oq=açëÉ, εξωτερικές 
συντεταγµένες που έχουν εισαχθεί µέσω DICOM RT, ή σηµεία µε 
επισήµανση που έχουν δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, την 
επιλογή ámä~å=Åê~åá~ä.

• kÉï=ÅççêÇáå~íÉ=áå=ëÉäÉÅíÉÇ=mqs (Νέες συντεταγµένες σε επιλεγµένο PTV) 
για τοποθέτηση της νέας οµάδας θεραπείας στο γεωµετρικό κέντρο του 
επιλεγµένου PTV.

Η αναπτυσσόµενη λίστα για την επιλογή rëÉ=ÉñáëíáåÖ=ÅççêÇáå~íÉ (Χρήση 
υπαρχουσών συντεταγµένων) περιλαµβάνει επίσης εξωτερικές συντεταγµένες 
που  εισάγονται  µέσω  του  DICOM RT. Αν  επιλεγούν  εξωτερικές  
συντεταγµένες, δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση στη συνέχεια.

 4

Στην ενότητα pÉäÉÅí=éêçÑáäÉ (Επιλογή προφίλ):

• Επιλέξτε το προφίλ µηχανήµατος που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου eáÇÉ=çäÇÉê=éêçÑáäÉë (Απόκρυψη παλαιότερων 
προφίλ), εµφανίζεται µόνο το πιο πρόσφατο προφίλ για κάθε όνοµα προφίλ. 

 5

Στην περιοχή fêê~Çá~íáçå=ëÉíìé (Ρύθµιση ακτινοβόλησης), ορίστε τη 
ρύθµιση θεραπείας χρησιµοποιώντας τα εξής:

• `êÉ~íÉ= åÉï= ÉäÉãÉåíë (∆ηµιουργία νέων στοιχείων): εδώ, µπορείτε να 
επιλέξετε έναν τύπο θεραπείας ανάλογα µε τις επιλογές θεραπείας που 
υποστηρίζονται από το επιλεγµένο προφίλ µηχανήµατος. Επίσης είναι 
δυνατός ο ορισµός πρόσθετων παραµέτρων θεραπείας (βλ. “Συγκεκριµένη 
ρύθµιση ακτινοβόλησης” παρακάτω), ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο 
θεραπείας. 

• rëÉ=íÉãéä~íÉ (Χρήση προτύπου): εδώ µπορείτε να επιλέξετε ένα σύνολο 
στοιχείων θεραπείας µε βάση ένα πρότυπο που έχει προκαθοριστεί από την 
κλινική σας για τον τύπο όγκου, π.χ. AVM (βλ. “Αποθήκευση προτύπων 
ρύθµισης ακτινοβόλησης” στη σελίδα 338).

 6 Αφού διαµορφώσετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις, κάντε κλικ στο κουµπί lh
για επιβεβαίωση.



OQS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Ò¼łðšð¹Ðý˚Þž=
¹Ć¦ýÐ³ž=
ˇð½ÐÞ−ŁşÝž³ž²

Αν επιλέξατε `êÉ~íÉ=åÉï=ÉäÉãÉåíë (∆ηµιουργία νέων στοιχείων), πρέπει να οριστούν 
διάφορες παράµετροι στην fêê~Çá~íáçå=ëÉíìé (Ρύθµιση ακτινοβόλησης), στο παράθυρο 
διαλόγου dêçìé (Οµάδα). Περιλαµβάνουν: 

Λειτουργία Επεξήγηση

qêÉ~íãÉåí=íóéÉ=
(Τύπος θεραπείας)

• Είναι δυνατές οι εξής επιλογές: `çåÑçêã~ä= ÄÉ~ã (Σύµµορφη 
δέσµη), `çåÑçêã~ä=~êÅ=Eëí~íáÅF (Σύµµορφο τόξο (στατικό)), 
`çåÑçêã~ä=~êÅ=EÇóå~ãáÅF (Σύµµορφο τόξο (δυναµικό)), ̀ áêÅìä~ê=
~êÅ (Κυκλικό τόξο) ή fjoq=ÄÉ~ã (∆έσµη IMRT). 

• Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγµένο τύπο 
θεραπείας. 

`çääK=~åÖäÉ 
(Γωνία 
κατευθυντήρα)

Η γωνία κατευθυντήρα µπορεί να οριστεί για όλους τους τύπους 
θεραπείας, εκτός από το κυκλικό τόξο.

aá~ãÉíÉê 
(∆ιάµετρος)

Μια διάµετρος κατευθυντήρα µπορεί να οριστεί για θεραπείες 
κυκλικού τόξου.

Αν επιλέξετε ^ìíçã~íáÅ (Αυτόµατο), η διάµετρος κάθε κυκλικού 
κώνου της νέας οµάδας θεραπείας αρχικά προσαρµόζεται στο 
µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV.

mqs=j~êÖáå=
(Περιθώριο PTV)

Εδώ µπορεί να οριστεί ένα περιθώριο PTV για υπολογισµό του 
σχήµατος PTV. 

Για έξι κυκλικά τόξα, µπορεί επίσης να οριστεί η επιλογή lîÉêä~é
(Επικάλυψη):

• Σε 100%, το µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV που προκύπτει είναι η 
διασταύρωση όλων των σχηµάτων PTV που υπολογίζονται για 
όλα τα σηµεία ελέγχου βραχίονα. 

• Σε 0%, το µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV που προκύπτει είναι η 
ένωση όλων των σχηµάτων PTV που υπολογίζονται για όλα τα 
σηµεία ελέγχου βραχίονα. 

Για κυκλικά τόξα, η επικάλυψη και το περιθώριο PTV δεν µπορούν 
να τροποποιηθούν µετά τη δηµιουργία του τόξου. Η προβολή των 
αντιστοιχισµένων τιµών µπορεί να γίνει στην καρτέλα mä~å=
`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου), επιλέγοντας την αντίστοιχη 
οµάδα. 

aáëíêáÄìíáçå=
(Κατανοµή)

Εδώ µπορεί να οριστεί µια κατανοµή δέσµης ή τόξου που να είναι 
κατάλληλη για `ê~åá~ä (Κρανιακή) ή bñíê~Åê~åá~ä (Εξωκρανιακή) 
θεραπεία.

bäÉãÉåíë=
(Στοιχεία)

Εδώ µπορεί να οριστεί ο αριθµός των στοιχείων θεραπείας (τόξα ή 
δέσµες). 

^êÅ=äÉåÖíÜ=
(Μήκος τόξου)

Εδώ µπορεί να οριστεί το µήκος τόξου για θεραπείες τόξου. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OQT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ó¹ş½¼×ˇ=
¦š¹ˇ×šÐćÞ

Αν επιλέξετε rëÉ=íÉãéä~íÉ (Χρήση προτύπου), έχετε επίσης την επιλογή διαχείρισης των 
διαθέσιµων προτύπων σε ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου (βλ. “∆ιαχείριση προτύπων 
πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 335).

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Ανάλογα µε τη γεωµετρική σύσταση των όγκων-στόχος και των υπό προστασία 
οργάνων  (OAR),  υπάρχουν  περιορισµοί  ως  προς  τη  δυνατότητα  
πραγµατοποίησης περίπλοκων κατανοµών δόσεων. Πρέπει να αναθεωρήσετε 
προσεχτικά το τελικό πλάνο.

Λόγω βασικών αρχών της φυσικής, υπάρχουν περιορισµού ως προς τη 
δυνατότητα για  περίπλοκες  κατανοµές  δόσεων  και  ανταγωνιστικών  
συνταγογραφήσεων αντικειµένων PTV και ενίσχυσης.

q~ÄäÉ=ëéêÉ~Ç=
(Εκταση 
τραπεζιού)

Εδώ µπορεί να οριστεί η έκταση τραπεζιού για θεραπείες τόξου. 

d~åíêó=ëéêÉ~Ç=
(Εκταση 
ικριωµάτος)

Εδώ µπορεί να οριστεί η έκταση βραχίονα για θεραπείες δέσµης. 

lÑÑ=ÅÉåíÉê=(Εκτός 
κέντρου)

Αυτή η επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θεραπείες δέσµης, 
για ορισµό της απόστασης περιστροφής των δεσµών από την 
κεντρική κατανοµή. 

Λειτουργία Επεξήγηση



OQU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKPKP „×šþš¹łˇ³˝ˇ=−ý˙ŠğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μόλις δηµιουργηθεί η οµάδα θεραπείας (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη 
σελίδα 244), είναι δυνατή η τροποποίηση χρησιµοποιώντας τις επιλογές που παρέχονται 
στην περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 190. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): οµάδα θεραπείας MLC (παράδειγµα)

Ú−×−¦˚½ž³ž=½ž²=
−ý˙Šˇ²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Για να µετακινήσετε τις συντεταγµένες ισόκεντρου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας σε 
άλλη θέση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

• Κάντε κλικ στην επιλογή mçëáíáçå (Θέση).
• Σε µια προβολή τοµής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού (που εµφανίζεται ως 
λευκός σταυρός) πάνω από το ισόκεντρο (που εµφανίζεται ως πράσινος σταυρός).

Εικόνα 191. Θέση οµάδας θεραπείας



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OQV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

• Το ισόκεντρο µπορεί να µεταφερθεί στην απαιτούµενη θέση µε τη χρήση του δείκτη 
ποντικιού. 

• Οταν τοποθετείτε τις συντεταγµένες του ισόκεντρου µιας οµάδας θεραπείας κυκλικού 
τόξου, στην ανακατασκευή εµφανίζεται ένας πράσινος κύκλος. 

Εικόνα 192. Τοποθέτηση τόξου

• Ο κύκλος αντιπροσωπεύει µια εκτίµηση της ισοδοσιακής γραµµής 50%.
• Η αντίστοιχη διάµετρος pìéÉêáãéK= ÑáÉäÇ= Ñçê= áëçÅK (Υπέρθεση πεδίου για ισόκεντρο) 
εµφανίζεται στην απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (βλ. “Κυκλικά τόξα” στη 
σελίδα 314).

• Η τελική κατανοµής δόσης µπορεί να µην αντιστοιχεί σε ακριβή σφαίρα, έτσι αυτή η 
προσέγγιση της έκτασης του πεδίου θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως οδηγός για 
υποβοήθηση του χωρικού προσανατολισµού. 

„Ć¹š³ž Για στοίχιση της οµάδας θεραπείας στο κέντρο της εµφάνισης εικόνας, κάντε κλικ στην 
επιλογή cáåÇ (Εύρεση). 

ÁŠÐş½ž½š² Η πρόσβαση στις ιδιότητες της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας µπορεί να γίνει µε κλικ στην 
επιλογή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) (βλ. “Οµάδες θεραπείας” στη σελίδα 82).

‚Ðˇł¹ˇ¾¸ Για κατάργηση µιας οµάδας θεραπείας από το πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ στην επιλογή 
aÉäÉíÉ (∆ιαγραφή). 

Ò¼Þ½š½ˇłý˚Þš²

Εικόνα 193. Συντεταγµένες

Οι συντεταγµένες θέσης για την οµάδα θεραπείας µπορούν να προσαρµοστούν µε τη χρήση 
των παρεχόµενων πλαισίων. 



ORM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Ìý˙Šˇ=³½˙¦ýÐ³ž²

Εικόνα 194. Weighting (Στάθµιση)

• Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο léÉå= tÉáÖÜíáåÖ= aá~äçÖ (ανοίγµατος του παραθύρου 
διαλόγου στάθµισης)  που παρέχεται στην περιοχή λειτουργιών, ανοίγει ένα 
παράθυρο διαλόγου που περιέχει πληροφορίες για τη σχετική στάθµιση µεταξύ των 
οµάδων θεραπείας.

• Λεπτοµέρειες παρέχονται στην ενότητα “Αντιστοίχιση οµάδων” στη σελίδα 243.

Ó¹−³¦¸ðž Αν κάνετε κλικ στην επιλογή ^ÇÇ (Προσθήκη), είναι δυνατή η προσθήκη πρόσθετων 
στοιχείων θεραπείας (δέσµες ή τόξα) στην επιλεγµένη οµάδα θεραπείας.

Η προσθήκη ή κατάργηση τόξου ή δέσµης αλλάζει το πλάνο θεραπείας µε 
αποτέλεσµα το πλάνο θεραπείας να µην πληροί πλέον τη συνταγογράφηση. Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενηµερώσετε τη συνταγογράφηση µε το κουµπί 
réÇ~íÉ=jr (Ενηµέρωση MU).

„×Ðð˙Ý¼Ğž Για στατικά σύµµορφα τόξα, µπορεί να οριστεί µια επιτρεπόµενη επικάλυψη για µεµονωµένα 
πεδία που µε τη σειρά της επηρεάζει το σχήµα του µεσοσταθµισµένου πεδίου MLC. 

Εικόνα 195. Overlap (Επικάλυψη)

Οταν σχεδιάζεται ένα στατικό τόξο, το λογισµικό δηµιουργεί πρώτα ένα δυναµικό τόξο, µε 
τον MLC να προσαρµόζεται στο PTV σε διαστήµατα των 10 µοιρών. Ανάλογα µε την τιµή 
επικάλυψης, το λογισµικό στη συνέχεια δηµιουργεί ένα πεδίο MLC για το στατικό τόξο.

Παράδειγµα: θέλετε να δηµιουργήσετε ένα τόξο πάνω από ένα εύρος 40 µοιρών. Αυτό θα 
πρέπει να αντιστοιχεί σε 5 πεδία MLC όταν γίνεται ο σχεδιασµός ενός δυναµικού τόξου. 

• Με στατικά τόξα, έχετε την επιλογή να ορίσετε επικάλυψη 0%, για παράδειγµα. Αυτό 
σηµαίνει ότι κανένα πεδίο MLC δεν πρέπει να επικαλύπτει άλλο πεδίο MLC, ώστε το 
µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV που προκύπτει να είναι η ένωση όλων των σχηµάτων 
PTV που υπολογίζονται για όλα τα σηµεία ελέγχου βραχίονα. 

• Για παράδειγµα, µπορείτε επίσης να ορίσετε 25% επικάλυψη. Αυτό σηµαίνει ότι 
τουλάχιστον το 25% των πεδίων θα πρέπει να επικαλύπτονται. 

• Σε 100%, το µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV που προκύπτει είναι η διασταύρωση όλων 
των σχηµάτων PTV που υπολογίζονται για όλα τα σηµεία ελέγχου βραχίονα. 
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‚Ð˙ýš½¹−² Για θεραπείες κυκλικού τόξου, η προεπιλεγµένη διάµετρος κώνου ορίζεται αρχικά στην 
ενότητα “Συγκεκριµένη ρύθµιση ακτινοβόλησης” στη σελίδα 246. Στη συνέχεια, 
παρέχονται διάφορες επιλογές προσαρµογής διαµέτρου, στην περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 196. Diameter (∆ιάµετρος)

• Η διάµετρος µπορεί να καταχωρηθεί άµεσα στο παρεχόµενο πεδίο. Αν καταχωρήσετε 
µια διάµετρο που δεν ορίζεται στο χρησιµοποιούµενο προφίλ µηχανήµατος 
(βλ. σελίδα 244), επιλέγεται η πιο κοντινή διάµετρος. 

• Η διάµετρος µπορεί επίσης να προσαρµοστεί σύροντας το ρυθµιστικό διαµέτρου από 
τα αριστερά (µικρότερη διάµετρος) προς τα δεξιά (µεγαλύτερη διάµετρος). 

• Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο , ρυθµίζεται η βέλτιστη διάµετρος κώνου για όλα τα 
κυκλικά τόξα που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή την οµάδα θεραπείας και, στη 
συνέχεια, επιλέγεται η ελάχιστη από αυτές τις βελτιστοποιηµένες διαµέτρους όλων των 
τόξων. 

• Αν κάνετε δεξιό κλικ σε µια οµάδα θεραπείας, ένα µενού περιβάλλοντος παρέχει 
πρόσθετες επιλογές διαµέτρου.

Εικόνα 197. Μενού περιβάλλοντος

• Η επιλογή léíáãáòÉ=Çá~ãÉíÉêë=áåÇáîáÇì~ääó (Βελτιστοποίηση διαµέτρων µεµονωµένα) 
ορίζει µια µεµονωµένα βελτιστοποιηµένη διάµετρο για κάθε κυκλικό τόξο.

• Η επιλογή léíáãáòÉ=íç=Åçããçå=Çá~ãÉíÉê (Βελτιστοποίηση σε κοινή διάµετρο) ορίζει 
µια κοινή διάµετρο τόξου µε τον ίδιο τρόπο όπως όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο .
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·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Κάθε στοιχείο θεραπείας (δέσµη ή τόξο) µπορεί να τροποποιηθεί µε τη χρήση των επιλογών 
που παρέχονται στην περιοχή λειτουργιών. 

Εικόνα 198. Περιοχή Functions (Λειτουργίες): στοιχείο θεραπείας δέσµης

Ú−×−¦˚½ž³ž=
³½−Ð₣š˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Είναι δυνατό να ρυθµίσετε τη θέση των στοιχείων θεραπείας µε τη χρήση των τρισδιάστατων 
προβολών (βλ. “Τοποθέτηση δεσµών και τόξων” στη σελίδα 303).

ÁŠÐş½ž½š² Η πρόσβαση στις ιδιότητες του επιλεγµένου στοιχείου θεραπείας µπορεί να γίνει µε κλικ στην 
επιλογή mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) (βλ. “Στοιχεία θεραπείας” στη σελίδα 88).

‚Ðˇł¹ˇ¾¸ Για κατάργηση ενός στοιχείου θεραπείας από το πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ στην επιλογή 
aÉäÉíÉ (∆ιαγραφή). 
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·ğÞ˝š²=ðˇÐ=
×š¹Ð¦ć¹Ðˇ

Εικόνα 199. Γωνίες (παράδειγµα)

• Οι ορισµοί γωνίας [q~ÄäÉ (Τραπέζι), d~åíêó (Βραχίονας), `çääK (Κατευθυντήρας)] για 
όλες τις δέσµες ή τα τόξα θεραπείας στην οµάδα θεραπείας µπορούν να προσαρµοστούν 
µε τη χρήση των παρεχόµενων πλαισίων. Για θεραπείες τόξου, µπορούν να οριστούν οι 
γωνίες έναρξης και διακοπής του βραχίονα.

• Η επιλογή j~êÖáå (Περιθώριο) µεταξύ των δεσµών ή των τόξων θεραπείας στην 
οµάδα θεραπείας µπορεί επίσης να προσαρµοστεί µε τη χρήση ενός πλαισίου. 

• Η περιστροφή κατευθυντήρα µπορεί να βελτιστοποιηθεί για τα στοιχεία θεραπείας 
MLC, κάνοντας κλικ το παρεχόµενο εικονίδιο .

• Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο  που παρέχεται δίπλα από κάθε πλαίσιο (γωνίες και 
περιθώριο), ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου οι τιµές για όλα τα στοιχεία σε µια 
οµάδα θεραπείας µπορούν να τροποποιηθούν µεµονωµένα.

Εικόνα 200. Παράδειγµα: προσαρµογή γωνίας

• Οι ορισµοί γωνίας ή περιθωρίου µπορούν να προσαρµοστούν χρησιµοποιώντας τα 
παρεχόµενα πλαίσια. 
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‚Ð˙ýš½¹−² Για θεραπείες κυκλικού τόξου, η προεπιλεγµένη διάµετρος κώνου ορίζεται αρχικά στην 
ενότητα “Συγκεκριµένη ρύθµιση ακτινοβόλησης” στη σελίδα 246. Στη συνέχεια, παρέχονται 
διάφορες επιλογές προσαρµογής διαµέτρου, στην περιοχή λειτουργιών. 

Εικόνα 201. Diameter (∆ιάµετρος)

• Η διάµετρος µπορεί να καταχωρηθεί άµεσα στο παρεχόµενο πεδίο. Αν καταχωρήσετε 
µια διάµετρο που δεν ορίζεται στο χρησιµοποιούµενο προφίλ µηχανήµατος 
(βλ. σελίδα 244), επιλέγεται η πιο κοντινή διάµετρος. 

• Η διάµετρος µπορεί επίσης να προσαρµοστεί σύροντας το ρυθµιστικό διαµέτρου από 
τα αριστερά (µικρότερη διάµετρος) προς τα δεξιά (µεγαλύτερη διάµετρος). 

• Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο , διάµετρος του στοιχείου τόξου του σχήµατος PTV 
βελτιστοποιείται. 

Εικόνα 202. Μενού περιβάλλοντος

• Αν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο θεραπείας, η επιλογή léíáãáòÉ= Çá~ãÉíÉê
(Βελτιστοποίηση διαµέτρου) από το µενού περιβάλλοντος πραγµατοποιεί την ίδια 
λειτουργία µε το εικονίδιο .
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Ò½˙¦ýÐ³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=
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Εικόνα 203. Weighting (Στάθµιση)

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο léÉå=tÉáÖÜíáåÖ=aá~äçÖ (ανοίγµατος του παραθύρου 
διαλόγου στάθµισης)  που παρέχεται στην περιοχή λειτουργιών, ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου που περιέχει πληροφορίες για τη σχετική στάθµιση µεταξύ των στοιχείων 
θεραπείας.

Εικόνα 204. Προσαρµογή του συντελεστή στάθµισης

• Οι σχετική συντελεστές στάθµισης µπορούν να τροποποιηθούν για κάθε στοιχεία 
θεραπείας.

ÚÐý¸=jr= Η τιµή MU που υπολογίστηκε για τα στοιχεία θεραπείας όταν βελτιστοποιήθηκε η 
συνταγογράφηση [π.χ. χρησιµοποιώντας το κουµπί oÉÑêÉëÜ=jr (Ανανέωση MU)] 
εµφανίζεται εδώ. 

Η προσθήκη ή κατάργηση τόξου ή δέσµης αλλάζει το πλάνο θεραπείας µε τέτοιο 
τρόπο ώστε το πλάνο θεραπείας να µην πληροί πλέον τη συνταγογράφηση. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί oÉÑêÉëÜ=jr (Ανανέωση MU).

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί oÉÑêÉëÜ=jr (Ανανέωση MU), δεν υπάρχει εγγύηση 
ότι θα τροποποιηθούν οι σχετικές παράµετροι. Πρέπει να αναθεωρήσετε µε µη 
αυτόµατο τρόπο τις πληροφορίες του πλάνου θεραπείας. 
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·šÞÐð˚²=
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• Οι λειτουργίες κλειδώµατος και παγώµατος παρέχονται σε ένα µενού περιβάλλοντος 
όταν κάνετε δεξιό κλικ σε µια οµάδα θεραπείας ή σε µεµονωµένο στοιχείο θεραπείας 
(δέσµη ή τόξο).

• Οταν µείνετε ικανοποιηµένοι ότι οι οµάδες και τα στοιχεία θεραπείας έχουν σχεδιαστεί 
και τοποθετηθεί σωστά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες κλειδώµατος και 
παγώµατος για να αποτρέψετε περαιτέρω τροποποίηση.

• Οι λειτουργίες κλειδώµατος και παγώµατος δεν είναι διαθέσιµες αν έχει ολοκληρωθεί η 
βελτιστοποίηση (βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη σελίδα 341). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, το κουµπί oÉãçîÉ=fjoq=léíáãáò~íáçå (κατάργησης της βελτιστοποίησης 
IMRT) στην περιοχή λειτουργιών επιτρέπει το ξεκλείδωµα το πλάνου για περαιτέρω 
τροποποίηση. 

• Οι λειτουργίες κλειδώµατος και παγώµατος δεν είναι διαθέσιµες καθόλου για οµάδες ή 
στοιχεία θεραπείας IMRT.

Οι λειτουργίες κλειδώµατος και παγώµατος µπορεί να είναι χρήσιµες αν θέλετε να 
επανατοποθετήσετε µια οµάδα θεραπείας για αναθεώρηση του αποτελέσµατος µε βάση ένα 
ιστόγραµµα δόσης-όγκου. Κατά τη χαρτογράφηση οµοιώµατος, ίσως θελήσετε επίσης να 
αλλάξετε τη γωνία δέσµης χωρίς να τροποποιήσετε το πεδίο ακτινοβολίας. Αν ανιχνεύσετε 
πιθανή σύγκρουση του βραχίονα, ίσως θελήσετε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του 
βραχίονα ενώ συνεχίζετε µε το πεδίο ακτινοβολίας που έχει ήδη οριστεί.

ËÝš˝Šğýˇ=−ý˙ŠğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Εικόνα 205. Μενού οµάδων θεραπείας

• Με την επιλογή içÅâ=~ää=ÉäÉãÉåíë (κλείδωµα όλων των στοιχείων), όλα τα στοιχεία 
εντός της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας κλειδώνονται και αντιστοιχίζεται σε αυτά ένα 
σύµβολο κλειδαριάς στη λίστα. 
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Εικόνα 206. Κλειδωµένες δέσµες θεραπείας

• Αν κάνετε κλικ στην επιλογή råäçÅâ=~ää=ÉäÉãÉåíë (Ξεκλείδωµα όλων των στοιχείων), 
η κλειδαριά καταργείται, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των στοιχείων 
θεραπείας εντός της επιλεγµένη οµάδας θεραπείας.

ËÝš˝Šğýˇ=
ýšý−Þğý˚ÞğÞ=
³½−Ð₣š˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Εικόνα 207. Μενού στοιχείων θεραπείας

• Με την επιλογή içÅâ (Κλείδωµα), το επιλεγµένο στοιχεία θεραπείας κλειδώνεται και 
του αντιστοιχίζεται ένα σύµβολο κλειδαριάς στη λίστα.

• Για να καταργήσετε την κλειδαριά, ώστε να είναι ξανά δυνατή η τροποποίηση του 
στοιχείου θεραπείας, επιλέξτε το στοιχείο µενού råäçÅâ (Ξεκλείδωµα) που 
εµφανίζεται.
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Ó˙łğýˇ=
ýšý−Þğý˚ÞğÞ=
³½−Ð₣š˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Με την επιλογή cêÉÉòÉ=pÜ~éÉEëF (Πάγωµα σχήµατος(ων)), το πεδίο ακτινοβολίας για το 
επιλεγµένο στοιχεία θεραπείας παγώνει. Σε αυτή την περίπτωση, στη λίστα εµφανίζεται ένα 
σύµβολο µε µισόκλειστη κλειδαριά.

Εικόνα 208. Παγωµένα δυναµικά τόξα

Με ενεργοποιηµένη την επιλογή cêÉÉòÉ=pÜ~éÉEëF (Πάγωµα σχήµατος(ων)), οι κύριες 
σιαγόνες και το µέγεθος και σχήµα του πεδίου κατευθυντήρα δεν προσαρµόζονται αν 
πραγµατοποιηθούν αλλαγές σε:

• Γωνίες δέσµης/τόξου.
• Θέση οµάδας θεραπείας.
• Περιθώριο PTV.
• Ρόλοι ή περιγράµµατα αντικειµένων.

Για θεραπείες MLC, για παράδειγµα, αυτό µπορεί να αποτρέπει ανεπιθύµητη κίνηση των 
φύλλων.

Ïš×˙łğýˇ=
ýšý−Þğý˚ÞğÞ=
³½−Ð₣š˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Για επανενεργοποίηση της αυτόµατης προσαρµογής του σχετικού πεδίου ακτινοβολίας:

• Επιλέξτε το στοιχείο µενού råÑêÉÉòÉ=pÜ~éÉEëF (Ξεπάγωµα σχήµατος(ων)).
• Πατήστε το εικονίδιο oÉëÉí=ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης επαναφοράς 
αλλαγών στο σχήµα) (βλ. “Επαναφορά του πεδίου ακτινοβολίας” στη σελίδα 320) 
στην απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για ενηµέρωση της εµφάνισης.

Η αυτόµατη προσαρµογή ενεργοποιείται αυτόµατα αν:

• Ενα νέο προφίλ µηχανήµατος (βλ. σελίδα 244) επιλέγεται για την τρέχουσα οµάδα 
θεραπείας.

• Η µέθοδος θεραπείας µετατρέπεται (βλ. σελίδα 84). 

Σε περίπτωση θεραπειών δυναµικών τόξων, η αυτόµατη προσαρµογή 
ενεργοποιείται ξανά αυτόµατα αν the µεγεθύνονται τα τόξα ή αν η γωνίες 
τραπεζιού τροποποιούνται στο χάρτη συγκρούσεων (οι αλλαγές στο χάρη 
συγκρούσεων µπορεί να τροποποιήσουν τη γωνία του τραπεζιού µέχρι 
και 180°). Και στις δύο περιπτώσεις, δηµιουργούνται πρόσθετα πεδία 
ακτινοβολίας, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η επανάληψη της 
προσαρµογής φύλλου.
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UKPKS ÁŠÐş½ž½š²=×¹−Ł−Ý¸²=ðˇÐ=š×šþš¹łˇ³˝ˇ²=oqmä~å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι ιδιότητες για το oqmä~å µπορούν να εµφανιστούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  δίπλα 
στο εικονίδιο oqmä~å από την καρτέλα mä~å=̀ çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. σελίδα 79).

Ëˇ¹½˚Ýˇ=oqmä~å=
mêçéÉêíáÉë=
EÁŠÐş½ž½š²=oqmä~åF

Εικόνα 209. Καρτέλα RTPlan Properties (Ιδιότητες RTPlan)
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Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=
ðˇ¹½˚Ýˇ²=
mêçéÉêíáÉë=
EÁŠÐş½ž½š²F

Λειτουργία Επεξήγηση

k~ãÉLqêÉ~íãÉåí=
qóéÉ=(Ονοµα/
Τύπος θεραπείας)

• k~ãÉ (Ονοµα): εδώ εµφανίζεται το όνοµα που έχει αντιστοιχιστεί 
στις πληροφορίες δοσολογικού σχεδιασµού για επεξεργασία (το 
προεπιλεγµένο όνοµα είναι qÜÉ=oqmä~å).

• qêÉ~íãÉåí=qóéÉ (Τύπος θεραπείας): µπορείτε να επιλέξετε `ê~åá~ä
(Κρανιακή) ή bñíê~Åê~åá~ä (Εξωκρανιακή).

Σε αυτή την περιοχή υποδεικνύονται επίσης τα τρέχοντα σύνολα 
αναφοράς  και ευθυγράµµισης  (βλ.  σελίδα  153) µαζί  µε τον 
προσανατολισµό του ασθενή για θεραπεία. 

açëÉ=
`~äÅìä~íáçå 
(Υπολογισµός 
δόσης)

• açëÉ= oÉëçäìíáçå (Ανάλυση δόσης): η ανάλυση δόσης που 
χρησιµοποιείται  ως  βάση  για  τον  ορισµό  του  πλέγµατος  
υπολογισµού δόσης (βλ. σελίδα 148). 

• cáåÉê=Ñçê=pã~ää=lÄàÉÅíë (Πιο αναλυτική για µικρά αντικείµενα): 
για να διασφαλιστεί ότι το µέγεθος πλέγµατος µπορεί να ρυθµιστεί 
αυτόµατα ώστε να επιτρέπεται ο ακριβής υπολογισµός δόσης 
ακόµα και σε περίπτωση πολύ µικρών δοµών, συνιστάται αυτή η 
επιλογή.

• ^êÅ= `~äÅìä~íáçå= píÉé (Βήµα υπολογισµού τόξου): αν 
χρησιµοποιήσετε την αναπτυσσόµενη λίστα, µπορείτε να ορίσετε 
(σε µοίρες) το διάστηµα απόστασης δέσµης προς χρήση σε 
θεραπείες κυκλικού τόξου µε βάση τον αλγόριθµο κυκλικού κώνου.

• eÉíÉêçÖÉåÉáíó=`çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση ετερογένειας): αν γίνει αυτή 
η επιλογή, οι διακυµάνσεις στην πυκνότητα ιστού συνυπολογίζονται 
κατά  τον  υπολογισµό  δόσης  και  το  µήκος  της  διαδροµής  
διορθώνεται ανάλογα. Αν δεν έχει γίνει αυτή η επιλογή, ο ιστός τον 
οποίο διαπερνά η δέσµη θεωρείται ισοδύναµος του νερού.
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Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου eÉíÉêçÖÉåÉáíó=`çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση 
ετερογένειας), το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εσφαλµένη ισοδυναµία βάθους.

jçåíÉ=`~êäç • pé~íá~ä=oÉëçäìíáçå (Χωρική ανάλυση): εδώ µπορεί να καθοριστεί η 
χωρική ανάλυση (µέγεθος του πλέγµατος δόσης) για υπολογισµό του 
τρισδιάστατού όγκου. Η ακρίβεια του υπολογισµού τρισδιάστατου 
όγκου εξαρτάται απευθείας από την καθορισµένη χωρική ανάλυση 
και δεν βελτιώνεται αυξάνοντας, για παράδειγµα, τη µεγέθυνση. ∆εν 
πραγµατοποιείται υπολογισµός δόσης προσαρµογής.

• jÉ~å=s~êá~åÅÉ (Μέση διακύµανση)W=αυτή η επιλογή χρησιµοποιείται 
για τον περιορισµό της στατιστικής διακύµανσης σε τιµή δόσης ανά 
voxel για διευκόλυνσης της ακριβούς και οµαλής κατανοµής δόσης. 

açëÉ=oÉëìäí=íóéÉ (Τύπος αποτελέσµατος δόσης): εδώ παρέχονται δύο 
τύποι δόσης για επιλογή:
• açëÉ=íç=ãÉÇáìã (∆όση σε µέσο): αυτή η προεπιλεγµένη ρύθµιση 
υπολογίζει  την  πραγµατική  δόση  ενέργειας  µε  βάση  την  
απορροφούµενη δόση στον ιστό.

• açëÉ= íç= ï~íÉê (∆όση σε νερό): αυτή η προαιρετική ρύθµιση 
υπολογίζει µια δόση ενέργειας µε βάση την απορροφούµενη δόση 
σε νερό.

ji`=jçÇÉä (Μοντέλο MLC): εδώ παρέχονται δύο µοντέλα MLC για 
επιλογή:
• ^ÅÅìê~Åó=çéíáãáòÉÇ (Βελτιστοποίηση για ακρίβεια): αν γίνει αυτή 
η επιλογή, ο MLC µοντελοποιείται µε την πραγµατική σχεδίαση τού 
φύλλου (π.χ. tongue-and-groove ή βαθµιδωτή σχεδίαση), µε βάση το 
επιλεγµένο προφίλ µηχανήµατος (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης 
θεραπείας” στη σελίδα 244) και λαµβάνοντας υπόψη τη διαρροή από 
τα φύλλα. 

• péÉÉÇ= çéíáãáòÉÇ (Βελτιστοποίηση για ταχύτητα): µε αυτή την 
επιλογή, ένας “ιδανικός” MLC µοντελοποιείται µε βάση την υπόθεση 
ότι δεν σηµειώνεται διαρροή από τα φύλλα. Αυτό µειώνει τον 
απαιτούµενο χρόνο υπολογισµού:

mêÉëÅêáéíáçå 
(Συνταγογράφηση)

• pÉé~ê~íÉ= kçêã~äáò~íáçå= Ñçê= b~ÅÜ= q~êÖÉí (Ξεχωριστή 
κανονικοποίηση για κάθε στόχο): αν το πλάνο θεραπείας περιέχει 
πολλαπλά PTV, για την κανονικοποίηση λαµβάνονται υπόψη µόνο 
τα στοιχεία θεραπείας που έχουν αντιστοιχιστεί ειδικά σε κάθε PTV, 
σύµφωνα µε την επιθυµητή δόση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην 
περίπτωση ανταγωνιστικών PTV. Ωστόσο, σε εµφάνιση δόσης, 
συνυπολογίζει πάντα τη δράση όλων των στοιχείων θεραπείας. Στο 
παράθυρο διαλόγου mä~å=pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) παρέχεται 
ένα αντίστοιχο µήνυµα πληροφοριών (βλ. “Επικύρωση πλάνου” στη 
σελίδα 324) αν γίνει αυτή η επιλογή. 

• _~ëÉÇ= çå= mêÉëÅêáéíáçå= açëÉ (Με βάση τη δόση 
συνταγογράφησης): αν  γίνει  αυτή η επιλογή,  στα σηµεία  
αναπαράστασης που δηµιουργούνται, αντιστοιχίζεται η πραγµατική 
δόση συνταγογράφησης (βλ. “Ορισµός συνταγογράφησης: ρυθµίσεις 
αντικειµένου” στη σελίδα 234). Αυτές οι τιµές εξάγονται επίσης κατά 
την εξαγωγή DICOM (βλ. “Εξαγωγή µέσω DICOM” στη σελίδα 390).

Λειτουργία Επεξήγηση
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ÒžýšÐć³šÐ²=łÐˇ=½ž=
₣¹¸³ž=½−¼=jçåíÉ=
`~êäç

Οταν χρησιµοποιείτε τον αλγόριθµο δόσης Monte Carlo (βλ. “Επιλογή της δόσης µεθόδου 
υπολογισµού” στη σελίδα 286), υπολογίζεται πάντα ένας πλήρης τρισδιάστατος όγκος 
δόσης σύµφωνα µε τις παραπάνω ρυθµίσεις, ανεξάρτητα από το αν η ρύθµιση `~äÅìä~íÉ=
Pa=açëÉ=sçäìãÉ (Υπολογισµός τρισδιάστατου όγκου δόσης) έχει ενεργοποιηθεί στο 
παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) (βλ. σελίδα 270). 

• Ο συνδυασµός της ρύθµισης `~äÅìä~íÉ=Pa=açëÉ=sçäìãÉ (Υπολογισµός τρισδιάστατου 
όγκου δόσης) µε τον υπολογισµό δόσης Monte Carlo µπορεί να αυξήσει την ανάγκη για 
προεµβολή λόγω των διαφορών στη χωρική ανάλυση και των δύο όγκων.

• Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τον αλγόριθµο Monte Carlo της BrainLAB 
παρέχονται στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics.

Οταν αναθεωρείτε την κατανοµή δόσης για αντικείµενα εντός οστικού ιστού, 
πρέπει να λάβετε υπόψη τη διαφορά µεταξύ των ρυθµίσεων açëÉ=íç=ï~íÉê (∆όση 
σε νερό) και açëÉ=íç=ãÉÇáìã (∆όση σε µέσο) και να επιλέξετε την κατάλληλη 
ρύθµιση.

Αν το µοντέλο MLC που παρέχεται για τον αλγόριθµο Monte Carlo δεν περιέχει 
επαρκή λεπτοµέρεια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από προεπιλογή το µοντέλο 
péÉÉÇ=çéíáãáòÉÇ (Βελτιστοποίηση για ταχύτητα), αν και έχετε επιλέξει το 
µοντέλο ^ÅÅìê~Åó=çéíáãáòÉÇ (Βελτιστοποίηση για ακρίβεια). 

Η ακρίβεια του υπολογισµού δόσης εξαρτάται από την ανάλυση πλέγµατος 
δόσης που ορίζεται από το χρήστη. Η τιµή που χρησιµοποιείται για την τελική 
έγκριση του πλάνου θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαµηλή και 
όχι υψηλότερη από 5 mm. Σε περίπτωση µικρών αντικειµένων, µεγέθους κάτω 
από 30 mm, συνιστάται η χρήση τιµών 3 mm ή µικρότερες.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=aoo=
lîÉêä~óë=
E„×ÐðˇÝĆĞšÐ²=
Ğž¾Ðˇð˙=
ˇÞˇðˇ½ˇ³ðš¼ˇJ
³ý˚ÞğÞ=
ˇð½ÐÞ−ł¹ˇ¾ÐćÞF

Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θα συµπεριληφθούν στις 
προβολές επικάλυψης ψηφιακά ανακατασκευασµένων ακτινογραφιών (ΨΑΑ) (βλ. “Καρτέλα 
ΨΑΑ παραµετροποίησης” στη σελίδα 378), αντίτυπα (βλ. “Εκτυπώσεις” στη σελίδα 425) και 
στα δεδοµένα θεραπείας που έχουν εξαχθεί µέσω DICOM (βλ. “Εξαγωγή µέσω DICOM” στη 
σελίδα 390). 
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKPKT ÒĆłð¹Ð³ž=×Ý˙ÞğÞW=šÞš¹ł−×−˝ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η σύγκριση πλάνων επιτρέπει τη σύγκριση του υπολογισµού δόσης που επιτυγχάνεται µε 
τον αλγόριθµο Monte Carlo και του υπολογισµού δόση που επιτυγχάνεται µε τον αλγόριθµο 
δέσµης pencil για το τρέχον πλάνο. Η λειτουργία επιτρέπει επίσης τη σύγκριση δύο 
διαφορετικών πλάνων θεραπείας. 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
³Ćłð¹Ð³ž²=×Ý˙ÞğÞ Βήµα Ενέργεια

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί mä~å=`çãé~êáëçå (Σύγκριση πλάνων). 
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Εικόνα 210. Μήνυµα επιλογής

• Για να συγκρίνετε δύο διαφορετικά πλάνα, κάντε κλικ στην επιλογή iç~Ç=
éä~å (Φόρτωση πλάνου).

• Για να συγκρίνετε δύο διαφορετικούς υπολογισµούς δόσης για το τρέχον 
πλάνο, κάντε κλικ στην επιλογή jçåíÉ=`~êäç.
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UKPKU ÒĆłð¹Ð³ž=×Ý˙ÞğÞW=³Ćłð¹Ð³ž=¼×−Ý−łÐ³ý−Ć=Šş³ž²

„×Ð³ðş×ž³ž

Εικόνα 211. ∆ιαθέσιµες προβολές

Αν επιλέξατε να συγκρίνετε δύο διαφορετικούς υπολογισµούς δόσης για το τρέχον πλάνο 
(βλ. σελίδα 263), η οθόνη σύγκρισης διαιρείται στις σελίδες καρτελών παραπάνω.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=aì~ä=
oÉÅçåëí=E‚Ð×Ý¸=
ˇÞˇðˇ½ˇ³ðš¼¸F

Εικόνα 212. Προβολή διπλής ανακατασκευής

• Αυτή η καρτέλα περιέχει αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή µε τον 
υπολογισµό δόσης Monte Carlo να εµφανίζεται στα αριστερά και τον υπολογισµό 
δόσης δέσµης pencil στα δεξιά. 

• Οι κύριες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων (συµπεριλαµβανοµένου του κουµπιού 
qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ Monte Carlo/δέσµης pencil) για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογισµού Monte Carlo στις αριστερές 
προβολές) παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας. 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=péó=dä~ëë=
EÚžÝš³ðş×Ð−F

Εικόνα 213. Προβολή τηλεσκοπίου

• Εδώ είναι δυνατή η σύγκριση του υπολογισµού δόσης Monte Carlo (εµφανίζεται εκτός 
του πλαισίου τηλεσκοπίου) απευθείας µε τον υπολογισµό δέσµης pencil.

• Οι πληροφορίες κλίµακας δόσης (βλ. επίσης “Παράθυρο διαλόγου Dose Display 
(Εµφάνιση δόσης)” στη σελίδα 270) εµφανίζονται κάτω δεξιά της προβολής. Οι 
αντίστοιχες τιµές για τον υπολογισµό Monte Carlo και τη δέσµη pencil µπορούν επίσης 
να συγκριθούν µε τη χρήση του τηλεσκοπίου. 
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• Οι κύριες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων (συµπεριλαµβανοµένου του κουµπιού 
qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ Monte Carlo/δέσµης pencil) για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογισµού Monte Carlo στις αριστερές προβολές) 
παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας péó=dä~ëë (Τηλεσκόπιο). 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=ase=
EÁ³½şł¹ˇýýˇ=
Šş³ž²Jşłð−¼F

Εικόνα 214. Καρτέλα DVH (Ιστόγραµµα δόσης-όγκου)

Εδώ συγκρίνεται ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου που υπολογίστηκε µε βάση τον αλγόριθµο 
Monte Carlo µε ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου που υπολογίστηκε µε τον αλγόριθµο δέσµης 
pencil. 

• Αν κάνετε κλικ στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
εναλλαγή µεταξύ µιας εµφάνισης Monte Carlo και µιας δέσµης pencil. 

• Το ποιος αλγόριθµος είναι ήδη ενεργός υποδεικνύεται κάτω από το ιστόγραµµα δόσης-
όγκου. 

• Ο ενεργός αλγόριθµος υποδεικνύεται µε µια γεµάτη γραµµή στο ιστόγραµµα δόσης-
όγκου. Ο ανενεργός αλγόριθµος υποδεικνύεται µε µια διακεκοµµένη γραµµή.

Óš¹Ðš₣şýšÞ−=
×Ý˙Þ−¼

Εδώ το περιεχόµενο του πλάνου εµφανίζεται σε µια δοµή δέντρου, ώστε η πρόσβαση σε 
αυτές τις πληροφορίες να είναι δυνατή χωρίς ανάγκη εξόδου από το παράθυρο διαλόγου. 



OSS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKPKV ÒĆłð¹Ð³ž=×Ý˙ÞğÞW=³Ćłð¹Ð³ž=ŠĆ−=×Ý˙ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

„×Ð³ðş×ž³ž Αν επιλέξατε να συγκρίνετε το τρέχον πλάνο θεραπείας µε άλλο πλάνο θεραπείας 
(βλ. σελίδα 263), εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής πλάνου.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=mä~åë=
EÓÝ˙ÞˇF

Εικόνα 215. Παράθυρο διαλόγου Plans (Πλάνα)

Στο παράθυρο διαλόγου mä~åë (Πλάνα), επιλέξτε το πλάνο θεραπείας µε το οποίο θα πρέπει 
να συγκριθεί το τρέχον πλάνο.

ÒĆłð¹Ð³ž=
×¹−Ł−ÝćÞ

Εικόνα 216. ∆ιαθέσιµες προβολές

Αφού φορτωθεί το επιλεγµένο πλάνο, ανοίγει µια ξεχωριστή οθόνη σύγκρισης που περιέχει 
τις σελίδες καρτελών παραπάνω.

Ανάλογα µε το επιλεγµένο πλάνο, µπορεί τώρα να εµφανίζονται διάφορα 
µηνύµατα προειδοποίησης, που υποδεικνύουν διαφορές µεταξύ των δύο 
πλάνων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτά τα µηνύµατα µε προσοχή πριν 
συνεχίσετε.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OST

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ëˇ¹½˚Ýˇ=aì~ä=
oÉÅçåëí=E‚Ð×Ý¸=
ˇÞˇðˇ½ˇ³ðš¼¸F

Εικόνα 217. Προβολή διπλής ανακατασκευής

• Αυτή η καρτέλα περιέχει αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή µε το τρέχον 
πλάνο να εµφανίζεται στα αριστερά και το δεύτερο πλάνο στα δεξιά. 

• Οι κύριες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων (συµπεριλαµβανοµένου του κουµπιού 
qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ Monte Carlo/δέσµης pencil) για 
ενεργοποίηση του υπολογισµού Monte Carlo) παρέχονται στα δεξιά της σελίδας 
καρτέλας. 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=péó=dä~ëë=
EÚžÝš³ðş×Ð−F

Εικόνα 218. Προβολή τηλεσκοπίου

• Εδώ είναι δυνατή η σύγκριση του επιλεγµένου πλάνου (εµφανίζεται εντός του 
πλαισίου τηλεσκοπίου) απευθείας µε το τρέχον πλάνο θεραπείας.

• Οι κύριες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων (συµπεριλαµβανοµένου του κουµπιού 
qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ Monte Carlo/δέσµης pencil) για 
ενεργοποίηση του υπολογισµού Monte Carlo) παρέχονται στα δεξιά της σελίδας 
καρτέλας péó=dä~ëë (Τηλεσκόπιο). 



OSU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ú¹−×−×−˝ž³ž=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Ëˇ¹½˚Ýˇ=ase=
EÁ³½şł¹ˇýýˇ=
Šş³ž²Jşłð−¼F

Εικόνα 219. Καρτέλα DVH (Ιστόγραµµα δόσης-όγκου)

Εδώ πραγµατοποιείται η σύγκριση µεταξύ του ιστογράµµατος δόσης-όγκου που 
υπολογίστηκε για το τρέχον πλάνο και του ιστογράµµατος δόσης-όγκου που υπολογίστηκε 
για το δεύτερο πλάνο.

• Αν κάνετε κλικ στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου, µπορείτε να πραγµατοποιείτε εναλλαγή 
της ενεργής εµφάνισης µεταξύ του τρέχοντος πλάνου και του πλάνου για επιλογή. 

• Η ενεργό πλάνο υποδεικνύεται πάνω δεξιά στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου. 
• Το ενεργό πλάνο υποδεικνύεται µε µια γεµάτη γραµµή στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου. 
Το ανενεργό πλάνο υποδεικνύεται µε µια διακεκοµµένη γραµµή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OSV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Óš¹Ðš₣şýšÞ−=
×Ý˙Þ−¼

Εικόνα 220. Σύγκριση του περιεχοµένου πλάνου

Εδώ εµφανίζεται το περιεχόµενο κάθε πλάνου σε µια δοµή δέντρου για σύγκριση.



OTM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²

==

UKQ Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²

UKQKN ı¹¸³ž=½−¼=×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=ŠÐˇÝşł−¼=„ý¾˙ÞÐ³ž=Šş³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Στο παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης), µπορείτε να προσαρµόσετε 
διάφορες επιλογές εµφάνισης, όπως το χρωµατικό σχήµα, η εµφάνιση δόσης (σχετική 
ή απόλυτη) και η απόλυτη µονάδα (cGy ή Gy). 

• Επίσης παρέχονται πρόσθετες επιλογές υπολογισµού δόσης για τον αλγόριθµο δέσµης 
pencil και τον αλγόριθµο κυκλικού κώνου.

• Οι αντίστοιχες πληροφορίες δόσης µπορούν επίσης να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου) (βλ. σελίδα 175). 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž Κάντε κλικ στο κουµπί açëÉ=aáëéä~ó=(Εµφάνιση δόσης) στη γραµµή εργαλείων για να 
ανοίξει το παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης).

Εικόνα 221. Κουµπί Dose Display (Εµφάνιση δόσης)

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
açëÉ=aáëéä~ó=
E„ý¾˙ÞÐ³ž=Šş³ž²F

Εικόνα 222. Παράθυρο διαλόγου Dose Display (Εµφάνιση δόσης)

ı¹ğýˇ½Ðð−˝=×˝Þˇðš² Στην περιοχή `çäçê=q~ÄäÉë (Χρωµατικοί πίνακες), επιλέξτε το προτιµώµενο χρωµατικό 
σχήµα στις προβολές σχεδιασµού.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OTN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Óš¹Ð−₣¸=Ð³−Šş³šğÞ • Στην περιοχή sáëáÄäÉ (Ορατό), µπορείτε να ορίσετε συγκεκριµένους ουδούς Gy στα 
παρεχόµενα πεδία και να καθορίσετε αν αυτοί οι ουδοί εµφανίζονται στις προβολές 
σχεδιασµού µε τη χρήση των αντίστοιχων πλαισίων ελέγχου.

• Αν θέλετε, µπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις ως προεπιλογές, κάνοντας κλικ στο 
αντίστοιχο κουµπί p~îÉ= ÅìêêÉåí (Αποθήκευση τρέχοντος) δίπλα από το κατάλληλο 
κουµπί επιλογής mêÉëÉí (Προρύθµιση). Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, 
µπορείτε να ορίσετε ένα κατάλληλο όνοµα για τις προρυθµισµένες τιµές. 

• Οι προρυθµισµένες τιµές µπορούν να εφαρµοστούν ανά πάσα στιγµή, επιλέγοντας το 
κατάλληλο κουµπί επιλογής mêÉëÉí (Προρυθµισµένο). 

• Με τη χρήση των πλαισίων ελέγχου mêáçêáíó (Προτεραιότητα), µπορείτε να 
αντιστοιχίσετε σε επιλεγµένους ουδούς υψηλότερη προτεραιότητα εµφάνισης.

• Με τη χρήση του πεδίου aÉÑ~ìäí= qÜêÉëÜçäÇ (Προεπιλεγµένος ουδός), µπορείτε να 
ορίσετε µια τιµή ουδού (π.χ. για µέγιστη κάλυψη PTV), η οποία µπορεί να επισηµανθεί 
κατά τον προγραµµατισµό χρησιµοποιώντας τη λειτουργία qÜêÉëÜçäÇ (Ουδός) 
(βλ. “Εµφάνιση του προεπιλεγµένου ουδού δόσης” στη σελίδα 284). 

Óš¹Ð−₣¸=¹¼¦ý˝³šğÞ

Περιοχή 
λειτουργίας Επεξήγηση

^ÄëçäìíÉ=açëÉ=
råáíW (Απόλυτη 
µονάδα δόσης)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε αν θα πρέπει να εµφανίζονται οι 
πληροφορίες ισοδόσης σε Ådó ή σε dó.

açëÉ=pÅ~äÉ=
(Κλίµακα δόσης)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε αν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια 
σχετική (ποσοστιαία) ή απόλυτη (τιµές Ådó ή dó) δόση εµφάνισης.

mêÉëÅêK=
mÉêÅÉåí~ÖÉW 
(Ποσοστό 
συνταγογράφησης)

Σε αυτά τα πεδία, µπορείτε να ορίσετε µια απόλυτη τιµή δόσης 
[oÉä~íáçå=Ñçê=aáëéä~ó (Σχέση για δόση)] ώστε να είναι ίση µε µια 
συγκεκρ ιµ ένη  τ ιµή  mêÉë Åê K = mÉê ÅÉ åí~ÖÉ  (Ποσοστό  
συνταγογράφησης) της σχεδιασµένης δόσης.oÉä~íáçå=Ñçê=

aáëéä~óW (Σχέση 
για εµφάνιση)

aáëéä~ó=jçÇÉW=
(Λειτουργία 
εµφάνισης)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές για την εµφάνιση 
δόσης.

• Παρέχονται κουµπιά επιλογής [açëÉ= iáåÉë (Γραµµές δόσης), 
açëÉ=t~ëÜ (Πλύση δόσης) και açëÉ=iáåÉë=~åÇ=t~ëÜ (Γραµµές 
και πλύση δόσης)] για να επιλεγεί αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
ισοδοσιακές γραµµές, µια πλύση δόσης ή ένας συνδυασµός 
των δύο. 

• Τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου [qÜáå= açëÉ= iáåÉë (Λεπτές 
γραµµές δόσης) και pÜçï=açëÉ=t~ëÜ=ëãççíÜÉÇ (Εµφάνιση 
εξοµαλυσµένης πλύσης δόσης)] σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε 
πώς θα πρέπει να εµφανίζονται οι ισοδοσιακές γραµµές και η 
πλύση δόσης.



OTO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²

==

açëÉ=̀ ~äÅìä~íáçåW=
(Υπολογισµός 
δόσης)

Εδώ παρέχονται επιλογές υπολογισµού δόσης που αφορούν την 
εµφάνιση: 

• Η επιλογή rëÉ= ~Ç~éíáîÉ= ÖêáÇ= Ñçê= Oa= EkçåJj`= çåäóF (Χρήση 
προσαρµοζόµενου πλέγµατος για 2∆ (Μόνο µη MC)) επιτρέπει 
την αυτόµατη προσαρµογή του πλέγµατος 2∆ που αποτελεί τη 
βάση της ισοδοσιακής εµφάνισης, ώστε να είναι εφικτά ακριβή 
ισοδοσιακά περιγράµµατα, ακόµα και στην περίπτωση πολύ 
µικρών δοµών. Αυτό δεν χρησιµοποιείται για υπολογισµούς που 
βασίζονται στον αλγόριθµο Monte Carlo. 

• Η επιλογή `~äÅìä~íÉ= Pa= açëÉ= sçäìãÉ (Υπολογισµός 
τρισδιάστατου όγκου δόσης) επιτρέπει άµεσα τον υπολογισµό 
πληροφοριών δόσης 3∆ για τον πλήρη όγκο του πλάνου. Στη 
συνέχεια, είναι δυνατή η εµφάνιση της κατανοµής δόσης που 
προκύπτει και των αντίστοιχων ισοδοσιακών γραµµών χωρίς 
περαιτέρω υπολογισµό (βλ. σελίδα 282). Νέος υπολογισµός 
πραγµατοποιείται µόνο αν το πλάνο τροποποιηθεί. Αν δεν 
ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το λογισµικό θα υπολογίζει µόνο 
τις πληροφορίες δόσης που απαιτούνται επί του παρόντος, π.χ. 
εµφάνιση της τρέχουσας τοµής. Οι πληροφορίες δόσης, στη 
συνέχεια, επανυπολογίζονται όπως είναι απαραίτητο, π.χ. όταν 
εµφανιστεί η επόµενη τοµή σάρωσης. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή 
η επιλογή, παραµένει ενεργή καθ’ όλο τον προγραµµατισµό 
θεραπείας. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται από προεπιλογή για 
τις εργασίες lÄàÉÅí=`êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου), açëÉ=
léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση  δόσης) και  mÜóëáÅá~åÑë=
sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από ιατρό). 

Περιοχή 
λειτουργίας Επεξήγηση



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OTP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKQKO Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼W=š×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ο κύριος στόχος του πλάνου θεραπείας είναι η χορήγηση θεραπείας ενός υψηλού ποσοστού 
όγκου µε συγκεκριµένη δόση, διατηρώντας παράλληλα τη δόση που λαµβάνει ο 
φυσιολογικός ιστός σε όσο τον δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα. Αυτή η αναλογία µπορεί να 
αποτελέσει καλό κριτήριο για την αξιολόγηση του βαθµού βελτιστοποίησης και µπορεί να 
υπολογιστεί απευθείας από την εµφάνιση του ιστογράµµατος δόσης-όγκου, διαβάζοντας το 
ποσοστό δόσης που χορηγείται σε φυσιολογικό ιστό σε κατακόρυφη θέση, όπου ένα 
σηµαντικά υψηλό κλάσµα του όγκου καλύπτεται από την απαιτούµενη δόση.

flÞ−Ðłýˇ=½−¼=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί léÉå=ase=aá~äçÖ (ανοίγµατος του παραθύρου 
διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου) στη γραµµή εργαλείων, ανοίγει ένα 
παράθυρο διαλόγου που περιέχει ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου. Αυτό εµφανίζει 
την αναλογία µεταξύ του όγκου και της δόσης για διάφορα αντικείµενα που 
έχετε προκαθορίσει.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Εικόνα 223. Τυπικό παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου

Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=½−¼=
šĆ¹−¼²=˙þ−Þˇ

• Αν µετακινήσετε το ποντίκι πάνω στα βέλη, στο τέλος των αξόνων Y και X, ο επιλεγµένος 
άξονας µετατρέπεται σε κόκκινο χρώµα. 

• Στη συνέχεια, µπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος και να το σύρετε µέχρι να εµφανιστεί 
το απαιτούµενο εύρος. Αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα από τα βέλη, ο αντίστοιχος άξονας 
εµφανίζει αυτόµατα ένα κατάλληλο εύρος. 



OTQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²

==

Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=½−¼=
ýšł˚¦−¼²=
×Ý˚łýˇ½−²

„ý¾˙ÞÐ³ž=Šş³ž²

Εικόνα 224. Εµφάνιση δόσης

Η µέγιστη, ελάχιστη και µέση δόση που λαµβάνεται από την επιλεγµένη δοµή εµφανίζεται 
επάνω δεξιά στην περιοχή γραφικών.

Εικόνα 225. ∆είκτης συµµόρφωσης

Αν µετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραφική παράσταση, εµφανίζεται ένα 
πρόσθετο πεδίο κειµένου κάτω από τις πληροφορίες δόσης. Ανάλογα µε την επιλεγµένη 
δοµή (βλ. “Επιλογή αντικειµένου” στη σελίδα 277), οι πληροφορίες που εµφανίζονται εδώ 
περιλαµβάνουν τη δόση σύµφωνα µε τη θέση του ποντικιού, τον όγκο της δοµής αναφοράς 
που λαµβάνει την εµφανιζόµενη ποσότητα δόσης και πληροφορίες δείκτη συµµόρφωσης 
αναλόγως (βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: δείκτης συµµόρφωσης” 
στη σελίδα 281).

„þˇłğł¸ Το κουµπί bñéçêí=íç=`äáéÄç~êÇ (Εξαγωγή σε πρόχειρο) επιτρέπει την εξαγωγή ενός 
πλήρους συνόλου ιστογραµµάτων στο πρόχειρο του λειτουργικού συστήµατος των 
Windows και την αντιγραφή αυτών των τιµών σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 
υπολογιστικών φύλλων της επιλογής σας. 
• Τα δεδοµένα µορφοποιούνται σε µια λίστα µε δύο ή τρεις στήλες, ανάλογα µε το αν 
εµφανίζεται ή όχι η γραφική παράσταση του φυσιολογικού ιστού. 

• Οι στήλες διαχωρίζονται µε καρτέλες και µορφοποιούνται µε την καθορισµένη µονάδα 
µέτρησης (βλ. σελίδα 277).

Óˇ¹ˇ½¸¹ž³ž=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Πρέπει πάντα να επαληθεύετε το αποτέλεσµα του υπολογισµού δόσης, για 
παράδειγµα χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στις προβολές 
προγραµµατισµού.

Λειτουργία Επεξήγηση

dêáÇ=páòÉ 
(Μέγεθος 
πλέγµατος)

Μπορείτε  να  προσαρµόσετε  το  µέγεθος  πλέγµατος  που  
χρησιµοποιείται στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου επιλέγοντας µια 
τιµή  από  το  πλαίσιο  dêáÇ=páòÉ  (Μεγέθους  πλέγµατος)  ή  
πληκτρολογώντας απευθείας µια έγκυρη τιµή στο αντίστοιχο πεδίο.

cáåÉê=Ñçê=
pã~ää=lÄàÉÅíë 
(Πιο αναλυτική για 
µικρά αντικείµενα)

Με τη λειτουργία cáåÉê=Ñçê=pã~ää=lÄàÉÅíë (Πιο αναλυτική για 
µικρά αντικείµενα), το µέγεθος πλέγµατος για µεγαλύτερα 
αντικείµενα βασίζεται στις τιµές που ορίστηκαν µε τη χρήση του 
πλαισίου. Για µικρότερα αντικείµενα, το µέγεθος πλέγµατος 
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τουλάχιστον 10 voxel για κάθε 
διάσταση εντός του PTV ή του OAR.

oÉÅ~äÅ=
(Επανυπολογισµός)

Αυτό επιτρέπει τον επανυπολογισµό του ιστογράµµατος δόσης-
όγκου αφού αλλάξετε τις παραµέτρους πλέγµατος. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OTR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKQKP Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼W=½Ć×−Ð= 
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ŠÐˇ¾−¹Ðð−Ć=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Το πλαίσιο ελέγχου aáÑÑÉêÉåíá~ä=ase (∆ιαφορικό ιστόγραµµα δόσης-όγκου) στην περιοχή 
aáëéä~ó=léíáçåë=(Επιλογές εµφάνισης) ενεργοποιεί ένα διαφορικό ιστόγραµµα όπου 
µπορείτε να δείτε πόσος όγκος λαµβάνει µια συγκεκριµένη δόση.

Εικόνα 226. Εµφάνιση διαφορικού ιστογράµµατος δόσης-όγκου

• Οι τιµές δόσεις σε σηµεία του πλέγµατος µε προκαθορισµένο µέγεθος βήµατος 
υπολογίζονται και διαιρούνται σε εύρη δόσης του 1%. 

• Καθορίζεται ο αριθµός σηµείων που βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη περιοχή δόσης 
και αυτοί οι αριθµοί σχεδιάζονται στο διαφορικό ιστόγραµµα δόσης-όγκου σε σχέση µε 
τον αριθµό σηµείων στο πλέγµα που βρίσκεται εντός των περιγραµµάτων του εν λόγω 
αντικειµένου. 

• ∆εν παρέχονται πληροφορίες δείκτη συµµόρφωσης για την εµφάνιση διαφορικού 
ιστογράµµατος δόσης-όγκου. 
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Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²
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„ý¾˙ÞÐ³ž=½¼×Ðð−Ć=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Αν το πλαίσιο ελέγχου aáÑÑÉêÉåíá~ä=ase (∆ιαφορικό ιστόγραµµα δόσης-όγκου) στην 
περιοχή aáëéä~ó=léíáçåë=(Επιλογές εµφάνισης) είναι απενεργοποιηµένο, εµφανίζεται ένα 
συγκεντρωτικό ιστόγραµµα όπου µπορείτε να δείτε πόσος όγκος λαµβάνει τουλάχιστον 
την επιλεγµένη δόση.

Εικόνα 227. Εµφάνιση τυπικού ιστογράµµατος δόσης-όγκου

Αυτό το τυπικό ιστόγραµµα δόσης-όγκου εµφανίζει την άθροιση των καταµετρήσεων στο 
διαφορικό ιστόγραµµα δόσης-όγκου. Η άθροιση ξεκινάει στην υψηλότερη τιµή δόσης και 
λήγει στην τιµή δόσης όπου εµφανίζεται το pixel στη γραφική παράσταση. 

Μία προσέγγιση για την κατανόηση ενός ιστογράµµατος δόσης-όγκου είναι να ληφθεί υπόψη 
ένας όγκος σε µια δεδοµένη δόση ως τον όγκο που περικλείεται από την επιφάνεια ισοδόσης 
της δεδοµένης δόσης. Αν ο όγκος ισοδόσης υπερβαίνει το συγκεκριµένο αντικείµενο, 
εµφανίζεται µόνο το τµήµα του όγκου που βρίσκεται εντός της δεδοµένης επιφάνειας 
ισοδόσης και εντός του επιλεγµένου αντικειµένου.

Παρέχονται πληροφορίες δείκτη συµµόρφωσης για την εµφάνιση τυπικού ιστογράµµατος 
δόσης-όγκου (βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος  δόσης-όγκου: δείκτης 
συµµόρφωσης” στη σελίδα 281). 
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKQKQ Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼W=×¹ş³¦š½š²=
š×ÐÝ−ł˚²

Ì¹Ð³ýş²=ý−Þ˙Šˇ²=
ý˚½¹ž³ž²

Οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου για 
αντιπροσώπευση του όγκου και της δόσης µπορούν να προσαρµοστούν µε τη χρήση 
των  εικονιδίων a + s που εµφανίζονται παρακάτω. 

Εικόνα 228. Ορισµός µονάδας µέτρησης

„×ÐÝ−ł¸=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Στη λίστα lÄàÉÅíë (Αντικείµενα), παρατίθενται όλα τα προκαθορισµένα αντικείµενα, 
ώστε να εµφανίζεται τη συνολική αναλογία δόσης-όγκου για όλα τα αντικείµενα, ή µια 
ξεχωριστή τιµή για µεµονωµένα αντικείµενα. 

Εικόνα 229. Λίστα αντικειµένων

Η εµφάνιση ιστογράµµατος δόσης-όγκου προσαρµόζεται ανάλογα µε την επιλογή στην 
αναπτυσσόµενη λίστα και τα αντικείµενα που επιλέγονται στο πεδίο λίστας.

Για παράδειγµα, αν έχει γίνει η επιλογή q~êÖÉí=sçäìãÉë (Ογκοι-στόχος) από την 
αναπτυσσόµενη λίστα, στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου θα εµφανιστεί µια αντίστοιχη 
χρωµατικά κωδικοποιηµένη γραφική παράσταση για κάθε ορισµένο PTV.

Εικόνα 230. Πολλαπλοί όγκου-στόχοι σε ιστόγραµµα δόσης-όγκου

a s
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Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²
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Αν έχει επιλεγεί ένα PTV, εµφανίζεται ο όγκος κανονικοποίησης 100% στο κάτω αριστερό 
µέρος του ιστογράµµατος δόσης-όγκου.

Εικόνα 231. Ογκος κανονικοποίησης 100%

Αυτή η τιµή υπολογίζεται µε τη συγκέντρωση των σηµείων πλέγµατος στο επιλεγµένο 
αντικείµενο. Μπορεί να διαφέρει από τον πιο ακριβή όγκο που βασίζεται σε περίγραµµα και 
παρέχεται στην καρτέλα mä~å=`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. σελίδα 74). 

Ο όγκος κανονικοποίησης που εµφανίζεται στο υπόµνηµα κάτω από το 
ιστόγραµµα δόσης-όγκου εξαρτάται από τον υπολογισµό του µεγέθους 
πλέγµατος. Αυτή η τιµή µπορεί να διαφέρει από τον όγκο που υπολογίστηκε για 
το αρχικό αντικείµενο voxel και υποδεικνύεται στην καρτέλα mä~å=`çåíÉåí
(Περιεχόµενο πλάνου).

·¹ˇ¾Ðð¸=
×ˇ¹˙³½ˇ³ž=
¾¼³Ð−Ý−łÐð−Ć=
Ð³½−Ć

Εικόνα 232. Εµφάνιση φυσιολογικού ιστού

Αν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου kçêã~ä=qáëëìÉ=dê~éÜ (Γραφική παράσταση 
φυσιολογικού ιστού) στην περιοχή aáëéä~ó=léíáçåë=(Επιλογές εµφάνισης), ο όγκος του 
φυσιολογικού ιστού που λαµβάνει τη δόση που υποδεικνύεται εµφανίζεται ως µια µπλε 
καµπύλη a. 

a



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OTV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

·¹ˇ¾Ðð¸=
×ˇ¹˙³½ˇ³ž=
×¹−šýŁ−Ý¸²

Εικόνα 233. Αριστερά: εµφάνιση προεµβολής, δεξιά: εµφάνιση µε πραγµατικές τιµές

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου fåíÉêéçä~íÉ=dê~éÜ (Γραφική παράσταση 
προεµβολής), πραγµατοποιείται προεµβολή της εµφάνισης της γραφικής παράστασης. Αν 
αυτό το πλαίσιο απενεργοποιηθεί, χρησιµοποιούνται οι πραγµατικές τιµές.
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Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²
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„ý¾˙ÞÐ³ž=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ

Εικόνα 234. Περιορισµοί OAR

• Το πλαίσιο ελέγχου pÜçï= `çåëíê~áåíë (Εµφάνιση περιορισµών) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθορισµένων περιορισµών 
(π.χ. a + s). 

Εικόνα 235. Εµφάνιση περιορισµών

• Αν µετακινήσετε το ποντίκι πάνω από τον περιορισµό στη γραφική παράσταση, 
εµφανίζεται ένα πρόσθετο πεδίο κειµένου που δηλώνει τη σχετική δοµή, τις ρυθµίσεις 
περιορισµών και την ποσοστιαία δόση.

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς παρέχονται στην ενότητα 
“Ορισµός συνταγογράφησης: περιορισµοί” στη σελίδα 238.

a

s



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OUN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKQKR Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼W=Šš˝ð½ž²=
³¼ýýş¹¾ğ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν επιλέξετε µια δοµή PTV στο παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου (βλ. 
“Επιλογή αντικειµένου” στη σελίδα  277) και επιλέξτε µια πρότυπη  εµφάνιση 
ιστογράµµατος δόσης-όγκου (βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: τύποι 
ιστογράµµατος δόσης-όγκου” στη σελίδα 275), µε τη µετακίνηση του δείκτη του ποντικιού 
εµφανίζεται ένα πεδίο κειµένου που περιέχει πληροφορίες δείκτη συµµόρφωσης.

Εικόνα 236. Εµφάνιση δείκτη συµµόρφωσης

• Ο δείκτης συµµόρφωσης δηλώνει µε πόση ακρίβεια ο όγκος της κατανοµής δόσης 
ταιριάζει µε το µέγεθος και το σχήµα του όγκου-στόχου, ενώ συνυπολογίζονται 
ζητήµατα φυσιολογικού ιστού.

• Παρέχεται ένας δείκτης συµµόρφωσης RTOG (CI) a και ένα δείκτης συµµόρφωσης 
Ian Paddick (IPCI) s.

Û×−Ý−łÐ³ýş²=
Šš˝ð½ž=
³¼ýýş¹¾ğ³ž²

Οι τιµές δείκτη συµµόρφωσης που εµφανίζονται στο ιστόγραµµα δόσης-όγκου υπολογίζονται 
ως εξής:

Περεταίρω πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες συµµόρφωσης παρέχονται στην παρακάτω 
δηµοσίευση:

• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment 
plans. J Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Κατά τη σύγκριση πλάνων παρέχονται µόνο πληροφορίες IPCI (βλ. σελίδα 263).

a s

‚š˝ð½ž²=³¼ýýş¹¾ğ³ž²=oqld ‚š˝ð½ž²=³¼ýýş¹¾ğ³ž²=f~å=m~ÇÇáÅâ

όπου:

• VNormal = Ογκος του φυσιολογικού ιστού.

• VPTV = Ογκος του PTV που λαµβάνει τη 
δόση που υποδεικνύεται.

Η τιµή για τις περιοχές CI από: NJ∞K= 
Η ιδανική τιµή είναι 1. 

όπου:

• TV = Ογκος-στόχος (PTV).

• PIV = Ογκος ισοδόσης.

• TVPIV = Μέρος του όγκου-στόχος που 
καλύπτεται από την ισοδοσιακή γραµµή.

Η τιµή για τις περιοχές IPCI από: 0-1.

Η ιδανική τιµή είναι 1. Οι τιµές εκφράζονται 
ως ποσοστά. 
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UKQKS „ý¾˙ÞÐ³ž=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²=³š=×¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 237. Κουµπί εµφάνισης δόσης

• Με το κουµπί pÜçï=açëÉ (εµφάνισης δόσης), µπορείτε να εµφανίσετε την κατανοµή 
δόσης ως µια πλύση δόσης ή ως ισοδοσιακές γραµµές, µε βάση τις ρυθµίσεις στο 
παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) (βλ. σελίδα 270).

‚Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ž=
Ð³−Š−³Ðˇð¸=
šý¾˙ÞÐ³ž

Εικόνα 238. Ισοδοσιακή εµφάνιση (παράδειγµα: κυκλικά τόξα)

• Η κατανοµή δόσης (ισοδοσιακών γραµµές ή πλύση δόσης) που εµφανίζεται, βασίζεται 
στη ρύθµιση δέσµης ή τόξου που έχετε δηµιουργήσει στο πλάνο θεραπείας. 

• Επίσης εµφανίζεται µια αντίστοιχη κλίµακα δόσης στα δεξιά των προβολών τοµών, µε 
βάση τις ρυθµίσεις σας στο παράθυρο διαλόγου açëÉ= aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) 
(βλ. σελίδα 270).
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ˇÝłş¹Ð¦ý−¼

Ο επιλεγµένος αλγόριθµος δόσης υποδεικνύεται πάνω από την κλίµακα δόσης:

• Αν εκτελείτε θεραπεία κυκλικού τόξου (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη 
σελίδα 244), χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κυκλικού κώνου. 

• Αν πραγµατοποιείται θεραπεία σύµµορφου τόξου, δέσµης ή IMRT, µπορείτε να 
επιλέξετε µεταξύ των αλγόριθµών δόσης δέσµης pencil και Monte Carlo, ανάλογα µε 
το προφίλ του µηχανήµατος (βλ. “Επιλογή της δόσης µεθόδου υπολογισµού” στη 
σελίδα 286).

• Στην περίπτωση θεραπειών κυκλικού τόξου, οι πληροφορίες απόστασης δεσµών που 
παρέχονται πάνω από την κλίµακα δόσης βασίζονται στις ρυθµίσεις από το παράθυρο 
διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) (βλ. σελίδα 270).

Η δόση γύρω από την περιοχή ενδιαφέροντος πρέπει να επαληθεύεται µε τη 
χρήση των λειτουργιών µέτρησης.

Ú¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ž=
šý¾˙ÞÐ³ž=Šş³ž²

Εικόνα 239. Τρισδιάστατη εµφάνιση δόσης

Για να εµφανίσετε την κατανοµή δόσης στην επιφάνεια των τρισδιάστατων αντικειµένων:

• Ανοίξτε την καρτέλα lîÉêîáÉï (Επισκόπηση) ή fêê~Çá~íáçå= mä~å (Πλάνο 
ακτινοβόλησης) στην κύρια οθόνη. 

• Επιλέξτε το κουµπί sáÉï= qóéÉë (τύπων προβολής) από την τρισδιάστατη προβολή 
αντικειµένου και επιλέξτε lÄàÉÅíë (Αντικείµενα) ή Pa (3∆). 
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UKQKT „ý¾˙ÞÐ³ž=½−¼=×¹−š×ÐÝšłý˚Þ−¼=−¼Š−Ć=Šş³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εικόνα 240. Κουµπί ουδού

• Με το κουµπί qÜêÉëÜçäÇ (ουδού) στη γραµµή εργασίας, µπορείτε να εµφανίσετε την 
προεπιλεγµένη τιµή ουδού που έχει οριστεί (π.χ. για µέγιστη κάλυψη PTV) στο 
παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) (βλ. σελίδα 270). 

• Επίσης εµφανίζεται µια αντίστοιχη κλίµακα δόσης στα δεξιά των προβολών τοµών, 
επίσης µε βάση τις ρυθµίσεις σας στο παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση 
δόσης) (βλ. σελίδα 270). 

„ý¾˙ÞÐ³ž=−¼Š−Ć

Εικόνα 241. Ενεργοποίηση ουδού

• Ολες οι δοµές που λαµβάνουν δόση µεγαλύτερη από την προεπιλεγµένη τιµή ουδού 
εµφανίζονται µε ροζ χρώµα, ανεξάρτητα από το επιλεγµένο χρωµατικό σχήµα. 

• Αν θέλετε να προσαρµόστε προσωρινά την προεπιλεγµένη τιµή ουδού, µπορείτε να το 
κάνετε τοποθετώντας το ποντίκι στην κλίµακα δόσης, κρατώντας πατηµένο κουµπί 
ποντικιού και σύροντας το δείκτη του ποντικιού a πάνω ή κάτω στην κλίµακα, µέχρι 
να οριστεί η απαιτούµενη τιµή. 

• Οι δοµές που λαµβάνουν µια δόση κάτω από αυτή την τιµή, εµφανίζονται µε το αρχικό 
χρώµα, σύµφωνα µε το επιλεγµένο χρωµατικό σχήµα. 

Ο επιλεγµένος αλγόριθµος δόσης (βλ. σελίδα 286) υποδεικνύεται πάνω από 
την κλίµακα δόσης:

Αν αλλάξετε τον ουδό της δόσης ενώ προβάλλετε την τρισδιάστατη προβολή, 
µπορείτε να επαληθεύσετε τη δόση επιφάνειας και να αναλύσετε τη µείωση 
δόσης.

a
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Εικόνα 242. Εναλλαγή εµφάνισης της πυκνότητας ενέργειας

• Αφού έχει ολοκληρωθεί βελτιστοποίηση δόσης (βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη 
σελίδα 341), εµφανίζεται το κουµπί qçÖÖäÉ= ÑäìÉåÅÉ= Çáëéä~ó (εναλλαγής εµφάνισης 
πυκνότητας ενέργειας) για τις θεραπείες IMRT στην περιοχή απεικόνισης όψης µέσα 
από τη δέσµη (βλ. “∆έσµες IMRT” στη σελίδα 313) στο βήµα qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ
(Σχεδιασµός θεραπείας).

• Αυτό επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ της απεικόνισης όψης µέσα από τη δέσµη και 
ενός χάρτη πυκνότητας ενέργειας. 

„ÞˇÝÝˇł¸=ýš½ˇþĆ=
×¹−Ł−ÝćÞ

Εικόνα 243. Αριστερά: εµφάνιση ακολουθίας φύλλων, δεξιά: χάρτης πυκνότητας ενέργειας

• Ο χάρτης πυκνότητας ενέργειας προσοµοιάζει το αποτέλεσµα βελτιστοποίησης που 
έχει επιλεγεί από την αναπτυσσόµενη λίστα pÉäÉÅí=oÉëìäí (Επιλογή αποτελέσµατος) 
στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος açëÉ=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης) 
(βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη σελίδα 341). 

• Η διαφορά είναι ότι στο βήµα qêÉ~íãÉåí= mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός θεραπείας), το 
αποτέλεσµα βελτιστοποίησης έχει µεταφερθεί στην ακολουθία φύλλων, ώστε η 
πραγµατική κατανοµή beamlet και η βελτιστοποίηση δόσης να εµφανίζονται ότι 
παρέχονται από τον κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων.
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Εικόνα 244. Εναλλαγή µεταξύ Monte Carlo/δέσµης pencil 

Το κουµπί qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής µεταξύ Monte Carlo/δέσµης 
pencil) επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ του αλγορίθµου Monte Carlo και του αλγορίθµου 
δέσµης pencil για υπολογισµό της δόσης. 

„ý¾˙ÞÐ³ž=jçåíÉ=
`~êäç

Αν ενεργοποιηθεί το κουµπί qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής 
Monte Carlo/δέσµης pencil) (κίτρινο), οι υπολογισµοί δόσης θα βασίζονται στον 
αλγόριθµο δόσης Monte Carlo της BrainLAB αν υποστηρίζεται από το προφίλ 
µηχανήµατος (“Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244).

Εικόνα 245. Υπολογισµός δόσης 

• Το σύστηµα υπολογίζει τώρα την απαιτούµενη δόση για ολόκληρο τον τρισδιάστατο 
όγκο για χορήγηση θεραπείας. 

• Ανάλογα µε τη ρύθµιση δέσµης και τις ρυθµίσεις που έχουν επιλεγεί στο παράθυρο 
διαλόγου oqmä~å= mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες RTPlan) (βλ. σελίδα 259), ο χρόνος 
ολοκλήρωσης για αυτόν τον υπολογισµό µπορεί να διαφέρει. Στην περιοχή 
λειτουργιών εµφανίζεται µια αντίστοιχη γραµµή προόδου.

Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιµη για κυκλικά τόξα, καθώς ο δοσολογικός 
σχεδιασµός για αυτές τις θεραπείες βασίζεται στον αλγόριθµο δόσης κυκλικού 
κώνου.
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Εικόνα 246. Εµφάνιση Monte Carlo

• Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισµός, µπορούν να εµφανιστούν πληροφορίες στις 
προβολές τοµών.

• Ρυθµίσεις όπως είναι η χωρική ανάλυση και η µέση διακύµανση που ορίζονται στο 
παράθυρο διαλόγου oqmä~å= mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες RTPlan) (βλ. σελίδα 259) 
υποδεικνύονται πάνω από την κλίµακα δόσης.

• Επίσης εµφανίζονται οι τρέχουσες παράµετροι που έχουν υπολογιστεί για τον 
τρισδιάστατο όγκο. 

„ý¾˙ÞÐ³ž=Š˚³ýž²=
éÉåÅáä

Αν απενεργοποιηθεί το κουµπί qçÖÖäÉ=jçåíÉ=`~êäçLmÉåÅáä=_É~ã (εναλλαγής 
Monte Carlo/δέσµης pencil), οι υπολογισµοί δόσης θα βασίζονται στον 
αλγόριθµο δόσης δέσµης pencil της BrainLAB.

Εικόνα 247. Υπολογισµός δόσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση συστήµατος)

• Σε αυτή την περίπτωση, η προεπιλεγµένη ρύθµιση του συστήµατος υπολογίζει µόνο τη 
δόση που απαιτείται για την τρέχουσα τοµή που εµφανίζεται. Ο υπολογισµός 
πραγµατοποιείται σχετικά γρήγορα. 

• Αν θέλετε να υπολογίσετε τη δόση για ολόκληρο τον τρισδιάστατο όγκο προς 
χορήγηση θεραπείας, πρέπει να επιλέξετε `~äÅìä~íÉ=Pa=açëÉ=sçäìãÉ (Υπολογισµός 
τρισδιάστατου όγκου δόσης) στο παράθυρο διαλόγου açëÉ=aáëéä~ó (Εµφάνιση δόσης) 
(βλ. σελίδα 271). Αυτός ο υπολογισµός µπορεί να χρειαστεί µερικά δευτερόλεπτα για 
να ολοκληρωθεί. 
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• Στην περιοχή λειτουργιών εµφανίζεται µια αντίστοιχη γραµµή προόδου κατά τον 
υπολογισµό δόσης.

Εικόνα 248. Εµφάνιση δέσµης pencil

• Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισµός, µπορούν να εµφανιστούν πληροφορίες στις 
προβολές τοµών.

• Η χωρική ανάλυση που ορίστηκε για τον αλγόριθµο δέσµης pencil στο παράθυρο 
διαλόγου oqmä~å= mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες RTPlan) (βλ. σελίδα 259) υποδεικνύεται σε 
χιλιοστά πάνω από την κλίµακα δόσης.

• Στην περίπτωση θεραπειών σύµµορφου τόξου, χρησιµοποιείται ένα προεπιλεγµένο 
διάστηµα απόστασης δεσµών 10° από τον αλγόριθµο δόσης δέσµης pencil. 
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Πρέπει να επαληθεύσετε το αποτέλεσµα του υπολογισµού δόσης (βλ. “Εµφάνιση 
κατανοµής δόσης σε προβολές εικόνων” στη σελίδα 282 και “Παράθυρο 
διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: επισκόπηση” στη σελίδα 273). 

Αλγόριθµος Επεξήγηση

∆έσµη pencil Ο αλγόριθµος δόσης Pencil Beam είναι ένας γρήγορος, αξιόπιστος 
αλγόριθµος. Ωστόσο, ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί:

• Η απώλεια της πλευρικής δευτερογενούς ισορροπίας ηλεκτρονίων 
δεν λαµβάνεται υπόψη. Αυτό συµβαίνει όπου η δέσµη διέρχεται 
από δευτερογενή ιστό ή κατευθύνεται κοντά στην επιφάνεια του 
ιστού. 

• Η διόρθωση του µήκους διαδροµής διασφαλίζει τον ακριβή 
υπολογισµό δόσης στην κατεύθυνση της δέσµης, ακόµα και αν η 
δέσµη διέλθει µέσω ετερογενειών καθ’ οδόν προς τον ιστό.

Monte Carlo Ο υπολογισµός δόσης Monte Carlo βασίζεται στη στατιστική 
δειγµατοληψία και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για ετερογενής περιοχές 
ιστών (π.χ. χορήγηση θεραπειών σε πνεύµονες). 

• Η µέση στατιστική διακύµανση µπορεί να επιλεγεί στο παράθυρο 
διαλόγου oqmä~å=mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες RTPlan) (βλ. σελίδα 259).

• Οσο υψηλότερη είναι η επιθυµητή ακρίβεια και όσο χαµηλότερη 
είναι η µέση στατιστική διακύµανση, τόσο µεγαλύτερος είναι ο 
χρόνος υπολογισµού. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει συµβιβασµός µεταξύ της ακρίβειας 
και του χρόνου υπολογισµού. 
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Εικόνα 249. Ορισµός µη αυτόµατου σηµείου

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τα σηµεία ενδιαφέροντος µπορούν να διαιρεθούν σε διάφορες κατηγορίες:

Τύπος σηµείου Επεξήγηση

Σηµείο 
κανονικοποίησης

Αυτό ο τύπος σηµείου µπορεί να οριστεί:
• Αυτόµατα, αν γίνει η επιλογή mçáåí= mêÉëÅêáéíáçå= íç= fëçÅÉåíÉê

(Συνταγογράφηση σηµείου στο ισόκεντρο) κατά τον ορισµό της 
προδιαγραφής  (βλ .  “Ορισµός  συνταγογράφησης :  τύπος  
συνταγογράφησης” στη σελίδα 232).

• Μη αυτόµατα, µε την προσθήκη ενός µεµονωµένο σηµείου 
κανονικοποίησης (βλ. “Ορισµός µη αυτόµατου σηµείου” στη 
σελίδα 291).

• Αυτόµατα, µε τη χρήση της λειτουργίας ^ìíç= dÉåÉê~íáçå
(Αυτόµατη δηµιουργία) (βλ. “Αυτόµατη δηµιουργία σηµείου” στη 
σελίδα 293).
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• Για να ορίσετε ένα σηµείο µε µη αυτόµατο τρόπο, κάντε κλικ στο κουµπί ^ÇÇ
(Προσθήκη), στην καρτέλα mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) της περιοχής λειτουργιών.

• Τώρα προστίθεται αυτόµατα ένα µη αυτόµατο σηµείο στη λίστα των σηµείων 
ενδιαφέροντος και στις προβολές σχεδιασµού. 

• Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το σηµείο κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο .

Εικόνα 250. Ιδιότητες µη αυτόµατου σηµείου

Σηµείο 
αναπαράστασης

Αυτά τα σηµεία υποδεικνύουν επίσης τη συνταγογραφηµένη δόση 
και δηµιουργούνται αυτόµατα από το λογισµικό για PTV στα οποία 
δεν είχε αντιστοιχιστεί αρχικά σηµείο κανονικοποίησης (δηλαδή, αν 
έχει γίνει η επιλογή açëÉ=sçäìãÉ=mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση 
όγκου δόσης) κατά τον ορισµό συνταγογράφησης). Για τις θεραπείες 
IMRT, αν πρόκειται να χορηγηθεί θεραπείας σε περισσότερα από 
ένα PTV µε τη χρήση της ίδιας οµάδας θεραπείας, για ένα PTV 
δηµιουργείται µόνο ένα σηµείο αναπαράστασης.

Αλλο σηµείο 
ενδιαφέροντος

Μπορούν  να  οριστούν  διάφορα  σηµεία ενδιαφέροντος ,  για  
παράδειγµα σηµείο ελάχιστης δόσης ή συντεταγµένες οµάδας 
θεραπείας, ως εξής:
• Μη αυτόµατα, µε την προσθήκη ενός µεµονωµένο σηµείου 
ενδιαφέροντος (βλ. “Ορισµός µη αυτόµατου σηµείου” στη 
σελίδα 291).

• Αυτόµατα, µε τη χρήση της λειτουργίας ^ìíç= dÉåÉê~íáçå
(Αυτόµατη δηµιουργία) (βλ. “Αυτόµατη δηµιουργία σηµείου” στη 
σελίδα 293).

Τύπος σηµείου Επεξήγηση
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Επιπρόσθετα στο όνοµα του σηµείου, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση διάφορων 
τροποποιήσεων, όπως:

Περιοχή Επεξήγηση

`ìëíçã=éçëáíáçå=
(Προσαρµοσµένη 
θέση)

Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε συγκεκριµένες συντεταγµένες 
θέσης.

oÉíêáÉîÉ=éçëáíáçå=
Ñêçã= 
(Ανάκτηση 
θέσης από)

Εδώ µπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω σηµεία:

• `ççêÇK=çÑ=dêçìé (Συντεταγµένες οµάδας): µε αυτή την επιλογή, 
µπορεί να οριστεί το σηµείο ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τη θέση 
µιας συγκεκριµένης οµάδας θεραπείας. 

Τα παρακάτω σηµεία µπορούν επίσης να οριστούν είτε για ένα 
συγκεκριµένο τµηµατοποιηµένο αντικείµενο (π.χ. PTV) είτε για 
ολόκληρο το πλάνο:

• cçÅìë=mçáåí=çÑ (Σηµείο εστίασης για): αυτή η επιλογή ορίζει το 
σηµείο ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τη θέση του επιλεγµένου 
αντικειµένου.

• jáåK= ÇçëÉ= éçáåí (Σηµείο ελάχιστης δόσης), jÉÇK= ÇçëÉ= éçáåí
(Σηµείο µεσαίας δόσης) ή j~ñK=ÇçëÉ=éçáåí (Σηµείο µέγιστης 
δόσης): αυτές οι επιλογές ορίζουν το σηµείο ενδιαφέροντος σε 
ένα συγκεκριµένο σηµείο δόσης για το επιλεγµένο αντικείµενο.

réÇ~íÉ=éçáåíë=
~ìíçã~íáÅ~ääó=
(Αυτόµατη 
ενηµέρωση 
σηµείων)

Αν έχει επιλεγεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η θέση του επιλεγµένου 
σηµείου ενηµερώνεται αυτόµατα όταν το πλάνο θεραπείας 
τροποποιείται.

réÇ~íÉ=kçï=
(Ενηµέρωση 
τώρα)

Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, πραγµατοποιείται ενηµέρωση 
µε µη αυτόµατο τρόπο της θέσης του επιλεγµένου σηµείου.

cìåÅíáçå 
(Λειτουργία)

• Εδώ µπορείτε να ορίσετε περαιτέρω ένα σηµείο ως mçáåí= çÑ=
fåíÉêÉëí (Σηµείο ενδιαφέροντος) ή ως kçêã~äáò~íáçå=mçáåí
(Σηµείο κανονικοποίησης) για ένα συγκεκριµένο PTV.

• Αν έχει γίνει η επιλογή kçêã~äáò~íáçå= mçáåí (Σηµείο 
κανονικοποίησης), χρησιµοποιείται η µέθοδος του σηµείου 
συνταγογράφησης αντί για τη µέθοδο δόσης-όγκου (βλ. “Ορισµός 
συνταγογράφησης: τύπος συνταγογράφησης” στη σελίδα 232). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OVP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

fl¼½şýˇ½ž=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ=
³žýš˝−¼

Εικόνα 251. Αυτόµατη δηµιουργία σηµείου

Περιοχή Επεξήγηση

pÉäÉÅí=mçáåíë=çÑ=
fåíÉêÉëí <KKK> 
(Επιλογή σηµείων 
ενδιαφέροντος)

Επιλέξτε τον τύπο σηµείων που θα δηµιουργηθούν από τα 
παρακάτω πλαίσια ελέγχου:

• fëçÅÉåíÉê=mçáåíë (Σηµεία ισόκεντρου).

• cçÅìë=mçáåíë (Σηµείο εστίασης).

• jáåK=açëÉ=mçáåíë (Σηµείο ελάχιστης δόσης), jÉÇK=açëÉ=mçáåíë
(Σηµείο µεσαίας δόσης) ή j~ñK=açëÉ=mçáåíë (Σηµείο µέγιστης 
δόσης).

réÇ~íÉ=éçëáíáçå=
~ìíçã~íáÅ~ääó=
(Αυτόµατη 
ενηµέρωση θέσης)

Αν έχει επιλεγεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η θέση του επιλεγµένου 
σηµείου ενηµερώνεται αυτόµατα όταν το πλάνο θεραπείας 
τροποποιείται.

dÉåÉê~íÉ=
kçêã~äáò~íáçå=
mçáåíë=
(∆ηµιουργία 
σηµείου 
κανονικοποίησης)

• Εδώ είναι δυνατή η δηµιουργία σηµείων κανονικοποίησης για 
τους τύπους σηµείων που ορίζονται µε τη χρήση των πλαισίων 
ελέγχου σηµείων ενδιαφέροντος. 

• Αν δηµιουργηθούν σηµεία κανονικοποίησης, χρησιµοποιείται η 
µέθοδος συνταγογράφησης σηµείου κατά το σχεδιασµό αντί για 
τη µέθοδο δόσης-όγκου (βλ “Ορισµός συνταγογράφησης: τύπος 
συνταγογράφησης” στη σελίδα 232).



OVQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý¸=ðˇ½ˇÞ−ý¸²=Šş³ž²

==

Íž=ˇ¼½şýˇ½ˇ=
³žýš˝ˇ=³½žÞ=
×¹−Ł−Ý¸=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Εικόνα 252. Ορισµός µη αυτόµατου σηµείου (αριστερά: αρχικό σηµείο, 
δεξιά: µη αυτόµατο σηµείο που έχει οριστεί ως σηµείο ελάχιστης δόσης)

Η ακριβής θέση των αυτόµατα δηµιουργηµένων σηµείων ενδιαφέροντος για ένα 
συγκεκριµένο αντικείµενο, όπως τα σηµεία ελάχιστης και µέγιστης δόσης, εξαρτάται από 
το µέγεθος του πλέγµατος υπολογισµού δόσης που χρησιµοποιείται για αυτό το 
αντικείµενο. Το µέγεθος πλέγµατος προσαρµόζεται για κάθε αντικείµενο µεµονωµένα, για 
να διασφαλιστεί ένας ελάχιστος αριθµός σηµείων πλέγµατος σε κάθε κατεύθυνση. Για το 
λόγο αυτό, οι αυτόµατα δηµιουργηµένες θέσεις για µικρότερα όργανα είναι πιο ακριβή σε 
σύγκριση µε εκείνα για µεγαλύτερα όργανα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OVR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKR Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=š×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²

UKRKN „ÞˇÝÝˇł¸=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=×¹−Ł−Ý¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š² Το κουµπί qçÖÖäÉ=îáÉï=ãçÇÉ (εναλλαγής της λειτουργίας προβολής) επιτρέπει 

την επιλογή του προσανατολισµού προβολής και των αντικειµένων για προβολή. 

„×ÐÝ−ł˚²=
šÞˇÝÝˇł˚²=
×¹−Ł−Ý¸²

Εικόνα 253. Επιλογές εναλλαγές προβολής (αριστερά: χάρτης συγκρούσεων, 
δεξιά: απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη)

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
š×ÐÝ−ł˚²

Το κουµπί qçÖÖäÉ=îáÉï=ãçÇÉ (εναλλαγής της λειτουργίας προβολής) παρέχεται σε 
προβολές χάρτη συγκρούσεων και απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη. Οι διαθέσιµες 
επιλογές διαφέρουν ως εξής: 

Προβολή ∆ιαθέσιµες επιλογές

Χάρτης 
συγκρούσεων

• cêçåí= îáÉï= El^oë= çåäóF [Μπροστινή προβολή (µόνο OAR)]: 
εµφανίζει µια προβολή από µπροστά προς τα πίσω που περιέχει 
µόνο τα OAR. 

• `ê~åá~ä= îáÉï= El^oë= çåäóF [Κρανιακή προβολή (µόνο OAR)]: 
εµφανίζει µια προβολή από την κεφαλή προς τα πόδια που περιέχει 
µόνο τα OAR. 

• cêçåí=îáÉï=E^ää=ëíêìÅíìêÉëF [Μπροστινή προβολή (όλες οι δοµές)]: 
εµφανίζει µια προβολή από µπροστά προς τα πίσω που περιέχει 
όλα τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα. 

• `ê~åá~ä= îáÉï= E^ää= ëíêìÅíìêÉëF [Κρανιακή προβολή (όλες οι 
δοµές)]: εµφανίζει µια προβολή από την κεφαλή προς τα πόδια που 
περιέχει όλα τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα. 

Απεικόνιση 
όψης µέσα από 
τη δέσµη

Pa=lÄàÉÅíë (Τρισδιάστατα αντικείµενα): η προβολή του κατευθυντήρα 
εναποτίθεται πάνω από µια τρισδιάστατη εµφάνιση των διαθέσιµων 
τµηµατοποιηµένων αντικειµένων.

aooë (ΨΑΑ): η προβολή κατευθυντήρα εναποτίθεται πάνω από την 
αντίστοιχη ΨΑΑ.

lÄàÉÅí=`çåíçìêë (Εξωτερικά περιγράµµατα): η προβολή του 
κατευθυντήρα εναποτίθεται πάνω από µια εµφάνιση περιγράµµατος 
των διαθέσιµων τµηµατοποιηµένων αντικειµένων.



OVS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=š×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²

==

UKRKO „×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²=łÐˇ=Š−³−Ý−łÐðş=³₣šŠÐˇ³ýşW=×¹−Ł−Ý¸=Ł˙¦−¼²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το κουµπί sáÉï=léíáçåë (επιλογών προβολής) εµφανίζει τις διαθέσιµες επιλογές 
προσανατολισµού (βλ. σελίδα 97). Στις προβολές δοσολογικού σχεδιασµού, είναι 
διαθέσιµες δύο πρόσθετες προβολές σχεδιασµού µε αυτό το κουµπί: µια προβολή 
aÉéíÜ (βάθους) και µια προβολή cáÉäÇ (πεδίου). 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
×¹−Ł−Ý¸²=Ł˙¦−¼²

Αν επιλέξετε την προβολή aÉéíÜ (βάθους), η ανακατασκευή εµφανίζει τη διαδροµή 
(κεντρικός άξονας) της τρέχουσας επιλεγµένης δέσµης ή τόξου διαµέσου του ιστού, 
ξεκινώντας από το δέρµα του ασθενή και τελειώνοντας στην τοποθεσία των συντεταγµένων 
ισόκεντρου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας.

„×ÐÝ−ł¸=×¹−Ł−Ý¸²W=
×¹−Ł−Ý¸=Ł˙¦−¼²

Καθώς µια διαδροµή δέσµης µπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ο 
προσανατολισµός προβολής δεν εµφανίζεται πάντα κάθετα προς τον προσανατολισµό 
προβολής της τρέχουσας τοµής. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισµός προβολής 
επάνω δεξιά της προβολής είναι lÄäáèìÉ (πλάγιος).

Εικόνα 254. Προβολή βάθους (αριστερά: δέσµη, δεξιά: τόξο)

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην κορυφή κάθε προβολής, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες µε κίτρινο χρώµα:

• Ονοµα στοιχείου θεραπείας.
• Γωνία τραπεζιού.
• Γωνία κατευθυντήρα (µόνο θεραπείες MLC).
• Αριθµός µονάδων παρακολούθησης (Monitor Units).
• Γωνία βραχίονα (σύµµορφη δέσµη και δέσµη IMRT µόνο).
• Μέση απόσταση δέρµατος και µέση ισοδύναµη απόσταση για όλα τα τόξα (µόνο 
θεραπείες τόξου).

„ý¾˙ÞÐ³ž=
×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=
Š˚³ýž²

Η µετρούµενη απόσταση (διαδροµή δέσµης) υποδεικνύεται από µια κίτρινη γραµµή που 
ξεκινά µε µια λευκή κουκκίδα στην επιφάνεια δέρµατος και λήγει µε µια πράσινη 
κατακόρυφη γραµµή στο ισόκεντρο. 

• Η πράσινη γραµµή υποδεικνύει την επέκταση πεδίου.
• Η συνεχής κίτρινη γραµµή υποδεικνύει τη διαδροµή εισόδου της δέσµης. 
• Η διάστικτη κίτρινη γραµµή υποδεικνύει τη διαδροµή εξόδου της δέσµης. 
• Για θεραπείες τόξου, εµφανίζονται µετρήσεις απόστασης για το πλήρες τόξο σε 
ισοκατανεµηµένες γωνίες των δέκα µοιρών. Για κάθε γραµµή που υποδεικνύει µια 
διαδροµή δέσµης, το σηµείο διασταύρωσης της δέσµης µε το δέρµα ασθενή υποδεικνύεται 
µε µια λευκή κουκκίδα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OVT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ò¼łðšð¹Ðý˚Þš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²=
ˇ×ş³½ˇ³ž²

• Εµφανίζονται η απόλυτη απόσταση από την επιφάνεια του δέρµατος µέχρι το 
ισόκεντρο και το ισοδύναµο βάθος (σε mm) για την τρέχουσα δέσµη ή το τόξο, δίπλα 
από τη διαδροµή δέσµης.

• Η ισοδύναµη τιµή βάθους συνυπολογίζει διακυµάνσεις στην πυκνότητα του ιστού κατά 
µήκος της κεντρικής δέσµης. Ετσι, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για επιβεβαίωση του υπολογισµού βάθους, ή της διόρθωσης ετερογένειας, του 
αλγόριθµου δόσης. 

Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου eÉíÉêçÖÉåÉáíó=`çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση 
ετερογένειας), το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εσφαλµένη ισοδυναµία βάθους. Για 
το λόγο αυτό, πρέπει να επαληθεύσετε την ισοδυναµία βάθους και την είσοδο 
ιστού στην προβολή επιπέδου τόξου/προβολής βάθους για να διασφαλιστεί ότι η 
επιφάνεια του δέρµατος ανιχνεύεται σωστά και ότι τα σηµεία εισόδου δέσµης/
τόξου περιέχονται σωστά στο σύνολο σάρωσης υπολογιστικής τοµογραφίας.

Πρέπει να επαληθεύετε πάντα µε προσοχή την ισοδυναµία βάθους και την είσοδο 
ιστού στην προβολή επιπέδου τόξου/βάθους για κάθε δέσµη ή τόξο. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό αν το πλάνο θεραπείας τροποποιηθεί µε άλλη εφαρµογή 
λογισµικού (π.χ. το ámä~å=oq=fã~ÖÉ) µετά τον ορισµό δεσµών ή τόξων, οπότε η 
εξοµοίωση ιστού (βλ. “Τµηµατοποίηση επιφάνειας” στη σελίδα 137) µπορεί να 
έχει µετατοπιστεί σε σχέση µε τη σάρωση υπολογιστικής τοµογραφίας αναφοράς, 
λόγω κάποιας ανανεωµένης εντόπισης ή σύντηξης εικόνων.

Ó¹−³−ý−˝ğ³ž=
½şþ−¼

Για τις θεραπείες τόξου, παρέχεται ένας πίνακας ελέγχου (βλ. “Προσοµοίωση τόξου” στη 
σελίδα 321) στο κάτω µέρος της προβολής πεδίου. 

• Αυτό επιτρέπει την προβολή της διαδροµής δέσµης για κάθε µεµονωµένο τόξο σε 
προσαυξήσεις των δέκα µοιρών. 

• Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται µε κίτρινο πάνω από τον πίνακα 
ελέγχου.

• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό µέρος του χάρτη συγκρούσεων 
υποδεικνύει επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.

Ο ίδιος πίνακας ελέγχου παρέχεται στο κάτω µέρος των απεικονίσεων όψης µέσα από τη 
δέσµη (βλ. “Προβολές σχεδιασµού: απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη” στη σελίδα 307). 



OVU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=š×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²

==

UKRKP „×ÐÝ−ł˚²=×¹−Ł−Ý¸²=łÐˇ=Š−³−Ý−łÐðş=³₣šŠÐˇ³ýşW=×¹−Ł−Ý¸=×šŠ˝−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το κουµπί sáÉï=léíáçåë (επιλογών προβολής) εµφανίζει τις διαθέσιµες επιλογές 
προσανατολισµού (βλ. σελίδα 97). Στις προβολές δοσολογικού σχεδιασµού, είναι 
διαθέσιµες δύο πρόσθετες προβολές σχεδιασµού µε αυτό το κουµπί: µια προβολή 
aÉéíÜ (βάθους) και µια προβολή cáÉäÇ (πεδίου). 

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
×¹−Ł−Ý¸²=×šŠ˝−¼

Αν επιλέξετε την προβολή cáÉäÇ (πεδίου), η τρέχουσα τοµή εµφανίζει µια απεικόνιση όψης 
µέσα από τη δέσµη που προβάλλεται στο PTV.

„×ÐÝ−ł¸=×¹−Ł−Ý¸²W=
×¹−Ł−Ý¸=×šŠ˝−¼

Καθώς µια διαδροµή δέσµης µπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ο 
προσανατολισµός προβολής δεν εµφανίζεται πάντα κάθετα προς τον προσανατολισµό 
προβολής της τρέχουσας τοµής. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισµός προβολής 
επάνω δεξιά της προβολής είναι lÄäáèìÉ (πλάγιος).

Εικόνα 255. Προβολή πεδίου (αριστερά: δέσµη, δεξιά: τόξο)

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην κορυφή κάθε προβολής, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες µε κίτρινο χρώµα:

• Ονοµα στοιχείου θεραπείας.
• Αριθµός µονάδων παρακολούθησης (Monitor Units).
• Γωνία βραχίονα.
• Γωνία τραπεζιού.
• Γωνία κατευθυντήρα (µόνο θεραπείες MLC).
• Ονοµαστική διάµετρος κώνου (θεραπείες κυκλικού τόξου).

„ý¾˙ÞÐ³ž=×šŠ˝−¼ • Το πεδίο ακτινοβολίας που ορίζεται για την τρέχουσα δέσµη ή το τρέχον τόξο 
εµφανίζεται µε πράσινο περίγραµµα. 

• Οι κύριες σιαγόνες έχουν µπλε περίγραµµα. 
• Η θέση των συντεταγµένων ισόκεντρου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας 
υποδεικνύεται µε πράσινο σταυρό. 

• Τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα εµφανίζονται ως περιγράµµατα. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN OVV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ó¹−³−ý−˝ğ³ž=
½şþ−¼

Για τις θεραπείες τόξου, παρέχεται ένας πίνακας ελέγχου (βλ. “Προσοµοίωση τόξου” στη 
σελίδα 321) στο κάτω µέρος της προβολής βάθους. 

• Αυτό επιτρέπει την προβολή της διαδροµής δέσµης για κάθε µεµονωµένο τόξο σε 
προσαυξήσεις των δέκα µοιρών. 

• Ο ίδιος πίνακας ελέγχου παρέχεται στο κάτω µέρος των απεικονίσεων όψης µέσα από 
τη δέσµη (βλ. “Προβολές σχεδιασµού: απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη” στη 
σελίδα 307). 

• Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται µε κίτρινο πάνω από τον πίνακα 
ελέγχου.

• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό µέρος του χάρτη συγκρούσεων 
υποδεικνύει επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.



PMM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKS Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

UKSKN Ó¹−Ł−Ý˚²=½−ý¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εκτός από τις συνηθισµένες προβολές τοµών, παρέχεται µια ξεχωριστή σελίδα καρτέλας 
που περιέχει πρόσθετες προβολές τοµών (βλ. σελίδα 60). 

Ó¹−Ł−Ý¸=½−ý¸²

Εικόνα 256. Προβολή ισοδόσης

„ý¾˙ÞÐ³ž=Šş³ž² Η κατανοµή δόσης µπορεί να εµφανιστεί στις προβολές τοµών µε τη χρήση λειτουργιών 
όπως εκείνες που περιγράφονται στην ενότητα “Εµφάνιση κατανοµής δόσης σε προβολές 
εικόνων” στη σελίδα 282.

„ý¾˙ÞÐ³ž=−ý˙Šˇ²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

• Η θέση των συντεταγµένων ισόκεντρου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας 
υποδεικνύεται µε πράσινο σταυρό.

• Οι συντεταγµένες ισόκεντρου των άλλων οµάδων θεραπείας στην προβολή τοµής 
υποδεικνύονται µε µπλε σταυρό.

• Σε λειτουργία θέσης [έχει γίνει η επιλογή mçëáíáçå (Θέση) στην περιοχή λειτουργιών], 
η προβλεπόµενη παρασκιά των οµάδων θεραπείας κυκλικού τόξου υποδεικνύεται από 
ένα διάστικτο κύκλο.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PMN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKSKO „ý¾˙ÞÐ³ž=Š˚³ýž²L½şþ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μια τρισδιάστατη προεπισκόπηση παρέχεται επάνω αριστερά στην καρτέλα lîÉêîáÉï
(Επισκόπηση) και κάτω αριστερά στην καρτέλα fêê~Çá~íáçå=mä~å (Πλάνο ακτινοβόλησης). 
Σε αυτές τις προβολές, εκτός από τον ορισµό ενός προσανατολισµού προβολής (βλ. 
“Επιλογές προβολής” στη σελίδα 97) και του τύπου πληροφοριών που θα εµφανίζονται 
γενικά (βλ. “Τύποι προβολών” στη σελίδα 98), µπορείτε επίσης να διαµορφώσετε 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις για την εµφάνιση δεσµών και τόξων.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ=Š˚³ýž²=
ðˇÐ=½şþ−¼

Το κουµπί ^êÅL_É~ã=Çáëéä~ó (εµφάνισης τόξου/δέσµης) ανοίγει ένα µενού που 
περιέχει τις διαθέσιµες επιλογές για εµφάνιση δεσµών και τόξου. 

Ì¹Ð³ýş²=
¹¼¦ý˝³šğÞ=Š˚³ýž²=
ðˇÐ=½şþ−¼

Εικόνα 257. Ρυθµίσεις δέσµης και τόξου

• ^ää=_É~ãëL^êÅë (Ολες οι δέσµες/τα τόξα): εµφανίζεται κάθε δέσµη ή τόξο που ορίστηκε 
για το τρέχον πλάνο θεραπείας. 

• _É~ãëL^êÅë= çÑ= dêçìé (∆έσµες/τόξα οµάδας): εµφανίζεται κάθε δέσµη ή τόξο που 
ορίστηκε για την τρέχουσα οµάδα θεραπείας. 

• pÉäÉÅíÉÇ=_É~ãL^êÅ (Επιλεγµένη δέσµη/τόξο): εµφανίζεται µόνο ή τρέχουσα δέσµη ή 
τόξο που επιλέχθηκε στην περιοχή λειτουργιών.

• kç=_É~ãëL^êÅë (Καµία δέσµη/τόξο): δεν εµφανίζεται καµία δέσµη ή κανένα τόξο.

∆ιατίθενται επίσης η παραλλαγή qÜáå (Λεπτή) για τις τρεις πρώτες επιλογές εµφάνισης. 
Αφού κάνετε την επιλογή σας, η τρισδιάστατη προβολή ενηµερώνεται αναλόγως.



PMO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

„Þš¹ł−×−Ðžý˚Þž=
½¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ž=
×¹−Ł−Ý¸=ýš=Š˚³ýž²

Εικόνα 258. Τρισδιάστατη προβολή

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην τρισδιάστατη προβολή, µπορείτε να δείτε αν τα αντικείµενα που θα πρέπει να 
αποφεύγονται κατά τη θεραπεία βρίσκονται στη διαδροµή της δέσµης ή του τόξου. 

• Οι δέσµες ή τα τόξα που εµφανίζονται, εξαρτώνται από την επιλογή που κάνατε στο 
µενού ^êÅL_É~ã (Τόξο/δέσµη). Το τρέχον επιλεγµένο στοιχείο θεραπείας εµφανίζεται 
µε πράσινο χρώµα.

• Για να επιλέξετε ένα τόξο ή µια δέσµη, µπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό από την 
τρισδιάστατη προβολή να το επιλέξετε από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών. 

• Για να εµφανίσετε τιµές γωνιών για ένα στοιχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το στοιχείο στην τρισδιάστατη προβολή.

• Οι αντίστοιχες τιµές για το επιλεγµένο στοιχείο, για παράδειγµα οι γωνίες πίνακα και 
βραχίονα, εµφανίζονται επίσης στην περιοχή λειτουργιών. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PMP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ú−×−¦˚½ž³ž=
Šš³ýćÞ=ðˇÐ=½şþğÞ

Η λειτουργία mçëáíáçå (Θέση) στην περιοχή λειτουργιών (βλ. “Τοποθέτηση της οµάδας 
θεραπείας” στη σελίδα 248) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τοποθέτηση οµάδων 
θεραπείας. Μπορείτε να επανατοποθετήσετε  µεµονωµένες δέσµες και τόξα σε 
τρισδιάστατη επισκόπηση, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Εικόνα 259. Τοποθέτηση δεσµών και τόξων

• Επιλέξτε τη σχετική δέσµη ή το σχετικό τόξο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.
• Σµικρύνετε την προβολή µέχρι να είναι ορατό ολόκληρο το σχετικό στοιχείο δέσµης 
ή τόξου.

• Θα πρέπει να είναι ορατός ένας κύκλος στο τέλος της επιλεγµένης δέσµης a. 
Χρησιµοποιήστε το ποντίκι για να κάνετε κλικ και να µεταφέρετε τον κύκλο στην 
απαιτούµενη θέση, για να προσαρµόσετε τις γωνίες στρώµατος και βραχίονα.

• Στην περίπτωση τόξων, τα σηµεία έναρξης και λήξης του επιλεγµένου τόξου 
υποδεικνύονται µε ένα κύκλο s. Η γωνία τραπεζιού υποδεικνύεται µε ένα τετράγωνο d.

• Χρησιµοποιήστε το ποντίκι για να κάνετε κλικ και να σύρετε τους κύκλους ή/και το 
τετράγωνο στην απαιτούµενη θέση. Οι αντίστοιχες τιµές τραπεζιού και βραχίονα 
ενηµερώνονται αυτόµατα στην περιοχή λειτουργιών. 

a

s

d



PMQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

UKSKP ı˙¹½ž²=³¼łð¹−Ć³šğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Ο χάρτης συγκρούσεων που παρέχεται στις καρτέλες σχεδιασµού fêê~Çá~íáçå= mä~å
(Πλάνο ακτινοβόλησης) και ^êÅ= _bsë (BEV τόξου) εµφανίζει µια δισδιάστατη 
προβολή των τµηµατοποιηµένων αντικειµένων, καθώς προβάλλονται σε µια σφαιρική 
επιφάνεια. 

• Η καρτέλα σχεδιασµού ^êÅ=_bsë (BEV τόξου) παρέχεται µόνο αν το πλάνο θεραπείας 
περιέχει οµάδες θεραπείας τόξου. 

ı˙¹½š²=
³¼łð¹−Ć³šğÞ

Εικόνα 260. Χάρτης συγκρούσεων (επάνω: θεραπείες τόξου, κάτω: θεραπείες δέσµης)



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PMR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
½−¼=₣˙¹½ž=
³¼łð¹−Ć³šğÞ

• Οι συντεταγµένες ισόκεντρου της επιλεγµένη οµάδας θεραπείας βρίσκεται στο κέντρο 
της σφαίρας. 

• Τα σχεδιασµένα αντικείµενα προβάλλονται στην εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας 
από την προοπτική του ισόκεντρου. Τα στοιχεία θεραπείας που ανήκουν σε µια οµάδα 
θεραπείας µε πανοµοιότυπες συντεταγµένες στην επιλεγµένη οµάδα θεραπείας 
εµφανίζονται µε γκρι χρώµα.

• Επίσης εµφανίζονται δέσµες ή τόξα για την επιλεγµένη οµάδα θεραπείας από την 
προοπτική της οµάδας θεραπείας. Επίσης είναι ορατό το ακριβές σηµείο στο οποίο ο 
κεντρικός άξονας της δέσµης διέρχεται του σχεδιασµένου αντικειµένου. 

• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα κάτω δεξιά του χάρτη συγκρούσεων υποδεικνύει την 
τρέχουσα θέση του βραχίονα και του πίνακα για το τρέχον πεδίο θεραπείας.

• Το εικονίδιο ασθενή κάτω αριστερά στο χάρτη συγκρούσεων υποδεικνύει τον 
προσανατολισµό του ασθενή.

Κάθε σηµαντικό όργανο προβάλλεται δύο φορές, µία φορά για τη γωνία εισόδου (η δέσµη ή 
το τόξο πέφτει στο όργανο πριν πετύχει το ισόκεντρο και µία φορά για τη γωνία εξόδου 
(η δέσµη ή το τόξο πέφτει στο όργανο αφού πετύχει το ισόκεντρο).

Λόγω του συνδυασµού των δύο διαφορετικών τεχνικών προβολής, τα σχήµατα 
του MLC που εµφανίζονται στο χάρτη σύγκρουσης δεν είναι ακριβή όσον αφορά 
τις σηµαντικές δοµές. Μετά τη ρύθµιση µιας δέσµης ή ενός τόξου, η σχέση µε τις 
σηµαντικές δοµές πρέπει να επαληθευθεί µε τη χρήση της προβολής ×šŠ˝−¼
(βλ. σελίδα 298).

·ğÞ˝š²=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=
ðˇÐ=½¹ˇ×šŽÐ−ĆW=
Š˚³ýš²

Εικόνα 261. Πληροφορίες άξονα δέσµης

Η θέση του επιλεγµένου στοιχείο δέσµης ή της οµάδας θεραπείας δέσµης µπορεί να 
προσαρµοστεί ελεύθερα µε τη χρήση του δείκτη ποντικιού. 



PMS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=½−×−¦˚½ž³ž=³½−Ð₣š˝ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

·ğÞ˝š²=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=
ðˇÐ=½¹ˇ×šŽÐ−ĆW=½şþˇ

Εικόνα 262. Πληροφορίες άξονα τόξου

Η θέση του επιλεγµένου στοιχείο τόξου ή της οµάδας θεραπείας τόξου µπορεί να 
προσαρµοστεί επίσης µε τη χρήση του δείκτη ποντικιού.

• Αν µετακινήσετε το κόκκινο σηµείο στο τόξο a, µπορείτε να προσαρµόσετε το τελικό 
σηµείο του τόξου (θέση διακοπής βραχίονα).

• Αν µετακινήσετε το κεντρικό σηµείο του τόξου s κατά µήκος του οριζόντιο άξονα, η 
γωνία τραπεζιού τροποποιείται.

• Αν µετακινήσετε το κυκλωµένο πράσινο σηµείο στο τόξο d, µπορείτε να 
προσαρµόσετε το σηµείο έναρξης του τόξου (θέση έναρξης βραχίονα).

Οταν µετακινήσετε το δείκτη ποντικιού στο σηµείο, εµφανίζονται το όνοµα του επιλεγµένου 
σηµείου και οι αντίστοιχες πληροφορίες γωνίας.

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Η αναπαράσταση τόξου στο χάρτη συγκρούσεων δεν εµφανίζει το µέγεθος των 
πεδίων τόξων, αλλά εµφανίζει το µέγεθος των κέντρων πεδίων. Για το λόγο αυτό, 
ο χάρτης συγκρούσεων δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να επαληθευθεί αν 
οι σηµαντικές δοµές βρίσκονται εντός της διαδροµής δέσµης.

Ο χάρτης συγκρούσεων υποδεικνύει τις πιθανές συγκρούσεις µεταξύ του 
βραχίονα του γραµµικού επιταχυντή και του στρώµατος θεραπείας. Ανάλογα µε 
τη ρύθµιση θεραπείας ή/και την ανατοµία του ασθενή, µπορεί να προκύψουν 
συγκρούσεις ακόµα και αν δεν υποδεικνύεται στο λογισµικό.

Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό 
της αίθουσας ακτινοβόλησης ότι ο επιλεγµένος βραχίονας (gantry) και οι 
επιλεγµένες γωνίες του τραπεζιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο τραυµατισµού των ασθενών ή ζηµιάς 
του εξοπλισµού, π.χ. του συστήµατος ακτινοθεραπείας.

s

a

d



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PMT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKT Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=
½ž=Š˚³ýž

UKTKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη στις καρτέλες σχεδιασµού fêê~Çá~íáçå=mä~å
(Σχέδιο ακτινοβόλησης) και ^êÅ=_bsë (BEV τόξου) παρουσιάζουν το πεδίο ακτινοβολίας 
που έχει σχεδιαστεί για το PTV.

• Το σχήµα που έχει προγραµµατιστεί για το πεδίο ακτινοβολίας έχει πράσινο περίγραµµα. 
• Ολα τα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένου του PTV, εµφανίζονται σε 
τρισδιάστατη προβολή. 

• Η τρέχουσα θέση του ισόκεντρου βρίσκεται στο κέντρο της προβολής και υποδεικνύεται 
από ένα σηµείο διασταύρωσης του µπλε δικτύου σταυρονηµάτων.

Οι ακριβείς πληροφορίες που περιέχονται στις απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη 
εξαρτώνται από την επιλεγµένη σελίδα καρτέλας και από τον τύπο οµάδας θεραπείας:

• “Σύµµορφα τόξα” στη σελίδα 310.
• “Σύµµορφες δέσµες” στη σελίδα 312.
• “∆έσµες IMRT” στη σελίδα 313.
• “Κυκλικά τόξα” στη σελίδα 314.

fl×šÐðşÞÐ³ž=şĞž²=
ý˚³ˇ=̌ ×ş=½ž=Š˚³ýžW=
ðˇ¹½˚Ýˇ=fêê~Çá~íáçå=
mä~å=EÓÝ˙Þ−=
ˇð½ÐÞ−ŁşÝž³ž²F

Εικόνα 263. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (αριστερά: δέσµη MLC, δεξιά: κυκλικό τόξο)



PMU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

Η απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη στην καρτέλα fêê~Çá~íáçå=mä~å (Πλάνο 
ακτινοβόλησης) εµφανίζει το τρέχον πεδίο ακτινοβολίας για µία γωνία βραχίονα. Τα 
στοιχεία που παρέχονται περιλαµβάνουν τα εξής:

Στοιχείο Σελίδα

 

Κουµπί cìää=pÅêÉÉå (προβολής πλήρους οθόνης) Σελίδα 105

 
Κουµπί qçÖÖäÉ=îáÉï=ãçÇÉ (εναλλαγή της λειτουργίας προβολής) Σελίδα 295

Κουµπί oÉëÉí=ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης 
επαναφοράς αλλαγών στο σχήµα) Σελίδα 320

Κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=ëÜ~éÉ (εµφάνισης/σχεδίασης 
σχήµατος σχεδιασµού) Σελίδα 315

Κουµπί pÜçïLÅÜ~åÖÉ=äÉ~îÉë=~åÇ=à~ï=éçëáíáçåë (εµφάνισης/
αλλαγής θέσεων φύλλων και σιαγόνων) (µόνο για θεραπείες µε MLC)

Σελίδα 317

Κουµπί båíÉê=äÉ~Ñ=éçëáíáçåë=åìãÉêáÅ~ääó (εισαγωγής θέσεων 
φύλλων αριθµητικά) (µόνο για θεραπείες MLC) Σελίδα 319

Ονοµα οµάδας θεραπείας (Name) Σελίδα 82

Ονοµα τρέχοντος στοιχείου θεραπείας Σελίδα 88

Πίνακας ελέγχου για προσοµοίωση τόξου (µόνο θεραπείες τόξου) Σελίδα 321

Τρέχουσα γωνία βραχίονα (µόνο θεραπείες τόξου)



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PMV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

fl×šÐðşÞÐ³ž=şĞž²=
ý˚³ˇ=̌ ×ş=½ž=Š˚³ýžW=
ðˇ¹½˚Ýˇ=^êÅ=_bsë=
E_bs=½şþ−¼F

Εικόνα 264. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (αριστερά: τυπική επαλήθευση BEV, δεξιά: λειτουργικό BEV)

• Η καρτέλα σχεδιασµού ^êÅ=_bsë (BEV τόξου) παρέχεται µόνο για θεραπείες τόξου. 
• Οι οκτώ απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα 
καρτέλας εµφανίζουν µια προσαύξηση δέκα µοιρών του τόξου. Συνεπώς, αυτές οι 
απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη επιτρέπουν την επαλήθευση του σχήµατος του 
πεδίου ακτινοβολίας (πράσινο περίγραµµα) για εύρος τόξου 70°.

• Οι κύριες σιαγόνες έχουν µπλε περίγραµµα.
• Η επάνω δεξιά προβολή σε αυτή τη σελίδα καρτέλας περιέχουν τις περισσότερες 
πληροφορίες. Τα στοιχεία που παρέχονται περιλαµβάνουν τα εξής:

Στοιχείο Σελίδα

 

Κουµπί cìää=pÅêÉÉå (προβολής πλήρους οθόνης) Σελίδα 105

 
Κουµπί qçÖÖäÉ=îáÉï=ãçÇÉ (εναλλαγή της λειτουργίας προβολής) Σελίδα 295

Κουµπί oÉëÉí=ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης 
επαναφοράς αλλαγών στο σχήµα)

Σελίδα 320

Κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=ëÜ~éÉ (εµφάνισης/σχεδίασης 
σχήµατος σχεδιασµού) Σελίδα 315

Πίνακας ελέγχου για προσοµοίωση τόξου (µόνο θεραπείες τόξου) Σελίδα 321

Τρέχουσα γωνία βραχίονα (µόνο θεραπείες τόξου)



PNM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

UKTKO ÒĆýý−¹¾ˇ=½şþˇ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Είναι εφικτές θεραπείες τόσο στατικού όσο και δυναµικού σύµµορφου τόξου. 
• Και στις δύο περιπτώσεις, το πεδίο ακτινοβολίας προσαρµόζεται στο σχήµα του PTV 

µε τη χρήση κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, µεγιστοποιώντας την παροχή δόσης 
στον όγκο, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία του περιβάλλοντος ιστού.

Ò½ˇ½Ðð˙=³Ćýý−¹¾ˇ=
½şþˇ

Εικόνα 265. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη: µεσοσταθµισµένο σχήµα PTV

Με τις θεραπείες στατικού σύµµορφου τόξου, το πεδίο ακτινοβολίας βελτιστοποιείται στο 
σχήµα του PTV για ένα επίπεδο τόξου, δηλαδή λαµβάνεται ένα µεσοσταθµισµένο σχήµα 
PTV για όλες τις γωνίες δέσµης.

Για στατικά σύµµορφα τόξα, µπορεί να οριστεί µια επιτρεπόµενη επικάλυψη 
για µεµονωµένα πεδία που µε τη σειρά της επηρεάζει το σχήµα του 
µεσοσταθµισµένου πεδίου MLC (βλ. “Επεξεργασία οµάδων θεραπείας” στη 
σελίδα 248). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PNN

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

‚¼ÞˇýÐð˙=
³Ćýý−¹¾ˇ=½şþˇ

Εικόνα 266. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη: δυναµικό σύµµορφο τόξο

• Με θεραπείες δυναµικού σύµµορφου τόξου, το πεδίο ακτινοβολίας προσαρµόζεται στο 
πραγµατικό σχήµα PTV σε διαστήµατα των 10° κατά την περιστροφή του βραχίονα.

• Αυτό διασφαλίζει µέγιστη κάλυψη PTV, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη δόση στον 
περιβάλλοντα ιστό και ορίζοντας τα υπό προστασία όργανα (OAR).

• Για αυτή την τεχνική απαιτείται µια σύνδεση µεταξύ των συστηµάτων ελέγχου του 
κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων και του γραµµικού επιταχυντή. Για το λόγο αυτό, 
αυτή η τεχνική είναι δυνατή µόνο µε συγκεκριµένες διαµορφώσεις γραµµικούς 
κατευθυντήρα, όπως το σύστηµα kçî~äáë της BrainLAB.



PNO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

UKTKP ÒĆýý−¹¾š²=Š˚³ýš²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε θεραπείες σύµµορφης δέσµης, χρησιµοποιούνται πολλαπλές στατικές δέσµες που 
προσαρµόζονται στο χρήµα του PTV µε τη χρήση ενός κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων. 

ÒĆýý−¹¾ž=Š˚³ýž

Εικόνα 267. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη: σύµµορφη δέσµη

Με αυτό τον τρόπο, η παροχή δόσης στον όγκο µπορεί να µεγιστοποιηθεί ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται επαρκής προστασία των καθορισµένων υπό προστασία οργάνων (OAR).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PNP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKTKQ ‚˚³ýš²=fjoq

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Για τυπικές θεραπείες IMRT µε τη χρήση κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, η 
απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη είναι παρόµοιας εµφάνισης µε την απεικόνιση 
όψης µέσα από τη δέσµη για σύµµορφες δέσµες.

• Ωστόσο, αν το επιλεγµένο προφίλ µηχανήµατος δεν υποστηρίζει επαρκών µεγάλη 
περιοχή ακτινοβόλησης, το πεδίο IMRT µπορεί να διαιρεθεί σε πέντε µέρη το µέγιστο.

‚˚³ýž=fjoq

Εικόνα 268. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (αριστερά: τυπικό πεδίο IMRT, δεξιά: διαιρεµένο πεδίο IMRT)

• Το στιγµιότυπο οθόνης a εµφανίζει ένα πεδίο IMRT πριν από τη βελτιστοποίηση: 
διατίθενται κουµπιά για τροποποίηση του πεδίου ακτινοβόλησης (βλ. σελίδα 315).

• Το στιγµιότυπο οθόνης s εµφανίζει ένα πεδίο IMRT µετά τη βελτιστοποίηση: 
• Εµφανίζονται πάντα το κουµπί για εναλλαγή µεταξύ της απεικόνισης όψης µέσα 
από τη δέσµη και η εµφάνιση πυκνότητας ενέργειας (βλ. σελίδα 285). 

• Ο πίνακας ελέγχου στο κάτω µέρος της προβολής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την προσοµοίωση της ακολουθίας φύλλων σύµφωνα µε το επιλεγµένο αποτέλεσµα 
IMRT (βλ. “Πραγµατοποίηση προσοµοίωσης της δέσµης IMRT” στη σελίδα 323).

• Οι αριθµοί δίπλα από τον πίνακα ελέγχου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εναλλαγή µεταξύ των πεδίων διαίρεσης αν έχουν δηµιουργηθεί κατά τη 
βελτιστοποίηση IMRT.

a

s



PNQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

UKTKR Ë¼ðÝÐð˙=½şþˇ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για θεραπείες κυκλικών τόξων, το πεδίο ακτινοβολίας υποδεικνύεται από έναν πράσινο 
κύκλο µε συγκεκριµένη διάµετρο ακτινολογικού κώνου. Οι διάµετροι ακτινολογικού κώνου 
καθορίζονται µε τη χρήση του προγράµµατος _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê (βλ. “Beam Profile Editor 
7.1” στη σελίδα 439).

Ë¼ðÝÐðş=½şþ−

Εικόνα 269. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για κυκλικά τόξα

Η διάµετρος pìéÉêáãéK=ÑáÉäÇ=Ñçê=áëçÅK (Υπέρθεση πεδίου για ισόκεντρο) είναι ο σταθµισµένος 
µέσος όρος MU των διαµέτρων ακτινολογικού κώνου. Αυτή η τιµή χρησιµοποιείται κατά την 
τοποθέτηση της οµάδας θεραπείας (βλ. “Θέση οµάδας θεραπείας” στη σελίδα 248).

Επαληθεύστε για κάθε πεδίο θεραπείας ότι έχει τοποθετηθεί ο σωστός, 
σκοπούµενος κωνικός κατευθυντήρας στο γραµµικό επιταχυντή.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PNR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKTKS Ó¹−³ˇ¹ý−ł¸=½−¼=×šŠ˝−¼=ˇð½ÐÞ−Ł−Ý˝ˇ²=

ÒžýˇÞ½Ððş Αν σχεδιάζετε µια θεραπεία MLC, θυµηθείτε ότι µπορεί να υπάρχουν παρεκκλίσεις στην 
κατεύθυνση X και Y µεταξύ των πραγµατικών θέσεων φύλλων και του πεδίου ακτινοβολίας 
που υποδεικνύεται στο λογισµικό. Αυτό εξαρτάται από το σχέδιο του χρησιµοποιούµενου 
κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων (σχήµα φύλλου, µέγεθος γλωττίδας και εσοχής) Για να 
αντισταθµίσετε αυτή την µετατόπιση, µπορείτε να ορίσετε µια µετατόπιση φύλλων και ένα 
µέγεθος γλωττίδας και εσοχής στο πρόγραµµα _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê (βλ. “Παράµετροι 
MLC” στη σελίδα 468).

Ò₣šŠ˝ˇ³ž=³₣¸ýˇ½−²=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Το κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=ëÜ~éÉ (εµφάνισης/απόκρυψης σχήµατος 
σχεδιασµού) επιτρέπει την επέκταση του πεδίο ακτινοβολίας του κατευθυντήρα 
πολλαπλών φύλλων, π.χ. αν το PTV δεν καλύπτεται επαρκώς από τα φύλλα.

• Κάντε κλικ στο κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=ëÜ~éÉ (εµφάνισης/σχεδίασης σχήµατος 
σχεδιασµού). Ο δείκτης του ποντικιού εµφανίζεται ως κύκλος.

• Χρησιµοποιώντας το µπλε ρυθµιστικό επάνω δεξιά στην προβολή, προσαρµόστε τη 
διάµετρο του κύκλου.

Εικόνα 270. Ρυθµιστικό

• Χρησιµοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να οριοθετήσετε την περιοχή στην 
προβολή γύρω από την οποία τα φύλλα θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτόµατα. 

Εικόνα 271. Σχεδίαση σχήµατος σχεδιασµού

• Τα φύλλα προσαρµόζονται αυτόµατα για να χωρέσουν στην περιοχή που σχεδιάζεται.
• Αν η λειτουργία pÜçï=açëÉ (Εµφάνιση δόσης) είναι απενεργοποιηµένη (βλ. “Εµφάνιση 
κατανοµής δόσης σε προβολές εικόνων” στη σελίδα 282), η κατανοµή δόσης 
ενηµερώνεται αυτόµατα όταν σχεδιαστεί ένα σχήµα σχεδιασµού.

• ∆εν είναι δυνατό να τροποποιήσετε µε µη αυτόµατο τρόπο το πεδίο ακτινοβολίας για 
θεραπείες κυκλικού τόξου. Σε αυτή την περίπτωση, το κουµπί pÜçïLÇê~ï=éä~ååáåÖ=
ëÜ~éÉ (εµφάνισης/απόκρυψης σχήµατος σχεδιασµού) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 
για την εµφάνιση του σχήµατος σχεδιασµού.
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Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝ Ανάλογα µε τις δυνατότητες του συγκεκριµένου συστήµατος χορήγησης θεραπείας, οι 
αυτόµατα προσαρµοσµένες θέσεις των φύλλων µπορεί να µην συµµορφώνονται επακριβώς 
µε το σχήµα σχεδιασµού. Αν ο MLC έχει περιορισµούς στο υλικό, όπως ανεπαρκή 
αλληλεµπλοκή των φύλλων, περιορισµένη υπέρβαση ή κενά σε στατικά φύλλα (π.χ. Siemens 
3-D MLCs και Elekta MLCi), το σχήµα των φύλλων µπορεί να µην είναι το επιθυµητό. 

Αυτοί είναι περιορισµοί του υλικού και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επίλυσή τους, αν και η 
αυτόµατη προσαρµογή φύλλων περιλαµβάνει ειδικές βελτιστοποιήσεις για MLC χωρίς 
αλληλοεµπλοκή των φύλλων και κενά στατικών φύλλων (βελτιστοποίηση flag pole).

ı¹¸³ž=½š₣Þž½−Ć=
ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

Στην καρτέλα mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση), στην περιοχή λειτουργιών, παρέχονται 
ειδικές λειτουργίες πινέλου που επιτρέπουν την προσωρινή επισήµανση ορισµένων δοµών 
και τη χρήση αυτής τη σήµανσης ως οπτικό βοήθηµα κατά την προσαρµογή των θέσεων 
φύλλων. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη π.χ. για τη διόρθωση επικίνδυνων σηµείων.

Εικόνα 272. Λειτουργίες τεχνητού ακτικειµένου

• Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κάντε κλικ στην επιλογή aê~ï= çÄàK
(Σχεδίαση αντικειµένου). 

• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό _êìëÜ= páòÉ (Μέγεθος πινέλου) για να ορίσετε το 
µέγεθος του πινέλου.

Εικόνα 273. Σήµανση ενός αντικειµένου

• Σε µια κατάλληλη προβολή τοµής, δηµιουργήσετε το απαιτούµενο τεχνητό 
αντικείµενο, επισηµαίνοντας τη σχετική περιοχή µε το δείκτη του ποντικιού 
(εµφανίζεται ως µπλε κύκλος). 

Εικόνα 274. Εµφάνιση αντικειµένου
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

• Στην καρτέλα mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση) στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ 
στο κουµπί pÜçï=çÄàK (Εµφάνιση αντικειµένου) που εµφανίζεται.

Εικόνα 275. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη

• Το τεχνητό αντικείµενο εµφανίζεται στην αντίστοιχη θέση σε απεικόνιση όψης µέσα 
από τη δέσµη όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για µη αυτόµατη ρύθµιση των 
θέσεων φύλλων. 

Íž=ˇ¼½şýˇ½š²=
×¹−³ˇ¹ý−ł˚²=
¾ĆÝÝğÞ=ðˇÐ=
³ÐˇłşÞğÞ

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί pÜçïLÅÜ~åÖÉ=äÉ~îÉë=~åÇ=à~ï=éçëáíáçåë (εµφάνισης/
αλλαγής θέσεων φύλλων και σιαγόνων), µπορείτε να αλλάξετε µε µη αυτόµατο 
τρόπο τις θέσεις των φύλλων. Αν έχετε επιλέξει j~åì~ä (Μη αυτόµατο) στις 
ιδιότητες για το τρέχον στοιχείο θεραπείας (βλ. σελίδα 252), οι θέσεις σιαγόνων 
µπορούν επίσης να προσαρµοστούν µη αυτόµατο στο πεδίο ακτινοβολίας για 
µείωση της διαρροής ακτινοβολίας. 

Εικόνα 276. Μη αυτόµατη προσαρµογή φίλλων

• Κάθε φύλλο εµφανίζεται µε µια µεµονωµένη πράσινη ταινία. 
• Για να προσαρµόσετε µια θέση φύλλου, σύρετε το εξωτερικό άκρο µε το δείκτη του 
ποντικιού.

• Οταν ο δείκτης ποντικιού τοποθετηθεί πάνω από ένα φύλλο, η σχετική πλευρά φύλλου, 
εµφανίζονται ο αριθµός φύλλου και η απόσταση του φύλλου από τον κεντρικό άξονα 
του κατευθυντήρα. 

Ανάλογα µε τον επιλεγµένο MLC, το πάχος κάθε φύλλου µπορεί να διαφέρει. 

Για δυναµικά σύµµορφα τόξα, δεν είναι δυνατή η αλλαγή των θέσεων φύλλων, 
καθώς η ακολουθία φύλλων πρέπει να πραγµατοποιηθεί για να παραµείνουν οι 
περιορισµοί στην κίνηση των φύλλων.
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Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

Εικόνα 277. Μη αυτόµατη προσαρµογή σιαγόνων

• Κάθε σιαγόνα εµφανίζεται ως µια γκρίζα περιοχή.
• Για να προσαρµόσετε µια θέση σιαγόνας, σύρετε το εξωτερικό άκρο µε το δείκτη του 
ποντικιού.

• Οταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετηθεί στο άκρο της σιαγόνας, εµφανίζονται το 
όνοµα της σχετικής σιαγόνας (Y1, Y2, X1 ή X2) και η απόσταση της σιαγόνας από τον 
κεντρικό άξονα του κατευθυντήρα. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις σιαγόνων στην απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για 
να διασφαλίσετε ότι το PTV δεν καλύπτεται από τις σιαγόνες και ότι τα υπό 
προστασία όργανα είναι αρκετά θωρακισµένα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PNV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ëˇ½ˇ₣ć¹ž³ž=½ÐýćÞ=
¾ĆÝÝğÞ

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί båíÉê=äÉ~Ñ=éçëáíáçåë=åìãÉêáÅ~ääó (εισαγωγής θέσεων 
φύλλων αριθµητικά), µπορείτε να καταχωρήσετε απευθείας τιµές για κάθε φύλλο 
σε ένα παράθυρο διαλόγου ^Çàìëí (Προσαρµογή).
.

Εικόνα 278. Καταχώρηση τιµών θέσεων φύλλων

• Στο παράθυρο διαλόγου ^Çàìëí (Προσαρµογή), παρέχεται µια στήλη για κάθε πλευρά 
φύλλου.

• Για κάθε φύλλο στη σχετική πλευρά φύλλου παρέχεται ένα πεδίο εισαγωγής που 
περιέχει την απόσταση (σε mm) από τον κεντρικό άξονα του κατευθυντήρα.

• Η τιµή για το φύλλο µπορεί να τροποποιηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο καταχωρώντας µια 
τιµή απευθείας στο πεδίο ή σύροντας το εξωτερικό άκρο του φύλλου στην προβολή 
πεδίου µε το δείκτη ποντικιού.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο tab στο πληκτρολόγιο για µετακίνηση 
από το ένα πεδίο στο επόµενο. Η συντόµευση `íêäHq~Ä αντιγράφει την τιµή του 
τρέχοντος πεδίο για το επόµενο πεδίο. Ο συνδυασµός `íêäHðÝÐð=ýš=½−=ˇ¹Ð³½š¹ş=ð−¼ý×˝=
½−¼= ×−Þ½ÐðÐ−Ć αντιγράφει την τιµή του τρέχοντος πεδίου κειµένου στο πεδίο όπου 
κάνετε κλικ µε το ποντίκι. 

• Για την εµφάνιση τιµών για τα φύλλα που δεν είναι ήδη ορατά, µετακινηθείτε µε τα 
παρεχόµενα κουµπιά βέλους . 

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις.



POM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

UKTKT „×ˇÞˇ¾−¹˙=½−¼=×šŠ˝−¼=ˇð½ÐÞ−Ł−Ý˝ˇ²=

fl¼½şýˇ½ž=
š×ˇÞˇ¾−¹˙

Οι µη αυτόµατες προσαρµογές των θέσεων φύλλων του πεδίο ακτινοβολίας επαναφέρονται 
αυτόµατα αν:

• Αλλόξουν οι γωνίες τραπεζιού, βραχίονα (γωνία έναρξης και λήξης για ένα 
καθορισµένο τόξο) ή κατευθυντήρα µιας στατικής σύµµορφης δέσµης ή ενός στατικού 
σύµµορφου τόξου.

• Αλλόξει η γωνία τραπεζιού ή κατευθυντήρα για ένα δυναµικό σύµµορφο τόξο.

Για να προστατεύσετε το σχήµα και τα φύλλα από µια αυτόµατη επαναφορά, µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες κλειδώµατος και παγώµατος (βλ. “Κλείδωµα των οµάδων 
και στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 256).

Íž=ˇ¼½şýˇ½ž=
š×ˇÞˇ¾−¹˙=
³₣¸ýˇ½−²=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Για να αναιρέσετε τις µη αυτόµατες προσαρµογές φύλλων, κάντε κλικ στο κουµπί 
oÉëÉí=ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης επαναφοράς αλλαγών στο 
σχήµα). Πραγµατοποιείται αυτόµατα επαναφορά των φύλλων στις αυτόµατα 
προσαρµοσµένες θέσεις που καθορίζονται από το λογισµικό.

Αν επιλέξετε άλλο αντικείµενο ως PTV µετά από µη αυτόµατη προσαρµογή του 
πεδίο ακτινοβολίας ή των φύλλων, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί oÉëÉí=
ã~åì~ä=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëÜ~éÉ (µη αυτόµατης επαναφοράς αλλαγών στο σχήµα) για 
να επαναφέρετε τα φύλλα στις αυτόµατα προσαρµοσµένες θέσεις τους.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PON

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKTKU Ó¹−³−ý−˝ğ³ž=½şþ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Στην προβολή βάθους (βλ. σελίδα 296), την προβολή πεδίου (βλ. σελίδα 298) και τις 
απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη (βλ. σελίδα 307) για θεραπείες τόξου, παρέχεται 
ένας πίνακας ελέγχου που επιτρέπει την προσοµοίωση της κίνησης τόξου σε 
προσαυξήσεις των δέκα µοιρών, από το σηµείο έναρξης του βραχίονα µέχρι το σηµείο 
διακοπής. 

• Για τις βελτιστοποιηµένες θεραπείες IMRT, ο πίνακας ελέγχου παρέχεται επίσης στην 
απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη, σε αυτή την περίπτωση επιτρέποντας την 
προσοµοίωση της ακολουθίας φύλλων σύµφωνα µε το επιλεγµένο αποτέλεσµα 
βελτιστοποίησης IMRT.

Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼

Εικόνα 279. Πίνακας ελέγχου για έναρξη κίνησης

• Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται µε κίτρινο πάνω από τον πίνακα 
ελέγχου.

• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό µέρος του χάρτη συγκρούσεων 
υποδεικνύει επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.

Αν η ρύθµιση θεραπείας είναι πολύ περίπλοκη, ίσως να µην είναι πάντα δυνατό 
να ενηµερώσετε την προβολή αρκετά γρήγορα για να επιτραπεί η εµφάνιση 
όλων των προσαυξήσεων.



POO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

Ó¹−Ł−Ý˚²=³₣šŠÐˇ³ý−ĆW=ˇ×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

==

Ëˇ¹½˚Ýˇ=^êÅ=_bsë=
E_bs=½şþ−¼F

Οι οκτώ απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα καρτέλας 
εµφανίζουν µια προσαύξηση δέκα µοιρών του τόξου. Συνεπώς, αυτές οι απεικονίσεις όψης 
µέσα από τη δέσµη επιτρέπουν την επαλήθευση του σχήµατος του πεδίου ακτινοβολίας 
(πράσινο περίγραµµα) για εύρος τόξου 70°.

Εικόνα 280. Απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη στην καρτέλα Arc BEVs (BEV τόξου)

Αν το τόξο εκτείνεται πέρα από 70°, στις προβολές εµφανίζεται αυτόµατα η επόµενη 
προσαύξηση µέχρι να εµφανιστεί το τελευταίο βήµα των δέκα µοιρών.

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
×¹−³−ý−˝ğ³ž²=
½şþ−¼

Επαληθεύστε τα διάφορά πεδία ακτινοβολίας και τις θέσεις βραχίονα µε τον πίνακα 
ελέγχου, ως εξής:

• Κάντε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στο αριστερό ή στο δεξιό άκρο για µετακίνηση 
στην πρώτη ή στην τελευταία θέση του βραχίονα.

• Κάντε κλικ στα κουµπιά δεξιά ή αριστερά του κουµπιού αναπαραγωγής για 
µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω διαµέσου του τόξου σε προσαυξήσεις των 
δέκα µοιρών.

• Κάντε κλικ στο κουµπί αναπαραγωγής για έναρξη της ακολουθίας κίνησης διαµέσου 
ολόκληρου του τόξου.

• Κάντε κλικ στο κουµπί διακοπής για να διακόψετε την ακολουθία κίνησης.
• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό για µετακίνηση σε µια συγκεκριµένη θέση του τόξου.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN POP

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
×¹−³−ý−˝ğ³ž²=½ž²=
Š˚³ýž²=fjoq

• Αν έχετε ορίσει στοιχεία δέσµης IMRT για το πλάνο θεραπείας και έχει 
πραγµατοποιήσει βελτιστοποίηση IMRT (βλ. σελίδα 341), οι απεικονίσεις όψης µέσα 
από τη δέσµη (βλ. σελίδα 307) περιλαµβάνουν επίσης τον πίνακα ελέγχου όταν µια 
δέσµη IMRT επισηµαίνεται στην περιοχή λειτουργιών.

• Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
προσοµοίωση της ακολουθίας φύλλων σύµφωνα µε το επιλεγµένο αποτέλεσµα 
βελτιστοποίησης IMRT.

Εικόνα 281. Απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (βελτιστοποίηση IMRT)

Αναθεωρήστε την ακολουθία φύλλων µε τον πίνακα ελέγχου ως εξής:
• Κάντε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στα αριστερά ή στα δεξιά για µετακίνηση στο 
σηµείο έναρξης ή λήξης της ακολουθίας φύλλων.

• Κάντε κλικ στα κουµπιά δεξιά ή αριστερά του κουµπιού αναπαραγωγής για 
µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω διαµέσου της ακολουθίας φύλλων κατά ένα 
βήµα τη φορά.

• Κάντε κλικ στο κουµπί αναπαραγωγής για έναρξη της προσοµοίωσης ακολουθίας 
φύλλων.

• Κάντε κλικ στο κουµπί διακοπής για να διακόψετε την προσοµοίωση.
• Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό για µετακίνηση σε ένα συγκεκριµένο βήµα στην 
ακολουθία φύλλων.

Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης της ακολουθίας φύλλων, το κλάσµα της δόσης και οι 
MU που χορηγούνται από κάθε θέση φύλλων εµφανίζονται µε κίτρινο πάνω από τον πίνακα 
ελέγχου. Εµφανίζεται επίσης η συνολική ποσότητα των θέσεων φύλλων.

„×Ð×¹ş³¦š½ž=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž

Επίσης ίσως είναι χρήσιµο να αναθεωρήσετε τα πεδία ακτινοβολίας και τις θέσεις βραχίονα 
ή την ακολουθία φύλλων µεγιστοποιώντας την απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία cìää=pÅêÉÉå (προβολής πλήρους οθόνης) και, στη 
συνέχεια, µε κύλιση στο τόξο ή την ακολουθία φύλλων χρησιµοποιώντας είτε τις 
λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων είτε τον τροχό του ποντικιού.



POQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼

==

UKU „×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼

UKUKN „Ðð−Þ˝ŠÐˇ=ðˇ½˙³½ˇ³ž²=½−¼=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην περιοχή k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση) των βηµάτων σχεδιασµού qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ
(Σχεδιασµός θεραπείας), açëÉ=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης), mÜóëáÅá~åÑë=oÉîáÉï
(Αναθεώρηση από ιατρό) και mÜóëáÅáëíÑë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό), ένα 
εικονίδιο µε καµπυλωτό βέλος υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιµες πρόσθετες πληροφορίες για 
την τρέχουσα κατάσταση του πλάνου.

Εικόνα 282. Navigator µε εικονίδιο κατάστασης πλάνου (παράδειγµα)

„Ðð−Þ˝ŠÐˇ=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=mä~å=
pí~íìë=EËˇ½˙³½ˇ³ž=
×Ý˙Þ−¼F

Για να προβάλετε τα µηνύµατα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάστασης πλάνου.

Εικόνα 283. Κατάσταση πλάνου

• Αναθεωρήστε προσεχτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και τροποποιήστε το πλάνο 
όπως είναι απαραίτητο. 

• Οι πληροφορίες mä~å=pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) περιλαµβάνονται στην εκτύπωση 
φυσικού (βλ. “∆ηµιουργία εγγράφων θεραπείας” στη σελίδα 427) και πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένες.

Εικονίδιο Επεξήγηση

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το τρέχον πλάνο θεραπείας είναι έγκυρο.

Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι τα µηνύµατα πληροφοριών (βλ. “Μηνύµατα 
πληροφοριών” στη σελίδα 325) εµφανίζονται για το τρέχον πλάνο θεραπείας.

Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι τα µηνύµατα προειδοποίησης (βλ. “Μηνύµατα 
προειδοποίησης” στη σελίδα 326) εµφανίζονται για το τρέχον πλάνο θεραπείας.

Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι τα µηνύµατα σφάλµατος (βλ. “Μηνύµατα 
σφάλµατος” στη σελίδα 328) εµφανίζονται για το τρέχον πλάνο θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN POR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

ÍžÞĆýˇ½ˇ=
×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ

Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα πιθανών µηνυµάτων πληροφοριών. 

Treatment parameters (such as beam angles, weightings or dose algorithm) have 
changed. Press the “Refresh MU” button to update the dose applied to the treatment plan, 
if required. (Οι παράµετροι θεραπείας έχουν αλλάξει (όπως οι γωνίες δέσµης, οι 
σταθµίσεις ή ο αλγόριθµος δόσης). Πατήστε το κουµπί Refresh MU (Ανανέωση MU) για 
να ενηµερώσετε τη δόση που εφαρµόζεται στο πλάνο θεραπείας αν απαιτείται.)

The IMRT beam “IMRT Beam 1” has been split into 2 subfields. (Η δέσµη IMRT 
“IMRT Beam 1” έχει διαχωριστεί σε 2 υποπεδία.)

At least one segment of this element is split into portions, because the MU value 
(10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999 MU). (Τουλάχιστον ένα 
τµήµα αυτού του στοιχείου διαχωρίζεται σε τµήµατα, επειδή η τιµή MU (10321 MU) 
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη MU (9999 MU).)

The element is split into portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the 
maximum allowed MU (9999 MU). (Το στοιχείο διαχωρίζεται σε τµήµατα, επειδή η 
τιµή MU (10321 MU) είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη MU (9999 MU).)

At least one of the subfields of the element is split into portions, because the MU value 
(10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999 MU). (Τουλάχιστον ένα 
από τα υποπεδία του στοιχείου διαχωρίζεται σε τµήµατα, επειδή η τιµή MU 
(10321 MU) είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη MU (9999 MU).)

The field shape is frozen. Planning shape and leaves are not adapted automatically. 
(Το σχήµα πεδίου είναι παγωµένο. Το σχήµα σχεδιασµού και τα φύλλα δεν 
προσαρµόζονται αυτόµατα.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Το σχήµα πεδίου 
είναι παγωµένο. ∆εν είναι δυνατή η αλλαγή της διαµέτρου του κώνου.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Το τόξο είναι κλειδωµένο. Οι 
µονάδες παρακολούθησης δεν θα ενηµερωθούν.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. 
(Τα σχήµατα πεδίου είναι παγωµένα. Τα σχήµατα σχεδιασµού και τα φύλλα δεν 
προσαρµόζονται αυτόµατα.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Η δέσµη είναι κλειδωµένη. Οι 
µονάδες παρακολούθησης δεν θα ενηµερωθούν.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Το πλάνο 
περιέχει κλειστά πεδία (MLC). Καταργήστε τα πριν από τη θεραπεία.)

The isocenter is blocked (MLC). (Το ισόκεντρο είναι αποκλεισµένο (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Το πλάνο 
περιέχει κλειστά πεδία (σιαγόνες). Καταργήστε τα πριν από τη θεραπεία.)

The isocenter is blocked (jaws). (Το ισόκεντρο είναι αποκλεισµένο (σιαγόνες).)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Το σύνολο 
αναφοράς δεν είναι εντοπισµένο αν και το σύνολο ευθυγράµµισης είναι.)



POS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼

==

ÍžÞĆýˇ½ˇ=
×¹−šÐŠ−×−˝ž³ž²

Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα πιθανών µηνυµάτων προειδοποίησης:

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. (Για το αντικείµενο PTV υπάρχει σηµείο κανονικοποίησης και 
σηµείο αναπαράστασης. Από προεπιλογή, το σηµείο αναπαράστασης χρησιµοποιείται 
για εξαγωγή. Πατήστε το κουµπί Refresh MU (Ανανέωση MU) για να διαγράψετε το 
σηµείο αναπαράστασης.)

Unsupported dose rate. Please verify. (Μη υποστηριζόµενος ρυθµός δόσης. Επαληθεύστε.)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is 
therefore assumed to be water-equivalent. (Η διόρθωση ετερογένειας  είναι 
απενεργοποιηµένη. Η περιοχή εντός του περιγράµµατος ασθενή που ανιχνεύθηκε 
θεωρείται συνεπώς ότι είναι ισοδύναµη νερού.)

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (3.0.2). (Το τρέχον 
πλάνο αποθηκεύθηκε από διαφορετική έκδοση του iPlan RT Dose (3.0.2).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Το τρέχον 
πλάνο αποθηκεύθηκε από διαφορετική εφαρµογή (iPlan RT Image).)

Prescription uses separate normalization for each target. (Για τη συνταγογράφηση 
χρησιµοποιείται ξεχωριστή κανονικοποίηση για κάθε στόχο.)

The active machine profile is not approved. (Το ενεργό προφίλ µηχανήµατος δεν έχει 
εγκριθεί.)

You are using a machine profile from ámä~å=oq=açëÉ=PKMKñ. Please choose a machine 
profile from ámä~å=oq=açëÉ=QKMKñ to have full functionality. (Χρησιµοποιείτε ένα 
προφίλ µηχανήµατος από το ámä~å=oq=açëÉ=PKMKñ. Επιλέξτε ένα προφίλ µηχανήµατος 
από το ámä~å=oq=açëÉ=QKMKñ για να έχετε όλες τις λειτουργίες.)

Active machine profile is not contained in list of currently installed machine profiles 
but loaded from plan. Profile may be outdated or from a foreign source. (Το ενεργό 
προφίλ µηχανήµατος δεν περιλαµβάνεται στη λίστα των εγκατεστηµένων προφίλ 
µηχανήµατος αλλά φορτώνεται από το πλάνο. Το προφίλ µπορεί να είναι παλιό ή να 
προέρχεται από τρίτη προέλευση.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of 
installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; 
please verify. (Το ενεργό προφίλ µηχανήµατος που έχει φορτωθεί από το τρέχον πλάνο 
δεν περιλαµβάνεται στη λίστα των εγκατεστηµένων προφίλ µηχανήµατος. Το προφίλ 
µπορεί να είναι παλιό ή να προέρχεται από τρίτη προέλευση. Επαληθεύστε.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf 
speed limitation or reduce the dose rate. (Σηµειώθηκε υπέρβαση της µέγιστης δυνατής 
ταχύτητας φύλλων. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον περιορισµό της ταχύτητας 
φύλλων ή να µειώσετε το ρυθµό δόσης.)



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN POT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

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. (Ο αλγόριθµος 
περιορισµού της ταχύτητας φύλλων αντιµετώπισε πρόβληµα. Συνιστάται η µείωση του 
ρυθµού δόσης, του αριθµού των τµηµάτων ή του µεγέθους beamlet.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Οι σιαγόνες επικαλύπτουν το πεδίο MLC.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. 
(Εχουν οριστεί λιγότερα από 3 σηµεία ελέγχου τόξου. Η θεραπεία µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα σφάλµα στο σύστηµα ελέγχου.)

Risk of table collision. Please verify. (Κίνδυνος σύγκρουσης του τραπεζιού. 
Επαληθεύστε.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. 
(Ο αριθµός των τµηµάτων στα οποία έχει διαιρεθεί αυτό το στοιχείο είναι πάνω από 10. 
Επαληθεύστε.)

The data set used as Alignment Set has been scanned “Prone”, while the orientation for 
treatment is configured “Supine”. Please refer to the ámä~å=oq=açëÉ user manual for 
detailed explanations. (Το σύνολο δεδοµένων που χρησιµοποιείται ως σύνολο 
ευθυγράµµισης σαρώθηκε σε θέση Prone (Πρηνή), ενώ ο προσανατολισµός για τη 
θεραπεία είναι διαµορφωµένος σε Supine (Υπτια). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του 
ámä~å=oq=açëÉ για αναλυτικές εξηγήσεις.)

The data set used as Reference Set has been scanned “Prone”, while the orientation for 
treatment is configured “Supine”. Please refer to the ámä~å=oq=açëÉ user manual for 
detailed explanations. (Το σύνολο δεδοµένων που χρησιµοποιείται ως σύνολο αναφοράς 
σαρώθηκε σε θέση Prone (Πρηνή), ενώ ο προσανατολισµός για τη θεραπεία είναι 
διαµορφωµένος σε Supine (Υπτια). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ámä~å=oq=açëÉ
για αναλυτικές εξηγήσεις.)

The Point “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” is defined as a Normalization Point, but the 
assigned object (“PTV”) does not contain any treatment elements (beams, arcs). The 
dose defined by this point is ignored. (Το σηµείο “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” ορίζεται 
ως σηµείο κανονικοποίησης, αλλά το αντιστοιχισµένο αντικείµενο (PTV) δεν περιέχει 
στοιχεία θεραπείας (δέσµες, τόξα). Η δόση που έχει οριστεί σε αυτό το σηµείο 
παραβλέπεται.)

The treatment group “Group 1” uses the identifier “1”. This is also used by a non-related 
isocenter coordinate. (Η οµάδα θεραπείας “Group 1” χρησιµοποιεί το αναγνωριστικό “1”. 
Αυτό χρησιµοποιείται επίσης από µη σχετικές συντεταγµένες ισόκεντρου.)

The treatment group “Group 1” and its isocenter coordinate “Coord 2” are identified by 
a different number. The same number should be used where possible. If several 
treatment groups are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric 
identifiers should be used. (Η οµάδα θεραπείας “Group 1” και οι συντεταγµένες 
ισόκεντρου “Coord 2” αναγνωρίζονται µε τη χρήση διαφορετικού αριθµού. Ο ίδιος 
αριθµός θα πρέπει να χρησιµοποιείται όπου είναι δυνατό. Αν έχουν αντιστοιχιστεί 
περισσότερες από µία οµάδες θεραπείας στις ίδιες συντεταγµένες ισόκεντρου, θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν µοναδικά αλφαριθµητικά αναγνωριστικά.)



POU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼

==

ÍžÞĆýˇ½ˇ=
³¾˙Ýýˇ½−²

Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα πιθανών µηνυµάτων σφάλµατος. Αν εµφανιστούν άλλα 
µηνύµατα σφάλµατος, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης πελατών της BrainLAB. 

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is 
therefore assumed to be water-equivalent. (Η διόρθωση ετερογένειας  είναι 
απενεργοποιηµένη. Η επιφάνεια τραπεζιού που προστίθεται στην εξοµοίωση ιστών 
θεωρείται συνεπώς ότι είναι ισοδύναµη νερού.)

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These 
objects should be correctly segmented if required. (Το πλάνο πραγµατοποιεί αναφορά 
στα παρακάτω κενά αντικείµενα ως PTV ή OAR: εγκεφαλικό στέλεχος. Αυτά τα 
αντικείµενα θα πρέπει να τµηµατοποιηθούν σωστά αν είναι απαραίτητο.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Οι θέσεις των σιαγόνων εκθέτουν το 
πλαίσιο µεταφοράς MLC.)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal 
beams instead. (Εχουν οριστεί λιγότερα από 2 σηµεία ελέγχου τόξου. Η θεραπεία δεν 
είναι δυνατή. Χρησιµοποιήστε αντί για αυτό σύµµορφες δέσµες.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία περιστροφής 
της στεφάνης δεν είναι έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία τραπεζιού δεν είναι 
έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία κατευθυντήρα 
δεν είναι έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία βραχίονα δεν είναι 
έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Το εύρος 
περιστροφής βραχίονα δεν είναι έγκυρο. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

Danger of table collision. Please verify. (Κίνδυνος σύγκρουσης του τραπεζιού. 
Επαληθεύστε.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Η τιµή MU 
ανά µοίρα είναι κάτω από τις απαιτήσεις µηχανήµατος. Επαληθεύστε.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Η τιµή MU 
ανά µοίρα είναι πάνω από τις απαιτήσεις µηχανήµατος. Επαληθεύστε.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). 
Please verify. (Ο χρόνος για παροχή της επιθυµητής δόσης (628,75 s) υπερβαίνει το 
όριο του µηχανήµατος (300 s). Επαληθεύστε.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Η τιµή MU είναι πάνω 
από τις απαιτήσεις µηχανήµατος. Επαληθεύστε.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Το προφίλ 
µηχανήµατος δεν επαληθεύθηκε. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)
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The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Οι συντεταγµένες 
ισόκεντρου δεν είναι εντός του ιστού ασθενή.)

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 reference set. (Το σύνολο ευθυγράµµισης χρησιµοποιεί τον 
εντοπιστή BrainLAB CT Localizer, ενώ το σύνολο αναφοράς χρησιµοποιεί τον 
εντοπιστή BrainLAB on Leksell Headring. ∆εν είναι δυνατή η επίλυση αυτής της 
διένεξης, αλλάξτε το σύνολο αναφοράς.)

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. (Το σύνολο ευθυγράµµισης και το σύνολο αναφοράς εντοπίζονται µε τη 
χρήση του BrainLAB CT Localizer. Το σύστηµα συντεταγµένων ασθενή ορίζεται από 
το σύνολο ευθυγράµµισης, όχι από το σύνολο αναφοράς.)

This plan cannot be exported successfully to Dicom. The treatment group “Group 1” 
has no valid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription. (∆εν είναι 
δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο Dicom µε επιτυχία. Η οµάδα θεραπείας 
“Group 1” δεν διαθέτει έγκυρα δεδοµένα συνταγογράφησης. Πατήστε το κουµπί 
Refresh MU (Ανανέωση MU) για ενηµέρωση της συνταγογράφησης.)

This plan cannot be exported successfully to Dicom. The prescription “Min. Dose 
Prescr.:PTV” is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has 
been defined for the target object. (∆εν είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο 
Dicom µε επιτυχία. Η συνταγογράφηση Min. Dose Prescr.:PTV δεν έχει αντιστοιχιστεί 
σε οµάδα θεραπείας. Επαληθεύστε ότι για το αντικείµενο-στόχος έχει οριστεί µια 
οµάδα θεραπείας.)
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„×ÐðĆ¹ğ³ž=×Ý˙Þ−¼
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UKUKO „þ−Š−²=ˇ×ş=½−=Ł¸ýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μόλις ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στο βήµα qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός 
θεραπείας), µπορείτε να µεταβείτε στο επόµενο βήµα. 

Íš½ˇð˝Þž³ž=³½−=
š×şýšÞ−=Ł¸ýˇ

Κάντε κλικ στο κουµπί dç=íçKKK (Μετάβαση) ή kÉñí (Επόµενο) στην περιοχή k~îáÖ~íçê
(Πλοήγηση). 

flÞˇÞ˚ğ³ž=½−¼=
¼×−Ý−łÐ³ý−Ć=
ý−Þ˙ŠğÞ=
×ˇ¹ˇð−Ý−Ć¦ž³ž²

Εικόνα 284. Ανανέωση του υπολογισµού µονάδων παρακολούθησης

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε το κουµπί oÉÑêÉëÜ=jr (Ανανέωση MU) για να ενηµερώσετε 
τις µονάδες παρακολούθησης πριν συνεχίσετε στο επόµενο βήµα σχεδιασµού θεραπείας. 
Αν ξεχάσετε να το κάνετε, το λογισµικό θα σας το υπενθυµίσει εµφανίζοντας το παραπάνω 
µήνυµα.
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKV „¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

UKVKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το ámä~å=oq=açëÉ επιτρέπει την αποθήκευση διαµορφώσεων του πλάνου θεραπείας ως 
πρότυπο. Αυτό επιτρέπει την παροχή των ίδιων διαµορφώσεων σε άλλες περιπτώσεις 
θεραπείας.

ÒšÞ˙¹Ðˇ=
š¾ˇ¹ý−ł¸²

• Χορηγείτε θεραπεία σε πολλούς ασθενείς µε τον ίδιο τύπο αλλοίωσης: εχετε 
καθιερώσει ήδη ένα πρωτόκολλο ή µια “βέλτιστη πρακτική” για τη χορήγηση 
θεραπείας αυτού του συγκεκριµένου είδους αλλοίωσης (π.χ. πέντε σύµµορφες δέσµες 
από µια συγκεκριµένη κατεύθυνση ή µια συγκεκριµένη ρύθµιση σύµµορφου τόξου). 
Στη συνέχεια, µπορείτε να επιταχύνετε τον ορισµό του πλάνου θεραπείας καθιστώντας 
αυτή τη ρύθµιση σχεδιασµού διαθέσιµη ως πρότυπο. 

• Αν διενεργείτε θεραπείες IMRT, ίσως να έχετε ορίσει περιορισµούς για συγκεκριµένα 
αντικείµενα OAR, µε αποτέλεσµα µια συγκεκριµένη καµπύλη στο ιστόγραµµα δόσης-
όγκου. Στη συνέχεια, µπορείτε να καταστήσετε αυτές τις αποφάσεις ως πρότυπα 
περιορισµού και, συνεπώς, να είναι διαθέσιµα στο παράθυρο διαλόγου mêÉëÅêáéíáçå
(Συνταγογράφηση) ώστε να εφαρµοστούν εύκολα σε αυτά τα αντικείµενα. 



PPO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

==

UKVKO fl×−¦¸ðš¼³ž=×¹−½Ć×ğÞ=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

fl×−¦¸ðš¼³ž=
×¹−½Ć×−¼=×Ý˙Þ−¼=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

• Μόλις ολοκληρώσετε ένα πλάνο θεραπείας (συµπεριλαµβανοµένης της 
συνταγογράφησης και της ρύθµισης δέσµης ή τόξου), µπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό 
το πλάνο θεραπείας ως πρότυπο για επακόλουθες θεραπείες.

• Στη συνέχεια, το πρότυπο που προκύπτει είναι διαθέσιµο για επιλογή κατά τη 
δηµιουργία πλάνου θεραπείας (βλ. “Αρχικό παράθυρο διαλόγου ∆ηµιουργία πλάνου” 
στη σελίδα 228).

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
×¹−½Ć×ğÞ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτύπων, κάντε δεξιό κλικ στο oq=mä~å=από την 
περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 285. Ενεργοποίηση της λειτουργίας προτύπων

Από το µενού περιβάλλοντος, επιλέξτε p~îÉ=~ë=éä~å=íÉãéä~íÉ=KKK (Αποθήκευση ως 
πρότυπο πλάνου) για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου p~îÉ (Αποθήκευση).
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Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Εικόνα 286. Παράθυρο διαλόγου Save (Αποθήκευση)

• Ορίστε ένα νέο όνοµα προτύπου=στο αντίστοιχο πεδίο. 
• få=~ÇÇáíáçå=ë~îÉ=~ë=qêÉ~íãÉåí=qÉãéä~íÉEëF=ëÉé~ê~íÉäó (Επιπρόσθετα αποθήκευση 
ως πρότυπο(α) θεραπείας ξεχωριστά): αν έχει γίνει αυτή η επιλογή, η ρύθµιση δέσµης 
και τόξου που έχει οριστεί στο τρέχον πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται σε ένα 
µεµονωµένο πρότυπο για επιλογή κατά τη δηµιουργία οµάδας θεραπείας (βλ. 
“Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244). 

• få=~ÇÇáíáçå=ë~îÉ=~ë=`çåëíê~áåí=qÉãéä~íÉEëF=ëÉé~ê~íÉäó (Επιπρόσθετα αποθήκευση 
ως πρότυπο(α) περιορισµού ξεχωριστά): αν έχει γίνει αυτή η επιλογή, η ρύθµιση 
δέσµης και τόξου που έχει οριστεί στο τρέχον πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται σε ένα 
µεµονωµένο πρότυπο για επιλογή κατά τη δηµιουργία οµάδας θεραπείας (βλ. “Χρήση 
προτύπων περιορισµών” στη σελίδα 241).

• Κάντε κλικ στην επιλογή p~îÉ (Αποθήκευση) για να δηµιουργήσετε τα επιλεγµένα 
πρότυπα. 



PPQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

==

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=×−¼=
ˇ×−¦žðšĆ−Þ½ˇÐ=³š=
˚Þˇ=×¹ş½¼×−

ı¹¸³ž=×¹−½Ć×−¼=
×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Αν εφαρµόσετε ένα πρότυπο πλάνο στο πλάνο θεραπείας, το λογισµικό πραγµατοποιεί 
αναζήτηση στο πλάνο θεραπείας για να διαπιστωθεί αν περιέχει τα αντικείµενα στα οποία 
γίνεται αναφορά από το πρότυπο. 

• Το ámä~å=oq=açëÉ πραγµατοποιεί πρώτα αναζήτηση για το όνοµα αντικειµένου.
• Αν αυτό αποτύχει, το ámä~å=oq=açëÉ πραγµατοποιεί αναζήτηση για τον τύπο αντικειµένου.

Αν τα ονόµατα αντικειµένου ή οι τύποι αντικειµένου που περιέχονται στο τρέχον πλάνο 
θεραπείας δεν ταιριάζουν µε εκείνα που περιέχονται στο πρότυπο πλάνου, εµφανίζεται ένα 
µήνυµα που ρωτάει αν όντως θέλετε να εφαρµόσετε το πρότυπο. 

Ανάλογα µε τις πληροφορίες που προσπαθεί να δηµιουργήσει το πρότυπο για ένα 
αντικείµενο που λείπει, η εφαρµογή του προτύπου µπορεί να µην εκτελεστεί σωστά (π.χ. το 
πρότυπο έχει ως σκοπό να τοποθετήσει µια οµάδα θεραπείας εντός του PTV, αλλά δεν ήταν 
δυνατή η εύρεση του PTV).

Τύπος 
πληροφοριών Επεξήγηση

Οµάδα θεραπείας

• Ρύθµιση του µηχανήµατος, π.χ. κατασκευαστής και µοντέλο 
γραµµικού επιταχυντή, τύπος κατευθυντήρα και ενέργεια.

• Το αντικείµενο PTV όπου είναι τοποθετηµένες οι συντεταγµένες 
ισόκεντρου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας.

• Τα αντικείµενα PTV που έχουν αντιστοιχιστεί στην οµάδα 
θεραπείας (βλ. “Αντιστοίχιση οµάδων” στη σελίδα 243).

• Η ρύθµιση δέσµης ή τόξου όπως ορίστηκε σε ένα πρότυπο 
ρύθµισης ακτινοβόλησης (βλ. “Αποθήκευση προτύπων ρύθµισης 
ακτινοβόλησης” στη σελίδα 338).

Πληροφορίες 
συνταγογράφησης 
(π.χ. PTV ή OAR)

• Οι τύποι αντικειµένου που αντιστοιχίζετε στα αντικείµενα (PTV/
Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Οι περιορισµοί ιστογράµµατος δόσης-όγκου (βλ. “Πρότυπα 
περιορισµών” στη σελίδα 336).

• Για κάθε αντικείµενο PTV και boost, συνταγογραφείτε η απόλυτη 
δόση ανά κλάσµα και ο αριθµός των κλασµάτων.

Μόνο αυτά τα στοιχεία φορτώνονται από ένα πρότυπο αν το πλαίσιο 
ελέγχου iç~Ç=éêÉëÅêáéíáçå=çåäó (Μόνο συνταγογράφηση φορτίου) 
έχει επιλεγεί κατά τη δηµιουργία του πλάνου (βλ. “Νέο πλάνο 
(υπάρχουσα συνταγογράφηση)” στη σελίδα 229).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PPR

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

UKVKP ‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=×¹−½Ć×ğÞ=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού έχουν δηµιουργηθεί πρότυπα πλάνων (βλ. σελίδα 332), η διαχείρισή τους γίνεται στο 
αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου. 

Ó¹ş³Łˇ³ž=
³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου j~å~ÖÉ (∆ιαχείριση) για πρότυπα πλάνου 
θεραπείας:

• Μέσω του παραθύρου διαλόγου `êÉ~íÉ=mä~å (∆ηµιουργία πλάνου) (βλ. σελίδα 228) 
κάνοντας κλικ στην επιλογή j~å~ÖÉ=KKK (∆ιαχείριση).

• Μέσω της καρτέλας cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) επιλέγοντας το αντικείµενο πλάνου 
θεραπείας στη λίστα (βλ. “RTPlans” στη σελίδα 79) και κάνοντας κλικ στο κουµπί 
j~å~ÖÉ (∆ιαχείρισης) κάτω από την περιοχή mä~å=qÉãéä~íÉë (Πρότυπα πλάνου). 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

Εικόνα 287. Παράθυρο διαλόγου Manage (∆ιαχείριση)

ı¹¸³ž=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

• Στη λίστα qÉãéä~íÉ (Πρότυπο), επισηµάνετε το πρότυπο που θέλετε να καταργήσετε 
ή να επεξεργαστείτε.

• Κάντε κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ (Κατάργηση) για να διαγράψετε το επισηµασµένο 
πρότυπο από τη λίστα.

• Κάντε κλικ στην επιλογή ^ééäó (Εφαρµογή) για να αλλάξετε το όνοµα του προτύπου.
• Κάντε κλικ στην επιλογή oÉÑêÉëÜ=fåÇÉñ (Ανανέωση ευρετηρίου) για να ενηµερώσετε 
τη λίστα προτύπων αν έχουν αντιγραφεί αρχεία µε µη αυτόµατο τρόπο ή αν έχουν 
διαγραφεί από τον κατάλογο προτύπων.

• Κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο) για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου j~å~ÖÉ
(∆ιαχείριση).

Αν βρεθούν µη έγκυρα αρχεία (π.χ. εσφαλµένη έκδοση ή µορφή), αυτά τα 
αρχεία δεν προστίθενται στη λίστα και εµφανίζονται τα αντίστοιχα µηνύµατα 
σφάλµατος. 



PPS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

==

UKVKQ Ó¹ş½¼×ˇ=×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Στο παράθυρο διαλόγου mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση), µπορείτε να αποθηκεύσετε 
τις τρέχουσες ρυθµίσεις περιορισµού ως πρότυπο για µελλοντική χρήση (βλ. 
“Αποθήκευση περιορισµών ως προτύπων” στη σελίδα 240). 

• Επίσης είναι δυνατό να αποθηκεύσετε ξεχωριστά πρότυπα περιορισµών όταν 
αποθηκεύετε ένα πρότυπο πλάνου θεραπείας (βλ. “Αποθήκευση προτύπων πλάνου 
θεραπείας” στη σελίδα 332). 

• Αυτά τα πρότυπα περιορισµών µπορούν να επιλεγούν κατά τον ορισµό της 
συνταγογράφησης (βλ. “Χρήση προτύπων περιορισµών” στη σελίδα 241).

Ó¹ş½¼×ˇ=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ=łÐˇ=
ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ=mqs=
ðˇÐ=_ççëí

• Τα πρότυπα αυτού του τύπου υποδεικνύουν τη σχετική δόση και το σχετικό όγκο των 
τριών σηµείων περιορισµού του ιστογράµµατος δόσης-όγκου. 

• Επίσης υποδεικνύουν αν κάθε σηµείο έχει οριστεί ως αµετάβλητος περιορισµός. 

Εικόνα 288. Πρότυπο περιορισµών ιστογράµµατος δόσης-όγκου για ένα συγκεκριµένο PTV

• Ανεξάρτητα από την απόλυτη δόση που έχει συνταγογραφηθεί για το αντικείµενο και 
ανεξάρτητα από τον όγκο του νέου PTV, τα σηµεία περιορισµού ορίζονται σύµφωνα µε 
τις αναλογίες που ήταν αποθηκευµένες στο πρότυπο όταν εφαρµόζεται το πρότυπο.

• Για ένα PTV αποθηκεύεται η σχετική δόση και για ένα OAR αποθηκεύεται η απόλυτη 
δόση. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PPT

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

Ó¹ş½¼×ˇ=
×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ=łÐˇ=
˙ÝÝˇ=ˇÞ½Ððš˝ýšÞˇ

Εικόνα 289. Πρότυπο περιορισµών ιστογράµµατος δόσης-όγκου για τη σπονδυλική στήλη

Αυτό το πρότυπο περιλαµβάνει την τιµή προφύλαξης και µια λίστα σηµείων περιορισµού 
ως εξής:

• Για κάθε σηµείο αποθηκεύονται η αναλογία όγκου και η απόλυτη δόση.
• Επίσης αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά µε το αν το σηµείο είναι αµετάβλητος 
περιορισµός.

• Ανεξάρτητα από τον όγκο του σηµείου, τα σηµεία περιορισµού ορίζονται σύµφωνα µε 
τις αναλογίες που αποθηκεύονται στο πρότυπο, όταν εφαρµοστεί το πρότυπο.



PPU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

==

UKVKR fl×−¦¸ðš¼³ž=×¹−½Ć×ğÞ=¹Ć¦ýÐ³ž²=ˇð½ÐÞ−ŁşÝž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Κατά τη ρύθµιση οµάδας θεραπείας είναι δυνατή η εφαρµογή προτύπων για ρύθµιση 
δέσµης και τόξου (“Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244).

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
×¹−½Ć×ğÞ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτύπων, κάντε δεξιό κλικ στην απαιτούµενη οµάδα 
θεραπείας, στην περιοχή λειτουργιών. 

Εικόνα 290. Ενεργοποίηση της λειτουργίας προτύπων

Από το µενού περιβάλλοντος, επιλέξτε p~îÉ=~ë=íêÉ~íãÉåí=íÉãéä~íÉ=KKK (Αποθήκευση ως 
πρότυπο θεραπείας) για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου p~îÉ (Αποθήκευση).

Εικόνα 291. Παράθυρο διαλόγου Save (Αποθήκευση)

• Συµπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία páíÉ (Τοποθεσία), k~ãÉ (Ονοµα) και `çããÉåí
(Σχόλιο). 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PPV

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

=

• Κάντε κλικ στο κουµπί p~îÉ (Αποθήκευση) για να δηµιουργήσετε ένα πρότυπο που 
περιέχει τις πληροφορίες ρύθµισης δέσµης ή τόξου της επιλεγµένης οµάδας θεραπείας.

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=×−¼=
ˇ×−¦žðšĆ−Þ½ˇÐ=³š=
˚Þˇ=×¹ş½¼×−

Το πρότυπο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε στοιχείο (δέσµη ή τόξο): 

• Ονοµα της δέσµης ή του τόξου.
• Γωνία τραπεζιού.
• Στάθµιση (µόνο για δέσµης που δεν είναι IMRT).
• Περιθώριο.
• ∆ιάµετρος κατευθυντήρα (κυκλικά τόξα).
• Γωνία κατευθυντήρα.
• Γωνία βραχίονα (γωνίες έναρξης και λήξης του βραχίονα για τόξα).
• Επικάλυψη (κυκλικά και σύµµορφα τόξα).

Επίσης είναι δυνατό να αποθηκεύσετε ξεχωριστά πρότυπα για τη ρύθµιση 
δεσµών και τόξων όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο πλάνου θεραπείας (βλ. 
“Αποθήκευση προτύπων πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 332). 

Οι γωνίες αποθηκεύονται σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61217. Αν αυτό το 
πρότυπο προσαρµόζεται σε µια ρύθµιση µηχανήµατος που χρησιµοποιεί 
διαφορετική σύµβαση γωνίας από εκείνη που χρησιµοποιείται για τη 
δηµιουργία του προτύπου, οι τιµές εµφάνισης µπορεί να διαφέρουν. Ωστόσο, 
η πραγµατική θέση στην αίθουσας της πηγής ακτινοβολίας είναι η ίδια. 



PQM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„¹łˇ³˝ˇ=ýš=×¹ş½¼×ˇ

==

UKVKS ‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=½ğÞ=×¹−½Ć×ğÞ=¹Ć¦ýÐ³ž²=ˇð½ÐÞ−ŁşÝž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού έχουν δηµιουργηθεί πρότυπα πλάνων για τη ρύθµιση της ακτινοβόλησης 
(βλ. σελίδα 338), η διαχείρισή τους γίνεται στο αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου. 

Ó¹ş³Łˇ³ž=
³½−=×ˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου j~å~ÖÉ (∆ιαχείριση) µέσω της καρτέλας 
cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) κάνοντας διπλό κλικ στην οµάδα θεραπείας στη λίστα (βλ. “Οµάδες 
θεραπείας” στη σελίδα 82) και επιλέγοντας j~å~ÖÉ=íêÉ~íãÉåí=íÉãéä~íÉë=KKK (∆ιαχείριση 
προτύπων θεραπείας). 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

Εικόνα 292. Παράθυρο διαλόγου Manage (∆ιαχείριση)

ı¹¸³ž=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ŠÐˇÝşł−¼=j~å~ÖÉ=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³žF

• Στη λίστα qÉãéä~íÉ (Πρότυπο), επισηµάνετε το πρότυπο που θέλετε να καταργήσετε 
ή να επεξεργαστείτε.

• Κάντε κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ (Κατάργηση) για να διαγράψετε το επισηµασµένο 
πρότυπο από τη λίστα.

• Κάντε κλικ στην επιλογή ^ééäó (Εφαρµογή) για να αλλάξετε το όνοµα του προτύπου.
• Κάντε κλικ στην επιλογή oÉÑêÉëÜ=fåÇÉñ (Ανανέωση ευρετηρίου) για να ενηµερώσετε 
τη λίστα προτύπων αν έχουν αντιγραφεί αρχεία µε µη αυτόµατο τρόπο ή αν έχουν 
διαγραφεί από τον κατάλογο προτύπων.

• Κάντε κλικ στο κουµπί `äçëÉ (Κλείσιµο) για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου 
j~å~ÖÉ (∆ιαχείριση).

Αν βρεθούν µη έγκυρα αρχεία (π.χ. εσφαλµένη έκδοση ή µορφή), αυτά τα 
αρχεία δεν προστίθενται στη λίστα και εµφανίζονται τα αντίστοιχα µηνύµατα 
σφάλµατος. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PQN

‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq

=

V ‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq

VKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

VKNKN ·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η ακτινοθεραπεία διαµορφωµένης έντασης (IMRT) συνδυάζει διάφορους επιστηµονικούς 
τοµείς σε µία σύνθεση θεραπεία. Στόχος είναι η παροχή πεδίων διαµορφωµένης (ή 
ετερογενούς) έντασης στον όγκο-στόχο. Αυτές οι εντάσεις τροποποιούνται για τη 
δηµιουργία µιας συγκεντρωτικής κατανοµής δόσης που συµµορφώνεται µε συγκεκριµένους 
περιορισµούς. Οι δέσµες διαµορφωµένης έντασης αποτελούνται από πολλές δευτερεύουσες 
δέσµες που έχουν δηµιουργηθεί από έναν κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων (MLC). 

Ò₣šŠÐˇ³ýş²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²=

Ο συµβατικός σχεδιασµός θεραπείας είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται εκ των 
προτέρων, στο πλαίσιο της οποίας ο υπεύθυνος σχεδιασµού καθορίζει τις απαιτούµενες 
δέσµες και τη δόση. Στη συνέχεια, το λογισµικό σχεδιασµού θεραπείας υπολογίζει την 
κατανοµή δόσης. 

Με το IMRT, είναι δυνατό να πραγµατοποιήσετε ανάστροφο σχεδιασµό, δηλαδή να 
ορίσετε τους περιορισµούς στη δόση για το PTV και τα υπό προστασία όργανα (OAR). Το 
λογισµικό στη συνέχεια υπολογίζει ένα βελτιστοποιηµένο πλάνο για την εκπλήρωση αυτών 
των περιορισµών. Το ámä~å=oq=açëÉ=δηµιουργεί τέσσερα εναλλακτικά πλάνα µε 
διαφορετικές σταθµίσεις για υπό προστασία όργανα (κανένα, χαµηλό, µεσαίο, υψηλό).

Óˇ¹−₣¸=¦š¹ˇ×š˝ˇ² Η παροχή της δόσης µπορεί να γίνει δυναµικά ή µε τη µέθοδο step-and-shoot. 

• Με τη δυναµική παροχή, τα φύλλα του κατευθυντήρα προσαρµόζονται αυτόµατα κατά 
τη θεραπεία µε τη χρήση της τεχνικής sliding window. 

• Με την τεχνική step-and-shoot, χρησιµοποιείται ένας αριθµός υποπεδίων για την 
παροχή της απαιτούµενης δόσης.

Καθώς η δόση µπορεί να προσαρµοστεί στο σχήµα του PTV, ελαχιστοποιώντας έτσι την 
ακτινοβολία του περιβάλλοντος ιστού και των υπό προστασία οργάνων, η IMRT είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για στόχους που βρίσκονται δίπλα ή γύρω από τα κρίσιµα όργανα.

ı¹¸³ž=×š¹Ð−¹Ð³ýćÞ Η IMRT λαµβάνει υπόψη µόνο αντικείµενα που έχουν κατάσταση mqs, _ççëí (Ενίσχυση) 
ή lêÖ~å=~í=oáëâ (OAR). Το αντικείµενο boost είναι µέρος του PTV, αλλά λαµβάνει 
περισσότερη δόση από τον περιβάλλοντα ιστό PTV. Ετσι, µόνο τα επικαλυπτόµενα µέρη 
των αντικειµένων PTV και boost µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας.

Η διαµόρφωση σχήµατος του MLC πραγµατοποιείται κατά τον ορισµό των ρυθµίσεων 
δέσµης. Ολα τα σχήµατα πεδίων βελτιστοποιούνται σύµφωνα µε το PTV (CIAO) 
χρησιµοποιώντας τα καθορισµένα περιθώρια.



PQO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN
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Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Με τον ανάστροφο σχεδιασµό, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι 
καθορισµένοι περιορισµοί θα διατηρηθούν. Συνεπώς, πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
µια τελική επαλήθευση, που θα συµπεριλαµβάνει όλους τους τυπικούς ελέγχους.

Λόγω της συγκεκριµένης φύσης της ακτινοθεραπείας διαµορφωµένης έντασης, 
είναι απολύτως απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί επιπλέον διασφάλιση της 
ποιότητας, που θα περιλαµβάνει επαλήθευση της βελτιστοποίησης και 
αποτελέσµατα της ακολουθίας φύλλων, συγκεκριµένα µέτρα για τους ασθενείς 
και επαληθεύσεις δόσης.

Ú¹−×−×−Ð¸³šÐ²=
ýš½˙=ˇ×ş=
ŁšÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=
½ž²=fjoq

Αφού πραγµατοποιηθεί βελτιστοποίηση IMRT για το πλάνο θεραπείας όπως περιγράφεται 
σε αυτό το κεφάλαιο, ορισµένες τροποποιήσεις όπως η προσθήκη οµάδων θεραπείας, δεν 
είναι πλέον διαθέσιµες. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, το κουµπί oÉãçîÉ=fjoq=léíáãáò~íáçå (κατάργησης της 
βελτιστοποίησης IMRT) στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος qêÉ~íãÉåí=mä~ååáåÖ
(Σχεδιασµός θεραπείας) επιτρέπει το ξεκλείδωµα το πλάνου για περαιτέρω τροποποίηση. 
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VKO Ô¼¦ý˝³šÐ²=fjoq

VKOKN Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=fjoq=J=ËĆ¹Ðš²=¹¼¦ý˝³šÐ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν ξεκινήσει το βήµα σχεδιασµού açëÉ=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης), 
εµφανίζεται µια σειρά παραθύρων διαλόγου, όπου µπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις 
κατανοµές δόσης για τις οµάδες θεραπείας IMRT που έχουν οριστεί στο πλάνο θεραπείας. 

Ολοι οι αλγόριθµοι κατά τη βελτιστοποίηση δόσης µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα σε 
υπολογιστές µε πολυεπεξεργαστές. Αυτό επιτρέπει την ευέλικτη τροποποίηση των 
παραµέτρων εισόδου, ιδιαίτερα κατά τις βελτιστοποιήσεις ανάστροφου σχεδιασµού.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=fjoq=
m~ê~ãÉíÉêë=
EÓˇ¹˙ýš½¹−Ð=fjoqF

Εικόνα 293. Παράµετροι IMRT

ÓÝ˚łýˇ=
¼×−Ý−łÐ³ý−Ć

Είναι σηµαντικό να οριστεί µια αναλυτική ρύθµιση για την επιλογή `~äÅìä~íáçå=dêáÇ
(Πλέγµα υπολογισµού), ώστε να είναι δυνατή παροχή κατανοµής δόσης που είναι αρκετά 
ακριβής για την ένδειξη. 

• Χρησιµοποιώντας τα πλαίσια mqs=açëÉ=dêáÇ=páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος δόσης PTV) 
και l^o= açëÉ= dêáÇ= páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος δόσης OAR), τα µέγεθος πλέγµατος 
µπορεί να οριστεί για PTV και OAR που συµπεριλαµβάνονται στη βελτιστοποίηση. 

• Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου cáåÉê=Ñçê=pã~ää=lÄàÉÅíë=(Πιο αναλυτική για µικρά 
αντικείµενα), το τυπικό µέγεθος πλέγµατος προσαρµόζεται σύµφωνα µε τον όγκου του 
επιλεγµένου αντικειµένου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µικρά αντικείµενα.

• Στη λίστα κάτω από το πλαίσιο ελέγχου cáåÉê=Ñçê=pã~ää=lÄàÉÅíë (Πιο αναλυτική για 
µικρά αντικείµενα) εµφανίζονται επιλεγµένα αντικείµενα µε το πραγµατικό µέγεθος 
πλέγµατος που χρησιµοποιείται για κάθε αντικείµενο που υποδεικνύεται σε κάθε 
περίπτωση. 
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• Αν αλλάξετε το τυπικό µέγεθος του πλέγµατος στο πλαίσιο l^o= açëÉ= dêáÇ= páòÉ
(Μέγεθος πλέγµατος δόσης OAR) και, στη συνέχεια, επιλέξετε ή καταργήσετε την 
επιλογή του πλαισίου ελέγχου cáåÉê= Ñçê= pã~ää= lÄàÉÅíë (Πιο αναλυτική για µικρά 
αντικείµενα), οι τιµές στη στήλη dêáÇ= páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος) της λίστας 
ενηµερώνονται αναλόγως. 

Αν θέλετε ακριβείς υπολογισµούς για ένα µικρό PTV και κατά προσέγγιση υπολογισµούς 
για OAR, είναι χρήσιµο για κρανιακές εφαρµογές να ορίσετε την επιλογή mqs=açëÉ=dêáÇ=
páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος δόσης PTV) σε 2,0 mm και την επιλογή l^o=açëÉ=dêáÇ=páòÉ
(Μέγεθος πλέγµατος δόσης OAR) σε 2,0 mm. Το προεπιλεγµένο µέγεθος πλέγµατος 
ορίζεται στο µέγεθος πλέγµατος που έχει οριστεί στις ιδιότητες πλάνου.

ÒĆÞ¦š½š²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

• Είναι δυνατή η επεξεργασία πρόσθετων ρυθµίσεων υπολογισµών σε ξεχωριστό 
παράθυρο διαλόγου (βλ. “Παράθυρο διαλόγου Παράµετροι IMRT - Σύνθετες ρυθµίσεις” 
στη σελίδα 347).

• Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθµίσεις, κάντε κλικ την επιλογή ^Çî~åÅÉÇ= pÉííáåÖë
(Σύνθετες ρυθµίσεις). 

Óš¹Ð−₣¸=
×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ

Εικόνα 294. Περιοχή πληροφοριών

Οταν ξεκινήσει το βήµα σχεδιασµού açëÉ=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης), το 
σύστηµα αρχικά προϋπολογίζει τις πληροφορίες πλέγµατος για κάθε αντικείµενο. Μέχρι να 
ολοκληρωθεί αυτός ο υπολογισµός, στην περιοχή fåÑçêã~íáçå (Πληροφορίες) εµφανίζεται 
η ένδειξη åL~ (not applicable - µη διαθέσιµο). Ο αριθµός των beamlet και επιπρόσθετες 
πληροφορίες όπως είναι η χρήση των πεδίων διαίρεσης τα συνδυασµένων φύλλων 
παρέχονται όπως είναι απαραίτητο.

Η επιλογή εξαιρετικά αναλυτικών πλεγµάτων περιορίζεται από τη διαθέσιµη µνήµη και την 
ταχύτητα του χρησιµοποιούµενου υπολογιστή. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αλγοριθµικού 
περιορισµοί, καθώς δεν µπορείτε να ορίσετε ένα µέγεθος πλέγµατος PTV που να είναι 
µεγαλύτερο από το διπλάσιο ελάχιστο πάχος φύλλου των επιλεγµένων MLC. Για µια τιµή 
µεταξύ 1x και 2x, για την παροχή συνδυάζονται δύο φύλλα. 

Ο ορισµός των µεγεθών πλέγµατος υπολογισµού σε ακραίες τιµές που απαιτούν 
µεγάλες ποσότητες µνήµης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ασταθές σύστηµα.
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‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq

=

Ò¼łðšð¹Ðý˚Þš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
ł¹ˇýýÐð−Ć=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

Η περιοχή iáå~Å=péÉÅáÑáÅ=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις για γραµµικό επιταχυντή) περιέχει µια 
µεγάλη λίστα που υποδεικνύει τα χρησιµοποιούµενα προφίλ επιταχυντή. Αν υπάρχει µόνο 
µία διάταξη, επιλέγεται από προεπιλογή. 

Εικόνα 295. Γραµµικός επιταχυντής: συγκεκριµένες ρυθµίσεις

Αν χρησιµοποιήσετε την αναπτυσσόµενη λίστα açëÉ=o~íÉ (Ρυθµός δόσης), µπορείτε να 
επιλέξετε τον προτιµώµενο ρυθµό δόσης για την ακολουθία φύλλων, για την τρέχουσα οµάδα 
θεραπείας.

Στο πλαίσιο _É~ãäÉí=páòÉ=ã~ñK (Μέγιστο µέγεθος beamlet), ορίστε τη διάσταση X των 
χρησιµοποιούµενων beamlet. Το σύστηµα εγγυάται ότι χρησιµοποιούνται µόνο beamlet 
που είναι  µικρότερες  ή ίσες µε την καθορισµένη τιµή. Ολες  οι διαστάσεις  X 
προσαρµόζονται ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο σύµµορφο σχήµα. Η διάσταση Y 
κάθε beamlet ρυθµίζεται αυτόµατα στο πάχος του φύλλου.

Εικόνα 296. ∆ιαστάσεις beamlet

Αν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ̂ äáÖå=_É~ãäÉíë (Ευθυγράµµιση beamlet), όλα τα µεγέθη beamlet 
αντιστοιχούν στις τιµές που καθορίζονται στην περιοχή _É~ãäÉí=páòÉ=ã~ñK (Μέγιστο 
µέγεθος beamlet). Ολα έχουν την ίδια διάσταση X και ευθυγραµµίζονται έτσι, ώστε το 
πλαίσιο του beamlet να βρίσκεται διασφαλισµένα στη θέση ισόκεντρου (µηδέν). Αυτή η 
λειτουργία είναι σηµαντική για MLC µε όριο υλικού για υπέρβαση και αλληλεµπλοκή των 
φύλλων. 

Τα επικαλυπτόµενα beamlet είναι απαραίτητα µόνο για πεδία διαίρεσης.
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Η BrainLAB συνιστά να προσαρµόζετε το µέγιστο µέγεθος beamlet σε µια τιµή που δεν 
είναι υπερβολικά µικρή σε σχέση µε τα µεγέθη πλέγµατος υπολογισµού. Η µείωση του 
µεγέθους σε χαµηλότερες τιµές δεν έχει απαραίτητα ως αποτέλεσµα περαιτέρω βελτίωση 
της ποιότητας του συνολικού πλάνου. Συνεπώς, ο περιορισµός εφαρµόζεται όπου το 
µέγεθος beamlet δεν είναι µικρότερο από το διπλάσιο µέγεθος πλέγµατος δόσης PTV. 

Οι πολύ χαµηλές τιµές µπορεί να επιδεινώσουν το αποτέλεσµα, λόγω του γεγονότος ότι τα 
µεµονωµένα beamlet δεν συνεισφέρουν δόση σε οποιοδήποτε σηµείο του πλέγµατος 
υπολογισµού και, συνεπώς, δεν είναι δυνατή καµία χρήσιµη βελτιστοποίηση για αυτά τα 
beamlet.

Παρακάτω, µπορείτε να δείτε τις επιλογές aóå~ãáÅ (∆υναµική) και píÉéJ~åÇJpÜççí=και 
το σχετικό πλαίσιο pÉÖãÉåíë (Τµήµατα) που χρησιµοποιούνται για ορισµό της ποσότητας 
των τµηµάτων. Η διαθεσιµότητα της IMRT, ιδιαίτερα της δυναµικής IMRT, εξαρτάται από 
την αντίστοιχη διαµόρφωση του υλικού. 

Στο κάτω µέρος της περιοχής ifk^`=péÉÅáÑáÅ=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις για γραµµικό 
επιταχυντή), µπορείτε να δείτε το πλαίσιο ελέγχου rëÉ=qçåÖìÉJ~åÇJdêççîÉ=léíáãáò~íáçå
(Χρήση βελτιστοποίησης tongue-and-groove). Καθώς έχουν προκύψει σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των ακτινοβολήσεων µε και χωρίς τη βελτιστοποίηση, η BrainLAB συνιστά να 
επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να παρέχετε κατάλληλο συγχρονισµό των φύλλων.

• Στην περιοχή ifk^`= ëéÉÅáÑáÅ= ëÉííáåÖë (Ρυθµίσεις γραµµικού επιταχυντή), επιλέξτε 
από τη λίστα ένα προφίλ επιταχυντή για το οποίο θα πρέπει να εφαρµοστούν οι 
ρυθµίσεις κάτω από τη λίστα. 

• Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου _É~ãäÉí=páòÉ=ã~ñK (Μέγιστο µέγεθος beamlet) 
για αύξηση ή µείωση του µεγέθους beamlet.

• Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ^äáÖå=_É~ãäÉíë (Ευθυγράµµιση beamlet) για χρήση της 
ακριβούς τιµής για όλα τα beamlet που ευθυγραµµίζονται στο κέντρο.

• Επιλέξτε θεραπεία aóå~ãáÅ (∆υναµική) ή píÉéJ~åÇJpÜççí. 
• Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο pÉÖãÉåíë (Τµήµατα) για αύξηση ή µείωση της ποσότητας 
τµηµάτων.

• Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου rëÉ= qçåÖìÉJ~åÇJdêççîÉ= léíáãáò~íáçå (Χρήση 
βελτιστοποίησης tongue-and-groove) για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη 
βελτιστοποίηση.

Η ανάγκη για βελτιστοποίηση tongue-and-groove θα καθοριστεί κατά τη 
διαδικασία επαλήθευσης για αποτροπή χορήγησης ανεπαρκούς δόσης στο PTV.

Μια τοπική βελτιστοποίηση συνταγογράφησης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υποεκτίµηση 
της δόσης στα PTV.
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ÒĆÞ¦š½š²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

Εικόνα 297. Σύνθετες ρυθµίσεις

Óš¹Ð−¹Ð³ýş²=
¾¼³Ð−Ý−łÐð−Ć=
Ð³½−Ć

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου rëÉ=kçêã~ä=qáëëìÉ=oÉëíêáÅíáçå (Χρήση περιορισµού 
φυσιολογικού ιστού), µπορείτε να επεξεργαστείτε δύο περιθώρια για τη δηµιουργία ενός 
εικονικού αντικειµένου γύρω από όλα τα PTV.

Εικόνα 298. Ορισµός ιστού

• Με το πλαίσιο kçêã~ä= qáëëìÉ= açëÉ= dêáÇ= páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος δόσης 
φυσιολογικού ιστού), µπορείτε να ορίσετε το µέγεθος πλέγµατος που χρησιµοποιείται 
για τους υπολογισµούς. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι δύο φορές µεγαλύτερη από το 
µέγεθος πλέγµατος PTV. Πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσιο µε την τιµή για την επιλογή 
l^o=açëÉ=dêáÇ=páòÉ (Μέγεθος πλέγµατος δόσης OAR).

• Με το πλαίσιο j~êÖáå=~êçìåÇ=mqs=ïLç=êÉëíêáÅíáçå (Περιθώριο γύρω από PTV χωρίς 
περιορισµό) (a), µπορείτε να ορίσετε µια περιοχή (σε χιλιοστά) γύρω από κάθε PTV 
που δεν είναι περιορισµένο. Αυτή η περιοχή µπορεί να λάβει υψηλότερη δόση για να 
επιτραπεί µια µείωση δόσης κοντά το όριο του PTV.

a

s
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• Με το πλαίσιο j~êÖáå=~êçìåÇ=mqs=ïáíÜ=oÉëíêáÅíáçå (Περιθώριο γύρω από PTV µε 
περιορισµό) (s), µπορείτε να ορίσετε µια περιοχή γύρω από το PTV που να 
αντιµετωπίζεται ως υπό προστασία όργανο (OAR). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου rëÉ=
lìíÉê `çåíçìê (Χρήση εξωτερικού περιγράµµατος) για να αγνοήσετε την επιλογή 
j~êÖáå=~êçìåÇ=mqs=ïáíÜ=êÉëíêáÅíáçå (Περιθώριο γύρω από PTV µε περιορισµό). Σε 
αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται όλος ο ιστός εντός του καθορισµένου 
εξωτερικού περιγράµµατος.

„þ−ý˙Ý¼Þ³ž=
ˇÐ₣ýž¹ćÞ=˙ð¹ğÞ

Στην περιοχή pÜ~êé=bÇÖÉ=pãççíÜáåÖ (Εξοµάλυνση αιχµηρών άκρων), µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το ρυθµιστικό cáäíÉê=m~ê~ãÉíÉê (Παράµετρος φίλτρου) για να ορίσετε 
την τιµή για τη διακύµανση πυκνότητας ενέργειας. Η επιλογή cáäíÉê=m~ê~ãÉíÉê
(Παράµετρος φίλτρου) είναι µια πολύ σηµαντική καταχώρηση για τη βελτιστοποίηση. Οσο 
υψηλότερη είναι η τιµή, τόσο πιο εξοµαλυσµένη είναι η διακύµανση πυκνότητας ενέργειας 
κατά µήκος των beamlet που δηµιουργούνται από ένα ζεύγος φύλλων. Οι επιλέξιµες τιµές 
κυµαίνονται µεταξύ 1 έως 5%. Ολόκληρη η περιοχή είναι χρήσιµη αν εφαρµοστεί µε 
προσοχή. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ωστόσο, µια µεγάλη τιµή µπορεί να έχει ανεπιθύµητο 
αποτέλεσµα. Για αναλυτικότερη εξήγηση αυτής της παραµέτρου, βλ. “Βελτιστοποίηση 
ανάστροφου σχεδιασµού” στη σελίδα 361.

Εικόνα 299. Εξοµάλυνση αιχµηρών άκρων

• Στην περιοχή pÜ~êé=bÇÖÉ=pãççíÜáåÖ (Εξοµάλυνση αιχµηρών άκρων), µετακινήστε 
το ρυθµιστικό προς την κατεύθυνση των ενδείξεων içï (Χαµηλή) ή eáÖÜ (Υψηλή) για 
να αλλάξετε την παράµετρο φίλτρου.
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=

Óš¹Ð−¹Ð³ýş²=
¦š¹ý−Ć=ÄÉ~ãäÉí

Στην περιοχή eçí=_É~ãäÉí=oÉëíêáÅíáçå (Περιορισµός θερµού beamlet), µπορείτε να ορίσετε 
το µέγιστο ποσοστό για τον περιορισµό θερµής δέσµης. Αν το αποτέλεσµα εµφανίσει έναν 
αριθµό θερµών δεσµών (για παράδειγµα, αν η δόση στην περιοχή εισόδου είναι ιδιαίτερα 
υψηλή), µπορείτε να περιορίσετε αυτή τη θερµή συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της 
βελτιστοποίησης. Στην έναρξη της διαδικασίας, το σύστηµα υπολογίζει την ποσότητα MU 
που είναι απαραίτητη για συγκρίσιµη θεραπεία σύµµορφου πεδίου. Η παράµετρος που θα 
οριστεί εδώ καθορίζει κατά ποιο µέγιστο ποσοστό το αποτέλεσµα MU που προέρχεται από 
τον υπολογισµό της IMRT επιτρέπεται να είναι πάνω από το αποτέλεσµα MU για την τυπική 
θεραπεία σύµµορφης δέσµης. Αν οι τιµές είναι εξαιρετικά χαµηλές, ίσως είναι δύσκολο να 
εκπληρωθούν και αυτό µπορεί να έχει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.

Εικόνα 300. Περιορισµός θερµού beamlet

• Στην περιοχή eçí= _É~ãäÉí= oÉëíêáÅíáçå (Περιορισµός θερµού beamlet), 
χρησιµοποιήστε το πλαίσιο fjoq=jr=oÉëìäí=~ÄçîÉ=`çåÑçêã~ä=_É~ã=jr=ïLç=fjoq=
(Αποτέλεσµα MU της IMRT πάνω από το MU της σύµµορφης δέσµης χωρίς IMRT).

• Οι αντίστοιχες πληροφορίες beamlet εµφανίζονται στην καρτέλα aì~ä= jáñ (∆ιπλή 
ανάµειξη) κατά τη βελτιστοποίηση του πλάνου (βλ. “Πραγµατοποίηση βελτιστοποίησης” 
στη σελίδα 352).

Για να µειώσετε το µέγιστο βάρος beamlet, χρησιµοποιήστε την παράµετρο eçí=_É~ãäÉí=
oÉëíêáÅíáçå (Περιορισµός θερµής beamlet) αντί για τον περιορισµό φυσιολογικού ιστού. Η 
µείωση θερµών beamlet πραγµατοποιείται απαραίτητα καλύτερα µε αυτόν τον περιορισµό. 
Είναι προτιµώµενο και χρειάζεται λιγότερο χρόνο υπολογισµού απ’ ό, τι η επέκταση του 
PTV µε περιορισµό περιθωρίου.
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Ô¼¦ý˝³šÐ²=fjoq
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VKOKP Óˇ¹˙¦¼¹−=ŠÐˇÝşł−¼=Ò¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž=fjoq

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου fjoq=m~ê~ãÉíÉêë=(Παράµετροι 
IMRT) και κάνετε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο), εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
fjoq=mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση IMRT). Στο παράθυρο διαλόγου fjoq=mêÉëÅêáéíáçå
(Συνταγογράφηση IMRT), µπορείτε να επαληθεύσετε τις παραµέτρους συνταγογράφησης 
και να τις τροποποιήσετε να είναι απαραίτητο. Για παράδειγµα, µπορείτε να ορίσετε 
περιορισµούς δόσης-όγκου για κάθε τµηµατοποιηµένο αντικείµενο που θα συµπεριληφθεί 
στη βελτιστοποίηση δόσης IMRT. 

Ò¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž=
mqs

Εικόνα 301. Παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription (Συνταγογράφηση IMRT): συνταγογράφηση PTV

Λεπτοµέρειες για µεµονωµένες ρυθµίσεις GUI παρέχονται στην ενότητα “Ορισµός 
συνταγογράφησης: επισκόπηση” στη σελίδα 231.
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‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq

=

Ò¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž=
l^o

Εικόνα 302. Παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription (Συνταγογράφηση IMRT): συνταγογράφηση OAR

Εκτός από τους περιορισµούς OAR, µπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε πρόσθετη τιµή 
lîÉêä~é=dì~êÇá~å (Προφύλαξη επικάλυψης) αν το PTV συµπίπτει µε το OAR.
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VKP Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=ŁšÝ½Ð³½−×−˝ž³ž²

VKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην περιοχή σχεδιασµού της οθόνης açëÉ=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση δόσης), µπορείτε 
να δείτε τις καρτέλες aì~ä=oÉÅçåëí (∆ιπλή ανακατασκευή), aì~ä=jáñ (∆ιπλή ανάµειξη), 
açëÉ=lîÉêä~ó (∆όση επικάλυψης) και mä~å=`çåíÉåí (Περιερχόµενο πλάνου). Από 
προεπιλογή, όταν ανοίγεται το παράθυρο διαλόγου κατά τη βελτιστοποίηση σχεδιασµού, 
βρίσκεστε στην καρτέλα aì~ä=jáñ=(∆ιπλή ανάµειξη). 

Η αλλαγή του πλάνου θεραπείας (π.χ. των αντικειµένων voxel) µετά τη 
βελτιστοποίηση του πλάνου για IMRT µπορεί να αλλάξει την αρχική ποιότητα του 
αποτελέσµατος IMRT. Συνεπώς, συνιστάται η ανανέωση της βελτιστοποίησης. 

Πριν την πραγµατοποίηση βελτιστοποίησης IMRT, επαληθεύστε τις ρυθµίσεις 
των σιαγόνων στην απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για να διασφαλίσετε 
ότι το PTV δεν καλύπτεται από τις σιαγόνες.
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VKPKO Ëˇ¹½˚Ýˇ=‚Ð×Ý¸=ˇÞ˙ýšÐþž

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
aì~ä=oÉÅçåëí=
E‚Ð×Ý¸=ˇÞ˙ýšÐþžF=J=
ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 303. Καρτέλα Dual Mix (επάνω: τοµές εικόνων, κέντρο: χάρτες πυκνότητας ενέργειας, 
κάτω: ιστογράµµατα όγκου δόσης)

ı˙¹½š²=
×¼ðÞş½ž½ˇ²=
šÞ˚¹łšÐˇ²

• Με το ρυθµιστικό pí~íìë=aáëéä~ó=(Εµφάνιση κατάστασης), µπορείτε να αλλάξετε την 
εµφάνιση κατάστασης για να εµφανίζονται χάρτες πυκνότητας ενέργειας για όλες τις 
δέσµες. Αυτοί οι χάρτες ενηµερώνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της 
βελτιστοποίησης, εµφανίζοντας την πραγµατική κατανοµή της πυκνότητας ενέργειας. 
Εµφανίζονται επίσης ο αριθµός επαναλήψεων και οι υπολογισµένες MU ανά πεδίο.

• Στο χάρτες πυκνότητας ενέργειας, οι πιο σκούρες περιοχές είναι εκείνες που 
λαµβάνουν τη µεγαλύτερη ένταση δέσµης. Οι περιοχές όπου η ένταση δέσµης είναι 
χαµηλότερη, είναι πιο ανοιχτόχρωµες. Ακόµα και η περιβάλλουσα περιοχή δεν είναι 
εντελώς λευκή λόγω της µετάδοσης MLC.

• Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες wççã= fåLlìí= (Μεγέθυνση/σµίκρυνση) για να 
αλλάξετε το συντελεστή µεγέθυνσης/σµίκρυνσης των ανακατασκευασµένων 
εµφανίσεων. Μαζί µε την ταυτόχρονη τοποθέτηση του σταυρού στις προβολές (κάντε 
κλικ µε το αριστερό κουµπί ποντικιού κοντά στο σταυρό και σύρετε στον προορισµό), 
µπορείτε να πετύχετε πιο ακριβή εµφάνιση των σηµαντικών περιοχών.
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Á³½−ł¹˙ýýˇ½ˇ=
Šş³ž²Jşłð−¼

Τα ιστογράµµατα δόσης-όγκου (βλ. παρακάτω) εµφανίζουν την πρόοδο του υπολογισµού 
βήµα µε βήµα. Η λειτουργία είναι παρόµοια µε εκείνη που βρίσκεται στο ιστόγραµµα 
δόσης-όγκου που ενεργοποιήθηκε µε το κουµπί léÉå=ase=aá~äçÖ (ανοίγµατος του 
παραθύρου διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου) στη γραµµή εργαλείων. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Παράθυρο διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου: 
επισκόπηση” στη σελίδα 273.

Οι αναπαραστάσεις ιστογράµµατος δόσης-όγκου ενηµερώνονται τακτικά σύµφωνα µε το 
τρέχον αποτέλεσµα. Μετά την οριστικοποίηση ενός πλάνου, εµφανίζεται η κατανοµή 
δόσης που προκύπτει.

• Επιλέξτε αντικείµενα στις εµφανίσεις ιστογράµµατος δόσης-όγκου µε τις λίστες 
pí~íìë=aáëéä~ó (Εµφάνιση κατάστασης). Οι ακριβείς τιµές του ιστογράµµατος δόσης-
όγκου εµφανίζονται στα δύο σχετικά ιστογράµµατα, στο κάτω µέρος της προβολής από 
την καρτέλα aì~ä= jáñ (∆ιπλή ανάµειξη), όταν οριστικοποιηθεί ο forward 
υπολογισµός. Απλά µετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίστοιχο γραφικό του 
ιστογράµµατος δόσης-όγκου.

Το αρχικό αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
για την τελική σύγκριση πλάνων και τη λήψη απόφασης. Αντιθέτως, θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί το αποτέλεσµα του forward υπολογισµού.

„×ÐÝ−ł¸=
ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½ˇ

Στη γραµµή εργαλείων, η περιοχή pÉäÉÅí=oÉëìäí (Επιλογή αποτελέσµατος) περιέχει µια 
αναπτυσσόµενη λίστα από την οποία µπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα 
[l^o=eáÖÜ (Υψηλό OAR), l^o=jÉÇáìã (Μεσαίο OAR), l^o=äçï (Χαµηλό OAR) και 
mqs=çåäó (Μόνο PTV)] µετά την οριστικοποίηση της βελτιστοποίησης. Τα ρυθµιστικά 
`çãé~êáëçå (Σύγκριση) και pÉäÉÅíáçå (Επιλογή) χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των 
αποτελεσµάτων βελτιστοποίησης που θα εµφανιστούν στην αριστερή και δεξιά προβολή. 

Η έννοια της IMRT για την BrainLAB διαφέρει από την τυπική, καθώς µπορείτε να 
συγκρίνετε έναν αριθµό διαφορετικών πλάνων πριν επιλέξετε το καλύτερο. Αφού επιλεγεί, 
το αποτέλεσµα εµφανίζεται στους δύο χάρτες πυκνότητας ενέργειας, στο κέντρο της 
περιοχής σχεδιασµού.

Βεβαιωθείτε ότι το PTV µε περίγραµµα χωράει εντός του ανοίγµατος του MLC. ∆ιαφορετικά, 
το λογισµικό θα προσπαθήσει να εκπληρώσει της συνταγογράφηση υπολογίζοντας µη 
εύλογες υψηλές τιµές παρακολούθησης.

Επαληθεύστε ότι το σχήµα πεδίου MLC καλύπτει το πλήρες PTV. Επίσης, επαληθεύστε ότι 
ο επιλεγµένος MLC είναι κατάλληλος για το PTV, δηλαδή το µέγεθος του σχήµατος πεδίου 
MLC είναι αρκετό για να συµπεριλάβει το PTV και το µέγεθος των φύλλων χωράει στο 
σχήµα του PTV. Επαληθεύστε την περιστροφή του κατευθυντήρα και - αν χρησιµοποιούνται 
πεδία διαίρεσης - ότι το πλήρες PTV καλύπτεται από τα γειτονικά πεδία διαίρεσης.

Οι ρυθµίσεις ισοδόσης µπορούν να εµφανιστούν για επαλήθευση κάνοντας κλικ στο κουµπί 
pÜçï=açëÉ=(Εµφάνιση δόσης). Η εµφάνιση ισοδόσης για IMRT είναι ίδια µε εκείνη για τις 
τυπικές προβολές θεραπείας (βλ. “Χρήση του παραθύρου διαλόγου Εµφάνιση δόσης” στη 
σελίδα 270).
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Ú¹˚₣ğÞ=
¼×−Ý−łÐ³ýş²

Στην περιοχή `ìêêÉåí=`~äÅìä~íáçå (Τρέχων υπολογισµός), µπορείτε να δείτε τα κουµπιά 
^ÅÅÉéí (Αποδοχή), pâáé (Παράβλεψη) και cáåáëÜ (Τέλος). Με το κουµπί ̂ ÅÅÉéí (Αποδοχή) 
µπορείτε να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τη βελτιστοποίηση κατά τον υπολογισµό 
και, στη συνέχεια, να µεταβείτε στην επόµενη βελτιστοποίηση. Με το κουµπί pâáé
(Παράβλεψη) µπορείτε να απορρίψετε τη βελτιστοποίηση κατά τον υπολογισµό και, στη 
συνέχεια, να µεταβείτε στην επόµενη βελτιστοποίηση. Αν το αποτέλεσµα είναι 
ικανοποιητικό, µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί cáåáëÜ (Τέλος) για να ολοκληρώσετε τη 
βελτιστοποίησης και κατά τον υπολογισµό, χωρίς να συνεχίσετε στην επόµενη 
βελτιστοποίηση. Αφού ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση, εµφανίζεται το κουµπί oÉãçîÉ
(Κουµπί) που σας επιτρέπει να διαγράψετε τα αποτελέσµατα που δεν απαιτούνται. 

Τα πλάνα IMRT µε ατελή βελτιστοποίηση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για θεραπεία.

Οι λειτουργίες ^ÅÅÉéí (Αποδοχή) και pâáé (Παράβλεψη) δεν ισχύουν για βελτιστοποίηση 
PTV only (Μόνο PTV), καθώς για τις άλλες βελτιστοποιήσεις απαιτείται ένα ολοκληρωµένο 
αποτέλεσµα ως είσοδος.

Ò¼Þ½ˇł−ł¹˙¾ž³ž Στην περιοχή mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση), µπορείτε να δείτε τα κουµπιά `Ü~åÖÉ=
`çåëíê~áåíë (Αλλαγή περιορισµών) και oÉëí~êí (Επανεκκίνηση). 
• Με το κουµπί `Ü~åÖÉ= `çåëíê~áåíë (Αλλαγή περιορισµών), µπορείτε να ανοίξετε το 
παράθυρο διαλόγου fjoq= mêÉëÅêáéíáçå (Συνταγογράφηση IMRT) (βλ. “Παράθυρο 
διαλόγου Συνταγογράφηση IMRT” στη σελίδα 350) και να αλλάξετε τη συνταγογράφηση 
που θα χρησιµοποιηθεί για βελτιστοποίηση της δόσης IMRT. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί 
lh, βελτιστοποιούνται µόνο τα σχετικά αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα που έχουν 
παραβλεφθεί ή καταργηθεί δεν τροποποιούνται. 

• Με το κουµπί oÉëí~êí (Επανεκκίνηση), µπορείτε να επανεκκινήσετε τον υπολογισµό 
βελτιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής των µεγεθών πλέγµατος κ.λπ. 

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²

Με τη χρήση του ρυθµιστικού στην περιοχή pí~íìë=aáëéä~ó (Εµφάνιση κατάστασης), 
µπορείτε να επιλέξετε µια συγκεκριµένη δέσµη για την οποία η απεικόνιση όψης µέσα από 
τη δέσµη εµφανίζεται στους δύο χάρτες πυκνότητας ενέργειας, στο κέντρο της περιοχής 
σχεδιασµού. Η λίστα παρακάτω επιτρέπει την επιλογή ενός συγκεκριµένου αντικειµένου, 
για το οποίο εµφανίζεται ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου (βλ. επίσης “Παράθυρο διαλόγου 
ιστογράµµατος δόσης-όγκου: επισκόπηση” στη σελίδα 273).

cçêï~êÇ=
¼×−Ý−łÐ³ýş²

Κατά τη σύγκριση βελτιστοποίησης, πραγµατοποιείται πρώτα βελτιστοποίηση του ανάστροφου 
σχεδιασµού και ακολουθεί ένας forward υπολογισµός για να παρέχει ρεαλιστικά αποτελέσµατα.
Αφού ολοκληρωθεί ο ανάστροφος σχεδιασµός, εκτελείται η ρουτίνα ακολουθίας φύλλου 
και δηµιουργεί εξαιρετικά ακριβείς χάρτες πυκνότητας ενέργειας στις σταθµίσεις beamlet. 
Οι χάρτες πυκνότητας ενέργειας χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της κατανοµής 
δόσης µε τη χρήση του αλγόριθµου δόσης δέσµης pencil. Αυτό προσφέρει µια καλή 
προσέγγιση του πιθανού αποτελέσµατος και, συνεπώς, θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τη 
σύγκριση πλάνων και ως βάση για τον προγραµµατισµό θεραπείας.
Η κατάσταση του forward υπολογισµού µπορεί να ανιχνευθεί εξετάζοντας τις κατανοµές 
δόσης. Η εµφάνιση δόσης µπορεί να συγκριθεί µε την κανονική εµφάνιση δόσης. Αφού 
οριστικοποιηθεί ο προ-σχεδιασµός, µπορείτε να συγκρίνετε τα διαφορετικά αποτελέσµατα 
χρησιµοποιώντας τις καρτέλες aì~ä=oÉÅçåëí (∆ιπλή ανακατασκευή), aì~ä=jáñ (∆ιπλής 
ανάµειξη) και açëÉ=lîÉêä~ó (Επικάλυψη δόσης).
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Εικόνα 304. Βελτιστοποίηση δόσης

Στην περιοχή σχεδιασµού της καρτέλας açëÉ=lîÉêä~ó (Επικάλυψη δόσης), µπορείτε να 
δείτε τα εξής:

• Τρεις προβολές που εµφανίζουν το τρέχον σύνολο τοµών.
• Ενα ιστόγραµµα δόσης-όγκου των ποσοστών όγκου και δόσης για επιλεγµένα 
αποτελέσµατα/αντικείµενα.
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Η καρτέλα aì~ä=oÉÅçåëí (∆ιπλή ανακατασκευή) εµφανίζει έξι προβολές για κάθε επιλεγµένο 
προσανατολισµό και επιλεγµένο αποτέλεσµα. Επάνω αριστερά σε κάθε εικόνα, µπορείτε να 
δείτε την cìää=pÅêÉÉå (προβολή πλήρους οθόνης) και τα κουµπιά léÉå=ase=aá~äçÖ
(ανοίγµατος του παραθύρου διαλόγου ιστογράµµατος δόσης-όγκου). Ολες οι προβολές 
εικόνων στα αριστερά της οθόνης εµφανίζουν τα αποτελέσµατα βελτιστοποίησης που έχουν 
επιλεγεί µε τη χρήση του ρυθµιστικού `çãé~êáëáçå (Σύγκριση). Οι προβολές εικόνων στα 
δεξιά εµφανίζουν τα αποτελέσµατα βελτιστοποίησης που έχουν επιλεγεί µε τη χρήση του 
ρυθµιστικού pÉäÉÅíáçå (Επιλογή).

Εικόνα 305. ∆ιπλή ανακατασκευή

• Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουµπί εµφάνισης δόσης για να προβάλετε την κατανοµή 
δόσης σε κάθε τοµή.

• Επιλέξτε ένα αποτέλεσµα από τα ρυθµιστικά `çãé~êáëáçå (Σύγκριση) και pÉäÉÅíáçå
(Επιλογή) για την προβολή αλλαγών στην κατανοµή δόσης µεταξύ διαφορετικών 
αποτελεσµάτων.

• Μετά την επιλογή ενός πλάνου από την αναπτυσσόµενη λίστα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για περεταίρω βήµατα. 

• Αφού είστε εντελώς ικανοποιηµένοι µε τη βελτιστοποίηση της δόσης, µεταβείτε στην 
εργασία qêÉ~íãÉåí= mä~ååáåÖ (Σχεδιασµός θεραπείας) για να πραγµατοποιήσετε 
προσαρµογές των MU αν είναι απαραίτητο (βλ. “Σχεδιασµός θεραπείας” στη σελίδα 211).
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Καθώς όλες οι πληροφορίες σχεδιασµού αποθηκεύονται στο πλάνο θεραπείας, 
όλα τα προσωρινά αποθηκευµένα αρχεία IMRT µπορούν να διαγραφούν µε µη 
αυτόµατο τρόπο από το φάκελο temp στην Εξερεύνηση των Windows αφού 
ολοκληρωθεί το πλάνο θεραπείας. Ισως χρειαστεί να διαγράψετε αυτά τα 
προσωρινά αποθηκευµένα αρχεία, καθώς ο µόνος σκοπός τους είναι η 
επιτάχυνση της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Τα αχρησιµοποίητα προσωρινά 
αποθηκευµένα αρχεία καταργούνται αυτόµατα από το λογισµικό δύο εβδοµάδες 
µετά από προεπιλογή.

Ανάλογα µε το βαθµό ολοκλήρωσης των συστήµατος σχεδιασµού που 
χρησιµοποιείτε, το σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης και το γραµµικό 
επιταχυντή, είναι δυνατή η εξαγωγή ενός πεδίου φωτός παραµετροποίησης ως το 
πρώτο τµήµα κάθε ακολουθίας φύλλων για IMRT. Αυτό επιτρέπει την 
επαλήθευση του συσχετισµού της ακολουθίας φύλλων MLC µε τις γωνίες δέσµης 
και τις ρυθµίσεις MU. Αυτό το πεδίο φωτός παραµετροποίησης µπορεί να 
συµβάλλει σε υψηλότερη ποσότητα δόσης από το αναµενόµενο, λόγω 
περιορισµών στο σύστηµα ελέγχου χορήγησης. 
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Σε αντίθεση µε τη θεραπεία σύµµορφης δέσµης, η ακτινοθεραπεία διαµορφωµένης έντασης 
(IMRT) χρησιµοποιεί δέσµες µε µη οµοιόµορφες κατανοµές έντασης. Οι κατανοµές έντασης 
υπολογίζονται από έναν αλγόριθµο ανάστροφου σχεδιασµού και βελτιστοποιούνται κατά 
τρόπο που εκπληρώνονται οι περιορισµοί του όγκου-στόχου και των υπό προστασία 
οργάνων (OAR) όσο το δυνατόν µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Η διαµόρφωση των δεσµών 
µπορεί να επιτευχθεί µε αντισταθµιστές ή κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων.

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=
ˇÝłş¹Ð¦ý−¼

Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για τη λύση IMRT του ámä~å=oq=açëÉ µπορούν να 
διαιρεθούν σε περισσότερες από µία υποοµάδες:
• Προϋπολογισµοί (υπολογισµοί αντικειµένου και beamlet, βλ. σελίδα 360).
• Βελτιστοποίηση ανάστροφου σχεδιασµού (µε πολλαπλά αποτελέσµατα, βλ. σελίδα 361).
• Ακολουθία φύλλων (χρησιµοποιείται κατά τη βελτιστοποίηση και µετά, βλ. σελίδα 363).
• Forward υπολογισµός (βλ. σελίδα 365)
Ο αλγόριθµος δέσµης pencil χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της τελικής δόσης των 
δεσµών διαµορφωµένης έντασης που παρέχεται από τον κατευθυντήρα πολλαπλών 
φύλλων. Για κάθε δέσµη, δηµιουργείται το δισδιάστατο προφίλ έντασης ή ο χάρτης 
πυκνότητας ενέργειας από τα µικρά τµήµατα, λαµβάνοντας υπόψη τη διαρροή των φύλλων 
και τη δυναµική τους αν είναι απαραίτητο. 

Εικόνα 306. Χάρτης πυκνότητας ενέργειας (παράδειγµα περιγράµµατος PTV και θέσεων φύλλων)

Κάθε χάρτης πυκνότητας ενέργειας φ0 περιελίσσεται µε τους πυρήνες της δέσµης beam και 
υπολογίζονται τα IDD. Ο υπολογισµός της συνολικής δόσης που παρέχεται από όλες τις 
δέσµες είναι ανάλογος µε τη θεραπεία σύµµορφης δέσµης, όπου χρησιµοποιούνται µη 
χάρτες ανοµοιογενούς πυκνότητας ενέργειας. 
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Ò₣˚³šÐ²=îçñÉä

Εικόνα 307. Σχέση PTV, Boost, OAR και φυσιολογικού ιστού

Η σχέση voxel για όλα τα voxel εντός του εξωτερικού περιγράµµατος:
• Ολα τα voxel σε αντικείµενα boost είναι boost voxel.
• Ολα τα voxel σε PTV χωρίς αντικείµενα boost είναι PTV voxel.
• Ολα τα voxel σε OAR είναι OAR voxel.
• Ολα τα voxel σε µια επικαλυπτόµενη περιοχή των PTV και OAR αντιµετωπίζεται 
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις προστασίας επικάλυψης για OAR (βλ. σελίδα 351).

• Ολα τα voxel σε περιοχές φυσιολογικού ιστού είναι voxel φυσιολογικού ιστού.
Ανατρέξτε στο Wu 2000, ενότητα G + H για περισσότερες πληροφορίες.

Ó¹−Ş×−Ý−łÐ³ýş²=
ÄÉ~ãäÉí

Η διαδικασία για τον υπολογισµό beamlet είναι η εξής:
• Υπολογίστε το κατάλληλο σχήµα για κάθε πεδίο γύρω από το αντίστοιχο PTV µε τη 
χρήση του καθορισµένου περιθωρίου. ∆εν χρησιµοποιούνται πληροφορίες OAR.

• Χρησιµοποιήστε το µέγεθος πλέγµατος beamlet για να διαχωρίσετε το σχήµα σε 
µικρότερα beamlet. Το σχήµα µπορεί να επεκταθεί λόγω στρογγυλοποίησης (προς τα 
επάνω).

• Για το κέντρο όλων των voxel αντικειµένου και για όλα τα ανάστροφα CIAO, 
υπολογίζεται µια αρχική επίπτωση δόσης για χρήση κατά τη διόρθωση µετάδοσης.

• Για το κέντρο όλων των αντικειµένων voxel και για όλα τα beamlet, υπολογίζεται µια 
αρχική επίπτωση δόσης.

Ο υπολογισµός δόσης για τα µεµονωµένα beamlet χρησιµοποιεί τη µέτρηση δέσµης pencil 
του ισοδύναµου τετράγωνου πεδίου του CIAO. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για 
ανταπόκριση µεταξύ ανάστροφου και forward υπολογισµού.

PTV

Φυσιολογικός
ιστός

OAR

Boost
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Η µηχανή ανάστροφου σχεδιασµού χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό Maximum Likelihood 
Estimator (MLE) µε δυναµικά µεταβαλλόµενη εφαρµογή ποινών, που έχει ως αποτέλεσµα 
τον αλγόριθµο Dynamically Penalized Likelihood (DPL algorithm; Llacer 1997). Στη 
συνάρτηση-στόχο εφαρµόζεται επίσης ένας περιορισµός εξοµάλυνσης κατά Bayes.

flÝłş¹Ð¦ý−² Η συνάρτηση-στόχος (σε µορφή λογαριθµικής πιθανότητας) για τον αλγόριθµο DPL 
δίνεται ως εξής:

Στόχος της ρουτίνας βελτιστοποίησης είναι η εύρεση του ανύσµατος των ροών ενέργειας 
των beamlet  για µεγιστοποίηση της συνάρτησης-στόχο. Αυτές οι ροές 
ενέργειας  επί την επίδραση του beamlet j στο voxel i µε άθροιση όλων των 
beamlet παρέχει την προβολή των ροών ενέργειας στον τοµέα δόσης . Οι 
περιορισµοί βελτιστοποίησης ορίζουν τις επιθυµητές τιµές δόσης  και  για κάθε 
voxel στο PTV (D) και τον ευαίσθητο ιστό (S; OAR) αντίστοιχα.
Η µεγιστοποίηση πραγµατοποιείται επαναληπτικά, όπως περιγράφεται στον Llacer 1997. 
Για αυτή τη διαδικασία, η παράµετρος επιβολής ποινής , που ορίστηκε στην περιοχή 
OAR, ενηµερώνεται  κατά  την  επανάληψη .  Η  διαφορά  µεταξύ  των τεσσάρων  
αποτελεσµάτων βελτιστοποίησης που προσφέρει το ámä~å=oq=açëÉ εξαρτάται από την 
παράµετρο επιβολής ποινής. Οσο υψηλότερη είναι η προτεραιότητα των OAR, τόσο 
µεγαλύτερη πρέπει να είναι αυτή η παράµετρος.
Ο τελευταίος όρος σε αυτή την εξίσωση είναι ένας τύπος συνάρτησης ποινής κατά Bayes 
για φιλτράρισµα (Llacer 1998). Η παρέκκλιση της πυκνότητας ενέργειας για το beamlet j
από τη πυκνότητα ενέργειας των παρακείµενων beamlet  παρέχει τον όρο για την ποινή. 
Η επίπτωση των παρακείµενων beamlet σταθµίζεται µε την παράµετρο . Η ολική 
εξοµάλυνση του αποτελέσµατος βελτιστοποίησης µπορεί να αναπροσαρµοστεί από την 
παράµετρο φίλτρου για εξοµάλυνση αιχµηρών άκρων (βλ. τον οδηγό ανάστροφου 
σχεδιασµού) που αντιπροσωπεύεται µε το  στον παραπάνω τύπο.
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Ò¼ý×˚¹ˇ³ýˇ Οπως φαίνεται από αυτόν τον τύπο, η ευελιξία στα αποτελέσµατα βασίζεται κυρίως στη 
χρήση µιας πολύ συγκεκριµένης ρύθµισης περιορισµού δόσης. Στην πραγµατικότητα, 
οι περιορισµοί για κάθε voxel µπορούν να τροποποιηθούν πριν από κάθε βήµα 
βελτιστοποίησης. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε τύπου συνάρτησης 
ορισµού περιορισµού. Στο ámä~å=oq=açëÉ, η ρύθµιση περιορισµού περιορίζεται στον ορισµό 
ενός αριθµού δειγµάτων συνδυασµών δόσης-όγκου σε ένα ιστόγραµµα δόσης-όγκου.
Ενα πολύ σηµαντικό όφελος αυτής της µεθόδου βελτιστοποίησης είναι η χρήση του 
φίλτρου κατά Bayes που περιγράφηκε για τη βελτιστοποίηση (Llacer 1998). Η εξοµάλυνση 
πραγµατοποιείται µόνο στην κατεύθυνση µετακίνησης του φύλλου µε τη χρήση της σχέσης 
παρακείµενων beamlet.
Για µείωση του ενδεχόµενου θερµών beamlet (πολύ υψηλής έντασης) κατά τη διάρκεια της 
βελτιστοποίησης, η διαδικασία χρησιµοποιεί έναν περιορισµό θερµού beamlet (άνω όριο) 
που περιορίζει τον αλγόριθµο στην αντιστοίχιση των τιµών πυκνότητας ενέργειας. Αυτός ο 
περιορισµός θερµού beamlet γίνεται σε σχέση µε το αντίστοιχο σύµµορφο πεδίο, συνεπώς 
συνυπολογίζει το βάθος στον ιστό για κάθε δέσµη.
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Η ακολουθία φύλλων µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη:
• Μετακίνηση φύλλων για την παροχή πυκνότητας ενέργειας.
• Βελτιστοποίηση tongue-and-groove.
• Υπολογισµός µετάδοσης.
Αποφύγετε την αλληλοεµπολοκή των φύλλων αν είναι απαραίτητο.

Ë˝Þž³ž=¾ĆÝÝğÞ Η βελτιστοποίηση tongue-and-groove συγχρονίζει την έναρξη της κίνησης για κάθε ένα 
από τα ζεύγη φύλλων. Πριν και µετά τη χορήγηση, το ζεύγος φύλλων κινείται αµέσως πίσω 
από τις κύριες σιαγόνες. 
• Η τυπική διαδικασία χωρίς βελτιστοποίηση TAG ξεκινά µε όλα τα ζεύγη φύλλων 
ταυτόχρονα.

• Σε αντίθεση, η βελτιστοποίηση TAG υπολογίζει το τέλειο σηµείο έναρξης, µε τρόπο 
που το µέγιστο µέγεθος συνεχούς πεδίου ανά τµήµα να είναι ανοικτό.

‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=
q^d

Εικόνα 308. Βελτιστοποίηση tongue-and-groove 

βασικός χάρτης 

χορήγηση χωρίς
tongue-and-groove

χορήγηση µε
tongue-and-groove

κίνηση 

1 2 3 4

ζεύγη φύλλων
1 2

ζεύγη φύλλων
1 2

Τµήµατα
(χρονισµός για τα φύλλα MLC)

κατεύθυνση
φύλλου 

πυκνότητας ενέργειας
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Το αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης TAG χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ολικής 
χορήγησης για κάθε πεδίο. Αυτή η χορήγηση βρίσκεται σε ειδική σχέση µε την αρχική 
χορήγηση που αναπαρίσταται από τη µέγιστη ένταση κάθε πεδίου. Η σχέση είναι 
ενσωµατωµένη στην ανάστροφη διαδικασία σχεδιασµού για τον υπολογισµό της σωστής 
δόσης µετάδοσης και χρησιµοποιείται για την παροχή πιο ακριβούς προ-σχεδιασµού.
Η χορήγηση ολοκληρώνεται µετά από 3 τµήµατα χωρίς βελτιστοποίηση TAG ή µετά από 
4 τµήµατα µε βελτιστοποίηση TAG (µε αποτέλεσµα συντελεστή TAG = 4/3 = 1,33).

Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝ Ανάλογα µε τις δυνατότητες του συστήµατος χορήγησης ακτινοθεραπείας που 
χρησιµοποιείτε, οι ακολουθίες φύλλων µπορεί να µην αναπαράγουν επακριβώς τη 
βελτιστοποιηµένη κατανοµή πυκνότητας ενέργειας. Αν ο MLC έχει περιορισµούς στο 
υλικό, όπως ανεπαρκή αλληλεµπλοκή των φύλλων, περιορισµένη υπέρβαση ή κενά σε 
στατικά φύλλα (π.χ. Siemens 3-D MLCs και Elekta MLCi), το σχήµα των µεµονωµένων 
τµηµάτων µπορεί να µην είναι το επιθυµητό. Αυτοί είναι περιορισµοί του υλικού και 
συνεπώς δεν είναι δυνατή η επίλυσή τους, αν και η εφαρµογή της σειράς των φύλλων 
περιλαµβάνει ειδικές βελτιστοποιήσεις για MLC χωρίς αλληλοεµπλοκή των φύλλων και 
κενά στατικών φύλλων (βελτιστοποίηση flag pole).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PSR

‡šÝ½Ð³½−×−˝ž³ž=fjoq

=

VKQKR Ó¹−J¼×−Ý−łÐ³ýş²

‡ˇ³Ðð¸=š×Ððş×ž³ž Ο προ-υπολογισµός βασίζεται στην ακολουθία των φύλλων αν και ο αλγόριθµος δέσµης 
pencil χρησιµοποιεί ένα χάρη πυκνότητας ενέργειας για αυτό το σκοπό. Ο τελικός χάρης 
πυκνότητας ενέργειας δηµιουργείται µε τη χρήση µιας µεθόδου που προσοµοιώνει 
καλύτερα την πραγµατική κίνηση των φύλλων, ακόµα και για δυναµικές ακολουθίες 
φύλλων. 
Η µέθοδος step-and-shoot συγκεντρώνει τα διαφορετικά τµήµατα το ένα πάνω στο άλλο. Η 
δυναµική µέθοδος στην πραγµατικότητα προσοµοιώνει τη γραµµική κίνηση των φύλλων 
και ορίζει το σωστό άνοιγµα µε ακρίβεια.
Αυτές  οι διαδικασίες  εκτελούνται  όλες  σε ένα  πολύ  λεπτό  πλέγµα  και  τέλος  
µετασχηµατίζονται σε ένα πλέγµα δέσµης pencil (µέγεθος πυρήνα).

Για τον τελικό υπολογισµό της επαλήθευσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος 
Monte Carlo.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τους αλγόριθµους δόσης pencil και Monte Carlo 
παρέχονται στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics.



PSS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=ˇÝłş¹Ð¦ý−¼=fjoq

==



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PST

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NM ‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

NMKN „×Ð³ðş×ž³ž=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼

NMKNKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το πλάνο θεραπείας πρέπει να επαληθευτεί και να βελτιωθεί µόνο ολοκληρωθεί ο 
σχεδιασµός θεραπείας. Αυτό διασφαλίζει ότι µόνο τα ολοκληρωµένα και διεξοδικά 
ανασκοπηµένα πλάνα χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ασθενή. Αν φορτώσετε ένα 
εγκεκριµένο πλάνο, εµφανίζεται ένα αντίστοιχο µήνυµα. 

Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη ποιότητα του πλάνου θεραπείας, η ποιότητα 
των παραµέτρων εισόδου είναι ζωτικής σηµασίας. Ολες οι παράµετροι εισόδου, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των µετρήσεων δόσης, των εικόνων ασθενή, 
του ορισµού όγκων θεραπείας, των υπό προφύλαξη οργάνων και της 
παραµετροποίησης του πλάνου θεραπείας κ.λπ., πρέπει να ανασκοπηθούν µε 
προσοχή πριν από τη θεραπεία. Η ποιότητα του πλάνου θεραπείας εξαρτάται 
από την ποιότητα των παραµέτρων εισόδου που εφαρµόζονται.

„ð₣ć¹ž³ž=
ŠÐðˇÐğý˙½ğÞ=
˚łð¹Ð³ž²

Το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί την εφαρµογή Microsoft Authorization Manager για τον 
ορισµό δικαιωµάτων έγκρισης των πλάνων θεραπείας από διάφορους ρόλους χρηστών. Τα 
δικαιώµατα για διαφορετικούς χρήστες µπορούν να διαµορφωθούν σύµφωνα µε τους 
διαφορετικούς ρόλους κατά την εγκατάσταση του συστήµατος.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τη δοµή ρόλων ή να εισαγάγετε νέους ρόλους χρηστών, 
επικοινωνήστε µε τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε 
το Authorization Manager παρέχονται στην αντίστοιχη τεχνική τεκµηρίωση της Microsoft.

‡¸ýˇ½ˇ=˚łð¹Ð³ž² Μπορούν να πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω ξεχωριστά βήµατα έγκρισης µε το κουµπί 
dç=íçKKK (Μετάβαση σε) στην περιοχή k~îáÖ~íçê (Πλοήγηση): 

• mÜóëáÅá~å∞ë= oÉîáÉï (Αναθεώρηση από ιατρό) (βλ. “Αναθεώρηση από ιατρό” στη 
σελίδα 369).

• mÜóëáÅáëí∞ë= sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό) (βλ. “Επαλήθευση από φυσικό” 
στη σελίδα 373).



PSU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼

==

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Πρέπει να εγκρίνετε πάντα το τελικό πλάνο πριν από την εξαγωγή, για να 
διασφαλιστεί ότι δεν έχει τροποποιηθεί κατά λάθος. Πρέπει να εξάγετε πάντα το 
πλάνο στο επιλεγµένο σύστηµα (τρίτου κατασκευαστή ή bñ~Åqê~Å) απευθείας 
µετά την έγκριση.

Αν θέλετε να εγκρίνετε ένα δεύτερο πλάνο για έναν ασθενή, η έγκριση για 
υπάρχοντα πλάνα θα πρέπει να ανακληθεί (βλ. “Ανάκληση της έγκρισης πλάνου” 
στη σελίδα 379) ή τα υπάρχοντα πλάνα που έχουν αποθηκευθεί µε διαφορετικό 
όνοµα, όπως είναι τα εγκεκριµένα πλάνα µε προστασία από εγγραφή. Πρέπει να 
προσέχετε ιδιαίτερα αν έχει γίνει ήδη εξαγωγή του προηγούµενου πλάνου, π.χ. σε 
σύστηµα R&V ή σε ελεγκτή MLC. Είναι επίσης πιθανό να διαγράψετε πλάνα 
που έχουν εξαχθεί προηγουµένως αν δεν είναι πλέον απαραίτητα, ώστε η 
θεραπεία ασθενή να µην χρησιµοποιήσει κάποιο παλιό πλάνο. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PSV

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKO flÞˇ¦šć¹ž³ž=ˇ×ş=Ðˇ½¹ş

NMKOKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðĆ¹Ðˇ²=−¦şÞž²

ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 309. Αναθεώρηση από ιατρό

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ğÞ=
×¹−Ł−ÝćÞ=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Στο βήµα mÜóëáÅá~å∞ë=oÉîáÉï (Αναθεώρηση από ιατρό), η κύρια οθόνη περιέχει µια σειρά 
σελίδων καρτελών όπου είναι δυνατή η αναθεώρηση των περιεχοµένων του πλάνου θεραπείας. 

Επιπρόσθετα στις σελίδες καρτελών lîÉêîáÉï (Επισκόπηση), päáÅÉë (Τοµές), uJê~ó=fã~ÖÉë
(Εικόνες ακτίνων X) και mä~å=̀ çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. “Επισκόπηση λειτουργιών” 
στη σελίδα 54), παρέχεται µια επιπρόσθετη σελίδα καρτέλας aseLoÉÅçåëíêìÅíáçåë
(Ιστόγραµµα δόσης-όγκου/Ανακατασκευές), όπου είναι δυνατή η αναθεώρηση της αναλογίας 
δόσης-όγκου και των σχεδιασµένων αντικειµένων στην οθόνη. 



PTM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ˇ×ş=Ðˇ½¹ş

==

Ëˇ¹½˚Ýˇ=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Στην καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) στην περιοχή λειτουργιών, παρατίθενται όλα τα 
σχεδιασµένα τµηµατοποιηµένα αντικείµενα (βλ. “∆ηµιουργία αντικειµένου” στη 
σελίδα 175). 

• Τα αντικείµενα PTV εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα.
• Τα αντικείµενα OAR για τα οποία έχουν οριστεί περιορισµού, εµφανίζονται µε µπλε 
χρώµα.

• Αλλα αντικείµενα εµφανίζονται µε µαύρο χρώµα.

Απλά επιλέξτε το πλάνο που θέλετε να επαληθεύσετε στη λίστα. Οι προβολές σχεδιασµού 
και το διάγραµµα ιστογράµµατος δόσης-όγκου επάνω αριστερά στην οθόνη ενηµερώνονται 
ανάλογα.

Μετά την αναθεώρηση, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί χρησιµοποιώντας το κουµπί 
mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου) που παρέχεται στην περιοχή λειτουργιών (βλ. “Εγκριση 
από ιατρό” στη σελίδα 371).

Ëˇ¹½˚Ýˇ=mçf=
EÒžýš˝ˇ=
šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²F

Στην καρτέλα mçf (Σηµεία ενδιαφέροντος) στην περιοχή λειτουργιών, παρατίθενται σηµεία 
ενδιαφέροντος για το πλάνο θεραπείας (βλ. “Επιλογή Σηµεία ενδιαφέροντος” στη 
σελίδα 77 και “Ορισµός σηµείων ενδιαφέροντος” στη σελίδα 290).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PTN

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKOKO „łð¹Ð³ž=ˇ×ş=Ðˇ½¹ş

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
˚łð¹Ð³ž²

Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου). 

flÞˇ¦šć¹ž³ž=½ž²=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²=
×Ý˙Þ−¼

• Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει ασυνέπειες, το παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë
(Κατάσταση πλάνου) (βλ. “Παράθυρο διαλόγου Plan Status (Κατάσταση πλάνου)” στη 
σελίδα 324) δεν εµφανίζεται. Τα σφάλµατα και οι προειδοποιήσεις ειδικότερα θα 
πρέπει να αναθεωρούνται και το πλάνο θεραπείας να διορθωθεί όταν είναι απαραίτητο 
πριν συνεχίσετε. 

• Αν η τροποποίηση του πλάνου θεραπείας δεν θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητη, πατήστε 
το κουµπί lh στο παράθυρο διαλόγου mä~å=pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) για να ανοίξει 
το παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση).

• Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο) για να 
κλείσετε το παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë (Κατάσταση πλάνου). Αφού 
πραγµατοποιήσετε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στο πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ 
ξανά στην επιλογή mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου) από την περιοχή λειτουργιών για 
να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=^ééêçî~ä=
E„łð¹Ð³žF

Εικόνα 310. Παράθυρο διαλόγου Approval (Εγκριση)



PTO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ˇ×ş=Ðˇ½¹ş

==

„łð¹Ð³ž=½−¼=
×Ý˙Þ−¼

• Τώρα σας ζητείται να αποθηκεύσετε το εγκεκριµένο πλάνο θεραπείας 
(βλ. “Αποθήκευση του πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 132).

• Μόλις αποθηκευθεί και εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, εµφανίζεται ένα αντίστοιχο 
µήνυµα.

flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=
˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼

Αν είναι απαραίτητο, η ανάκληση της έγκρισης θεραπείας είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή 
χρησιµοποιώντας το κουµπί oÉîçâÉ=^ééêçî~ä (Ανάκληση έγκρισης) στο παράθυρο 
διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) (βλ. “Ανάκληση της έγκρισης πλάνου θεραπείας” στη 
σελίδα 379).

Βήµα Ενέργεια 

 1

Στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση), το πλάνο θεραπείας πρέπει να 
εγκριθεί από δύο καθορισµένους χρήστες (π.χ. θεράποντες ιατρούς).

• Σε κάθε πεδίο ^ìíÜçêáòÉÇ= Äó (Εξουσιοδότηση από), καταχωρήστε το 
όνοµα χρήστη που χρησιµοποιείται για είσοδο στο σταθµό σχεδιασµού, 
καθώς  και  ένα  δεύτερο  έγκυρο  όνοµα  χρήστη  (βλ .  “Εκχώρηση  
δικαιωµάτων έγκρισης” στη σελίδα 367). 

• Καταχωρήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη.

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την έγκριση.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PTP

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş

NMKPKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðĆ¹Ðˇ²=−¦şÞž²

ËĆ¹Ðˇ=−¦şÞž

Εικόνα 311. Επαλήθευση από φυσικό

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ğÞ=
×¹−Ł−ÝćÞ=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć

Στο βήµα mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό), η κύρια οθόνη περιέχει µια 
σειρά σελίδων καρτελών όπου είναι δυνατή η επαλήθευση των περιεχοµένων του πλάνου 
θεραπείας. 

Επιπρόσθετα στις τυπικές σελίδες καρτελών lîÉêîáÉï (Επισκόπηση), päáÅÉë (Τοµές), uJê~ó=
fã~ÖÉë (Εικόνες ακτίνων X) και mä~å=`çåíÉåí (Περιεχόµενο πλάνου) (βλ. “Επισκόπηση 
λειτουργιών” στη σελίδα 54), παρέχονται οι παρακάτω σελίδες καρτελών:

• cáÉäÇ= oÉÅçåëíêìÅíáçåë (Ανακατασκευές πεδίου) (βλ. “Καρτέλα Ανακατασκευές 
πεδίου” στη σελίδα 377).

• pÉíìé=aooë (ΨΑΑ παραµετροποίησης) (βλ. “Καρτέλα ΨΑΑ παραµετροποίησης” στη 
σελίδα 378).



PTQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş

==

Ëˇ¹½˚Ýˇ=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Στην καρτέλα cìåÅíáçåë (Λειτουργίες) στην περιοχή λειτουργιών, παρατίθενται όλες οι 
σχεδιασµένες οµάδες θεραπείας (βλ. “Επεξεργασία οµάδων θεραπείας” στη σελίδα 248) 
και τα στοιχεία θεραπείας (βλ. “Επεξεργασία στοιχείων θεραπείας” στη σελίδα 252). 

Εικόνα 312. Τελικές ιδιότητες (αριστερά: οµάδες θεραπείας, δεξιά: στοιχεία θεραπείας)

• Κάθε στοιχείο θεραπείας εµφανίζεται τώρα µε ένα σηµάδι ελέγχου, που δηλώνει ότι 
δεν είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία. 

• Απλά επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαληθεύσετε στη λίστα. Οι πληροφορίες 
ιδιοτήτων που παρέχονται στην περιοχή λειτουργιών, ενηµερώνονται ανάλογα.

• Μετά την αναθεώρηση, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί χρησιµοποιώντας το 
κουµπί mä~å= ^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου) που παρέχεται στην περιοχή λειτουργιών 
(βλ. “Εγκριση από φυσικό” στη σελίδα 375).

• Επίσης παρέχονται διάφορες λειτουργίες εξαγωγής (βλ. “Εξαγωγή” στη σελίδα 381).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PTR

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKPKO „łð¹Ð³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
˚łð¹Ð³ž²

Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου). 

flÞˇ¦šć¹ž³ž=½ž²=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²=
×Ý˙Þ−¼

• Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει ασυνέπειες, το παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë
(Κατάσταση πλάνου) (βλ. “Παράθυρο διαλόγου Plan Status (Κατάσταση πλάνου)” στη 
σελίδα 324) δεν εµφανίζεται. Τα σφάλµατα και οι προειδοποιήσεις ειδικότερα θα 
πρέπει να αναθεωρούνται και το πλάνο θεραπείας να διορθωθεί όταν είναι απαραίτητο 
πριν συνεχίσετε. 

• Αν η τροποποίηση του πλάνου θεραπείας δεν θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητη, πατήστε 
το κουµπί lh στο παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) για να 
ανοίξει το παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση).

• Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο) για να 
κλείσετε το παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë (Κατάσταση πλάνου). Αφού 
πραγµατοποιήσετε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στο πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ 
ξανά στην επιλογή mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση πλάνου) από την περιοχή λειτουργιών για 
να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=^ééêçî~ä=
E„łð¹Ð³žF

Εικόνα 313. Παράθυρο διαλόγου Approval (Εγκριση)



PTS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş

==

„łð¹Ð³ž=½−¼=
×Ý˙Þ−¼

• Τώρα σας ζητείται να αποθηκεύσετε το εγκεκριµένο πλάνο θεραπείας (βλ. “Αποθήκευση 
του πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 132).

• Μόλις αποθηκευθεί και εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, εµφανίζεται ένα αντίστοιχο 
µήνυµα.

flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=
˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼

Αν είναι απαραίτητο, η ανάκληση της έγκρισης θεραπείας είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή 
χρησιµοποιώντας το κουµπί oÉîçâÉ=^ééêçî~ä (Ανάκληση έγκρισης) στο παράθυρο 
διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) (βλ. “Ανάκληση της έγκρισης πλάνου θεραπείας” στη 
σελίδα 379).

Βήµα Ενέργεια 

 1

Στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση), το πλάνο θεραπείας πρέπει να 
εγκριθεί από δύο καθορισµένους χρήστες (π.χ. θεράποντες ιατρούς).

• Σε κάθε πεδίο ̂ ìíÜçêáòÉÇ=Äó (Εξουσιοδότηση από), καταχωρήστε το όνοµα 
χρήστη που χρησιµοποιείται για είσοδο στο σταθµό σχεδιασµού, καθώς και 
ένα δεύτερο έγκυρο όνοµα χρήστη (βλ. “Εκχώρηση δικαιωµάτων έγκρισης” 
στη σελίδα 367). 

• Καταχωρήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη.

 2 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την έγκριση.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PTT

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKPKP Ëˇ¹½˚Ýˇ=flÞˇðˇ½ˇ³ðš¼˚²=×šŠ˝−¼

Ëˇ¹½˚Ýˇ=cáÉäÇ=
oÉÅçåëíêìÅíáçåë=
EflÞˇðˇ½ˇ³ðš¼˚²=
×šŠ˝−¼F

Εικόνα 314. Ανακατασκευές πεδίου

Ó¹−Ł−Ý¸=×šŠ˝−¼ Επάνω αριστερά στην οθόνη, εµφανίζεται µια προβολή πεδίου που έχει εναποτεθεί σε τοµή 
υπολογιστικής τοµογραφίας για το στοιχείο που έχει επιλεγεί στην περιοχή λειτουργιών. 
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την προβολή, βλ. “Επιλογές προβολής για δοσολογικό 
σχεδιασµό: προβολή πεδίου” στη σελίδα 298.

fl×šÐðşÞÐ³ž=şĞž²=
ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

Επάνω δεξιά στην οθόνη, εµφανίζεται µια απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για το 
στοιχείο που έχει επιλεγεί στην περιοχή λειτουργιών. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την 
προβολή, βλ. “Προβολές σχεδιασµού: απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη” στη 
σελίδα 307.

Ó¹−Ł−Ý¸=Ł˙¦−¼² Κάτω αριστερά στην οθόνη, εµφανίζεται µια προβολή βάθους για το στοιχείο που έχει 
επιλεγεί στην περιοχή λειτουργιών. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την προβολή, βλ. “Επιλογή 
προβολής: προβολή βάθους” στη σελίδα 296.

Ó¹−Ł−Ý¸=ˆflfl Κάτω δεξιά στην οθόνη, εµφανίζεται µια προβολή που περιέχει µια ΨΑΑ. Η ΨΑΑ έχει 
προσανατολισµό προς την ίδια κατεύθυνση µε την εικόνα υπολογιστικής τοµογραφίας, 
στην επάνω αριστερά προβολή. 



PTU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇ×ş=¾¼³Ððş

==

NMKPKQ Ëˇ¹½˚Ýˇ=ˆflfl=×ˇ¹ˇýš½¹−×−˝ž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτή την καρτέλα, εµφανίζονται ΨΑΑ παραµετροποίησης σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις ΨΑΑ 
που έχουν επιλεγεί κατά το σχεδιασµό θεραπείας (βλ. “Ιδιότητες RTPlan” στη σελίδα 80 και 
“Οµάδα θεραπείας: καρτέλα DRRs (Ψηφιακά ανακατασκευασµένες ακτινογραφίες)” στη 
σελίδα 86). 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=pÉíìé=
aooë=Eˆflfl=
×ˇ¹ˇýš½¹−×−˝ž³ž²F

Εικόνα 315. Καρτέλα Setup DRRs (ΨΑΑ παραµετροποίησης)

ıšÐ¹Ð³ýş²=½ğÞ=ˆflfl • Τα αντικείµενα PTV εµφανίζονται ως περιγράµµατα σε κάθε ΨΑΑ.
• Η αντίθεση µεταξύ οστού και ιστού µπορεί να προσαρµοστεί ταυτόχρονα για όλα τα 
ΨΑΑ µε τη χρήση του ρυθµιστικού που εµφανίζεται στην κορυφή κάθε προβολής.

• Το παράθυρο απεικόνισης µπορεί να ρυθµιστεί µε τη χρήση του αντίστοιχου κουµπιού 
(βλ. “Λειτουργίες παραθύρου απεικόνισης” στη σελίδα 66).

• Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ΨΑΑ που έχουν επιλεγεί κατά το σχεδιασµό θεραπείας, στην 
εκτύπωση θεραπείας (βλ. “Εκτυπώσεις” στη σελίδα 425) και στα δεδοµένα θεραπείας 
που εξάγονται µέσω DICOM (βλ. “Εξαγωγή µέσω DICOM” στη σελίδα 390) 
περιλαµβάνονται επίσης τα ΨΑΑ παραµετροποίησης. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PTV

‡¸ýˇ½ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

=

NMKQ flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

NMKQKN flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, µπορείτε να ανακαλέσετε την έγκριση, για παράδειγµα 
αν θέλετε να τροποποιήσετε περαιτέρω το πλάνο. 

Οποιοσδήποτε χρήστης µε εξουσιοδότηση έγκρισης του πλάνου θεραπείας µπορεί να 
ανακαλέσει την υπάρχουσα έγκριση.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=^ééêçî~ä=
E„łð¹Ð³žF

Εικόνα 316. Παράθυρο διαλόγου Approval (Εγκριση)



PUM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

flÞ˙ðÝž³ž=½ž²=
˚łð¹Ð³ž²=×Ý˙Þ−¼ Βήµα Ενέργεια 

 1 Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή mä~å=^ééêçî~ä (Εγκριση 
πλάνου). 

 2

• Στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçî~ä (Εγκριση) που εµφανίζεται, τα πεδία 
εξουσιοδότησης εµφανίζονται µε γκρι χρώµα (απενεργοποιηµένα).

• Για ανάκληση της έγκρισης, κάντε κλικ στην επιλογή oÉîçâÉ=^ééêçî~ä
(Ανάκληση έγκρισης).

 3

Εικόνα 317. Παράθυρο διαλόγου Authorization (Εξουσιοδότηση)

• Στο παράθυρο διαλόγου ^ìíÜçêáò~íáçå (Εξουσιοδότηση), καταχωρήστε 
το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση στο σταθµό σχεδιασµού.

• Για να καταργήσετε την κατάσταση έγκρισης από ένα εγκεκριµένο πλάνο 
θεραπείας, πρέπει να διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώµατα πρόσβασης. 

 4 Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να ανακαλέσετε το πλάνο θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PUN

„þˇłğł¸

=

NN „þˇłğł¸

NNKN „×Ð³ðş×ž³ž=šþˇłğł¸²

NNKNKN „×ÐÝ−ł˚²=šþˇłğł¸²

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
š×ÐÝ−ł˚²=šþˇłğł¸²

Είναι δυνατή η εξαγωγή µε τις παρακάτω επιλογές εξαγωγής:

• Εξαγωγή δόσης (βλ. σελίδα 382).
• Εξαγωγή στο ExacTrac (βλ. σελίδα 387).
• Εξαγωγή µέσω DICOM (βλ. σελίδα 390).

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Οι  επιλογές  επιτρέπουν  την  τροποποίηση  του  ονόµατος  ή /και  του  
αναγνωριστικού  ενός ασθενή. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία  πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς µπορεί να προκαλέσει σύγχυση 
µεταξύ των διαφορετικών πλάνων για διαφορετικούς ασθενείς.



PUO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=Šş³ž²

==

NNKO „þˇłğł¸=Šş³ž²=

NNKOKN „þˇłğł¸=×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=Šş³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία εξαγωγής açëÉ (∆όση) στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος mÜóëáÅáëí∞ë=
sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό) επιτρέπει τον καθορισµό ογκοµετρικών 
πληροφοριών, πληροφοριών επιπέδου ή πληροφοριών γραµµικής κατανοµής δόσης για 
εξαγωγή. 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
açëÉ=bñéçêí=
E„þˇłğł¸=Šş³ž²F

Οταν κάνετε κλικ στο κουµπί açëÉ (∆όση), εµφανίζεται ένα κουµπί διαλόγου που περιέχει 
αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές εικόνων και µια αντίστοιχη εµφάνιση δόσης.

Εικόνα 318. Εξαγωγή δόσης

„×ÐÝ−ł¸=×š¹Ð−₣¸² Στην περιοχή oÉÖáçå=ëÉäÉÅíáçå (Περιοχή επιλογής), επιλέξτε ένα συγκεκριµένο όγκου, ένα 
επίπεδο σάρωσης ή µια γραµµική κατεύθυνση για τα οποία θα πρέπει να γίνει εξαγωγή των 
πληροφοριών δόσης. 

„Ć¹−²=Šş³ž² Στην περιοχή açëÉ=o~åÖÉ (Εύρος δόσης), ορίστε τα εξής:

• Τις συντεταγµένες αριστερά προς δεξιά (i και o), µπροστά προς τα πίσω (^ και m) και 
πόδια προς κεφαλή (c και e) για να καθορίσετε το εύρος των δεδοµένων δόσης για 
εξαγωγή. 

• Ενα αντίστοιχο µέγεθος βήµατος (σε χιλιοστά) για κάθε ζεύγος συντεταγµένων.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PUP

„þˇłğł¸

=

Ó¹ş³¦š½−²=
−¹Ð³ýş²=šĆ¹−¼²

Επίσης µπορείτε να ορίσετε το εύρος των δεδοµένων για εξαγωγή τοποθετώντας το δείκτη 
του ποντικιού πάνω από το µπλε πλαίσιο σε µία από τις προβολές εικόνων και 
προσαρµόζοντας το πλαίσιο.

Εικόνα 319. Εύρος δόσης

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τρέχον ισόκεντρου (οµάδα θεραπείας) ως αναφορά 
όταν ορίζετε το εύρος δόσης. 

• Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιµες τοµές µε το ποντίκι για 
να εντοπίσετε την κατάλληλη περιοχή ενδιαφέροντος.

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
šþˇłğł¸²

• Στην περιοχή bñéçêí=ÑáäÉå~ãÉ (Εξαγωγή ονόµατος αρχείου), καταχωρήστε ένα όνοµα 
αρχείου, π.χ. Dose_Export.txt. 

• Η προεπιλεγµένη διαδροµή είναι C:\BrainLAB\Export\Dose\. Αυτό µπορεί να 
τροποποιηθεί µε χρήση της λειτουργίας _êçïëÉKKK (Αναζήτηση). 

fl¹₣š˝ˇ=šþˇłğł¸² • Ολα τα αρχεία εξαγωγής ξεκινούν µε τις ίδιες πληροφορίες κεφαλίδας που περιγράφουν 
την έκδοση λογισµικού, τον ασθενή, τον τύπο θεραπείας, τα δεδοµένα δέσµης κ.λπ. 

• Συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των επιπέδων, γραµµών και στηλών, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά µε τη µονάδα των καταχωρήσεων πίνακα.

• Για την εξαγωγή ξεχωριστού αρχείου για κάθε σχεδιασµένη δέσµη ή τόξο, 
ενεργοποιήστε την επιλογή páåÖäÉ=_É~ã=bñéçêí (Εξαγωγή για µία δέσµη). 
• Σε αυτή την περίπτωση, κάθε αρχείο εξαγωγής υποδεικνύει τη συνολική δόση που 
συνέβαλε η σχετική δέσµη ή το σχετικό τόξο για όλα τα κλάσµατα. 

• Το όνοµα της οµάδας θεραπείας και το εν λόγω στοιχείο θεραπείας προστίθεται στο 
όνοµα αρχείου.

• Για την εξαγωγή των πληροφοριών συνολικής δόσης για ολόκληρο το πλάνο σε ένα 
αρχείο, απενεργοποιήστε την επιλογή páåÖäÉ=_É~ã=bñéçêí (Εξαγωγή για µία δέσµη). 
• Το αρχείο εξαγωγής περιέχει την κατανοµή συνολικής δόσης για ολόκληρο το πλάνο, 
για όλα τα κλάσµατα.

• Χρησιµοποιείται το όνοµα αρχείου όπως καταχωρήθηκε στην περιοχή bñéçêí=
ÑáäÉå~ãÉ (Ονοµα αρχείου εξαγωγής).

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
šþˇłğł¸²

Αφού διαµορφώσετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις, ενεργοποιήστε την εξαγωγή κάνοντας 
κλικ στο κουµπί lh.



PUQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=Šş³ž²

==

NNKOKO „þˇłğł¸=½ž²=Šş³ž²=×¼ðÞş½ž½ˇ²=šÞ˚¹łšÐˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτή η λειτουργία καθιστά εφικτή την εξαγωγή των κατανοµών δόσης για µεµονωµένες 
δέσµες (σύµµορφη και IMRT) που περιέχονται στο πλάνο θεραπείας.

• Χρησιµοποιώντας ένα οµοιογενές κυβοειδές οµοίωµα και µε ακτινοβόληση των 
µεµονωµένων πεδίων στο φιλµ, η κατανοµή δόσης για κάθε δέσµη µπορεί να συγκριθεί 
µε τις µετρούµενες τιµές, ώστε για παράδειγµα να πραγµατοποιηθεί έλεγχος ποιότητας 
IMRT µίας δέσµης.

• Για σκοπούς σύγκρισης, οι εν λόγω δέσµες ευθυγραµµίζονται και στοιχίζονται κάθετα 
προς την επιφάνεια του οµοιώµατος.

Η δόση εξαγωγής βασίζεται στην τιµή MU για ένα κλάσµα και υπολογίζεται µε 
τη χρήση του αλγόριθµου δέσµης pencil. Ο αλγόριθµος Monte Carlo δεν 
χρησιµοποιείται σε αυτή την περίπτωση.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

Για την εξαγωγή πληροφοριών δόσης πυκνότητας ενέργειας, κάντε κλικ στο κουµπί cäìÉåÅÉ=
açëÉ (∆όση πυκνότητας ενέργειας) στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος mÜóëáÅáëí∞ë=
sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό).

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για θεραπείες τόξου. Ως αποτέλεσµα, 
είναι δυνατή η εξαγωγή µόνο πληροφοριών δέσµης για σύνθετα πλάνα που 
περιέχουν τόξα και δέσµες.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=cäìÉåÅÉ=
açëÉ=E‚ş³ž=
×¼ðÞş½ž½ˇ²=
šÞ˚¹łšÐˇ²F

Εικόνα 320. Παράθυρο διαλόγου Fluence Dose (∆όση πυκνότητας ενέργειας)



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PUR

„þˇłğł¸

=

Ì¹Ð³ýş²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
šþˇłğł¸²

Περιοχή Functions 
(Λειτουργίες) Επεξήγηση

mÜ~åíçã=
mêçéÉêíáÉë=
(Ιδιότητες 
οµοιώµατος)

• Οι πληροφορίες που καταχωρούνται εδώ χρησιµοποιούνται για 
τη δηµιουργία µια εξοµοίωσης ιστού για το οµοίωµα νερού προς 
χρήση για τον υπολογισµό δόσης.

• Οι τιµές για την επιλογή bäÉÅíêçå= aÉåëáíó (Πυκνότητα 
ηλεκτρονίων) του οµοιώµατος και τις διαστάσεις οµοιώµατος 
(AP, LR και FH) πρέπει να καταχωρηθούν στα παρεχόµενα πεδία.

fëçÅÉåíêáÅ=pÉíìé=
(Παραµετροποίηση 
ισόκεντρου)

Στο πεδίο aÉéíÜ (Βάθος), καταχωρήστε το γεωµετρικό βάθος του 
επιπέδου φιλµ (κατεύθυνση µπροστά προς τα πίσω) από την 
επιφάνεια οµοιώµατος. Αυτό το επίπεδο ορίζει επίσης το επίπεδου 
ισόκεντρου. 

• Στην κατεύθυνση io και ce, το ισόκεντρο βρίσκεται στο κέντρο 
του οµοιώµατος.

• Η τιµή βάθους δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την τιµή ^m
που έχει καταχωρηθεί στις ιδιότητες οµοιώµατος.

Το πεδίο ppa (απόσταση επιφάνειας-πηγής) δηλώνει την απόσταση 
ισόκεντρου-πηγής (που παρέχεται στο προφίλ µηχανήµατος) µείον 
το γεωµετρικό βάθος.

rëÉÇ=bäÉãÉåí=jr 
(MU 
χρησιµοποιούµενου 
στοιχείου)

• Αν έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου rëÉ=bäÉãÉåí=páåÖäÉ=
cê~Åíáçå=jr (MU χρησιµοποιούµενου στοιχείου), οι τιµές MU 
των  µεµονωµένων  δεσµών  του  πλάνου  για  ένα  κλάσµα  
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των κατανοµών δόσης.

• Αν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιηµένο, στο παρεχόµενο 
πεδίο µπορεί να καταχωρηθεί µια τιµή οριζόµενη από το χρήστη 
(> 0) για εφαρµογή σε όλες τις δέσµες. 

bñéçêí=
m~ê~ãÉíÉêë=
(Παράµετροι 
εξαγωγής)

• Εδώ µπορεί να καταχωρηθεί η τιµή dêáÇ= páòÉ (Μέγεθος 
πλέγµατος) για εφαρµογή σε µια εξαγωγή δόσης πυκνότητας 
ενέργειας.

• Στα αντίστοιχα πεδία είναι δυνατός ο ορισµός της τιµής kìãÄÉê=
çÑ=máñÉäë (Αριθµός εικονοστοιχείων) στην κατεύθυνση x και y 
από το σηµείο ισόκεντρου. Αυτό ορίζει το εύρος δεδοµένων για 
εξαγωγή.



PUS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=Šş³ž²

==

„þˇłğł¸=½ğÞ=
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

• Στην περιοχή cáäÉå~ãÉ (Ονοµα αρχείου), εµφανίζεται ο φάκελος εξαγωγής για τα 
δεδοµένα πυκνότητας ενέργειας. Αυτό µπορεί να τροποποιηθεί µε χρήση της 
λειτουργίας _êçïëÉKKK (Αναζήτηση). Η προεπιλεγµένη διαδροµή είναι 
C:\BrainLAB\Export\Dose\.

• Πρέπει να καταχωρήσετε ένα όνοµα αρχείου, π.χ. Fluence_Export.txt.
• Το αρχείο εξαγωγής ξεκινάει µε τις πληροφορίες κεφαλίδας που περιγράφουν την 
έκδοση λογισµικού, τον ασθενή, τον τύπο θεραπείας, τα δεδοµένα δέσµης κ.λπ. 

• Συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των επιπέδων (ίσος µε τον αριθµό στοιχείων), 
γραµµών και στηλών, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη µονάδα των 
καταχωρήσεων πίνακα.

• Η εξαγωγή ενεργοποιείται µε το κουµπί lh. Με το κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο), το 
παράθυρο διαλόγου κλείνει.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PUT

„þˇłğł¸

=

NNKP „þˇłğł¸=³š=bñ~Åqê~Å

NNKPKN „þˇłğł¸=³½−=bñ~Åqê~Å=

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Αφού εγκριθεί το ολοκληρωµένο πλάνο θεραπείας, µπορείτε να το εξάγετε απευθείας 
για χρήση µε το σύστηµα τοποθέτησης ασθενή bñ~Åqê~Å της BrainLAB. 

• Για αυτό, κάντε κλικ στο κουµπί qç=bñ~Åqê~Å=(Σε ExacTrac) στην περιοχή λειτουργιών 
του βήµατος mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=^êÅÜáîÉë=
Efl¹₣š˝ˇF

Εικόνα 321. Παράθυρο διαλόγου Export (Εξαγωγή)

• Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου p~îÉ=^êÅÜáîÉë (Αποθήκευση αρχείων) µε τον 
προεπιλεγµένο φάκελο εξαγωγής για το bñ~Åqê~Å. 

• Αν θέλετε να δηµιουργήσετε νέο φάκελο, χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες που 
παρέχονται στον πίνακα, στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου (βλ. “Σύνθετες 
λειτουργίες” στη σελίδα 47). 

• ∆ιαφορετικά, κάντε κλικ στο κουµπί kÉñí (Επόµενο) για να συνεχίσετε µε την 
εξαγωγή δεδοµένων. 

Η ακατάλληλη επιλογή δεδοµένων για εξαγωγή µπορεί να εµποδίσει ή να 
καθυστερήσει τη θεραπεία του ασθενή, ενώ η επιλογή των απενεργοποιηµένων 
αντικειµένων καταργείται αυτόµατα.

Λαµβάνετε αυτόµατα έγκριση για την πραγµατοποίηση εξαγωγής σε bñ~Åqê~Å
µετά την εξαγωγή DICOM (βλ. “Εξαγωγή µέσω DICOM” στη σελίδα 390)



PUU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=³š=bñ~Åqê~Å

==

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=pìãã~êó=
EÒĆÞ−ĞžF

Εικόνα 322. Παράθυρο διαλόγου Summary (Σύνοψη)

• Από την προβολή δέντρου, επιλέξτε τα σύνολα εικόνων και αντικειµένων που θέλετε 
να εξάγετε.

• Κάντε κλικ στην επιλογή bñéçêí (Εξαγωγή) για να εξάγετε το πλάνο θεραπείας.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=
šþˇłğł¸²

Εικόνα 323. Επιβεβαίωση εξαγωγής

• Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή στο bñ~Åqê~Å, εµφανίζεται ένα αντίστοιχο µήνυµα.
• Αν θέλετε, µπορείτε επίσης να εξάγετε το πλάνο θεραπείας στο DICOM (βλ. “Εξαγωγή 

µέσω DICOM” στη σελίδα 390) κάνοντας κλικ στην επιλογή vÉë (Ναι).

Óš¹Ð−¹Ð³ý−Ć=
šþˇłğł¸²

Η εξαγωγή είναι δυνατή µόνο για σύνολα δεδοµένων µε µέγιστο µήκος σάρωσης 1.000 mm 
και λιγότερες από 400 τοµές.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PUV

„þˇłğł¸

=

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Τα χρώµατα στα σύνολα εικόνων εξαγωγής µπορεί να παρεκκλίνουν από τα 
αρχικά χρώµατα. ∆ύο αντικείµενα µε διαφορετικά χρώµατα, µπορεί να 
εξαχθούν µε το ίδιο χρώµα.

Για να αποτρέψετε τη χρήση εσφαλµένου πλάνου θεραπείας κατά τη θεραπεία, 
πρέπει να επαληθεύετε πάντα ότι το τελικό πλάνο για το συγκεκριµένο ασθενή 
έχει εξαχθεί σε bñ~Åqê~Å ελέγχοντας το όνοµα ασθενή, το αναγνωριστικό, το0 
όνοµα ισόκεντρου και την ώρα εξαγωγής. Το σχετικό πλάνο πρέπει επίσης να 
εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση πριν από την εξαγωγλη. 



PVM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj

==

NNKQ „þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj

NNKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

Ò¼ýýş¹¾ğ³ž=ýš=
af`lj

Το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη DICOM 3.0 Merge ως πρωτόκολλο 
µεταφοράς σε συστήµατα τρίτων κατασκευαστών. Το DICOM διευκολύνει γενικά τη 
διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων από διάφορους κατασκευαστές. Το DICOM 
RT (Ακτινοθεραπεία) όπως χρησιµοποιείται στο as used in ámä~å=oq=açëÉ είναι το πιο 
πρόσφατο υποσύνολο των αντικειµένων DICOM που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
συγκεκριµένων δεδοµένων ψηφιακής εικόνας, δεδοµένων γραφικών και δεδοµένων που δεν 
αφορούν εικόνες, µεταξύ δύο ή περισσότερων συστηµάτων. 

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη δήλωση συµµόρφωσης προς 
DICOM, στη διεύθυνση www.brainlab.com/dicom. 

Η διαµόρφωση DICOM που πραγµατοποιείται από την BrainLAB δεν αποτελεί επουδενί 
εγγύηση ότι η διαλειτουργικότητα θα είναι πάντα σωστή. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν 
ότι ο εξοπλισµός τους είναι πλήρως λειτουργικός και ότι παράγει ακριβή αποτελέσµατα. 

Το ίδιο το DICOM δεν εγγυάται τη διαλειτουργικότητα. Ωστόσο, η δήλωση 
συµµόρφωσης  επιτρέπει  την  επικύρωση  σε  πρώτο  επίπεδο  για  τη  
διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφορετικών εφαρµογών που υποστηρίζουν 
την ίδια λειτουργικότητα DICOM. Η δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να 
αναγνωστεί και να γίνει κατανοητή σε συνδυασµό µε το πρότυπο DICOM.

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify 
systems”, Κεφάλαιο 6.6 “Data acceptance”, τα δεδοµένα παραµετροποίησης του 
µηχανήµατος θεραπείας και τα λοιπά δεδοµένα θεραπείας του ασθενή θα πρέπει 
να είναι διαθέσιµα µόνο για χρήση κατά τη θεραπεία, αφού ο χειριστής αποδεχθεί 
ότι τα δεδοµένα έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

Η εξαγωγή πρέπει να επαληθευθεί µε σύγκριση των παραµέτρων της θεραπείας 
που έχουν δηµιουργηθεί µε το iPlan RT Dose (π.χ. όπως φαίνεται στην εκτύπωση) 
µε αυτές στο σύστηµα διαχείρισης θεραπείας και την κονσόλα θεραπείας.

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM 
in radiotherapy”, Κεφάλαιο 11 “Caution to Users”, οι αγοραστές ακτινολογικού 
εξοπλισµού ογκολογίας πρέπει να επαληθεύσουν ότι ο εξοπλισµός επικοινωνεί 
σωστά µε άλλο εξοπλισµό και ότι µεταφέρει µε επιτυχία πληροφορίες 
χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα και τους ορισµούς DICOM.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PVN

„þˇłğł¸

=

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=
˚łð¹Ð³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62083, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι όλες 
οι παράµετροι πλάνου θεραπείας έχουν εγκριθεί πριν από την εξαγωγή σε 
σύστηµα τρίτου κατασκευαστή.

Παρέχεται ένας µηχανισµός έγκρισης για διευκόλυνση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
δεδοµένα θεραπείας έχουν αναθεωρηθεί ως προς την ορθότητα και πληρότητα πριν ξεκινήσει 
η θεραπεία του ασθενή (βλ. σελίδα 367). 



PVO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj

==

NNKQKO „þˇłğł¸=af`ljW=šÞš¹ł−×−˝ž³ž

Ó¹ÐÞ=þšðÐÞ¸³š½š • Η εξαγωγή µέσα DICOM είναι δυνατή µόνο µετά τον ορισµό στοιχείων θεραπείας 
(δέσµες ή τόξα). Στην περίπτωση δεσµών IMRT, πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
βελτιστοποίηση (βλ. “Βελτιστοποίηση IMRT” στη σελίδα 341).

• Επίσης, το πλάνο θεραπείας πρέπει να αποθηκευθεί (βλ. “Αποθήκευση του πλάνου 
θεραπείας” στη σελίδα 132) πριν να είναι δυνατή η εξαγωγή µέσω DICOM.

• Αν και η εξαγωγή DICOM είναι τεχνικά δυνατή για εγκεκριµένα και µη εγκεκριµένα 
πλάνα, η εξαγωγή µαταιώνεται αν το αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής διαµορφωθεί για 
ãP πλήρη ενσωµάτωση και το πλάνο δεν έχει εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το 
λογισµικό ζητεί έγκριση του πλάνου.

Καθώς η εξαγωγή DICOM µπορεί να διαµορφωθεί ώστε να µην αδειάζει 
αυτόµατα το φάκελο εξαγωγής κάθε φορά που πραγµατοποιείται εξαγωγή, 
πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί για να αποφύγετε τη σύγχυση µε τα πλάνα 
θεραπείας DICOM RT που έχουν αποθηκευθεί ήδη στο φάκελο εξαγωγής 
DICOM.

Αν το λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ έχει διαµορφωθεί για να αδειάζει αυτόµατα το 
φάκελο εξαγωγής κάθε φορά που πραγµατοποιείται έξοδος, δεν πρέπει να 
αλλάξετε τον προδιαµορφωµένο κατάλογο εξαγωγής χωρίς να διασφαλιστεί ότι 
για τα αρχεία που περιέχονται σε αυτόν το φάκελο έχουν δηµιουργηθεί 
αντίγραφα ασφαλείας, όπου είναι απαραίτητο.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
šþˇłğł¸²

Για την εξαγωγή του πλάνου θεραπείας µέσω DICOM, κάντε κλικ στο κουµπί sá~=af`lj=£
(Μέσω DICOM) στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå
(Επαλήθευση από φυσικό).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PVP

„þˇłğł¸

=

„×ÐÝ−ł¸=ˇ¹₣š˝−¼=
šþˇłğł¸²

Εικόνα 324. Τύπος αρχείου

Στη σελίδα οδηγού p~îÉ=^êÅÜáîÉë (Αποθήκευση αρχείων), επιλέξτε τον απαιτούµενο τύπο 
αρχείου: 

Εικονίδιο Επεξήγηση

Αν επιλέξετε αυτό το εικονίδιο (προεπιλεγµένο όνοµα: af`lj=bñéçêí) 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εξαγωγή στον τοπικό σκληρό δίσκο.

Αν επιλέξετε αυτό το εικονίδιο (προεπιλεγµένο όνοµα: af`lj=kÉíïçêâ=
mìëÜ) µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εξαγωγή σε αποµακρυσµένο PACS ή σε 
σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης.

Μπορείτε να δηµιουργήσετε πρόσθετα αρχεία εξαγωγής (π.χ. για πρόσθετα 
συστήµατα PACS) όπως περιγράφεται στην περιοχή “Ορισµός αρχείου 
DICOM” στη σελίδα 410.



PVQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj

==

NNKQKP „þˇłğł¸=af`ljW=š×ÐÝ−ł¸=šþˇłğł¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν το αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγµένο αρχείο εξαγωγής 
δεν έχει διαµορφωθεί για χρήση σε κλινικές µελέτες, σας ζητείται να επιλέξετε τον 
απαιτούµενο τύπο εξαγωγής. 

„×ÐÝ−ł¸=šþˇłğł¸²

Εικόνα 325. Επιλογή εξαγωγής

• Μια cìää= bñéçêí (Πλήρη εξαγωγή) που περιέχει όλα τα περιεχόµενα του πλάνου 
θεραπείας (εικόνες CT, καθορισµένες δοµές, πλάνο θεραπείας, ΨΑΑ και πληροφορίες 
δόσης), βλ. “Ρυθµίσεις πλήρους εξαγωγής” στη σελίδα 400.

• Μια oCs=bñéçêí (Εξαγωγή R&V) που περιέχει το πλάνο θεραπείας και τις ΨΑΑ µόνο, 
βλ. “Ρυθµίσεις εξαγωγής R&V” στη σελίδα 398.

Κατά την εξαγωγή ενός εντοπισµένου συνόλου δεδοµένων, τα δεδοµένα εικονοστοιχείων 
εικόνας θα επαναδειγµατοληφθούν βάσει τον πληροφοριών εντόπισης, για την ανάκτηση 
ορθογώνιων εικόνων. Αυτό ισχύει επίσης για τα πλάνα θεραπείας, όπου το σύνολο 
αναφοράς είναι διαφορετικό από το σύνολο ευθυγράµµισης. Σε αυτή την περίπτωση, θα 
γίνει επαναδειγµατοληψία του συνόλου αναφοράς θα στο σύστηµα συντεταγµένων του 
συνόλου ευθυγράµµισης. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αυτά τα δεδοµένα διαφέρουν 
από τα αρχικά δεδοµένα εικόνας υπολογιστικής τοπογραφίας που είχαν εισαχθεί και πρέπει 
να αποφασιστεί µε προσοχή πώς θα πρέπει να γίνει η περαιτέρω επεξεργασία των 
δεδοµένων (π.χ. για την τοποθέτηση του ασθενή).
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=

NNKQKQ „þˇłğł¸=af`ljW=ðˇ½˙³½ˇ³ž=×Ý˙Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Αν το πλάνο θεραπείας δεν έχει εγκριθεί, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου mä~å=
pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) (βλ. “Παράθυρο διαλόγου Plan Status (Κατάσταση 
πλάνου)” στη σελίδα 324). Τα σφάλµατα και οι προειδοποιήσεις ειδικότερα θα πρέπει 
να αναθεωρούνται και το πλάνο θεραπείας να διορθωθεί όταν είναι απαραίτητο πριν 
συνεχίσετε. 

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ • Αν η τροποποίηση του πλάνου θεραπείας δεν θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητη, πατήστε το 
κουµπί lh στο παράθυρο διαλόγου mä~å=pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) για να συνεχίσετε 
µε το lÄàÉÅí= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή αντικειµένου) (“Εξαγωγή DICOM: επιλογή 
αντικειµένου” στη σελίδα 396). 

• Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο) για να 
κλείσετε το παράθυρο διαλόγου mä~å= pí~íìë (Κατάσταση πλάνου). Αφού 
πραγµατοποιήσετε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στο πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ 
ξανά στην επιλογή sá~=af`lj=£ (Μέσω DICOM) από την περιοχή λειτουργιών για 
να ενεργοποιήσετε την εξαγωγή DICOM για το τροποποιηµένο πλάνο.
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NNKQKR „þˇłğł¸=af`ljW=š×ÐÝ−ł¸=ˇÞ½ÐðšÐý˚Þ−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού επιλέξετε το αρχείο εξαγωγής και αναθεωρήσετε το περιεχόµενο στο παράθυρο mä~å=
pí~íìë (Κατάσταση πλάνου) όπου είναι απαραίτητο, θα µεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου 
lÄàÉÅí=pÉäÉÅíáçå (Επιλογή αντικειµένου).

„×Ð³ðş×ž³ž Στην ενότητα mä~å=aÉí~áäë (λεπτοµέρειες πλάνου) στην κορυφή της οθόνης, παρέχονται 
διάφορες πληροφορίες για το πλάνο θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος τους 
ασθενή και του ονόµατος που έχει δοθεί στο πλάνο θεραπείας. Μπορείτε να τα 
επεξεργαστείτε αν είναι απαραίτητο.

• Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε 
την τρέχουσα εξαγωγή DICOM µέσω του κουµπιού içÖÑáäÉKKK (Αρχείο καταγραφής) 
(βλ. “Αρχεία καταγραφής” στη σελίδα 34).

• Οι άλλες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στην περιοχή επιλογών, δεξιά του 
παραθύρου διαλόγου, θα διαφέρουν λίγο ανάλογα µε το αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής 
που επιλέχθηκε για το τρέχον αρχείο (βλ. “Ορισµός αρχείου DICOM” στη σελίδα 410).

Αφού γίνουν οι απαιτούµενες ρυθµίσεις, η εξαγωγή πραγµατοποιείται κάνοντας κλικ στην 
επιλογή bñéçêí (Εξαγωγή) (βλ. “Εξαγωγή DICOM: καταληκτική εξαγωγή” στη σελίδα 401).

Οι αλλαγές στο όνοµα και το αναγνωριστικό ασθενή πρέπει να γίνονται µε 
προσοχή. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων, για παράδειγµα, θα µπορούσε να 
προκαλέσει διπλότυπα αρχεία ασθενή κατά λάθος.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN PVT

„þˇłğł¸

=

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
×Ýˇ½¾ş¹ýˇ²=łÐˇ=
ðÝÐÞÐð˚²=ýšÝ˚½š²

• Οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου παρακάτω παρέχονται όταν πραγµατοποιείται 
εξαγωγή συνόλων δεδοµένων µέσω DICOM για χρήση στις κλινικές µελέτες. 

• Τα αντικείµενα DICOM που παρατίθενται εξάγονται από προεπιλογή και δεν είναι 
δυνατή η κατάργηση της επιλογής τους.

Εικόνα 326. Επιλογή αντικειµένου: πλατφόρµα για κλινικές µελέτες

Λειτουργία Επεξήγηση

açëÉ=L=ase=
(∆όση/
Ιστόγραµµα 
δόσης-όγκου)

Αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό της κατανοµή δόσης και των 
πληροφοριών ιστογράµµατος δόσης-όγκου για εξαγωγή (βλ. 
σελίδα 402). 

`çåíçìêë=
(Περιγράµµατα)

Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις στο επιλεγµένο αρχείο πλατφόρµας 
εξαγωγής και την περιπλοκότητα των περιγραµµάτων, η ανάλυση των 
πληροφοριών περιγράµµατος µπορεί να µειωθεί για την εξαγωγή. Αν 
ισχύει αυτό, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ̀ çåíçìêë (Περιγράµµατα) 
για να επαληθεύσετε ότι πληροφορίες περιγραµµάτων είναι ακόµα 
αρκετά ακριβείς (βλ. σελίδα 405).

`äáåáÅ~ä=qêá~ä=
(Κλινική µελέτη)

Αυτό  επιτρέπει  την  επεξεργασία  ορισµένων  περιγραφικών  
πληροφοριών για την κλινική δοκιµή (βλ. σελίδα 408).

Σε αυτή την περίπτωση, η ανωνυµοποίηση επιτυγχάνεται αυτόµατα κατά την 
εξαγωγή, σύµφωνα µε το πρότυπο RTOG.
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„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj
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Ô¼¦ý˝³šÐ²=
šþˇłğł¸²=oCs

• Οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου παρακάτω παρέχονται ως στάνταρ όταν 
πραγµατοποιείται εξαγωγή συνόλων δεδοµένων µέσω DICOM στο σύστηµα R&V για 
σκοπούς θεραπείας. 

• Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ της εξαγωγής του πλάνου θεραπείας, των εικόνων ΨΑΑ 
ή και των δύο.

Εικόνα 327. Επιλογή αντικειµένου: εξαγωγή R&V

Στην περίπτωση πλήρους ενσωµάτωσης της πλατφόρµας ãP, µόνο το πλάνο 
θεραπείας είναι διαθέσιµο για επιλογή.

Λειτουργία Επεξήγηση

^ìíç=̂ åçåóãáòÉ=
(Αυτόµατη 
ανωνυµοποίηση)

Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, πραγµατοποιείται αυτόµατα 
ανωνυµοποίηση των πεδίων c~ãáäó=k~ãÉ (Επώνυµο) και m~íáÉåí=
fa (Αναγνωριστικό ασθενή).

oÉëÉí 
(Επαναφορά)

Το  αρχ ικό  c~ãá äó = k~ãÉ  (Επώνυµο )  και  το  m~í áÉåí = fa
(Αναγνωριστικό ασθενή) µπορούν να αποκατασταθούν µε τη χρήση 
αυτής της λειτουργίας. Ωστόσο, αυτό είναι µόνο δυνατό πριν την 
ολοκλήρωση της εξαγωγής.
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„þˇłğł¸

=

ÓÝˇ½¾ş¹ýˇ=i~åíáëL
fãé~Å

Αν το επιλεγµένο αρχείο πλατφόρµας διαµορφωθεί για εξαγωγή σε Lantis/Impac, θα σας 
ζητηθεί να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό αγωγής.

Εικόνα 328. Αναγνωριστικό αγωγής

Αφού καταχωρήσετε το σχετικό αναγνωριστικό αγωγής, πατήστε το κουµπί lh για να 
συνεχίσετε µε την εξαγωγή. 
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„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj
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Ô¼¦ý˝³šÐ²=×Ý¸¹−¼²=
šþˇłğł¸²

• Οι επιλογές παρακάτω παρέχονται για σύνολα δεδοµένων αν έχει γίνει η επιλογή cìää=
bñéçêí (Πλήρης εξαγωγή) στο παράθυρο διαλόγου bñéçêí= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή 
εξαγωγής) (βλ. “Εξαγωγή DICOM: επιλογή εξαγωγής” στη σελίδα 394).

• Τα αντικείµενα DICOM που παρατίθενται εξάγονται από προεπιλογή και δεν είναι 
δυνατή η κατάργηση της επιλογής τους.

Εικόνα 329. Επιλογή αντικειµένου: πλήρης εξαγωγής

Λειτουργία Επεξήγηση

^ìíç=̂ åçåóãáòÉ=
(Αυτόµατη 
ανωνυµοποίηση)

Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί, πραγµατοποιείται αυτόµατα 
ανωνυµοποίηση των πεδίων c~ãáäó=k~ãÉ (Επώνυµο) και m~íáÉåí=
fa (Αναγνωριστικό ασθενή).

oÉëÉí 
(Επαναφορά)

Το  αρχ ικό  c~ãá äó = k~ãÉ  (Επώνυµο )  και  το  m~í áÉåí = fa
(Αναγνωριστικό ασθενή) µπορούν να αποκατασταθούν µε τη χρήση 
αυτής της λειτουργίας. Ωστόσο, αυτό είναι µόνο δυνατό πριν την 
ολοκλήρωση της εξαγωγής.

açëÉ=L=ase=
(∆όση/
Ιστόγραµµα 
δόσης-όγκου)

Αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό της κατανοµή δόσης και των 
πληροφοριών ιστογράµµατος δόσης-όγκου για εξαγωγή (βλ. 
σελίδα 402). 

`çåíçìêë=
(Περιγράµµατα)

Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις στο επιλεγµένο αρχείο πλατφόρµας 
εξαγωγής και την περιπλοκότητα του περιγράµµατος, η ανάλυση των 
πληροφοριών περιγράµµατος µπορεί να µειωθεί για την εξαγωγή. Αν 
ισχύει αυτό, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ̀ çåíçìêë (Περιγράµµατα) 
για να επαληθεύσετε ότι πληροφορίες περιγραµµάτων είναι ακόµα 
αρκετά ακριβείς (βλ. σελίδα 405).
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„þˇłğł¸

=

NNKQKS „þˇłğł¸=af`ljW=ðˇ½ˇÝžð½Ðð¸=šþˇłğł¸

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
šþˇłğł¸²

Αφού γίνουν οι απαιτούµενες ρυθµίσεις από το παράθυρο διαλόγου lÄàÉÅí=pÉäÉÅíáçå
(Επιλογή αντικειµένου), η εξαγωγή πραγµατοποιείται κάνοντας κλικ στην επιλογή bñéçêí
(Εξαγωγή).

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=
šþˇłğł¸²

Εικόνα 330. Επιβεβαίωση εξαγωγής (παράδειγµα)

Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, το περιεχόµενο του παραθύρου διαλόγου lÄàÉÅí=pÉäÉÅíáçå
(Επιλογή αντικειµένου) εµφανίζεται µε γκρι χρώµα (απενεργοποιηµένο) σε ένα παράθυρο 
διαλόγου bñéçêí (Εξαγωγή). Αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη εξαγωγή.

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ • Για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου bñéçêí (Εξαγωγή), πατήστε το κουµπί `äçëÉ
(Κλείσιµο). 

• Τώρα θα συζητηθεί να πραγµατοποιήσετε εξαγωγή στο bñ~Åqê~Å.

Εικόνα 331. Ειδοποίηση για εξαγωγή

Για να ενεργοποιήσετε την εξαγωγή στο bñ~Åqê~Å (βλ. “Εξαγωγή σε ExacTrac” στη 
σελίδα 387), πατήστε vÉë (Ναι).
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„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj
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NNKQKT Ô¼¦ý˝³šÐ²=Šş³ž²LÐ³½−ł¹˙ýýˇ½−²=Šş³ž²Jşłð−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να καθορίσετε τις πληροφορίες κατανοµής δόσης και ιστογράµµατος δόσης-όγκου για 
εξαγωγή DICOM, κάντε κλικ στο κουµπί açëÉ=L=ase (∆όση/ιστόγραµµα δόσης-όγκου), 
στο παράθυρο διαλόγου lÄàÉÅí=pÉäÉÅíáçå (Επιλογή αντικειµένου). 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
açëÉ=bñéçêí=
E„þˇłğł¸=Šş³ž²F

Οταν κάνετε κλικ στο κουµπί açëÉ=L=ase (∆όση/ιστόγραµµα δόσης-όγκου), εµφανίζεται 
ένα κουµπί διαλόγου που περιέχει αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές εικόνων 
και µια αντίστοιχη εµφάνιση δόσης.

Εικόνα 332. Παράθυρο διαλόγου Dose Export (Εξαγωγή δόσης)

„×ÐÝ−ł¸=×š¹Ð−₣¸² Στην περιοχή pÉäÉÅí=açëÉ=oÉÖáçå (Επιλογή περιοχής δόσης), επιλέξτε τις πληροφορίες 
δόσης για εξαγωγή:

• ^ää=mqsë (Ολα τα PTV).
• ^ää=mqsë=~åÇ=l^oë (Ολα τα PTV και OAR).
• ^ää=çìíäáåÉÇ=ëíêìÅíìêÉë (Ολες οι δοµές µε περίγραµµα).
• `çãéäÉíÉ=ãçÇÉä (Πλήρης εξοµοίωση) (όλα τα περιεχόµενα στο πλάνο θεραπείας).

„Ć¹−²=Šş³ž² Στην περιοχή açëÉ=o~åÖÉ (Εύρος δόσης), ορίστε τα εξής:

• Τις συντεταγµένες αριστερά προς δεξιά (i και o), µπροστά προς τα πίσω (^ και m) και 
πόδια προς κεφαλή (c και e) για να καθορίσετε το εύρος των δεδοµένων δόσης για 
εξαγωγή. 

• Ενα αντίστοιχο µέγεθος βήµατος (σε χιλιοστά) για κάθε ζεύγος συντεταγµένων.
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„þˇłğł¸

=

Ó¹ş³¦š½−²=
−¹Ð³ýş²=šĆ¹−¼²

Επίσης µπορείτε να ορίσετε το εύρος των δεδοµένων για εξαγωγή τοποθετώντας το δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το µπλε πλαίσιο σε µία από τις προβολές εικόνων και προσαρµόζοντας το 
πλαίσιο.

Εικόνα 333. Εύρος δόσης

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τρέχον ισόκεντρου (οµάδα θεραπείας) ως αναφορά 
όταν ορίζετε το εύρος δόσης. 

• Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιµες τοµές µε το ποντίκι για 
να εντοπίσετε την κατάλληλη περιοχή ενδιαφέροντος.

• Το περιθώριο για το µέγεθος του πλαισίου µπορεί επίσης να προσαρµοστεί µε τη χρήση 
του πλαισίου j~êÖáå (Περιθωρίου).
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Στην περιοχή bñéçêí=qóéÉ (Τύπος εξαγωγής), µπορείτε να ορίσετε αν θα πρέπει να γίνει 
εξαγωγή δεδοµένων για τα εξής:

• Ολόκληρο το πλάνο θεραπείας [mä~å (Πλάνο)].
• Μία κλασµατοποίηση [cê~Åíáçå~íáçå (Κλασµατοποίηση)].
• Την τρέχουσα δέσµη [_É~ã (∆έσµη)].

Αν το σύστηµα προορισµού δεν µπορεί να αναγνώσει περισσότερες από µία 
κλασµατοποιήσεις ανά πλάνο θεραπείας, το πλάνο διαιρείται και το λογισµικό 
µπορεί να διαµορφωθεί για να δηµιουργήσει ένα πλάνο DICOM RT για κάθε 
ισόκεντρο. ∆ιασφαλίστε ότι µετά τη µεταφορά στο σύστηµα προορισµού, έχουν 
εισαχθεί όλα τα πλάνα. Αν ορισµένα πλάνα δεν έχουν εισαχθεί σωστά, η 
χορηγούµενη δόση µπορεί να  είναι  πολύ  χαµηλή σε σύγκριση  µε τη  
συνταγογραφούµενη δόση. Κάθε µεµονωµένο πλάνο εµφανίζει ένα διαδοχικό 
αριθµό και το συνολικό αριθµό πλάνων στο όνοµα πλάνου. Επιπρόσθετα, το 
αρχείο DICOM περιέχει µια λίστα πλάνων στα οποία γίνεται αναφορά. Αν είναι 
απαραίτητο, ενηµερώστε τον κατασκευαστή του συστήµατος προορισµού για 
να ελέγξετε τη δήλωση συµµόρφωσης της BrainLAB σχετικά µε τον τρόπο 
εφαρµογής αυτής της δυνατότητας DICOM. 

Αν κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου bñéçêí=aseë (Εξαγωγή ιστογραµµάτων δόσης-
όγκου), µπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω για εξαγωγή:

• mqsë=çåäó (Μόνο PTV).
• mqsë=~åÇ=l^oë (PTV και OAR).
• ^ää=çÄàÉÅíë (Ολα τα αντικείµενα).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα “Εξαγωγή γενικών πληροφοριών: 
δόση θεραπείας στο DICOM RT Plan” στη σελίδα 417.
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=

NNKQKU „łð¹Ð³ž=×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η ανάλυση των πληροφοριών περιγράµµατος µειώθηκε για εξαγωγή, χρησιµοποιήστε τη 
λειτουργία `çåíçìêë (Περιγράµµατα) για να επαληθεύσετε ότι πληροφορίες περιγραµµάτων 
είναι ακόµα αρκετά ακριβείς.

Τα περιγράµµατα στα σύνολα δοµών RT µπορεί να ερµηνευθούν διαφορετικά 
από διαφορετικά συστήµατα. Συνεπώς, µπορείτε να συµβεί ανεπιθύµητος 
προσανατολισµός ή ευθυγράµµιση, αναστροφή ή αντικατοπτρισµός των 
περιγραµµάτων ως προς τις εικόνες. Ακόµα και το σχήµα και ο όγκος των δοµών 
µπορεί να διαφέρει λίγο από σύστηµα σε σύστηµα, λόγω των διαφορετικών 
αλγόριθµών που αναπαριστούν τα περιγράµµατα. Για το λόγο αυτό, οι δοµές 
πρέπει να επαληθεύονται προσεχτικά µετά την εισαγωγή σε σύστηµα τρίτου 
κατασκευαστή. 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=`çåíçìê=
^ééêçî~ä=E„łð¹Ð³ž=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²F

Εικόνα 334. Παράθυρο διαλόγου Contour Approval (Εγκριση περιγράµµατος)

Βήµα

 1
Στη λίστα που βρίσκεται αριστερά στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την 
περιοχή ενδιαφέροντος (αντικείµενο µε περίγραµµα) που θέλετε να 
αναθεωρήσετε.

 2

Χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες από τη γραµµή εργαλείων στα δεξιά του 
παραθύρου διαλόγου, προσαρµόστε τις ρυθµίσεις προβολής εικόνας 
(αντίθεση, συντελεστής µεγέθυνσης/σµίκρυνσης, εµφανιζόµενη τοµή κ.λπ.) 
για να διευκολύνετε τη µέγιστη ορατότητα της περιοχής ενδιαφέροντος.
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„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj

==

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

Μειώνοντας τα περιγράµµατα (και αναλόγως την ποσότητα των σηµείων 
περιγράµµατος), τα µικρά περιγράµµατα µπορεί να παραµορφωθούν σε 
µεγαλύτερη κλίµακα από τα µεγαλύτερα αντικείµενα ή µπορεί να εξαφανιστούν 
εντελώς. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε µε προσοχή την ορθότητα των 
περιγραµµάτων µετά την εισαγωγή σε σύστηµα τρίτου κατασκευαστή.

 3
Στην προβολή εικόνας, είναι δυνατή η αναθεώρηση των πληροφοριών 
περιγραµµάτων µε τη χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στην 
ενότητα “Λειτουργίες αναθεώρησης περιγράµµατος” στη σελίδα 406.

 4 Για µετακίνηση στην επόµενη τοµή που περιέχει µειωµένο περίγραµµα, 
πατήστε το κουµπί kÉñí=êÉÇìÅÉÇ=Åçåíçìê (Επόµενο µειωµένο περίγραµµα).

Αν η τρέχουσα τοµή εικόνας περιέχει µειωµένα περιγράµµατα, αυτό 
υποδεικνύεται από το µήνυµα επάνω αριστερά στην προβολή εικόνας.

Βήµα

Λειτουργία Επεξήγηση

pÜçï=péó=dä~ëë=
(Εµφάνιση 
τηλεσκόπιου)

Εικόνα 335. Τηλεσκόπιο

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την άµεση σύγκριση των αρχικών και 
των µειωµένων περιγραµµάτων.

pÜçï=lêáÖáå~ä=
~åÇ=oÉÇìÅÉÇ=
(Εµφάνιση 
αρχικών και 
µειωµένων)

Με αυτή την επιλογή, πραγµατοποιείται επικάλυψη των αρχικών και 
των µειωµένων περιγραµµάτων.

pÜçï=lêáÖáå~ä=
(Εµφάνιση 
αρχικών)

Με αυτή την επιλογή, εµφανίζονται µόνο τα αρχικά περιγράµµατα.

pÜçï=oÉÇìÅÉÇ=
(Εµφάνιση 
µειωµένων)

Με αυτή την επιλογή, εµφανίζονται µόνο τα µειωµένα περιγράµµατα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QMT

„þˇłğł¸

=

Η BrainLAB αποθηκεύει περιγράµµατα µε πολύ µεγάλη ακρίβεια. Λόγω των 
περιορισµών στο DICOM, η ποσότητα των σηµείων περιγράµµατος µπορεί να 
µειωθεί πριν εγγραφούν στο σύνολο δοµής DICOM RT. Συνεπώς, πρέπει να 
επαληθεύσετε µε προσοχή την ορθότητα των περιγραµµάτων µετά την 
εισαγωγή σε σύστηµα τρίτου κατασκευαστή.

Το µέγεθος των σηµείων περιγραµµάτων εξαγωγής µπορεί να υπερβεί τον 
αποδεκτό αριθµό των σηµείων περιγράµµατος ενός συστήµατος τρίτου 
κατασκευαστή. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ανεπιθύµητη παραµόρφωση 
των περιγραµµάτων. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε µε προσοχή την 
ορθότητα των περιγραµµάτων µετά την εισαγωγή σε σύστηµα τρίτου 
κατασκευαστή.
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„þˇłğł¸=ý˚³ğ=af`lj
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NNKQKV Ô¼¦ý˝³šÐ²=łÐˇ=ðÝÐÞÐð˚²=ýšÝ˚½š²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία ορισµένων περιγραφικών πληροφοριών για την κλινική 
δοκιµή.

• Οι πληροφορίες που µπορούν να επιλεγούν από την αναπτυσσόµενη λίστα βασίζονται 
στις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική πλατφόρµα για κλινικές µελέτες 
(βλ. “Ρυθµίσεις πλατφόρµας για κλινικές µελέτες” στη σελίδα 414).

• Τα υπόλοιπα πεδία µπορούν να συµπληρωθούν µε µη αυτόµατο τρόπο µε τις 
κατάλληλες πληροφορίες.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
`äáåáÅ~ä=qêá~ä=
EËÝÐÞÐð¸=ýšÝ˚½žF

Εικόνα 336. Παράθυρο διαλόγου Clinical Trial (Κλινική µελέτη)

Λειτουργία Επεξήγηση

k~ãÉ (Ονοµα) Εδώ µπορεί να επιλεγεί το όνοµα που έχει δοθεί στο χορηγό της 
κλινικές µελέτης.

mêçíçÅçä=fa=
(Αναγνωριστικό 
πρωτοκόλλου)

Εδώ µπορεί να επιλεγεί το σχετικό αναγνωριστικό πρωτόκολλου για 
την τρέχουσα κλινική µελέτη.

mêçíçÅçä=k~ãÉ=
(Ονοµα 
πρωτοκόλλου)

Αυτό το πεδίο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες για το επιλεγµένο 
πρωτόκολλο όπως έχουν οριστεί στην επιλεγµένη πλατφόρµα για 
κλινικές µελέτες (βλ. σελίδα 414).

páíÉ=fa=
(Αναγνωριστικό 
τοποθεσίας)

Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε το αναγνωριστικό τοποθεσίας για 
την κλινική όπου θα διενεργηθεί η µελέτη.

páíÉ=k~ãÉ=
(Ονοµα 
τοποθεσίας)

Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε το όνοµα της τοποθεσίας για την 
κλινική όπου θα διενεργηθεί η µελέτη.
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=

ı¹¸³ž=½ğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
ðÝÐÞÐð¸²=ýšÝ˚½ž²

Μόλις γίνει η εξαγωγή των δεδοµένων κλινικής µελέτης, µπορείτε να αποθηκεύσετε σε 
έναν ειδικό υποκατάλογο, στη διαδροµή: 
C:\BrainLAB\Export\Dicom\

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο υποκατάλογος µε τη σωστή ηµεροµηνία εξαγωγής, π.χ.:

Εικόνα 337. Κατάλογος κλινικής µελέτης

`~ëÉ=kìãÄÉê=
(Αριθµός 
περιστατικού)

Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε τον αριθµό περιστατικού για την 
τρέχουσα κλινική µελέτη.

pìÄãáëëáçå=íóéÉ=
(Τύπος 
υποβολής)

Εδώ µπορείτε να ορίσετε την κατάσταση δεδοµένων [fåáíá~ä
(Αρχική), `çêêÉÅíáçå (∆ιόρθωση) ή cáå~ä (Τελική)].

`ççêÇáå~íáåÖ=
`ÉåíÉê=(Κέντρο 
συντονισµού)

Εδώ µπορεί να επιλεγεί το ίδρυµα συντονισµού για την κλινική 
µελέτη.

Λειτουργία Επεξήγηση
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NNKQKNM Ì¹Ð³ýş²=ˇ¹₣š˝−¼=af`lj

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το ámä~å=açëÉ υποστηρίζει την εξαγωγή DICOM στον τοπικό σκληρό δίσκο και µέσω 
προώθησης (push) DICOM σε αποµακρυσµένο αρχείο, όπως ένα PACS ή ένα σύστηµα 
καταγραφής και επαλήθευσης.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
−¹Ð³ý−Ć=ˇ¹₣š˝−¼ Βήµα Ενέργεια 

 1 Κάντε κλικ στο κουµπί sá~=af`lj=KKK (Μέσω DICOM) στην περιοχή 
λειτουργιών του βήµατος mÜóëáÅáëí∞ë=sÉêáÑáÅ~íáçå (Επαλήθευση από φυσικό).

 2 Κάντε κλικ στην επιλογή kÉï=^êÅÜáîÉ (Νέο αρχείο) στην περιοχή επιλογών 
στα δεξιά της σελίδας οδηγού p~îÉ=^êÅÜáîÉë (Αποθήκευση αρχείων).

 3
Εικόνα 338. Παράθυρο διαλόγου New Archive (Νέο αρχείο)

Στο παράθυρο διαλόγου kÉï=^êÅÜáîÉ (Νέο αρχείο) που εµφανίζεται, επιλέξτε 
τα εξής:

• af`lj=Éñéçêí=íç=ÑáäÉ=ëóëíÉã (Εξαγωγή DICOM σε σύστηµα αρχείων) για 
τη δηµιουργία ενός αρχείου για την εξαγωγή σε σκληρό δίσκο

ή

• af`lj=Éñéçêí=íç=m^`p=îá~=kÉíïçêâ (Εξαγωγή DICOM σε PACS µέσω 
δικτύου) για τη δηµιουργία ενός αρχείου για αποµακρυσµένη εξαγωγή σε 
PACS ή σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης.
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af`ljW=³šÝ˝Šˇ=
šþˇłğł¸²=³š=
³ðÝž¹ş=Š˝³ð−

Εικόνα 339. DICOM - Σελίδα εξαγωγής σε σκληρό δίσκο

af`ljW=¹¼¦ý˝³šÐ²=
šþˇłğł¸²=³š=
³ðÝž¹ş=Š˝³ð−

Βήµα Ενέργεια 

 1 Καταχωρήστε το κατάλληλο όνοµα για το αρχείο στο πεδίο ^êÅÜáîÉ=k~ãÉ
(Ονοµα αρχείου). Το προεπιλεγµένο όνοµα είναι af`lj=bñéçêí.

 2

• Στο πεδίο a~í~=é~íÜ=(∆ιαδροµή δεδοµένων), καταχωρήστε τη διαδροµή 
αρχείων για τα δεδοµένα ασθενή µε µη αυτόµατο τρόπο.

• Εναλλακτικά, µπορείτε να µεταβείτε στη σχετική τοπική διαδροµή 
χρησιµοποιώντας το κουµπί _êçïëÉ=(Αναζήτηση).

 3
Στο πεδίο ^bq, καταχωρήστε τον τίτλο εφαρµογής που έχει οριστεί για το 
ámä~å=oq=açëÉ στην κλινική σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες 
από τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB.

 4

• Χρησιµοποιώντας την αναπτυσσόµενη λίστα mä~íÑçêã (Πλατφόρµα), 
επιλέξτε το σχετικό αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής.

• Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες κατά την εξαγωγή DICOM θα διαφέρουν 
λίγο ανάλογα µε το αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί 
(βλ. “Αρχεία πλατφόρµας DICOM” στη σελίδα 414).

 5
Χρησιµοποιώντας την αναπτυσσόµενη λίστα ^êÅÜáîÉ=Ñçê=Ñçääçï=ìé=Éñéçêí
(Αρχειοθέτηση για επακόλουθη εξαγωγή), επιλέξτε τη σχετική εγκατάσταση 
ãP στην περίπτωση πλήρους ενσωµάτωσης ãP.

 6 Για να επαληθεύσετε ότι η διαδροµή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην 
επιλογή qÉëí=ÅçååÉÅíáçå (Ελεγχος σύνδεσης). 

 7

Κάντε κλικ στο κουµπί lh για επιστροφή στη σελίδα οδηγού p~îÉ=^êÅÜáîÉë
(Αποθήκευση αρχείων), όπου µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εξαγωγή στο 
σχετικό αρχείο όπως περιγράφεται στην ενότητα “Εξαγωγή DICOM: 
ενεργοποίηση” στη σελίδα 392. 
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af`ljW=³šÝ˝Šˇ=
šþˇłğł¸²=³š=m^`p

Εικόνα 340. DICOM - Σελίδα εξαγωγής σε PACS

af`ljW=¹¼¦ý˝³šÐ²=
šþˇłğł¸²=³š=m^`p Βήµα Ενέργεια 

 1 Καταχωρήστε το κατάλληλο όνοµα για το αρχείο στο πεδίο ^êÅÜáîÉ=k~ãÉ
(Ονοµα αρχείου). Το προεπιλεγµένο όνοµα είναι af`lj=kÉíïçêâ=mìëÜ.

 2
Καταχωρήστε τα σχετικά στοιχεία στο πεδίο pÉêîÉê=å~ãÉ=çê=fm=~ÇÇêÉëë
(Ονοµα διακοµιστή ή διεύθυνση IP) και στο πεδίο pÉêîÉê=éçêí=åìãÄÉê
(Αριθµός θύρας διακοµιστή).

 3

Στο πεδίο pÉêîÉê=^bq (Τίτλος οντότητας εφαρµογής διακοµιστή) καταχωρήστε 
τον τίτλο οντότητας εφαρµογής που έχει οριστεί για το διακοµιστή PACS. 

• Για τον τίτλο οντότητας εφαρµογής γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

• Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τον ειδικό υποστήριξης 
της BrainLAB.

 4 Καταχωρήστε τον τοπικό τίτλο οντότητας εφαρµογής για το ερώτηµα στο πεδίο 
içÅ~ä=^bq=Ñçê=nìÉêó (Τοπικός τίτλος οντότητας εφαρµογής για ερώτηµα). 

 5

• Χρησιµοποιώντας την αναπτυσσόµενη λίστα mä~íÑçêã (Πλατφόρµα), 
επιλέξτε το σχετικό αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής.

• Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες κατά την εξαγωγή DICOM θα διαφέρουν 
λίγο ανάλογα µε το αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί (βλ. 
“Αρχεία πλατφόρµας DICOM” στη σελίδα 414).

 6
Χρησιµοποιώντας την αναπτυσσόµενη λίστα ^êÅÜáîÉ=Ñçê=Ñçääçï=ìé=Éñéçêí
(Αρχειοθέτηση για επακόλουθη εξαγωγή), επιλέξτε τη σχετική εγκατάσταση 
ãP στην περίπτωση πλήρους ενσωµάτωσης ãP.
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 7

Για να επαληθεύσετε ότι η διαδροµή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην 
επιλογή qÉëí=ÅçååÉÅíáçå (Ελεγχος σύνδεσης). Στο πεδίο qáãÉçìí=EëF
(Χρονικό όριο) θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα αντίστοιχο χρονικό όριο για 
την παραµετροποίηση σύνδεσης σε δευτερόλεπτα.

 8

Κάντε κλικ στο κουµπί lh για επιστροφή στη σελίδα οδηγού p~îÉ=
^êÅÜáîÉë (Αποθήκευση αρχείων), όπου µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
εξαγωγή στο σχετικό αρχείο όπως περιγράφεται στην ενότητα “Εξαγωγή 
DICOM: ενεργοποίηση” στη σελίδα 392. 

Βήµα Ενέργεια 
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NNKQKNN fl¹₣š˝ˇ=×Ýˇ½¾ş¹ýˇ²=af`lj

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ανάλογα µε τη σκοπούµενη µελλοντική χρήση των δεδοµένων DICOM εξαγωγής στην 
κλινική σας, προκαθορίζονται διάφορα αρχεία πλατφόρµας εξαγωγής σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις σας από τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB. 
• Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες κατά την εξαγωγή θα διαφέρουν λίγο ανάλογα µε τις 
ρυθµίσεις που έχουν διαµορφωθεί στο αρχείο πλατφόρµας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί 
για το τρέχον αρχείο (βλ. “Ορισµός αρχείου DICOM” στη σελίδα 410).

• Για λόγους ασφαλείας, τα αρχεία πλατφόρµας εξαγωγής για πλάνα θεραπείας µπορούν 
να επεξεργαστούν µόνο από τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB. 

• Χρησιµοποιώντας την προεπιλεγµένη πλατφόρµα εξαγωγής µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα εσφαλµένη θεραπεία. 

• Ωστόσο, τα αρχεία πλατφόρµας για κλινικές µελέτες µπορούν να επεξεργαστούν από 
τον υπεύθυνο φυσικό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
×Ýˇ½¾ş¹ýˇ²=łÐˇ=
ðÝÐÞÐð˚²=ýšÝ˚½š²

∆είγµατα πλατφορµών κλινικών µελετών αποθηκεύονται ως αρχεία *.xml στη διαδροµή: 
C:\BrainLAB\iPlanRTDose4.1\Res\ClinicalTrialPlatforms

• Θα πρέπει να δηµιουργήσετε ξεχωριστό αρχείο πλατφόρµας για το χορηγό κλινικής 
µελέτης. Αυτό επιτρέπει τον προκαθορισµό των τυπικών ρυθµίσεων (βλ. πίνακα 
παρακάτω) για όλες τις κλινικές µελέτες ενός συγκεκριµένου τύπου.

• Στη συνέχεια, για κάθε κλινική µελέτη µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλινικές 
µελέτες στο παράθυρο διαλόγου `äáåáÅ~ä=qêá~ä (Κλινική µελέτη) κατά τη διάρκεια της 
εξαγωγής DICOM (βλ. “Ρυθµίσεις για κλινικές µελέτες” στη σελίδα 408).

Ονοµα ετικέτας Τύπος τιµής Επεξήγηση

SponsorName συµβολοσειρά Χορηγός της κλινικής µελέτης, π.χ. RTOG, 
NSABP, JCOG κ.λπ. 

CoordCenter συµβολοσειρά Κέντρο συντονισµό για την αξιολόγηση της 
κλινικής µελέτης.

SiteID πραγµατικός 
αριθµός

Το αναγνωριστικό τοποθεσίας που παρέχεται 
από το κέντρο συντονισµού.

SiteName συµβολοσειρά Το όνοµα τοποθεσίας µπορεί να καταχωρηθεί 
στο παράθυρο διαλόγου `äáåáÅ~ä=qêá~ä (Κλινική 
µελέτη) κατά τη διάρκεια εξαγωγής DICOM.

SubmissionType “Correction”, 
“Initial”, 
“Final”

Τύπος υποβολής.

Καταχωρήσεις 
ProtocolList

πραγµατικός 
αριθµός

Ο  συνολικός  αριθµός καταχωρήσεων  που 
προστίθεται στη λίστα πρωτοκόλλων.

Protocol 
number

πραγµατικός 
αριθµός

Αριθµός  που  έχει  αντιστοιχιστεί  σε  µ ία  
καταχώρηση λίστας πρωτοκόλλων, που ορίζει 
τη σειρά εµφάνισης στην αναπτυσσόµενη λίστα, 
στο παράθυρο διαλόγου `äáåáÅ~ä=qêá~ä (Κλινική 
µελέτη).

Protocol/ID συµβολοσειρά Το σύντοµο αναγνωριστικό για το σχετικό 
πρωτόκολλο κλινικής µελέτης, π.χ. RTOG0415.

Protocol/Name συµβολοσειρά Μεγάλη περιγραφή της κλινικής µελέτης.
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=

NNKQKNO „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½−¼=ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½−²=šþˇłğł¸²=EˆflflF

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για κάθε ισόκεντρο, έχουν εξαχθεί δύο εικόνες παραµετροποίησης σε κατεύθυνση 0° και 90°. 
Επίσης εξάγεται µία εικόνα απεικόνισης όψης µέσα από τη δέσµη (BEV) για κάθε δέσµη µε 
τα περιγράµµατα MLC και αντικειµένων, ανάλογα µε τη διαµόρφωση στο _É~ã=mêçÑáäÉ=
bÇáíçê. Για τις θεραπείες IMRT, οι εικόνες BEV εµφανίζουν τη θέση έναρξης µε το σχήµα 
MLC να αντιστοιχεί στο περιβάλλον περίγραµµα του PTV. Για δυναµικά τόξα, η εικόνα BEV 
εµφανίζει το αρχικό πεδίο MLC. Οι πληροφορίες που εµφανίζονται στις ΨΑΑ εξαγωγής (π.χ. 
αν εµφανίζεται το ακτινολογικό σχήµα του MLC ή το φυσικό σχήµα αντικειµένου) µπορούν 
να διαµορφωθούν στις ιδιότητες RTPlan (βλ. “Ιδιότητες RTPlan” στη σελίδα 80). 

Η σωστή εξαγωγή τµηµατοποιηµένων αντικειµένων σε εικόνες DICOM RT 
είναι δυνατή µόνο αν το πλάτος pixel και το ύψος pixel έχουν ρυθµιστεί στην 
ίδια τιµή.

ˆflfl=šþˇłğł¸²

Εικόνα 341. ΨΑΑ εξαγωγής
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Ì¹Ð³ýş²=šþˇłğł¸²=
ˆflfl

Αν θα εξαχθούν οι ΨΑΑ και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιέχουν αυτές οι ΨΑΑ 
µπορεί να οριστεί στις ιδιότητες πλάνου θεραπείας (βλ. “Ιδιότητες RTPlan” στη σελίδα 80) 
και στις ιδιότητες οµάδας θεραπείας (βλ. “Οµάδα θεραπείας: καρτέλα DRRs (Ψηφιακά 
ανακατασκευασµένες ακτινογραφίες)” στη σελίδα 86).

Πρόσθετες επιλογές παραµετροποίησης παρέχονται επίσης από το Additional _É~ã=
mêçÑáäÉ=bÇáíçê (βλ. “Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ” στη σελίδα 478).

Η τµηµατοποίηση των αντικειµένων βασίζεται σε µικρότερη ανάλυση απ’ ό, τι 
η σειρά των αρχικών εικόνων. Συνεπώς, τα περιγράµµατα των αντικειµένων 
ενδεχοµένως να µην είναι τόσο ακριβή όσο ο εµφανιζόµενος ιστός. Οι δοµές, 
ιδιαίτερα τα ισόκεντρα, περιλαµβάνονται µόνο για σκοπούς προσανατολισµού. 
Μην χρησιµοποιείτε περιγράµµατα ή σχήµατα MLC για την τοποθέτηση του 
ασθενή.

Σηµειώστε ότι η εξαγωγή πρόσθετων πληροφοριών στις ΨΑΑ µπορεί να 
επηρεάσει την αντιστοίχιση µοτίβων σε επακόλουθη παραµετροποίηση της 
θεραπείας.
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„þˇłğł¸

=

NNKQKNP „þˇłğł¸=łšÞÐðćÞ=×Ýž¹−¾−¹ÐćÞW=Šş³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=³½−=af`lj=oq=mä~å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού οριστικοποιηθεί η συνταγογράφηση της δόσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξαγωγή 
της δόσης (συµπεριλαµβανοµένης της βελτιστοποίησης της δόσης). Ενα πλάνο θεραπείας 
που έχει εξαχθεί περιέχει πληροφορίες του πλάνου θεραπείας, π.χ. βραχίονας του 
γραµµικού επιταχυντή, θέση κατευθυντήρα, σχήµατα MLC, MU κ.λπ. Οι τιµές που έχουν 
εξαχθεί για τη συνταγογραφηµένη δόση εξαρτώνται από τους εξής παράγοντες:

• Η δόση συνταγογραφείται µόνο σε ένα PTV - η συνταγογραφηµένη τιµή σε αυτή την 
περίπτωση είναι ίση µε την πραγµατική τιµή.

• Η θεραπεία περιλαµβάνει πολλαπλές συνταγογραφήσεις σε πολλαπλά PTV. Αυτές οι 
συνταγογραφήσεις επηρεάζονται αµοιβαία.

Óˇ¹˙ŠšÐłýˇ=ðˇ½˙=
½ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ=ŠĆ−=
mqs

Στο παρακάτω παράδειγµα, µία δέσµη PTV 1 διασταυρώνεται µε το PTV 2 και προσθέτει 
σηµαντική ποσότητα δόσης στη συνταγογράφηση για το PTV 2.

Εικόνα 342. Παράδειγµα κατά τη θεραπεία δύο PTV

Αυτό επηρεάζει τις τιµές της εξαχθείσας δόσης ως εξής:

• Οπως φαίνεται παραπάνω, οι δόσεις µίας δέσµης για PTV 2 δεν ταιριάζουν µε τη 
συνταγογραφηµένη δόση ισόκεντρου 75 Gy. Η διαφορά των 15 Gy προστίθεται κατά 
µία δέσµη PTV 1 που διασταυρώνεται µε το PTV 2.

• Κατά την εξαγωγή αυτού του πλάνου σε ένα σύστηµα R&V, η δόση µίας δέσµης που 
πολλαπλασιάζεται µε τα κλάσµατα θα φτάνει τα 60 Gy για το PTV 2.

Για να αποφύγετε αυτήν τη ασυµφωνία µε την αρχική συνταγογράφηση, υπολογίζεται ένας 
συντελεστής κατά την εξαγωγή από το ámä~å=oq=açëÉ για τη διόρθωση της δόσης µίας 
δέσµης και ως εκ τούτου τη συνολική συνταγογραφηµένη δόση για το σύστηµα R&V. Οι 
τιµές MU παραµένουν αµετάβλητες. 
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Ενδεικτικές τιµές για τις τέσσερις δέσµες που ακτινοβολούν το PTV 2, το οποίο επηρεάζεται 
από τη δέσµη των 10 Gy για το PTV 1:

Τιµές µετά την εξαγωγή σε σύστηµα R&V:

„þˇłğł¸=½¹˝½−¼=
×¹−ýž¦š¼½¸

∆εδοµένου ότι ορισµένες εφαρµογές τρίτου προµηθευτή δεν δέχονται περισσότερες από µία 
κλασµατοποιήσεις σε ένα πλάνο, το ámä~å=oq=açëÉ µπορεί διαχωρίσει το περιεχόµενο του 
πλάνου θεραπείας για εξαγωγή. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες εκδόσεις του ámä~å=oq=
açëÉ, ο προεπιλεγµένος διαχωρισµός πλάνου δεν εκτελείται πλέον ανά οµάδα θεραπείας/
ισόκεντρο αλλά ανά συνταγογράφηση. Κάθε πλάνο θεραπείας που εξάγεται, περιέχει πλέον 
µία κλασµατοποίηση και όλες τις σχετικές δέσµες (ανεξάρτητα από την οµάδα θεραπείας/
ισόκεντρο στην οποία ανήκουν). Για συµβατότητα µε παλαιότερες εκδόσεις, είναι δυνατή η 
διαµόρφωση του διαχωρισµού πλάνου ανά οµάδα θεραπείας µε χρήση της πλατφόρµας 
εξαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της 
BrainLAB. 

∆έσµες Κλάσµατα Συνταγογράφηση δόσης/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

∆έσµες Κλάσµατα Συνταγογράφηση δόσης/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QNV

„þˇłğł¸

=

NNKR „þˇłğł¸=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=af`lj=íç=oCs=ríáäáíó

NNKRKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

„×Ð³ðş×ž³ž Το af`lj=íç=oCs=ríáäáíó χρησιµοποιείται για τη µετατροπή αρχείων af`lj=oq=mä~å για 
τη µεταφορά στα παρακάτω συστήµατα διαχείρισης θεραπείας που δεν υποστηρίζουν την 
εισαγωγή DICOM:

• VARiS Vision (ARIA) από ιατροτεχνολογικά συστήµατα Varian.
• IMPAC (LANTIS) από ιατροτεχνολογικά συστήµατα IMPAC.

Είναι δυνατή η µετατροπή αρχείων DICOM (*.dcm) που έχουν δηµιουργηθεί µε το 
λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ=της BrainLAB. 

Ò¼ýŁˇ½ş½ž½ˇ=ýš=
×¹−İşÞ½ˇ=½¹˝½ğÞ=
×¹−ýž¦š¼½ćÞ

• Η µεταφορά δεδοµένων σε VARiS Vision πραγµατοποιείται µε χρήση του Varian Link 
Toolkit.

• Η µεταφορά δεδοµένων σε IMPAC πραγµατοποιείται µε χρήση της µορφή αρχείου 
RTP Connect.

Με το af`lj= íç= oCs= ríáäáíó επιτρέπεται η χρήση µόνο εγκεκριµένων 
ιατροτεχνολογικών συσκευών που δεν ανήκουν στην BrainLAB. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον ειδικό υποστήριξης της BrainLAB. 

NNKRKO Ó¹−ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=łÐˇ=₣¹¸³ž

·šÞÐð˙=
×¹−ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=

Το αρχείο δεδοµένων δέσµης που περιέχει τις µετρήσεις για το γραµµικό επιταχυντή που 
χρησιµοποιήθηκε κατά το σχεδιασµό πρέπει να περιλαµβάνει τις σωστές ιδιότητες για 
IMPAC ή VARiS Vision.

Ó¹−ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=
łÐˇ=ýš½ˇ¾−¹˙=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=³š=
s^oáp=sáëáçå

• Πρέπει να παρέχεται σύνδεση δικτύου µεταξύ του σταθµού εργασίας σχεδιασµού και 
του διακοµιστή VARiS Vision. 

• Η βάση δεδοµένων VARiS Vision πρέπει να διαµορφωθεί σωστά και να περιέχει τις 
σχετικές πληροφορίες του ασθενή. 
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NNKRKP „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ²
 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο DCM2RV.exe από την Εξερεύνηση των Windows. 

Εικόνα 343. Φόρτωση ασθενή

 2. Στο παράθυρο διαλόγου iç~Ç=Äó=éêçéÉêíáÉë (Φόρτωση βάσει ιδιοτήτων), καταχωρήστε 
µια κατάλληλη συµβολοσειρά αναζήτησης σε ένα από τα πεδία καταχώρησης που 
παρέχονται και κάντε κλικ στο κουµπί lh. 

 3. Επιλέξτε τις απαιτούµενες πληροφορίες χρησιµοποιώντας τις αναπτυσσόµενες λίστες 
που παρέχονται και κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

 4. Τώρα θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε συγκεκριµένες πληροφορίες για το σύστηµα 
διαχείρισης θεραπείας. 
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NNKRKQ Íš½ˇ¾−¹˙=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=af`lj=³š=s^oáp=sáëáçå
 1. Στο παράθυρο διαλόγου içÖ=áåíç=Ç~í~Ä~ëÉ (Σύνδεση σε βάση δεδοµένων), εισαγάγετε 

τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτετε και κάντε κλικ δύο φορές στο κουµπί lh. 

Εικόνα 344. Επιλογή ασθενή

 2. Στο παράθυρο διαλόγου pÉäÉÅí= m~íáÉåí (Επιλογή ασθενή), κάντε κλικ στο κουµπί 
pÉ~êÅÜ (Αναζήτηση) για να εµφανίσετε διαθέσιµους ασθενείς. 

 3. Επιλέξτε τον απαιτούµενο ασθενή από τη λίστα που εµφανίζεται τώρα και κάντε κλικ 
στο κουµπί kÉñí (Επόµενο). 

Εικόνα 345. Επιλογή θεραπευτικής αγωγής

 4. Τώρα σας ζητείται να ορίσετε την απαιτούµενη θεραπευτική αγωγή, το αναγνωριστικό 
ανοχής, την τιµή χρόνου και την κλίµακα. 

 5. Αν χρησιµοποιείτε το VARiS Vision 6.5, πρέπει επίσης να επιλέξετε ρυθµίσεις 
πλάνων, κλασµατοποιήσεις και το αναγνωριστικό MLC. 

 6. Για να ολοκληρώσετε τη µεταφορά δεδοµένων DICOM στο σύστηµα διαχείρισης 
θεραπείας VARiS, κάντε κλικ στο κουµπί cáåáëÜ (Τέλος). 

Για επιτυχή µεταφορά δεδοµένων, το αναγνωριστικό εξαγωγής στο προφίλ δέσµης πρέπει 
να αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό του µηχανήµατος θεραπείας.
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NNKRKR Íš½ˇ½¹−×¸=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=af`lj=łÐˇ=ýš½ˇ¾−¹˙=³š=fjm^`
 1. Αν οι πληροφορίες ασθενή δεν καταχωρήθηκαν πλήρως στο ámä~å= oq= açëÉ, θα σας 

ζητηθεί να συµπληρώσετε τις πληροφορίες και να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας µε το 
κουµπί kÉñí (Επόµενο). 

Εικόνα 346. Θεραπευτική αγωγή

 2. Στο παράθυρο διαλόγου pÉäÉÅí=íêÉ~íãÉåí=ÅçìêëÉ (Επιλογή θεραπευτικής αγωγής), σας 
ζητείται τώρα να καθορίσετε την απαιτούµενη θεραπευτική αγωγή, το αναγνωριστικό 
ανοχής και το αναγνωριστικό MLC. 

 3. Για να ολοκληρώσετε τη µετατροπή του αρχείου DICOM, κάντε κλικ στο κουµπί cáåáëÜ
(Τέλος). 

 4. Το αρχείο *.rtp που δηµιουργείται τώρα µπορεί να εισαχθεί στο σύστηµα IMPAC µε το 
συνήθη τρόπο. 

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε το σωστό αναγνωριστικό  ασθενή . Αν το 
αναγνωριστικό ασθενή δεν είναι σωστό, το πλάνο θα εξαχθεί σε λάθος αρχείο 
ασθενή.

Η εξαγωγή πρέπει να επαληθευθεί µε σύγκριση των παραµέτρων της θεραπείας 
που έχουν δηµιουργηθεί µε το ámä~å=oq=açëÉ=(π.χ. όπως φαίνεται στην εκτύπωση) 
µε αυτές που καταχωρήθηκαν στο σύστηµα διαχείρισης θεραπείας και την 
κονσόλα θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QOP

„þˇłğł¸

=

NNKRKS ıšÐ¹Ð³ýş²=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=Ð³şðšÞ½¹ğÞ
• Για θεραπείες VARiS Vision, κάθε ισόκεντρο πρέπει να µεταφέρεται µεµονωµένα και 
να αντιστοιχίζεται σε µια ξεχωριστή αγωγή ή πλάνο. 

• Για θεραπείες IMPAC, τα ισόκεντρα πρέπει να µεταφέρονται µεµονωµένα ή µαζί σε 
ένα µόνο αρχείο, ανάλογα µε την προτιµώµενη κλινική ροή εργασίας. 



QOQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

s~êá~å=ji`

==

NNKS s~êá~å=ji`

NNKSKN „þˇłğł¸=s~êá~å=ji`

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν τα δεδοµένα MLC δεν είναι δυνατό να σταλούν στο σύστηµα εγγραφής και επαλήθευσης 
µέσω DICOM, το κουµπί `êÉ~íÉ=s~êá~å=ji`=ÑáäÉEëF (∆ηµιουργία αρχείου(ων) Varian 
MLC) στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος σχεδιασµού θεραπείας σάς επιτρέπει να 
γράψετε τα δεδοµένα MLC σε έναν προδιαµορφωµένο κατάλογο, στο σκληρό δίσκο του 
σταθµού εργασίας. 

Στη συνέχεια, µπορείτε να αποθηκεύσετε µε µη αυτόµατο τρόπο τα αντίστοιχα αρχεία σε 
ένα µέσο δεδοµένων και να τα καταστήσετε διαθέσιµα στο σταθµό εργασίας kçî~äáë/MLC.

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇ¹₣š˝−¼EğÞF=
s~êá~å=ji`

• Κάντε κλικ στο κουµπί `êÉ~íÉ=s~êá~å=ji`= ÑáäÉEëF (∆ηµιουργία αρχείου(ων) Varian 
MLC) για να εξαγάγετε τα αντίστοιχα αρχεία.

Εικόνα 347. ∆ηµιουργία Varian MLC

• Αν τα εξαχθέντα αρχεία έχουν δηµιουργηθεί µε επιτυχία, εµφανίζεται το αντίστοιχο 
µήνυµα.

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να επιβεβαιώσετε το µήνυµα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QOR

„ð½¼×ć³šÐ²

=

NO „ð½¼×ć³šÐ²

NOKN „ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

NOKNKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρώσετε το πλάνο θεραπείας σας, µπορείτε να το εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας 
το κουµπί mêáåí (Εκτύπωση) στη γραµµή εργαλείων. 

• Τα περιεχόµενα του πλάνου θεραπείας µπορούν να καθοριστούν µε χρήση µιας λίστας 
επιλογής εγγράφων.

• Επίσης µπορεί να καθοριστεί ένα σύστηµα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο 
προκειµένου να δηµιουργηθούν επικαλύψεις για κρανιακές θεραπείες.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
šð½Ć×ğ³ž²

Ì¦şÞž=šð½Ć×ğ³ž²

Εικόνα 348. Οθόνη εκτύπωσης

Ενέργεια

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουµπί 
mêáåí (Εκτύπωση) στη γραµµή εργαλείων.

a

s

d

f

g



QOS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½ž²=
−¦şÞž²=šð½Ć×ğ³ž²

Ολες οι αναφορές των πλάνων θεραπείας πρέπει να εγκριθούν από τον κατάλληλο 
αρµόδιο πριν οι συµπεριλαµβανόµενες πληροφορίες χρησιµοποιηθούν για 
ακτινοθεραπεία.

Ολες οι εκτυπωµένες συντεταγµένες ισχύουν µόνο µε συµβατά συστήµατα 
τοποθέτησης (βλ. “Συµβατότητα του συστήµατος” στη σελίδα 21).

Αρ. Στοιχείο

a Προεπισκόπηση εκτύπωσης

s Επιλογή του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο

d Λίστα επιλογών εγγράφου

f Λειτουργίες δηµιουργίας περιεχοµένου

g Λειτουργία διαχείρισης εκτυπωτή



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QOT

„ð½¼×ć³šÐ²

=

NOKNKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=šłł¹˙¾ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

‚Ðˇ¦˚³Ðýˇ=˚łł¹ˇ¾ˇ

Εικόνα 349. ∆ιαθέσιµα έγγραφα

„×ÐÝ−ł¸=šłł¹˙¾−¼ • Κάθε ένα από τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα pÉäÉÅí=açÅìãÉåíë (Επιλογή εγγράφων) 
αντιστοιχεί σε ξεχωριστό έγγραφο.

• Για να ενεργοποιήσετε τη δηµιουργία ενός εγγράφου ως PDF, επιλέξτε το αντίστοιχο 
πλαίσιο ελέγχου. Τα πλαίσια ελέγχου αρχικά εµφανίζονται µε γκρι χρώµα, ωστόσο 
είναι διαθέσιµα για επιλογή. Είναι δυνατή η πολλαπλή επιλογή. 

„×ÐÝ−ł¸=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²=
ˇðÐÞž½−×−˝ž³ž²=
³½ž=¦˚³žJ³½ş₣−

Για να δηµιουργήσετε κατάλληλες επικαλύψεις για εντοπισµένες κρανιακές θεραπείες, 
επιλέξτε το απαιτούµενο σύστηµα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο.

Εικόνα 350. Επιλογή του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο

• Τα συστήµατα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο που είναι διαθέσιµα στη λίστα 
διαφέρουν ανάλογα µε τη διαµόρφωση του συστήµατός σας και το µοντέλο του 
συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο που χρησιµοποιείται στην κλινική σας.

• Τα περιεχόµενα της επικάλυψης του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο θα 
διαφέρουν ανάλογα µε την επιλογή που έχετε κάνει εδώ.

Ó¹ş³¦š½š²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
šłł¹˙¾−¼

Ανάλογα µε τον τύπο εγγράφου που έχετε επιλέξει, µπορείτε να διαµορφώσετε πρόσθετες 
ρυθµίσεις κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο  (βλ. “Πρόσθετες ρυθµίσεις 
εγγράφου” στη σελίδα 429).



QOU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
šłł¹˙¾−¼

• Για να δηµιουργήσετε τα επιλεγµένα έγγραφα, κάντε κλικ στο κουµπί `êÉ~íÉ
(∆ηµιουργία). 

• Τα ονόµατα των εγγράφων που δηµιουργούνται εµφανίζονται στη λίστα pÉäÉÅí=
açÅìãÉåíë (Επιλογή εγγράφων).

Εικόνα 351. Τεκµηρίωση που δηµιουργείται

• Στην περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης, εµφανίζεται µόνο το έγγραφο που είναι 
επιλεγµένο τη δεδοµένη στιγµή (το έγγραφο που επισηµαίνεται στη λίστα).

Εικόνα 352. ∆ηµιουργία εγγράφου



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QOV

„ð½¼×ć³šÐ²

=

NOKNKP Ó¹ş³¦š½š²=¹¼¦ý˝³šÐ²=šłł¹˙¾−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ανάλογα µε τον τύπο εγγράφου που έχετε επιλέξει, µπορείτε να διαµορφώσετε πρόσθετες 
ρυθµίσεις κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο .

„×ÐðˇÝĆĞšÐ²=q~mç Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου q~mç=lîÉêä~óë (Επικαλύψεις TaPo) και κάνοντας κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο , µπορείτε να εκτυπώσετε τα κατάλληλα φύλλα επικάλυψης για το 
σύστηµα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο. 

Εικόνα 353. Παράθυρο διαλόγου Configuration (∆ιαµόρφωση): επικαλύψεις TaPo

Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου q~mç=lîÉêä~óë (Επικαλύψεις 
TaPo) αν:

• ∆εν είναι διαθέσιµος βαθµονοµηµένος εκτυπωτής.

• Το πλάνο θεραπείας δεν περιέχει εντοπισµένο κρανιακό σύνολο δεδοµένων.

• Το πλάνο θεραπείας δεν έχει εγκριθεί.

Λειτουργία Επεξήγηση

^ää = áëçÅÉåíÉêë=çå=çåÉ=ëÉí=çÑ= í~êÖÉí=
éçëáíáçåÉê=çîÉêä~óë (Ολα τα ισόκεντρα σε 
ένα σύνολο επικαλύψεων του συστήµατος 
ακινητοποίησης στη θέση-στόχο)

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει πολλαπλά 
ισόκεντρα, αυτά θα εκτυπωθούν µαζί στο 
ίδιο φύλλο επικάλυψης.

pÉé~ê~íÉ=ëÉí=çÑ=í~êÖÉí=éçëáíáçåÉê=çîÉêä~óë=
éÉê= áëçÅÉåíÉê  (Ξεχωριστό  σύνολο  
επικαλύψεων του συστήµατος ακινητοποίησης 
στη θέση-στόχο ανά ισόκεντρο)

Κάθε ισόκεντρο στο πλάνο θεραπείας θα 
εκτυπωθε ί  σε  ξεχωριστό  φύλλο  
επικάλυψης.

m~éÉê=páòÉ (Μέγεθος χαρτιού)

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι A4. 
Αν χρειάζεστε άλλα µεγέθη χαρτιού, 
ο ειδικός υποστήριξης της BrainLAB 
µπορεί να τα διαµορφώσει για εσάς.



QPM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

·¹ˇ¾Ðð˚²=
×ˇ¹ˇ³½˙³šÐ²=
Ð³½−ł¹˙ýýˇ½−²=
Šş³ž²Jşłð−¼

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου ase=dê~éÜë (Γραφικές παραστάσεις ιστογράµµατος 
δόσης-όγκου) και κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο , µπορείτε να δηµιουργήσετε 
ένα PDF που περιέχει ιστογράµµατα για τον όγκο δόσης για αντικείµενα της θεραπείας (π.χ. 
PTV και OAR). 

Εικόνα 354. Γραφικές παραστάσεις ιστογράµµατος δόσης-όγκου

Λειτουργία Επεξήγηση

låÉ=fã~ÖÉ=éÉê=m~ÖÉ 
(Μία εικόνα ανά σελίδα)

Κάθε ιστόγραµµα δόσης-όγκου εκτυπώνεται σε ξεχωριστή 
σελίδα.

cçìê=fã~ÖÉë=éÉê=m~ÖÉ 
(Τέσσερις εικόνες ανά 
σελίδα)

Εκτυπώνονται τέσσερα ιστογράµµατα δόσης-όγκου ανά 
σελίδα.

pÉé~ê~íÉ=ÅÜ~êí=éÉê=çÄàÉÅí=
(Ξεχωριστό γράφηµα ανά 
αντικείµενο)

∆ηµιουργείται ένα ξεχωριστό ιστόγραµµα δόσης-όγκου για 
κάθε αντικείµενο.

^=ÅÜ~êí=ïáíÜ=~ää=çÄàÉÅíë 
(Ενα γράφηµα µε όλα τα 
αντικείµενα)

∆ηµιουργείται ένα µόνο ιστόγραµµα δόσης-όγκου για όλα 
τα αντικείµενα.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QPN

„ð½¼×ć³šÐ²

=

Ëˇ½ˇÞ−ý¸=Šş³ž² Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου açëÉ=aáëíêáÄìíáçå (Κατανοµή δόσης) και κάνετε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο , µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα PDF που περιέχει, για 
παράδειγµα, ισοδοσιακές γραµµές, πληροφορίες ουδού και προβολές τοµών για 
αντικείµενα θεραπείας. 

Εικόνα 355. Κατανοµή δόσης

Λειτουργία Επεξήγηση

päáÅÉë=pÉäÉÅíáçå=
(Επιλογή τοµών)

Εδώ µπορείτε να κάνετε τις επιλογές ^ää=päáÅÉë (Ολες οι τοµές) ή 
bîÉêó=çíÜÉê=ëäáÅÉ (Κάθε δεύτερη τοµή) για εκτύπωση. Για να 
επιλέξετε συγκεκριµένες τοµές για εκτύπωση, χρησιµοποιήστε την 
επιλογή j~åì~ä=ëÉäÉÅíáçå (Μη αυτόµατη επιλογή).

wççã=
(Μεγέθυνση/
σµίκρυνση)

Εδώ µπορείτε να ορίσετε το συντελεστή µεγέθυνσης/σµίκρυνσης για 
τις πληροφορίες κατανοµής δόσης. Μπορείτε να εµφανίσετε µια 
ολόκληρη  τοµή χρησιµοποιώντας  την επιλογή tÜçäÉ=päáÅÉ
(Ολόκληρη  τοµή) ή να  ορίσετε  ένα περιθώριο µεγέθυνσης/
σµίκρυνσης γύρω από ένα PTV χρησιµοποιώντας την επιλογή 
mqsë=H=j~êÖáå (PTV + Περιθώριο).

m~ÖÉ=i~óçìí=
(∆ιάταξη 
σελίδας)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε τα δεδοµένα κατανοµής 
δόσης µε την επιλογή låÉ=fã~ÖÉ=éÉê=m~ÖÉ (Μία εικόνα ανά σελίδα) 
ή cçìê=fã~ÖÉë=éÉê=m~ÖÉ (Τέσσερις εικόνες ανά σελίδα). 

líÜÉê=léíáçåë=
(Αλλες επιλογές)

Εδώ µπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Να ενεργοποιήσετε ένα υπόµνηµα για τις πληροφορίες ισοδόσης 
[pÜçï=fëçÇçëÉ=iÉÖÉåÇ=(Εµφάνιση υποµνήµατος ισοδόσης)]. 

• Αντί να συµπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά µε τους ιστούς, να 
εµφανίσετε την περιοχή  θεραπείας ως περίγραµµα [pÜçï=
Åçåíçìêë=çåäó (Εµφάνιση µόνο περιγραµµάτων)].



QPO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

fl×šÐð−Þ˝³šÐ²=şĞž²=
ý˚³ˇ=ˇ×ş=½ž=Š˚³ýž

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου _É~ãë=bóÉ=sáÉïë (Απεικονίσεις όψης µέσα από τη 
δέσµη) και κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο , µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα PDF 
που δείχνει την τρέχουσα απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη για κάθε ένα από τα στοιχεία 
της σχεδιασµένης θεραπείας . Σε περίπτωση θεραπειών IMRT, στην εκτύπωση 
περιλαµβάνονται και οι χάρτες πυκνότητας ενέργειας.

Εικόνα 356. Απεικονίσεις όψης µέσα από τη δέσµη

Λειτουργία Επεξήγηση

m~ÖÉ=i~óçìí=
(∆ιάταξη 
σελίδας)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε  να εκτυπώσετε τα δεδοµένα της 
απεικόνισης όψης µέσα από τη δέσµη µε την επιλογή låÉ=fã~ÖÉ=éÉê=
m~ÖÉ (Μία εικόνα ανά σελίδα) ή cçìê=fã~ÖÉë=éÉê=m~ÖÉ (Τέσσερις 
εικόνες ανά σελίδα). 

pçìêÅÉJfã~ÖÉ=
aáëí~åÅÉ=
(Απόσταση 
εικόνας-πηγής)

Εδώ η σχετική απόσταση εικόνας-πηγής µπορεί να οριστεί σε χιλιοστά.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QPP

„ð½¼×ć³šÐ²

=

ˆflfl Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου aooë (ΨΑΑ) και κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο , 
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα PDF που περιέχει µια ΨΑΑ για κάθε ένα από τα στοιχεία της 
σχεδιασµένης θεραπείας. 

Εικόνα 357. ΨΑΑ

Η κλιµάκωση που χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις ΨΑΑ δεν αντιστοιχεί σε 
αυτήν µιας πραγµατικής εικόνας ακτίνων X. Για ρεαλιστική κλιµάκωση, 
εκτελέστε εξαγωγή των ΨΑΑ χρησιµοποιώντας το DICOM RT. 

Λειτουργία Επεξήγηση

m~éÉê=páòÉ=
(Μέγεθος 
χαρτιού)

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι A4. Αν χρειάζεστε άλλα µεγέθη 
χαρτιού, ο ειδικός υποστήριξης της BrainLAB µπορεί να τα 
διαµορφώσει για εσάς.

m~ÖÉ=i~óçìí=
(∆ιάταξη 
σελίδας)

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε τις ΨΑΑ µε την 
επιλογή låÉ=fã~ÖÉ=éÉê=m~ÖÉ (Μία εικόνα ανά σελίδα) ή cçìê=
fã~ÖÉë=éÉê=m~ÖÉ (Τέσσερις εικόνες ανά σελίδα). 

oÉÅçåëíêìÅíáçåë=
(Ανακατασκευές)

Εδώ µπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισµό των ΨΑΑ προς 
εκτύπωση [_É~ã=pÜçíë (Λήψεις δέσµης) ή pÉíìé=pÜçíë (Λήψεις 
ρύθµισης)].



QPQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

NOKNKQ fl×−¦¸ðš¼³ž=šłł¹˙¾ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να αποθηκεύσετε τα έγγραφα που δηµιουργούνται, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη 
λειτουργία p~îÉ (Αποθήκευση).

• Για να είναι δυνατή η αποθήκευση ενός εγγράφου, πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο 
πλαίσιο ελέγχου για το συγκεκριµένο έγγραφο στη λίστα.

• Η προεπιλεγµένη τοποθεσία αποθήκευσης είναι ο τρέχων φάκελος για το πλάνο 
θεραπείας στο σταθµό σχεδιασµού.

• Ωστόσο, αν χρειάζεται, τα έγγραφα θεραπείας είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε 
διαφορετικό φάκελο.

Τα έγγραφα που δεν αποθηκεύονται µε χρήση της λειτουργίας p~îÉ (Αποθήκευση), 
διαγράφονται αυτόµατα όταν κλείνει το λογισµικό. 

fl×−¦¸ðš¼³ž=
šłł¹˙¾ğÞ

Εικόνα 358. Παράθυρο διαλόγου Destination (Προορισµός)

• Στο παράθυρο διαλόγου aÉëíáå~íáçå (Προορισµός) που εµφανίζεται όταν κάνετε κλικ 
στη λειτουργία p~îÉ (Αποθήκευση), µεταβείτε στον απαιτούµενο φάκελο.

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για να αποθηκεύσετε τα επιλεγµένα έγγραφα PDF στην 
απαιτούµενη θέση.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QPR

„ð½¼×ć³šÐ²

=

NOKNKR „ð½Ć×ğ³ž=šłł¹˙¾ğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού επιλέξετε τις απαιτούµενες πληροφορίες για κάθε έγγραφο (βλ. “Πρόσθετες ρυθµίσεις 
εγγράφου” στη σελίδα 429) και δηµιουργήσετε τα αντίστοιχα αρχεία PDF (βλ. “∆ηµιουργία 
εγγράφων θεραπείας” στη σελίδα 427), µπορείτε να εκτυπώσετε τα έγγραφα θεραπείας.

„×ÐÝ−ł¸=šð½¼×ğ½¸ Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό εκτυπωτή για κάθε έγγραφο, για παράδειγµα, µπορείτε να 
ορίσετε έναν εκτυπωτή ψεκασµού µελανιού για επικαλύψεις συστήµατος ακινητοποίησης 
στη θέση-στόχο ή έναν εκτυπωτή λέιζερ για δεδοµένα θεραπείας.

Εικόνα 359. Επιλογή εκτυπωτή

• Για να ορίσετε τον απαιτούµενο εκτυπωτή, κάντε δεξιό κλικ στο σχετικό έγγραφο και 
επιλέξτε τον απαιτούµενο εκτυπωτή.

• Για να είναι δυνατή η εκτύπωση ενός εγγράφου, πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο 
πλαίσιο ελέγχου για το συγκεκριµένο έγγραφο στη λίστα.

„ð½Ć×ğ³ž=
šłł¹˙¾ğÞ

Για να εκτυπώσετε τα επιλεγµένα έγγραφα στους επιλεγµένους εκτυπωτές, κάντε κλικ στο 
κουµπί mêáåí (Εκτύπωση).

Ελέγξτε προσεκτικά αν το πλέγµα της εκτυπωµένης επικάλυψης ταιριάζει µε τα 
πλέγµατα του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο ή µε τις πλάκες του 
φορέα.

Ολες οι ενδείξεις στο ámä~å είναι σε µονάδες του µετρικού συστήµατος. Αν δεν υποδεικνύεται 
µονάδα, θεωρείται ότι η µονάδα είναι σε χιλιοστά.



QPS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

NOKNKS ‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=šð½¼×ğ½¸

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν κάνετε κλικ στη λειτουργία j~å~ÖÉ=mêáåíÉêë (∆ιαχείριση εκτυπωτών), είναι δυνατή η 
εµφάνιση των διαθέσιµων εκτυπωτών καθώς και η βαθµονόµησή τους. 

Εικόνα 360. Παράθυρο διαλόγου Printer (Εκτυπωτής)

‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=
šð½¼×ğ½˚²

Ολοι οι εκτυπωτές που είναι διαθέσιµοι στο σταθµό σχεδιασµού περιλαµβάνονται στο 
κέντρο του παραθύρου διαλόγου.

Εικόνα 361. ∆ιαθέσιµοι εκτυπωτές

• Αν θέλετε να καταργήσετε έναν εκτυπωτή από τη λίστα, επιλέξτε τη σχετική 
καταχώρηση στη λίστα και κάντε κλικ στο κουµπί eáÇÉ (Απόκρυψη).

• Για να εµφανίσετε ξανά όλους τους διαθέσιµους εκτυπωτές, κάντε κλικ στο κουµπί 
råÜáÇÉ=^ää (Εµφάνιση όλων). 

Óš¹Ð¦ć¹Ðˇ • Αν τα περιθώρια του προεπιλεγµένου εκτυπωτή δεν παράγουν το επιθυµητό αποτέλεσµα 
εκτύπωσης, µπορείτε να ορίσετε τα κατάλληλα περιθώρια εκτυπωτή σε χιλιοστά 
χρησιµοποιώντας τα πεδία που παρέχονται στην περιοχή j~êÖáåë=xããz (Περιθώρια). 

• Αν πατήσετε το κουµπί p~îÉ (Αποθήκευση), αποθηκεύετε τις ρυθµίσεις περιθωρίων. 

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=
šð½¼×ğ½¸

• Για να εκτυπώσετε σωστά επικαλύψεις συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο, 
ο επιλεγµένος εκτυπωτής πρέπει να είναι σωστά βαθµονοµηµένος. 

• Η εκτύπωση των άλλων εγγράφων (βλ. “∆ηµιουργία εγγράφων θεραπείας” στη 
σελίδα 427) µπορεί να γίνει µε χρήση ενός µη βαθµονοµηµένου εκτυπωτή. 

• Για να ενεργοποιήσετε τη βαθµονόµηση του εκτυπωτή, επιλέξτε τον απαιτούµενο 
εκτυπωτή στη λίστα και κάντε κλικ στο κουµπί `~äáÄê~íÉ (Βαθµονόµηση).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QPT

„ð½¼×ć³šÐ²

=

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
`~äáÄê~íáçå=
E‡ˇ¦ý−Þşýž³žF

Εικόνα 362. Παράθυρο διαλόγου Calibration (Βαθµονόµηση)

‡¸ýˇ½ˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž² Βήµα Ενέργεια 

 1
• Κάντε κλικ στο κουµπί mêáåí=dêáÇ (Εκτύπωση πλέγµατος) στο παράθυρο 
διαλόγου βαθµονόµησης που εµφανίζεται τώρα.

• Η κλίµακα x και y εκτυπώνεται στον επιλεγµένο εκτυπωτή.

 2

• Χρησιµοποιώντας ένα χάρακα, µετρήστε το πραγµατικό µήκος της 
πλήρους κλίµακας x και y στην εκτύπωση.

• Το πραγµατικό µήκος σε κάθε περίπτωση µπορεί να έχει απόκλιση από το 
µήκος που εµφανίζεται στην εκτύπωση. Ο στόχος της βαθµονόµησης του 
εκτυπωτή είναι η διόρθωση αυτής της ασυµφωνίας.

 3

• Καταχωρήστε την τιµή που µετρήθηκε για την κλίµακα x και y στο 
κατάλληλο πεδίο.

• Κάθε τιµή που καταχωρείται πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 10, δηλ. η 
τιµή 179,5 mm πρέπει να καταχωρηθεί ως 1795.

 4 Κάντε κλικ στο κουµπί sÉêáÑó (Επαλήθευση) για να εκτυπώσετε µια 
ενηµερωµένη κλίµακα x και y στον επιλεγµένο εκτυπωτή.

 5

• Χρησιµοποιώντας ένα χάρακα, µετρήστε ξανά το µήκος της πλήρους 
κλίµακας x και y στην εκτύπωση.

• Η πραγµατική τιµή µέτρησης και το µήκος που υποδεικνύεται στην 
εκτύπωση θα πρέπει τώρα να είναι αντίστοιχες.

 6

• Αν η πραγµατική τιµή µέτρησης και το µήκος που υποδεικνύεται στην 
εκτύπωση είναι αντίστοιχες, κάντε κλικ στο κουµπί ^ÅÅÉéí (Αποδοχή) για 
να ολοκληρώσετε τη βαθµονόµηση του εκτυπωτή. 

• ∆ιαφορετικά, κάντε κλικ στο κουµπί mêáåí= dêáÇ (Εκτύπωση πλέγµατος) 
και επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου οι τιµές να είναι αντίστοιχες.



QPU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

==

fl×−½˚Ýš³ýˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

Εικόνα 363. Αποτέλεσµα βαθµονόµησης

• Οταν η βαθµονόµηση ολοκληρωθεί µε επιτυχία, ο βαθµονοµηµένος εκτυπωτής 
επισηµαίνεται µε πράσινο χρώµα στη λίστα εκτυπωτών.

• Μπορείτε να βαθµονοµήσετε πολλαπλούς εκτυπωτές για να εκτυπώσετε έγγραφα 
θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QPV

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NP _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

NPKN „×Ð³ðş×ž³ž

NPKNKN „Ð³ˇłğł¸

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN=(BPE) για να επεξεργαστείτε τα 
προφίλ του µηχανήµατος. Κάθε προφίλ µηχανήµατος περιέχει ένα λεπτοµερές µοντέλο 
εξοπλισµού που περιλαµβάνει γεωµετρικές και δοσοµετρικές ρυθµίσεις (προφίλ δεσµών) 
καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένους συνδυασµούς γραµµικού 
επιταχυντή-κατευθυντήρα.
• Τα προφίλ δέσµης (µετρούµενα δεδοµένα δέσµης) που αποθηκεύονται µε τα προφίλ 

µηχανήµατος µπορούν να υποστούν επεξεργασία για στενά εστιασµένη δέσµη (pencil 
beam), κυκλικό κώνο και αλγόριθµους δόσης Monte Carlo.

• Οι αρχικές ή οι προεπιλεγµένες τιµές για το συνδυασµό γραµµικού επιταχυντή-
κατευθυντήρα καθορίζονται σε ένα πρότυπο προφίλ.

Παρέχεται επίσης πρόσθετο λογισµικό o~ï=a~í~=fåéìí, για την εισαγωγή των δεδοµένων 
µέτρησης Monte Carlo (βλ. “Λειτουργία εισαγωγής δεδοµένων χωρίς επεξεργασία” στη 
σελίδα 491).

ÓšŠ˝−=₣¹¸³ž²=½ž²=
š¾ˇ¹ý−ł¸²

• Το _mb=TKN είναι κατάλληλο για χρήση µόνο µε το ámä~å=oq=açëÉ=QKN. 
• Ωστόσο, το _mb= TKN µπορεί να εισαγάγει αρχεία _ê~áåp`^k .col και προφίλ 

µηχανηµάτων ámä~å= oq= açëÉ= PKM και να τα αποθηκεύσει στη νέα µορφή ámä~å= oq=
açëÉ=QKN.

• Τα προφίλ µηχανηµάτων που αποθηκεύονται µε τη χρήση του _mb= TKN δεν είναι 
δυνατόν να ανοίξουν µε το _ê~áåp`^k ή το ámä~å=oq=açëÉ=PKM.

Ú¹−×−×−Ðžý˚Þš²=
×ˇ¹˙ýš½¹−Ð

Στο _mb=TKN, οι παρακάτω παράµετροι µπορούν πλέον να οριστούν από το χρήστη:
• Γενικές ρυθµίσεις: qçäÉê~åÅÉ= q~ÄäÉ= hÉó (Κλειδί πίνακα ανοχής) (βλ. “Πίνακας 
ανοχής” στη σελίδα 463).

• Γενικές ρυθµίσεις: aÉÑ~ìäí= `çääáã~íçê= ^åÖäÉ (Προεπιλεγµένη γωνία κατευθυντήρα) 
(βλ. “Παράµετρος µηχανήµατος” στη σελίδα 460).

• Παράµετροι MLC: rëÉ=ëéÉÉÇ=äáãáí~íáçå=Ñçê=fjoq=íêÉ~íãÉåíë (Χρήση περιορισµού 
ταχύτητας για θεραπείες IMRT) (βλ. “Ρύθµιση MLC Limits (Ορια του MLC)” στη 
σελίδα 470).

Στο _mb=TKN, οι παρακάτω παράµετροι είναι νέες:
• Γενικές ρυθµίσεις: kçãáå~ä= båÉêÖó (Ονοµαστική τιµή ενέργειας) (βλ. “Γραµµικός 
επιταχυντής” στη σελίδα 458).

• Παράµετροι MLC: ji`= `äÉ~ê~åÅÉ (Απόσταση MLC) (βλ. “Ρύθµιση Convention 
(Σύµβαση)” στη σελίδα 468). Αυτή η παράµετρος θα ενεργοποιηθεί πλήρως σε 
µελλοντικές εκδόσεις του λογισµικού.

• Παράµετροι MLC: kìãÄÉê= çÑ= _É~ãäÉíë= íç= lîÉêä~é (Αριθµός beamlet που 
επικαλύπτονται) (βλ. “Ρύθµιση IMRT Defaults (Προεπιλογές IMRT)” στη σελίδα 470).

• Παράµετροι MLC: jáåK= iÉ~Ñ=d~é (Ελάχιστο διάκενο φύλλων) (ανοχή φύλλων) για 
δυναµικά τόξα/IMRT (βλ. “Ρύθµιση MLC Limits (Ορια του MLC)” στη σελίδα 470).

• Ρυθµίσεις Monte Carlo (βλ. “Ρυθµίσεις Monte Carlo” στη σελίδα 475).
• Ρυθµίσεις κυκλικού κώνου (βλ. “Ρυθµίσεις κυκλικού κώνου” στη σελίδα 477).
• Εξαγωγή παραµέτρων (βλ. “Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ” στη σελίδα 478).



QQM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Ολα τα προφίλ δέσµης πρέπει να αποθηκευθούν και τα περιεχόµενά τους να 
επαληθευθούν µε τη χρήση του _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê πριν από τη χρήση. Πρέπει 
να γίνει ανασκόπηση όλων των ιδιοτήτων, καθώς και των συντελεστών 
σκέδασης, των δεδοµένων PDD/TMR και των προφίλ εκτός άξονα.

Η ακρίβεια του αλγόριθµου δόσης και ο υπολογισµός MU εξαρτάται από την 
ποιότητα και τα µετρούµενα δεδοµένα δέσµης. Είναι ευθύνη του φυσικού να 
διασφαλίσει ότι οι µετρήσεις της δέσµης πραγµατοποιούνται σωστά.

Συνιστάται ιδιαίτερα ο χρήστης να δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας των 
δεδοµένων του προφίλ δέσµης για χρήση σε περίπτωση καταστροφής των 
δεδοµένων προφίλ δέσµης.

Η χρήση των Windows ή οποιουδήποτε άλλου λογισµικού για τροποποίηση ή 
διαγραφή των δεδοµένων προφίλ δέσµης απαγορεύεται. 

Η µη εξουσιοδοτηµένη ρύθµιση των δεδοµένων δέσµης µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα εσφαλµένο υπολογισµό δόσης, µε αποτέλεσµα τραυµατισµό του 
ασθενή. Το σύστηµα σχεδιασµού πρέπει να προστατεύεται µε όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης. Τα αρχεία δεδοµένων δέσµης στο λογισµικό σχεδιασµού 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά από φυσικό.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας ámä~å=oq=açëÉ=έχει ρυθµιστεί 
σωστά και ότι οι ρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν τις παραµέτρους (π.χ. σύµβαση της 
κλίµακας γραµµικού επιταχυντή) των συστηµάτων ακτινοθεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QQN

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKNKO ‡ˇ³Ðð˚²=˚ÞÞ−Ðš²

Ó¹−¾˝Ý=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

Οταν δηµιουργείτε µια οµάδα θεραπείας στο ámä~å=oq=açëÉI τα διαθέσιµα προφίλ 
µηχανήµατος παρατίθενται για επιλογή.

• Ενα προφίλ µηχανήµατος αποτελείται από έναν αριθµό συνδεδεµένων αρχείων, που 
βρίσκονται σε έναν καθορισµένο κατάλογο (βλ. “Bpe.ini” στη σελίδα 489). Ετσι, όταν 
στέλνετε ένα προφίλ µηχανήµατος στην BrainLAB, δεν αρκεί να στείλετε µόνον ένα 
αρχείο PROFILE_<identifier>.xmach. Αυτό το αρχείο περιέχει µόνον 
παραποµπές σε αρχεία που είναι αποθηκευµένα στους υποκαταλόγους Parameters
και DoseProfiles. Ολα τα αρχεία στον κατάλογο προφίλ µηχανηµάτων πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ένα αρχείο (*.zip, *.rar) και να αποστέλλονται στην BrainLAB. 

• Για εγγύηση της ασφάλειας δεδοµένων, η BrainLAB συνιστά την τακτική δηµιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας όλων των σχετικών αρχείων. Η προεπιλεγµένη θέση αυτών των 
αρχείων είναι 
C:\BrainLAB\iPlanRTDoseGlobal\MachineProfiles 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για να αντιγράψετε τα 
πλήρη περιεχόµενα του φακέλου MachineProfiles (συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των υποφακέλων και των αρχείων) σε µια ασφαλή θέση εντός του νοσοκοµειακού 
δικτύου ή σε εξωτερικό µέσο αποθήκευσης.

fl×šÐðşÞÐ³ž=ý˚³ğ=
½−¼=×ˇ¹ˇ½ž¹ž½¸

Ο οδηγός ιδιοτήτων χρησιµοποιεί διαγράµµατα του κατευθυντήρα για απεικόνιση των 
αντίστοιχων ιδιοτήτων. 

Εικόνα 364. ∆ιάγραµµα περιστροφής του κατευθυντήρα

Το διάγραµµα που εµφανίζεται είναι από την οπτική του παρατηρητή αντί για την απεικόνιση 
όψης µέσα από τη δέσµη. Αυτό σηµαίνει ότι η θέση του παρατηρητή βρίσκεται στο ισόκεντρο 
και βλέπει προς τα επάνω, προς την κεφαλή του γραµµικού επιταχυντή. 

Ο εξωτερικός δακτύλιος µε τιµές γωνίας αντιστοιχεί στην κλίµακα Varian και ο εσωτερικός 
δακτύλιος περιγράφει την κλίµακα IEC. Τα ονόµατα των σιαγόνων και των πλευρών 
φύλλων µπορεί να είναι διαφορετικά και µπορούν να ρυθµιστούν από τον οδηγό ιδιοτήτων 
(βλ. “Ιδιότητες προφίλ δέσµης” στη σελίδα 455).

Θέση παρατηρητή: 
Ισόκεντρο

Κατεύθυνση παρατηρητή:  
αντικρύζει την πηγή 
ακτινοβολίας



QQO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„×Ð³ðş×ž³ž

==

ÌÞ−ýˇ³½Ðð¸=¦˚³ž=
¾ĆÝÝ−¼

Συνήθως οι γεωµετρικές (ή ονοµαστικές) θέσεις των φύλλων δίνονται όπως µετρούνται στο 
επίπεδο ισόκεντρου ενός πεδίου. Με άλλα λόγια, η θέση που δίνεται είναι εκείνη της 
προβολής των κάτω άκρων του φύλλου σε επίπεδο κατακόρυφο προς τον κεντρικό άξονα της 
δέσµης (θεωρώντας ότι η πηγή ακτινοβολίας είναι το εστιακό σηµείο). Αυτές οι ονοµαστικές 
θέσεις φύλλων εξάγονται στο σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης.

ÓšŠ˝−=¾ğ½ş²

Εικόνα 365. Ρυθµίσεις Light Field (Πεδίο φωτός) [στη σελίδα οδηγού MLC Parameters (Παράµετροι MLC)]

Το σχήµα του πεδίου φωτός χρησιµοποιείται για την επαλήθευση των γωνιών του 
µηχανήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων φύλλων) στην αίθουσα θεραπείας ενώ 
το “φως” είναι αναµµένο στην κεφαλή του γραµµικού επιταχυντή. 

Το ámä~å=oq=açëÉ περιλαµβάνει το σχήµα πεδίου φωτός στις:

• Εκτυπώσεις του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο.
• Εκτυπώσεις της απεικόνισης όψης µέσα από τη δέσµη.

Οι παρακάτω παράµετροι χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί το σχήµα του πεδίου φωτός:

• iÉ~Ñ=pÜáÑí=Ñçê=iáÖÜí=cáÉäÇ (Μετατόπιση φύλλου για το πεδίο φωτός).
• qçåÖìÉ=~åÇ=dêççîÉ=páòÉ=Ñçê=iáÖÜí=cáÉäÇ (Μέγεθος γλωττίδας και εσοχής για το πεδίο 
φωτός).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QQP

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

flð½ÐÞ−Ý−łÐðş=×šŠ˝−

Εικόνα 366. Ρυθµίσεις Radiologic Field (Ακτινολογικό πεδίο) [στη σελίδα οδηγού MLC Parameters (Παράµετροι 
MLC)]

Το ακτινολογικό πεδίο συνήθως ορίζεται από την ισοδοσιακή γραµµή 50% του ενιαίου 
πεδίου. Το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί το σχήµα ακτινολογικού πεδίου:

• Για σύµµορφη προσαρµογή των φύλλων στο σχήµα σχεδιασµού (PTV/OAR).
• Ως είσοδος για τον υπολογισµό της δόσης δέσµης pencil. 
• Σε εικόνες ΨΑΑ που εξάγονται µέσω του DICOM RT Image (αν έχει επιλεγεί στο 
αρχείο εξαγωγής πλατφόρµας).

Λόγω του γεωµετρικού σχεδίου των άκρων ενός φύλλου του µοντέλου MLC που 
χρησιµοποιείτε (tongue-and-groove µεταξύ δύο γειτονικών φύλλων, στρογγυλευµέna άκρα 
φύλλων), το σχήµα του ακτινολογικού πεδίου µπορεί να διαφέρει από το ονοµαστικό σχήµα 
πεδίου. 

Το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί γενικά το σχήµα ακτινολογικού πεδίου αντί για τις 
ονοµαστικές θέσεις φύλλων στις προβολές σχεδιασµού. Μόνο σε απεικονίσεις όψης µέσα 
από τη δέσµη εµφανίζονται και τα δύο (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης). 

Οι παρακάτω παράµετροι χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί το σχήµα του ακτινολογικού 
πεδίου:

• iÉ~Ñ=pÜáÑí=pí~íáÅ (Στατική µετατόπιση φύλλων).
• qçåÖìÉ=~åÇ=dêççîÉ=páòÉ (Μέγεθος γλωττίδας και εσοχής).
• e~äÑ=qÜáÅâåÉëë=çÑ=iÉ~Ñ=j~íÉêá~ä (Μισό πάχος υλικού φύλλου) (η προεπιλεγµένη τιµή 
είναι µηδέν).



QQQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

NPKO ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

NPKOKN flÞ−Ðłýˇ=šÞş²=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=léÉå=
EflÞ−ÐłýˇF

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον προφίλ δέσµης, επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q léÉå (Ανοιγµα) 
στο λογισµικό BPE.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
léÉå=mêçÑáäÉ=
EflÞ−Ðłýˇ=×¹−¾˝ÝF

Εικόνα 367. Παράθυρο διαλόγου Open Profile (Ανοιγµα προφίλ)



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QQR

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ŠÐˇÝşł−¼=
léÉå=mêçÑáäÉ=
EflÞ−Ðłýˇ=×¹−¾˝ÝF

• Ολα τα προφίλ που βρίσκονται στον κατάλογο προφίλ µηχανήµατος (βλ. “Bpe.ini” στη 
σελίδα 489) παρατίθενται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

• Η ενότητα σχολίων κάτω από τη λίστα προφίλ παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για το 
επιλεγµένο προφίλ.

• Εκτός από το όνοµα του προφίλ, την ηµεροµηνία και ώρα τροποποίησης, και το επίπεδο 
ενέργειας, για κάθε προφίλ παρέχονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες:

Στήλη Επεξήγηση

sÉêëáçå 
(Εκδοση)

• PKM: αυτό το προφίλ µηχανήµατος δηµιουργήθηκε µε τη χρήση του 
_mb=SKM και είναι κατάλληλο για το σχεδιασµό θεραπείας µε το ámä~å=
oq=açëÉ=PKM. 
∆εν είναι δυνατό να προσθέσετε νέα ισόκεντρα (οµάδες θεραπείας) στο 
ámä~å=oq=açëÉ=QKñ χρησιµοποιώντας ανάλογο προφίλ. Σηµείωση: 
οταν ανοίγετε ένα προφίλ PKM, πραγµατοποιείτε εισαγωγή του (βλ. 
“Εισαγωγή των προφίλ µηχανήµατος και των αρχείων κατεθυντήρα” 
στη σελίδα 481). Αν αποθηκεύσετε αυτό το προφίλ, θα ενηµερωθεί σε 
έκδοση 4.x.

• QKñ: αυτό το προφίλ µηχανήµατος δηµιουργήθηκε µε τη χρήση του 
_mb=TKN και είναι κατάλληλο για το σχεδιασµό θεραπείας µε το 
ámä~å=oq=açëÉ=QKñ. Αυτά τα προφίλ δεν αναγνωρίζονται από το 
ámä~å=oq=açëÉ=PKM.

• QKñ=^ééê: αυτό το προφίλ µηχανήµατος δηµιουργήθηκε και εγκρίθηκε 
(βλ. “Εγκριση των προφίλ δέσµης” στη σελίδα 453) µε τη χρήση του 
_mb=TKN και είναι κατάλληλο για το σχεδιασµό θεραπείας µε το ámä~å=
oq=açëÉ=QKN. Αυτά τα προφίλ δεν αναγνωρίζονται από το ámä~å=oq=
açëÉ=PKM.

açëÉ= 
^äÖçêáíÜãEëF=
(Αλγόριθµος(οι) 
δόσης)

Αυτή η στήλη υποδεικνύει τους αλγόριθµους δόσης που υποστηρίζονται 
από το προφίλ:

• `áêÅìä~ê= `çåÉ (Κυκλικός κώνος): αυτό το προφίλ µηχανήµατος 
είναι κατάλληλο για τις θεραπείες κυκλικού τόξου µε τη χρήση 
κωνικών κατευθυντήρων. Χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο κυκλικού 
κώνου για τον υπολογισµό δόσης.

• mÉåÅáä= _É~ã (∆έσµη pencil): πρόκειται για προφίλ µηχανήµατος 
του MLC, το οποίο είναι  κατάλληλο  για  σύµµορφη δέσµη, 
σύµµορφο τόξο και, αν ενεργοποιηθεί, (βλ. “Παράµετροι MLC” στη 
σελίδα 468), δυναµικό τόξο και θεραπείες IMRT. Υποστηρίζει µόνο 
τον αλγόριθµο δέσµης pencil για τον υπολογισµό της δόσης.

• mÉåÅáä= _É~ã=H=jçåíÉ= `~êäç (∆έσµη pencil + Monte Carlo): 
πρόκειται για προφίλ µηχανήµατος του MLC, το οποίο είναι 
κατάλληλο  για  σύµµορφη  δέσµη ,  σύµµορφο  τόξο  και ,  αν  
ενεργοποιηθεί, (βλ. “Παράµετροι MLC” στη σελίδα 468), δυναµικό 
τόξο και θεραπείες IMRT. Υποστηρίζει τόσο τη δέσµη pencil 
(ακριβούς εστίασης) και τον αλγόριθµο Monte Carlo για τον 
υπολογισµό δόσης.



QQS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

„×ÐÝ−ł¸=×¹−¾˝Ý=
Š˚³ýž²

Για να επιλέξετε ένα προφίλ δέσµης:

• Επιλέξτε το απαιτούµενο προφίλ στη λίστα.
• Κάντε κλικ στην επιλογή léÉå (Ανοιγµα) για να εµφανίσετε τα περιεχόµενα προφίλ 

(βλ. “Εµφάνιση προφίλ δέσµης” στη σελίδα 447).

Αν έχετε ανοίξει ήδη ένα προφίλ δέσµης και το έχετε τροποποιήσει, µπορείτε 
να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πριν ανοίξετε άλλο προφίλ δέσµης.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QQT

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKOKO „ý¾˙ÞÐ³ž=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μόλις ανοίξετε ένα προφίλ δέσµης, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Ì¦şÞž=×¹−¾˝Ý=
Š˚³ýž²

Εικόνα 368. Οθόνη προφίλ δέσµης

‚Ð˙½ˇþž=½ž²=
−¦şÞž²=×¹−¾˝Ý=
Š˚³ýž²

Η οθόνη διαιρείται γενικά σε τέσσερις περιοχές:

• Ενα πίνακα ελέγχου στα αριστερά.
• Ενα πίνακα εισαγωγής για καθορισµό του µεγέθους σιαγόνων και πεδίων στο κέντρο.
• Μια αντίστοιχη οθόνη γραφικών παραστάσεων στα δεξιά.
• Μια γραµµή µενού το επάνω µέρος.

Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼

a

s

d

f

g

h

j

Περιοχή Επεξήγηση

a
Εδώ µπορείτε να εναλλάξετε τις πληροφορίες για τους διαθέσιµους 
αλγορίθµους.

s

Εδώ, µπορείτε να επεξεργαστείτε συγκεκριµένες mêçéÉêíáÉë (ιδιότητες) για 
το επιλεγµένο προφίλ δέσµης. Είναι ίδιες µε τις ρυθµίσεις ιδιοτήτων που 
ορίζονται όταν δηµιουργείται νέο προφίλ δέσµης (βλ. “Ιδιότητες προφίλ 
δέσµης” στη σελίδα 455).

d

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε µια τιµή εισαγωγής για τον πίνακα εισαγωγής και 
την εµφάνιση της γραφικής παράστασης. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται 
από τον υποστηριζόµενο αλγόριθµο δόσης (βλ. “Τροποποίηση του προφίλ 
δέσµης” στη σελίδα 450).

f
Εδώ, η εµφάνιση µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να εµφανίζεται ο πίνακας 
εισαγωγής [q~ÄäÉ=sáÉï (Προβολή πίνακα)], η γραφική παράσταση [dê~éÜ=
sáÉï (Προβολή γραφικής παράστασης)] ή και οι δύο προβολές.



QQU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

·¹ˇýý¸=ýšÞ−Ć • Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας διατίθενται στο µενού bÇáí (Επεξεργασία) (βλ. “Μενού 
Edit (Επεξεργασία)” στη σελίδα 450).

• Σύνθετες ρυθµίσεις επεξεργασίας προσφέρονται στο µενού cáäÉ (Αρχείο):

Εικόνα 369. Μενού File (Αρχείο)

g

• Προσθήκη γραµµών στον πίνακα: οταν κάνετε κλικ στην επιλογή ^ÇÇ=
oçï=KKK (Προσθήκη γραµµής), σας ζητείτε να καθορίσετε την τιµή βάθους 
που θέλετε να συµπεριλάβετε στον πίνακα.

• Κατάργηση γραµµών: λπορείτε να επιλέξετε µία ή περισσότερες γραµµές 
µε το δείκτη του ποντικιού και µε τα πλήκτρα shift ή control, και έπειτα να 
τις διαγράψετε κάνοντας κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ=oçï (Κατάργηση 
γραµµής).

h

• Προσθήκη στηλών στον πίνακα: οταν κάνετε κλικ στην επιλογή ^ÇÇ=
`çäìãå=KKK (Προσθήκη στήλης), σας ζητείτε να καθορίσετε τη ρύθµιση 
των σιαγόνων που θέλετε να συµπεριλάβετε στον πίνακα.

• Κατάργηση στηλών: λπορείτε να επιλέξετε µία ή περισσότερες στήλες µε 
το δείκτη του ποντικιού και µε τα πλήκτρα shift ή control, και έπειτα να τις 
διαγράψετε κάνοντας κλικ στην επιλογή oÉãçîÉ=`çäìãå (Κατάργηση 
στήλης).

j Εδώ πρέπει να καθορίσετε αν ο πίνακας περιέχει τιµές qjo ή maa.

Περιοχή Επεξήγηση

Επιλογή µενού File 
(Αρχείο) Επεξήγηση

kÉï=(∆ηµιουργία) Επιτρέπει τη δηµιουργία νέου προφίλ δέσµης (βλ. “Ιδιότητες 
προφίλ δέσµης” στη σελίδα 455).

fãéçêí=KÅçä=ÑáäÉKKK=
(Εισαγωγή 
αρχείων .col)

Πραγµατοποιείται εισαγωγή των υπάρχοντων δεδοµένων προφίλ 
δέσµης (βλ. “Εισαγωγή των προφίλ µηχανήµατος και των αρχείων 
κατεθυντήρα” στη σελίδα 481).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QQV

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

léÉåKKK=(Ανοιγµα) Ανοίγει ένα υπάρχον προφίλ δέσµης (βλ. “Ανοιγµα ενός προφίλ 
δέσµης” στη σελίδα 444).

j~å~ÖÉ=mêçÑáäÉë=
(∆ιαχείριση προφίλ)

Επιτρέπει  την  εξαγωγή  υπαρχόντων  προφίλ  δέσµης  σε  
αρχειοθήκη *.zip, ή την ενεργοποίηση/απενεργοποίησή τους για 
εµφάνιση (βλ. “∆ιαχείριση των προφίλ δέσµης” στη σελίδα 454).

mêçéÉêíáÉëKKK=
(Ιδιότητες)

Επιτρέπει την επεξεργασία των ιδιοτήτων για τα υπάρχοντα 
προφίλ δέσµης. Είναι ίδιες µε τις ρυθµίσεις ιδιοτήτων που 
ορίζονται όταν δηµιουργείται νέο προφίλ δέσµης (βλ. “Ιδιότητες 
προφίλ δέσµης” στη σελίδα 455).

mä~ìëáÄáäáíó=
`ÜÉÅâëKKK=(Ελεγχοι 
αληθοφάνειας)

Παραθέτει τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται από το 
λογισµ ικό  _mb  για  διασφάλιση  της  αληθοφάνειας  (βλ .  
“Επικύρωση δεδοµένων” στη σελίδα 484).

p~îÉ=
(Αποθήκευση)

Αποθηκεύει το υπάρχον προφίλ δέσµης (βλ. “Αποθήκευση των 
προφίλ δέσµης” στη σελίδα 452).

^ééêçîÉ=C=p~îÉKKK=
(Εγκριση και 
αποθήκευση)

Αποθηκεύει και εγκρίνει το υπάρχον προφίλ δέσµης (βλ. “Εγκριση 
των προφίλ δέσµης” στη σελίδα 453).

mêáåíKKK=(Εκτύπωση)

Επιτρέπει τη διαµόρφωση των δεδοµένων του προφίλ δέσµης για 
εκτύπωση (βλ. “Εκτύπωση προφίλ µηχανήµατος” στη σελίδα 487).

ÔĆ¦ýÐ³ž=mêáåí=
mêÉîáÉï=
(Προεπισκόπηση 
εκτύπωσης)

mêáåí=pÉíìéKKK=
(Παραµετροποίηση 
εκτύπωσης)

bñáí=(Εξοδος) Κλείνει το _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê. 

Επιλογή µενού File 
(Αρχείο) Επεξήγηση



QRM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

NPKOKP Ú¹−×−×−˝ž³ž=½−¼=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

„Ð³ˇłğł¸=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=³½−Þ=
×˝Þˇðˇ=šÐ³ˇłğł¸²

Τα υπάρχοντα δεδοµένα δέσµης µπορούν να αντιγραφούν στο _mb ως εξής:

• Οι κεφαλίδες γραµµών και στηλών προσαρµόζονται αυτόµατα όταν αντιγράφετε 
ολόκληρους πίνακες.

• Μην χρησιµοποιείτε αριθµητικά σύµβολα οµαδοποίησης. Το _mb δεν αναγνωρίζει 
αριθµούς όπως “1,234.5” ή “1.234,5”.

‡ˇ³Ðð¸=
š×šþš¹łˇ³˝ˇ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα εισαγωγής µε τον ίδιο τρόπο όπως και για τις τυπικές 
εφαρµογές υπολογιστικών φύλλων, χρησιµοποιώντας τυπικές συντοµεύσεις πληκτρολογίου. 
Η γραµµή µε την κεφαλίδα `çäçê (Χρώµα) επιτρέπει την επιλογή χρώµατος από µια 
προκαθορισµένη λίστα. 
• Κάνοντας κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού σε ένα από τα έγχρωµα κελιά, ανοίγει 

µια αναπτυσσόµενη λίστα. Επιλέξτε το απαιτούµενο χρώµα κάνοντας κλικ σε αυτό. 
• Τα αντίστοιχα χρώµατα για κάθε στήλη χρησιµοποιούνται στην απεικόνιση της γραφικής 
παράστασης.

ÍšÞ−Ć=bÇáí=
E„×šþš¹łˇ³˝ˇF

Μπορεί να γίνει επίσης επεξεργασία των τροποποιήσεων στον πίνακα εισαγωγής µε το 
µενού bÇáí (Επεξεργασία).

Εικόνα 370. Μενού Edit (Επεξεργασία)

• Η επιλογή råÇç (Αναίρεση) επιτρέπει τη µαταίωση της τελευταίας ενέργειας ή τη 
διαγραφή της τελευταίας καταχώρησης που πληκτρολογήσατε.

• Η επιλογή oÉÇç (Επανάληψη) επιτρέπει την επανάληψη ή την αναστροφή της 
τελευταίας ενέργειας αναίρεσης.

• Η επιλογή `çéó (Αντιγραφή) επιτρέπει την αντιγραφή µιας επιλεγµένης περιοχής 
µετρούµενων δεδοµένων από το ενεργό προφίλ δέσµης και την τοποθέτησή της στο 
πρόχειρο, χωρίς κατάργηση των δεδοµένων από το ίδιο το προφίλ.

• Η επιλογή m~ëíÉ (Επικόλληση) επιτρέπει την εισαγωγή των περιεχοµένων του 
πρόχειρου σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και την αντικατάσταση επιλεγµένου κειµένου. 
Αυτή η εντολή είναι διαθέσιµη µόνον αν κάποιο αντικείµενο ή κείµενο είχε αντιγραφεί 
προηγουµένως στο πρόχειρο.

Βήµα Ενέργεια 

 1 Ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο (π.χ. Excel) που περιέχει τα δεδοµένα δέσµης. 

 2
• Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να αντιγράψετε στην εφαρµογή υπολογιστικού 
φύλλου και αντιγράψτε τα δεδοµένα στο πρόχειρο.

• Βεβαιωθείτε ότι το άνω αριστερό κελί (κεφαλίδα στήλης και γραµµής) είναι κενό.

 3 Μεταβείτε στην εφαρµογή BPE και επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα εισαγωγής. 

 4 Επικολλήστε τα δεδοµένα φύλλου δεδοµένων από το πρόχειρο στον πίνακα 
εισαγωγής. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QRN

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

„×šþš¹łˇ³˝ˇ=½ğÞ=
×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²=
éÉåÅáä=Eˇð¹ÐŁ−Ć²=
š³½˝ˇ³ž²F

• Αν έχει γίνει η επιλογή pÅ~ííÉê (Σκέδαση) στην περιοχή fåéìí=s~äìÉë (Τιµές εισαγωγής):
• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το µέγεθος πεδίου MLC.
• Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν το µέγεθος του πεδίου σιαγόνων (στο αντίστοιχο 
χρώµα στήλης).

• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει το συντελεστή σκέδασης.
• Αν έχει γίνει η επιλογή qjoLmaa στην περιοχή fåéìí=s~äìÉë (Τιµές εισαγωγής):

• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το βάθος.
• Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν το µέγεθος του πεδίου (στο αντίστοιχο χρώµα στήλης).
• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει τις τιµές PDD/TMR.
• Επιπρόσθετα, πρέπει να καθορίσετε στην περιοχή s~äìÉë=~êÉKKK (Οι τιµές είναι) αν τα 
δεδοµένα βασίζονται σε TMR ή PDD.

• Αν έχει γίνει η επιλογή o~Çá~ä=c~Åíçêë (Ακτινικοί συντελεστές) στην περιοχή fåéìí=
s~äìÉë (Τιµές εισαγωγής):
• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει την ακτίνα.
• Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν το βάθος (στο αντίστοιχο χρώµα στήλης).
• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει τις τιµές RFS.
• Επιπρόσθετα, πρέπει να καθορίσετε στην περιοχή s~äìÉë=~êÉKKK (Οι τιµές είναι) αν τα 
δεδοµένα βασίζονται σε TMR ή PDD.

„×šþš¹łˇ³˝ˇ=
×¹−¾˝Ý=ð¼ðÝÐð−Ć=
ðćÞ−¼

• Ολοι οι πίνακες (pÅ~ííÉê, qjoLmaa, l^o) έχουν τις ίδιες τιµές στήλης (διάµετροι 
κώνου). Αν µπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε µια στήλη σε έναν πίνακα, οι άλλοι 
πίνακες προσαρµόζονται επίσης.

• Αν έχει γίνει η επιλογή pÅ~ííÉê (Σκέδαση) στην περιοχή fåéìí= s~äìÉë (Τιµές 
εισαγωγής):
• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη διάµετρο κώνου.
• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει τον παράγοντα σκέδασης (τα σηµεία δεδοµένων 
εµφανίζονται στο αντίστοιχο χρώµα τους).

• Αν έχει γίνει η επιλογή qjoLmaa στην περιοχή fåéìí=s~äìÉë (Τιµές εισαγωγής):
• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το βάθος.
• Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν τις διαµέτρους κώνου (στο αντίστοιχο χρώµα στήλης).
• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει τις τιµές PDD/TMR.
• Επιπρόσθετα, πρέπει να καθορίσετε στην περιοχή s~äìÉë=~êÉKKK (Οι τιµές είναι) αν 
τα δεδοµένα βασίζονται σε TMR ή PDD.

• Αν έχει γίνει η επιλογή l^o στην περιοχή fåéìí=s~äìÉë (Τιµές εισαγωγής):
• Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει την ακτίνα.
• Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν τη διάµετρο κώνου (στο αντίστοιχο χρώµα στήλης).
• Ο κατακόρυφος άξονας εµφανίζει τις τιµές OAR.
• Το σχέδιο OAR περιέχει έναν µικρό σταυρό για το σηµείο 50% 

(OAR(r) = 0,5*OAR(0)), που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της διαµέτρου 
κατευθυντήρα (πλήρες πλάτος στο µισό µέγιστο - FWHM).



QRO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

NPKOKQ fl×−¦¸ðš¼³ž=½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²

• Για να αποθηκεύσετε το υπάρχον προφίλ δέσµης, επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q p~îÉ
(Αποθήκευση) στο λογισµικό BPE.

• Πρέπει να καθορίσετε ένα όνοµα αρχείου. Τα ονόµατα αρχείων δηµιουργούνται 
αυτόµατα.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž Αφού αποθηκεύσετε το προφίλ δέσµης, εµφανίζεται ένα µήνυµα. 

Εικόνα 371. Επιβεβαίωση

• Αυτό το µήνυµα σάς συµβουλεύει ότι όλες οι δόσεις που καταχωρήσατε πρέπει να 
επαληθευθούν πριν τη θεραπεία του ασθενή, χρησιµοποιώντας διαδικασίες επαλήθευσης 
των απόλυτων και σχετικών δόσεων. 

• Η BrainLAB συνιστά τη διεξαγωγή θεραπείας µε χρήση οµοιώµατος πριν από το 
πρώτο κλάσµα θεραπείας για κάθε ασθενή. 

Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝ ∆εν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας αν:

• Ο πίνακας εισαγωγής είναι κενός.
• Πραγµατοποιήσατε επεξεργασία των ιδιοτήτων του προφίλ δέσµης, αλλά δεν 
ολοκληρώσατε όλες τις σελίδες του οδηγού (βλ. “Ιδιότητες προφίλ δέσµης” στη 
σελίδα 455). Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να συµβαίνει αν ακυρώσατε τον οδηγό 
ιδιοτήτων κατά την εισαγωγή ενός προφίλ µηχανήµατος ámä~å= oq= açëÉ= PKM ή ένα 
αρχείο .col του _ê~áåp`^k (βλ. “Εισαγωγή των προφίλ µηχανήµατος και των αρχείων 
κατεθυντήρα” στη σελίδα 481).

• Το προφίλ µηχανήµατος έχει εγκριθεί ήδη (βλ. “Εγκριση των προφίλ δέσµης” στη 
σελίδα 453).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QRP

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKOKR „łð¹Ð³ž=½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τα προφίλ µηχανήµατος που δεν έχουν εγκριθεί, προκαλούν την εµφάνιση ενός µηνύµατος 
προειδοποίησης όταν επιλέγονται στο ámä~å=oq=açëÉ=QKN. 

Τα προφίλ µηχανήµατος πρέπει να εγκριθούν από τον υπεύθυνο φυσικό, ως επιβεβαίωση 
ότι έχουν ελεγχθεί.

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=
˚łð¹Ð³ž²

Για να εγκρίνετε το υπάρχον προφίλ δέσµης, επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q ^ééêçîÉ=C=p~îÉ
(Εγκριση και αποθήκευση) στο λογισµικό BPE.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=^ééêçîÉ=
~åÇ=p~îÉ=E„łð¹Ð³ž=
ðˇÐ=ˇ×−¦¸ðš¼³žF

Εικόνα 372. Παράθυρο διαλόγου Approve and Save (Εγκριση και αποθήκευση)

„łð¹Ð³ž=½−¼=
×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²=

Στο παράθυρο διαλόγου ^ééêçîÉ=~åÇ=p~îÉ (Εγκριση και αποθήκευση):

• Ανασκοπήστε προσεχτικά τα δεδοµένα του προφίλ δέσµης και τις παρεχόµενες 
πληροφορίες επαλήθευσης (βλ. “Επικύρωση δεδοµένων” στη σελίδα 484).

• Αφού ικανοποιηθείτε ότι τα δεδοµένα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, 
καταχωρήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην 
επιλογή ^ééêçîÉ=~åÇ=p~îÉ (Εγκριση και αποθήκευση). 

Αφού εγκριθεί το προφίλ, αυτό υποδεικνύεται στη γραµµή κατάστασης του λογισµικού BPE.

„×ˇðşÝ−¼¦š²=
½¹−×−×−Ð¸³šÐ²

Αν τροποποιήσετε τα δεδοµένα, εµφανίζεται ότι το αρχείο έχει τροποποιηθεί, υποδεικνύοντας 
αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευθεί.

Μπορείτε να εγκρίνετε ένα προφίλ δέσµης ακόµα και αν η επαλήθευση 
δεδοµένων και οι έλεγχοι αληθοφάνειας εµφανίζουν προειδοποιήσεις και 
σφάλµατα.



QRQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ı¹¸³ž=½ğÞ=¼×˙¹₣−Þ½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

NPKOKS ‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=½ğÞ=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Επιτρέπει την εξαγωγή υπαρχόντων προφίλ δέσµης σε αρχειοθήκη *.zip ή την 
ενεργοποίηση/απενεργοποίησή τους για προβολή και χρήση. Τα απενεργοποιηµένα προφίλ 
δεν εµφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου léÉå=mêçÑáäÉ (Ανοιγµα προφίλ) (βλ. “Ανοιγµα 
ενός προφίλ δέσµης” στη σελίδα 444) ή στις λίστες επιλογής προφίλ µηχανήµατος του 
ámä~å=oq=açëÉ (βλ. “Ορισµός της ρύθµισης θεραπείας” στη σελίδα 244).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
j~å~ÖÉ=mêçÑáäÉë=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=×¹−¾˝ÝF

Εικόνα 373. Παράθυρο διαλόγου Manage Profiles (∆ιαχείριση προφίλ)

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα προφίλ δέσµης για εµφάνιση, απλά 
ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου αναλόγως.

• Για να εξάγετε ένα επιλεγµένο προφίλ ως αρχειοθήκη *.zip, πατήστε bñéçêí=ëÉäÉÅíÉÇ=
éêçÑáäÉ=íç=wfm=~êÅÜáîÉ (Εξαγωγή επιλεγµένου προφίλ σε αρχειοθήκη ZIP). 

• Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας, πατήστε ^ééäó=`Ü~åÖÉë (Εφαρµογή αλλαγών).
• Αν πατήσετε lh, οι αλλαγές σας εφαρµόζονται αυτόµατα και το παράθυρο διαλόγου 
κλείνει. 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QRR

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKP ÁŠÐş½ž½š²=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

NPKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

„ðð˝Þž³ž=½−¼=
−Šžł−Ć=ÐŠÐ−½¸½ğÞ

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του προφίλ δέσµης που είναι ήδη ανοιχτό, 
εκκινήστε τον οδηγό ιδιοτήτων ως εξής:

• Επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) στο λογισµικό BPE.
• Κάντε κλικ στο κουµπί mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) στον πίνακα ελέγχου.

Για να δηµιουργήσετε νέο προφίλ δέσµης και να επεξεργαστείτε αντίστοιχες ιδιότητες στον 
οδηγό ιδιοτήτων:

• Επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q kÉï (∆ηµιουργία) στο λογισµικό BPE.
• Αν έχετε ανοίξει ήδη ένα προφίλ δέσµης και το έχετε τροποποιήσει, θα πρέπει να 
αποθηκεύσετε τις αλλαγές (βλ. “Αποθήκευση των προφίλ δέσµης” στη σελίδα 452) 
πριν δηµιουργήσετε νέο προφίλ δέσµης.

Ο οδηγός ιδιοτήτων εκκινείται επίσης αυτόµατα κατά την εισαγωγή δεδοµένων µέσω της 
επιλογής cáäÉ (Αρχείο) q fãéçêí=KÅçä=ÑáäÉKKK (Εισαγωγή αρχείων .col) στο λογισµικό BPE 
(βλ. “Εισαγωγή των προφίλ µηχανήµατος και των αρχείων κατεθυντήρα” στη σελίδα 481).

Û×−₣¹šğ½Ðð˙=×šŠ˝ˇ Αν ένα πεδίο επεξεργασίας εµφανίζεται µε σκούρο µπλε χρώµα, πρέπει να καταχωρήσετε 
µια τιµή για να µπορέσετε να συνεχίσετε.

flð¹˝ŁšÐˇ Συνήθως, οι θέσεις του MLC είναι ακριβείς κατά έως και 0,1 mm. Οι θέσεις των σιαγόνων 
και του τραπεζιού είναι ακριβείς κατά έως και 1 mm.
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·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η πρώτη σελίδα του οδηγού [_É~ã=pÜ~éáåÖ=aÉîáÅÉ (∆ιάταξη διαµόρφωσης δέσµης)] σας 
ζητεί να επιλέξετε αν θέλετε να δηµιουργήσετε:

• Νέο προφίλ µηχανήµατος για κωνικούς κατευθυντήρες που χρησιµοποιούν αλγόριθµο 
κυκλικού κώνου, ή

• Ενα προφίλ µηχανήµατος MLC µε τη χρήση του αλγόριθµου δέσµης pencil και του 
προαιρετικού αλγόριθµου Monte Carlo.

Τα προφίλ µηχανήµατος για κωνικούς κατευθυντήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για 
θεραπείες κυκλικού τόξου. Τα προφίλ µηχανήµατος MLC µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
θεραπείες σύµµορφης δέσµης, σύµµορφου τόξου, δυναµικού τόξου και IMRT (ανάλογα µε 
τις δυνατότητες του MLC).

‚Ð˙½ˇþž=
ŠÐˇýş¹¾ğ³ž²=
Š˚³ýž²

Εικόνα 374. Σελίδα οδηγού Beam Shaping Device (∆ιάταξη διαµόρφωσης δέσµης)

• Επιλέξτε το σχετικό συνδυασµό διάταξης διαµόρφωσης δέσµης και αλγόριθµου.
• Αν έχει ρυθµιστεί ήδη διάταξης διαµόρφωσης δέσµης, η επιλογή της δεν µπορεί να 
αλλάξει. Αυτό ισχύει αν πραγµατοποιείτε εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου (cáäÉ (Αρχείο) q
fãéçêí=KÅçä=ÑáäÉKKK (Εισαγωγή αρχείων .col), βλ. σελίδα 481) ή αν επεξεργάζεστε ένα 
αρχείο που µπορεί να είναι ήδη ανοιχτό.

• Οι επιλογές `áêÅìä~ê=`çåÉ (Κυκλικός κώνος) και mÉåÅáä=_É~ã (∆έσµη pencil) είναι 
ενεργοποιηµένες από προεπιλογή.
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• Αν θέλετε να επιλέξετε jçåíÉ=`~êäç, θα χρειαστείτε δεδοµένα προφίλ δέσµης Monte 
Carlo για να µπορέσετε να ολοκληρώσετε τον οδηγό.

• Αφού συνεχίσετε µε το κουµπί kÉñí (Επόµενο), το τρέχον προφίλ µηχανήµατος 
τροποποιείται, ακόµα και αν στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουµπί `~åÅÉä (Ακυρο). 

Οι αρχικές ρυθµίσεις των ιδιοτήτων του γραµµικού επιταχυντή µπορεί να µην 
είναι σωστές. Συνεπώς, όλες οι ρυθµίσεις για όλες τις ιδιότητες θα πρέπει να 
ανασκοπούνται προσεχτικά πριν συνεχίσετε.
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NPKPKP ·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²

Εικόνα 375. Σελίδα οδηγού General Settings (Γενικές ρυθµίσεις)

·šÞÐð˙ • k~ãÉ=çÑ=mÜóëáÅáëí (Ονοµα φυσικού): καταχωρήστε το όνοµα του υπεύθυνου φυσικού.
• _É~ã= mêçÑáäÉ= fÇÉåíáÑáÉê (Αναγνωριστικό προφίλ δέσµης): είναι το όνοµα που 
εµφανίζεται στο ámä~å=oq=açëÉ, κατά την επιλογή ενός προφίλ µηχανήµατος. 

„×ÐÝ−ł¸=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

Κάνοντας κλικ στις κεφαλίδες της λίστας, µπορείτε να ταξινοµήσετε τη λίστα σύµφωνα µε 
την επιλεγµένη στήλη. Αν κάνετε ξανά κλικ στην ίδια στήλη, η ταξινόµηση αλλάζει µεταξύ 
αύξουσας και φθίνουσας σειράς. 

Οταν τροποποιείτε την επιλογή µηχανήµατος, ορισµένες παράµετροι προφίλ 
επαναφέρονται στις προεπιλογές τους. Πρέπει να επαληθεύσετε όλες τις 
παραµέτρους.

·¹ˇýýÐðş²=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸²

Αφού επιλέξετε ένα µηχάνηµα, η περιοχή iáåÉ~ê=^ÅÅÉäÉê~íçê (Γραµµικός επιταχυντής) 
συµπληρώνεται µε τις προεπιλογές του επιλεγµένου µηχανήµατος. Μπορείτε να 
προσαρµόσετε αυτές τις ρυθµίσεις ως εξής:

• nì~äáíó= fåÇÉñLjçÇ~äáíó (∆είκτης ποιότητας/Μέθοδος): επιλέξτε το δείκτη ποιότητας 
(ενέργεια) του προφίλ δέσµης. 
Ο δείκτης ποιότητας (QI) ορίζεται για πεδίο 100 x 100 mm² σύµφωνα µε το BJR 25 [1]: 
QI = TPR(d = 200)/TPR(d = 100) 
[1] BJR25: Central axis depth dose data for use in radiotherapy, Brit. J. Radiol. 
Supplement No. 25 (1996).
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• kçãáå~ä=båÉêÖó (Ονοµαστική τιµή ενέργειας): η ενέργεια δέσµης που χρησιµοποιείται 
για την εξαγωγή DICOM, δεν χρειάζεται να είναι πανοµοιότυπη µε την επιλεγµένη 
ενέργεια στην περιοχή nì~äáíó=fåÇÉñLjçÇ~äáíó (∆είκτης ποιότητας/Μέθοδος).

• k~ãÉ (Ονοµα): περιγραφικές πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για εµφάνιση και 
εφαρµογή φίλτρων στη λίστα προφίλ µηχανήµατος, στο ámä~å=oq=açëÉ.

• j~åìÑ~ÅíìêÉê (Κατασκευαστής): οταν πραγµατοποιείτε εξαγωγή DICOM RT Plan, 
αυτή η τιµή ορίζεται ως η τιµή του χαρακτηριστικού DICOM “MANUFACTURER” 
εντός της περιοχής Beam Sequence (Ακολουθία δέσµης) αν η ρύθµιση αρχείου 
Manufacturer (Κατασκευαστής) για Export Platform (Πλατφόρµα εξαγωγής) έχει 
οριστεί σε Linac (Γραµµικός επιταχυντής).

• jçÇÉä (Μοντέλο): οταν πραγµατοποιείτε εξαγωγή DICOM RT Plan, αυτή η τιµή ορίζεται 
ως τιµή του χαρακτηριστικού DICOM “MANUFACTURERS_MODEL_NAME”.

• bñéçêí= fa (Αναγνωριστικό εξαγωγής): οταν πραγµατοποιείτε εξαγωγή DICOM RT 
Plan, αυτή η τιµή ορίζεται ως τιµή του χαρακτηριστικού DICOM 
“TREATMENT_MACHINE_NAME”. Τα συστήµατα καταγραφής και επαλήθευσης 
(R&V) χρησιµοποιούν αυτή την τιµή για τη χαρτογράφηση του γραµµικού επιταχυντή 
στη βάση δεδοµένων τους. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ορθογραφία και η 
χρήση πεζών/κεφαλαίων είναι σταθερή.

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
×ˇ¹šÝðşýšÞğÞ

• Για προφίλ MLC: καθορίζει τη συµβολοσειρά µορφής παρελκόµενου (διατίθεται µόνο 
αν η επιλεγµένη συσκευή αποκλεισµού είναι “BrainLAB m3 Advanced Siemens 
Integration”).  
Προεπιλεγµένη τιµή: “MM$1x$3y”. Η παράµετρος $1 ή $3 καθορίζει τον αριθµό των 
ψηφίων, π.χ. για x = 1 και y = 22 => MM1022.

• Για προφίλ κωνικού κατευθυντήρα: καθορίζει τη συµβολοσειρά µορφής 
αναγνωριστικού κώνου, που περιλαµβάνει µια συµβολοσειρά (BLC ή MM), ένα 
διαχωριστικό “$” και ένα προσδιοριστικό µήκους και ακρίβειας για το αριθµητικό 
αναγνωριστικό (διάµετρος κώνου). Το πρώτο ψηφίο ορίζει το (ελάχιστο) µήκος και το 
δεύτερο ψηφίο (µετά το δεκαδικό ψηφίο) ορίζει την ακρίβεια του αριθµού (οι αριθµοί 
εκτυπώνονται µε ένα “0” µπροστά). Κάθε χαρακτήρας µετά το προσδιοριστικό ακρίβειας 
προσαρτάται στο αναγνωριστικό κώνου που δηµιουργείται. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι: 
“BLC$3.1”.  
Παραδείγµατα: για διάµετρο κώνου 6 mm: 
+ Συµβολοσειρά µορφής “BLC$3.1” -> “BLC6.0” 
+ Συµβολοσειρά µορφής “$3.1-MM” (για συστήµατα καταγραφής και επαλήθευσης 
Lantis) -> “6.0-MM”
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ÒĆýŁˇ³ž=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

Η επιλογή σας εδώ καθορίζει τη σύµβαση που χρησιµοποιεί το ámä~å=oq=açëÉ για την 
εµφάνιση και την εκτύπωση των γωνιών τραπεζιού, κατευθυντήρα και βραχίονα για 
ισόκεντρα όταν είναι επιλεγµένο αυτό το προφίλ µηχανήµατος. Καθορίζει επίσης τον τρόπο 
αρίθµησης των φύλλων και τη σύµβαση για τις θέσεις των φύλλων. Η επιλεγµένη σύµβαση 
αρίθµησης και θέσης των φύλλων µπορεί να επαληθευτεί στη σελίδα ιδιοτήτων MLC 
parameters (Παράµετροι MLC).

Σηµείωση. Αυτή η ρύθµιση δεν επηρεάζει τον τρόπο εγγραφής των δεδοµένων κατά την 
εξαγωγή DICOM RT Plan. Η εξαγωγή DICOM RT Plan χρησιµοποιεί πάντα τη σύµβαση 
IEC 1217 όπως καθορίζεται από το πρότυπο DICOM.

• Τα διαγράµµατα στα δεξιά του πεδίου επιλογής εµφανίζει τις γωνίες d~åíêó (βραχίονα) 
και q~ÄäÉ (τραπεζιού) για δύο διαµορφώσεις µε τη χρήση της επιλεγµένης σύµβασης.

• Τα διαγράµµατα στα δεξιά των εικονιδίων d~åíêó (βραχίονα) και q~ÄäÉ (τραπεζιού) 
εµφανίζουν δύο θέσεις κατευθυντήρων µε την αντίστοιχη γωνία του κατευθυντήρα. Τα 
διαγράµµατα κατευθυντήρα στη δεξιά πλευρά δηµιουργούνται από την άποψη του 
παρατηρητή αντί για την απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη. Ο κύκλος στην κεφαλή 
γραµµικού επιταχυντή όπως παρουσιάζεται από το ισόκεντρο (βλ. “Απεικόνιση µέσω 
του παρατηρητή” στη σελίδα 441).

Ο βραχίονας επεκτείνεται στο κάτω µέρος του διαγράµµατος. Για να επιβεβαιώσετε την 
περιστροφή του κατευθυντήρα, κοιτάξτε από το ισόκεντρο προς τον κατευθυντήρα. Το 
βέλος δηλώνει την αρχική θέση του κατευθυντήρα. Για τις συµβάσεις IEC, IEC 1217 και 
DIN, το βέλος µε κατεύθυνση προς τον κατευθυντήρα είναι στη θέση 0°, ενώ για τη 
σύµβαση Varian είναι στη θέση 180°. Το βέλος δεν έχει δηλώνει τον προσανατολισµό της 
υποδοχής δίσκου σκίασης. 

Óˇ¹˙ýš½¹−²=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

• j~ñáãìã=jr=éÉê=qêÉ~íãÉåí=cáÉäÇ (Μέγιστες MU ανά πεδίο θεραπείας): ορίζει τις 
µέγιστες µονάδες παρακολούθησης που επιτρέπονται ανά κλάσµα για µία δέσµη ή ένα 
τόξο στο ámä~å= oq= açëÉ. Αυτή η τιµή συνυπολογίζεται κατά την επικύρωση του 
πλάνου (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• j~ñáãìã=qáãÉ=éÉê=qêÉ~íãÉåí=cáÉäÇ (Μέγιστος χρόνος ανά πεδίο θεραπείας): ορίζει 
το µέγιστο χρόνο ενεργοποίησης της δέσµης που επιτρέπεται ανά κλάσµα για µία 
δέσµη ή ένα τόξο στο ámä~å= oq= açëÉ. Αυτή η τιµή συνυπολογίζεται κατά την 
επικύρωση του πλάνου (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• jáåáãìã=jr=éÉê=^êÅ=aÉÖêÉÉ (Ελάχιστες MU ανά µοίρα τόξου): ορίζει τις ελάχιστες 
µονάδες παρακολούθησης που επιτρέπονται από τον επιλεγµένο γραµµικό επιταχυντή 
ανά κίνηση κατά µία µοίρα και ανά κλάσµα για θεραπείες τόξου. Αυτή η τιµή 
συνυπολογίζεται κατά την επικύρωση του πλάνου (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• j~ñáãìã= jr= éÉê= ^êÅ= aÉÖêÉÉ (Μέγιστη MU ανά µοίρα τόξου): ορίζει τις µέγιστες 
µονάδες παρακολούθησης που επιτρέπονται από τον επιλεγµένο γραµµικό επιταχυντή 
ανά κίνηση κατά µία µοίρα και ανά κλάσµα για θεραπείες τόξου. Αυτή η τιµή 
συνυπολογίζεται κατά την επικύρωση του πλάνου (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• ^ääçïÉÇ=açëÉ=o~íÉë (Επιτρεπόµενοι ρυθµοί δόσης): παραθέτει τους ρυθµούς δόσης 
που υποστηρίζονται από τον επιλεγµένο γραµµικό επιταχυντή σε MU ανά λεπτό. Οι 
ρυθµοί δόσης που καθορίζετε εδώ (τιµές διαχωρισµένες µε κόµµα) µπορούν να 
επιλεγούν στο ámä~å=oq=açëÉ για αυτό το προφίλ µηχανήµατος. Ο χρησιµοποιούµενος 
ρυθµός δόσης εξάγεται κατά την εξαγωγή DICOM RT plan.

• aÉÑ~ìäí=açëÉ=o~íÉ (Προεπιλεγµένος ρυθµός δόσης): καθορίζει το ρυθµό δόσης που 
χρησιµοποιείται από το ámä~å= oq= açëÉ για νέα ισόκεντρα (οµάδες θεραπείας) που 
χρησιµοποιούν αυτό το προφίλ µηχανήµατος. Μπορείτε να αλλάξετε το ρυθµό δόσης 
για συγκεκριµένο ισόκεντρο στο ámä~å=oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).
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• ^ääçïÉÇ= `çääáã~íçê= ^åÖäÉë (Επιτρεπόµενες γωνίες κατευθυντήρα): καθορίζει τα 
επιτρεπόµενα διαστήµατα γωνιών κατευθυντήρα (από 0 έως 360 µοίρες). Για 
παράδειγµα η επιλογή “0,0 … 165,0, 195,0 … 360,0” ορίζει γωνίες κατευθυντήρα από 
0 έως 165 και από 195 έως 360 µοίρες (δηλαδή, η απαγορευµένη περιοχή είναι 165 έως 
195 µοίρες). Οι γωνίες άνω των 360 µοιρών (ή κάτω από 0) χαρτογραφούνται στο 
διάστηµα [0, 360] µε την προσθήκη ακέραιων πολλαπλάσιων των 360 µοιρών. 

• Μόλις διαµορφωθούν οι ρυθµίσεις j~ÅÜáåÉ= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή µηχανήµατος) και 
`çåîÉåíáçå=pÉäÉÅíáçå (Επιλογή σύµβασης), τα επιτρεπόµενα διαστήµατα µπορούν να 
τροποποιηθούν µέσω της επιλογής bÇáí (Επεξεργασία).

Εικόνα 376. Ρύθµιση Allowed Collimator Angles (Επιτρεπόµενες γωνίες κατευθυντήρα)

• Χρησιµοποιώντας την επιλογή ^ÇÇ= fåíÉêî~ä (Προσθήκη διαστήµατος), προσθέστε 
και άλλα διαστήµατα. Ο προεπιλεγµένος αριθµός διαστηµάτων είναι 4. Ο συνολικός 
αριθµός διαστηµάτων δεν περιορίζεται.

• Οι αριθµοί χαρτογραφούνται αυτόµατα στην ενδεικνυόµενη περιοχή.
• Αν ένα πεδίο είναι κενό, παραβλέπεται.
• Η τιµή píçé (∆ιακοπή) πρέπει να είναι µεγαλύτερη από (ή ίση µε) την τιµή pí~êí

(Εναρξη).
• Μπορείτε να καταχωρήσετε διαστήµατα µε οποιαδήποτε σειρά. Ταξινοµούνται 
αυτόµατα σε αύξουσα σειρά όταν κάνετε κλικ στο κουµπί lh.

• Οι γωνίες εµφανίζονται και ερµηνεύονται στην επιλεγµένη σύµβαση του γραµµικού 
επιταχυντή.

• Παρόµοιο παράθυρο διαλόγου παρέχεται για τροποποίηση των γωνιών του 
τραπεζιού και του βραχίονα. 

• aÉÑ~ìäí= `çääáã~íçê= ^åÖäÉ (Προεπιλεγµένη γωνία κατευθυντήρα): καθορίζει τη γωνία 
του κατευθυντήρα που χρησιµοποιείται από το ámä~å=oq=açëÉ για νέα ισόκεντρα (οµάδες 
θεραπείας) που χρησιµοποιούν αυτό το προφίλ µηχανήµατος. Μπορείτε να αλλάξετε τη 
γωνία κατευθυντήρα στο ámä~å=oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης). Η τιµή aÉÑ~ìäí=
`çääáã~íçê=^åÖäÉ (Προεπιλεγµένη γωνία κατευθυντήρα) πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 
στην περιοχή ^ääçïÉÇ=`çääáã~íçê=^åÖäÉë (Επιτρεπόµενες γωνίες κατευθυντήρα). 
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• ^ääçïÉÇ=q~ÄäÉ=^åÖäÉë (Επιτρεπόµενες γωνίες τραπεζιού): καθορίζει τα επιτρεπόµενα 
διαστήµατα γωνιών τραπεζιού (από 0 έως 360 µοίρες). Για παράδειγµα, η περιοχή 
“0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0” επιτρέπει γωνίες τραπεζιού από 0 έως 90 και από 270 έως 
360 µοίρες. Στη σύµβαση IEC, αυτές οι γωνίες περιγράφουν µια κίνηση τραπεζιού από 
τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι γωνίες άνω των 360 µοιρών (ή κάτω από 0) 
χαρτογραφούνται στο διάστηµα [0, 360] µε την προσθήκη ακέραιων πολλαπλάσιων 
των 360 µοιρών. 

• Μόλις διαµορφωθούν οι ρυθµίσεις j~ÅÜáåÉ= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή µηχανήµατος) και 
`çåîÉåíáçå=pÉäÉÅíáçå (Επιλογή σύµβασης), τα επιτρεπόµενα διαστήµατα µπορούν να 
τροποποιηθούν µέσω της επιλογής bÇáí (Επεξεργασία) (βλ. σελίδα 461). Για ορισµένα 
συστήµατα γραµµικών επιταχυντών, η γωνία τραπεζιού υποδεικνύεται ως γωνία 
στεφάνης.

• ^ääçïÉÇ=d~åíêó=^åÖäÉë (Επιτρεπόµενες γωνίες βραχίονα): καθορίζει τα επιτρεπόµενα 
διαστήµατα γωνιών βραχίονα (από -360 έως 360 µοίρες). Ορίστε τη µέγιστη 
περιστροφή που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο βραχίονας, ξεκινώντας από την πιο 
αριστερόστροφη δόση προς την πιο δεξιόστροφη. Για να επιλύσετε ορισµένες ασάφειες 
µε τις γωνίες, µετατρέψτε τις περιοχές γωνιών από το διάστηµα [0, 360] έως [-360, 0]. 
Οι γωνίες άνω των 360 µοιρών (ή κάτω από -360) χαρτογραφούνται στο διάστηµα 
[-360, 360] µε την προσθήκη ακέραιων πολλαπλάσιων των 720 µοιρών. Αν 
πραγµατοποιηθούν οι ρυθµίσεις j~ÅÜáåÉ= pÉäÉÅíáçå (Επιλογή µηχανήµατος) και 
`çåîÉåíáçå=pÉäÉÅíáçå (Επιλογή σύµβασης), τα επιτρεπόµενα διαστήµατα µπορούν να 
τροποποιηθούν µέσω της επιλογής bÇáí (Επεξεργασία) (βλ. σελίδα 461). 
Παράδειγµα 1: η περιοχή -185.0 … 185.0 στη σύµβαση IEC 1217 επιτρέπει στο 
βραχίονα να πραγµατοποιήσει περιστροφή 370 µοιρών δεξιόστροφα, από 
-185 (175 µοίρες) έως 185 µοίρες. Με τη σύµβαση Varian, το αντίστοιχο διάστηµα 
γίνεται “-360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0”. 
Παράδειγµα 2: η περιοχή 0, 360 στη σύµβαση Varian επιτρέπει µία πλήρη περιστροφή 
δεξιόστροφα από το κάτω µέρος του βραχίονα, µέχρι την κορυφή και έπειτα κάτω. Στο 
IEC 1217, η περιοχή είναι “-180.0 … 180.0”.

• j~ñáãìã= d~åíêó= péÉÉÇ (Μέγιστη ταχύτητα βραχίονα): αυτή η τιµή, µαζί µε τη 
µέγιστη ταχύτητα φύλλου του MLC, συνυπολογίζεται κατά την ακολουθία των 
φύλλων για θεραπείες δυναµικού σύµµορφου τόξου. Οι εσφαλµένες καταχωρήσεις που 
έχουν ως αποτέλεσµα υπερβολικά γρήγορη κίνηση των φύλλων, µπορεί να 
προκαλέσουν εµπλοκές κατά τη διάρκεια θεραπείας δυναµικού τόξου.  
Το σύστηµα ακολουθίας φύλλων του ámä~å=oq=açëÉ διασφαλίζει ότι από ένα σηµείο 
ελέγχου τόξου στο επόµενο, το φύλλο µετακινείται για µέγιστη ταχύτητα: vleaf * 
degstep/vrot, gantry, όπου vleaf: µέγιστη ταχύτητα φύλλου [mm/s], degstep: µοίρες 
ανά σηµείο ελέγχου τόξου, vrot, gantry: ταχύτητα περιστροφής βραχίονα [deg/s].
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Ó¹−½ÐýćýšÞž=
³½¹−łł¼Ý−×−˝ž³ž=
jr

Η λειτουργία oÉÑêÉëÜ=jr (Ανανέωση MU) στο ámä~å=oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό 
χρήσης) χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση των πληροφοριών MU για τις σχεδιασµένες 
δέσµες/τόξα. Οι “ιδανικές” MU δεν είναι ακέραιες, αλλά οι περισσότεροι γραµµικοί 
επιταχυντές µπορούν να χειρίζονται µόνο ακέραιους ως τιµές MU. Συνεπώς, οι “ιδανικές” 
MU πρέπει να στρογγυλοποιούνται. Αυτή η επιλογή mêÉÑÉêêÉÇ=jr=êçìåÇáåÖ (Προτιµώµενη 
στρογυλλοποίηση MU) διαµορφώνει τον τρόπο εκτέλεσης της στρογγυλοποίησης. Για 
στατική step-and-shoot IMRT, αυτή η ρύθµιση χρησιµοποιείται επίσης για την 
στρογγυλοποίηση MU για µεµονωµένα τµήµατα. 

• Η επιλογή cäççê (∆άπεδο) µειώνει τις “ιδανικές” MU.
• Η επιλογή `Éáä (Οροφή) τις αυξάνει στον επόµενο ακέραιο. 
• Η επιλογή oçìåÇ (Στρογγυλοποίηση) αυξάνει ή µειώνει τις “ιδανικές” MU στον 
κοντινότερο ακέραιο.

Ó˝Þˇðˇ²=ˇÞ−₣¸² Εδώ, µπορεί να οριστεί η qçäÉê~åÅÉ=q~ÄäÉ=hÉó (επεξήγηση του πίνακα ανοχής) που 
χρησιµοποιείται για την εξαγωγή DICOM. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται, πρέπει να 
αντιστοιχούν στις πληροφορίες που παρέχονται στο σύστηµα καταγραφής  και 
επαλήθευσης.
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NPKPKQ Ô¼¦ý˝³šÐ²=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=½¹ˇ×šŽÐ−Ć=ðˇÐ=³ÐˇłşÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ανάλογα µε το επιλεγµένο προφίλ µηχανήµατος, ορισµένες παράµετροι σε αυτή τη σελίδα 
οδηγού µπορεί να µην είναι διαθέσιµες για επιλογή.

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=
½¹ˇ×šŽÐ−Ć=ðˇÐ=
³ÐˇłşÞğÞ

Εικόνα 377. Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού και σιαγόνων

ÔĆ¦ýÐ³ž=
q~ÄäÉ=qçé=mçëáíáçåë=
EÊ˚³šÐ²=š×Ð¾˙ÞšÐˇ²=
½¹ˇ×šŽÐ−ĆF

Οι θέσεις της επιφάνειας τραπεζιού χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή DICOM. Οι 
καταχωρήσεις εδώ καθορίζουν τις θέσεις και τα όρια κίνησης της επιλεγµένης επιφάνειας 
τραπεζιού. 

ÔĆ¦ýÐ³ž=
g~ï=k~ãÉë=
EÌÞşýˇ½ˇ=
³ÐˇłşÞğÞF

Τα ονόµατα που καθορίζονται εδώ χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των κύριων 
σιαγόνων στο λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ και τα αντίτυπα. Το διάγραµµα είναι από την 
οπτική του παρατηρητή αντί για την απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη (βλ. “Απεικόνιση 
µέσω του παρατηρητή” στη σελίδα 441).

ÔĆ¦ýÐ³ž=g~ï=
aÉÑ~ìäíë=
EÓ¹−š×ÐÝ−ł˚²=
³ÐˇłşÞğÞF

Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τους κωνικούς κατευθυντήρες. 

• ^ìíçã~íáÅ~ääó= ~Ç~éíÉÇ= íç= ji` (Αυτόµατη προσαρµογή στον MLC)W=αν έχει γίνει 
αυτή η επιλογή, το ámä~å=oq=açëÉ τοποθετεί αυτόµατα τις σιαγόνες σύµφωνα µε το 
σχήµα του MLC για νέες δέσµες και τόξα. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να τροποποιηθεί στο 
ámä~å=oq=açëÉ για µεµονωµένες δέσµες ή τόξα (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης). Για 
τρισδιάστατους MLC της Siemens, αυτή η επιλογή είναι πάντα ενεργοποιηµένη και δεν 
µπορεί να τροποποιηθεί.

• p~ãÉ=à~ï=î~äìÉ=Ñçê=~ää=ÉäÉãÉåíë (Ιδια τιµή σιαγόνων για όλα τα στοιχεία): αν είναι 
ενεργοποιηµένη αυτή η επιλογή, το ámä~å= oq= açëÉ χρησιµοποιεί τις ίδιες τιµές 
σιαγόνων για όλα τα στοιχεία µιας οµάδας θεραπείας. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να 
τροποποιηθεί στο ámä~å= oq= açëÉ για µεµονωµένες δέσµες ή τόξα (βλ. αντίστοιχο 
οδηγό χρήσης). Για τρισδιάστατους MLC της Siemens, αυτή η επιλογή δεν είναι ποτέ 
ενεργοποιηµένη και δεν µπορεί να τροποποιηθεί.

• aÉÑ~ìäí=^Ç~éíáçå=j~êÖáå (Προεπιλεγµένο περιθώριο προσαρµογής): αν επιλέξετε την 
αυτόµατη προσαρµογή των σιαγόνων στο σχήµα του MLC, το ámä~å= oq= açëÉ
χρησιµοποιεί αυτές τις τιµές για την τοποθέτηση των σιαγόνων πίσω από τα φύλλα 
MLC. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να τροποποιηθεί στο ámä~å=oq=açëÉ για µεµονωµένες 
δέσµες ή τόξα (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).
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ÔĆ¦ýÐ³ž=g~ï=
mêçéÉêíáÉë=
EÁŠÐş½ž½š²=
³ÐˇłşÞğÞF

Αν έχει γίνει η επιλογή fåÇÉéÉåÇÉåí=u (Ανεξάρτητη X) ή fåÇÉéÉåÇÉåí=v (Ανεξάρτητη Y), 
οι αντίστοιχες σιαγόνες κινούνται ανεξάρτητα. ∆ιαφορετικά, οι σιαγόνες X/Y κινούνται 
συµµετρικά προς το ισόκεντρο.

ÔĆ¦ýÐ³ž=g~ï=
jçíáçå=iáãáíë=EÌ¹Ðˇ=
ð˝Þž³ž²=³ÐˇłşÞğÞF

• lîÉêíê~îÉä (Υπέρβαση): ορίζει πόσο µακριά µπορούν να εκταθούν οι σιαγόνες X ή Y 
πέρα από το ισόκεντρο.

• léÉå (Ανοιγµα): ορίζει πόσο µακριά µπορούν να αποσυρθούν οι σιαγόνες X/Y από το 
ισόκεντρο.

• cáñÉÇ=E~í=ÇÉÑ~ìäí=éçëáíáçåF (Σταθερή (στην προεπιλεγµένη θέση)): αν έχει γίνει αυτή η 
επιλογή, δεν µπορείτε να επεξεργαστείτε τις τιµές υπέρβασης/ανοίγµατος. Στο ámä~å=
oq= açëÉ, η θέση των σταθερών σιαγόνων δεν µπορεί να αλλάξει, καθώς η θέση 
καθορίζεται από τις τιµές που έχουν οριστεί στο BPE, στην περιοχή g~ï= aÉÑ~ìäí=
mçëáíáçåë=Efb`=NONTF (Προεπιλεγµένες θέσεις σιαγόνων). 

Για την αποφυγή ακούσιας διαρροής ακτινοβολίας, το µέγιστο πεδίο 
ανοίγµατος των σιαγόνων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τη µέγιστη 
περιοχή που θωρακίζεται από τον MLC ή τους κωνικούς κατευθυντήρες.

ÔĆ¦ýÐ³ž=g~ï=
aÉÑ~ìäí=mçëáíáçåë=
Efb`=NONTF=
EÓ¹−š×ÐÝšłý˚Þš²=
¦˚³šÐ²=³ÐˇłşÞğÞF

Οι προεπιλεγµένες θέσεις εφαρµόζονται αν οι σιαγόνες είναι σταθερές ή αν η αυτόµατη 
τοποθέτηση των σιαγόνων σύµφωνα µε το σχήµα του MLC δεν έχει ενεργοποιηθεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, το ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιεί αυτές τις τιµές για την τοποθέτηση των 
σιαγόνων για νέες δέσµες και τόξα. Αυτές οι θέσεις µπορούν να προσαρµοστούν στο ámä~å=
oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

Οι θέσεις πρέπει να καταχωρηθούν σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων ICE 1217. 

• Για τη συντεταγµένη X (cross-plane): η δεξιά πλευρά είναι θετική (όπως φαίνεται από 
την απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη).

• Για τη συντεταγµένη Y (in-plane): η πλευρά του βραχίονα είναι θετική (όπως φαίνεται 
από την απεικόνιση όψης µέσα από τη δέσµη).

Για θεραπείες κυκλικού τόξου, οι σιαγόνες βρίσκονται πάντα στην 
προεπιλεγµένη θέση. Συνεπώς, η επιλογή cáñÉÇ=E~í=ÇÉÑ~ìäí=éçëáíáçåF
(Σταθερή (στην προεπιλεγµένη θέση)) είναι πάντα επιλεγµένη για κυκλικά τόξα.



QSS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÁŠÐş½ž½š²=×¹−¾˝Ý=Š˚³ýž²

==

Íš½ˇ¾−¹˙=½ğÞ=
¦˚³šğÞ=³ÐˇłşÞğÞ

Τα πλάνα θεραπείας που δηµιουργήθηκαν µε το λογισµικό σχεδιασµού ακτινοθεραπείας/
ακτινοχειρουργικής της BrainLAB (_ê~áåp`^k ή ámä~å=oq=açëÉ, όλες οι εκδόσεις) 
συνήθως µεταφέρονται σε ένα σύστηµα oÉÅçêÇ=C=sÉêáÑó (oCs) τρίτου προµηθευτή. Αυτά 
τα συστήµατα R&V µεταβιβάζουν τις πληροφορίες θεραπείας στην κονσόλα του 
γραµµικού εκτυπωτή πριν την τελική χορήγηση της θεραπείας. Η µεταφορά µέσω µιας 
αλυσίδας συσκευών ενέχει το ενδεχόµενο ότι σωστά διαµορφωµένα µεγέθη πεδίων στο 
σχήµα των σιαγόνων εντός των πλάνων θεραπείας _ê~áåi^_ µπορεί να τροποποιηθούν 
πριν την τελική χορήγηση της θεραπείας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να επαληθεύετε τον 
ακριβή συνδυασµό του κατευθυντήρα (π.χ. του κωνικού κατευθυντήρα) και του µεγέθους 
πεδίου που ορίζεται από τις σιαγόνες και τις ρυθµίσεις της θέσης πεδίου για κάθε 
µεµονωµένο πεδίο θεραπείας απευθείας στην κονσόλα του γραµµικού επιταχυντή.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι ρυθµίσεις του µηχανήµατος (συµπεριλαµβανοµένων 
ενδεικτικά των ρυθµίσεων σιαγόνων) είναι συγχρονισµένες µεταξύ των διάφορων 
τοποθεσιών  ρύθµισης  των  παραµέτρων  (π .χ .  σύστηµα  σχεδιασµού  
ακτινοθεραπείας, σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης και σύστηµα χορήγησης 
ακτινοθεραπείας) ανά πάσα στιγµή. Η ανακολουθία µεταξύ της ρύθµισης 
παραµέτρων του µηχανήµατος που χρησιµοποιείται για σχεδιασµό και εκείνης που 
χρησιµοποιείται για χορήγηση θεραπείας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα χορήγηση 
ανεπιθύµητης ακτινοθεραπείας ή διακοπή της κλινικής διαδικασίας.

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=
¦ğ¹˙ðÐ³ž²=ýš=
ðğÞÐð−Ć²=
ðˇ½š¼¦¼Þ½¸¹š²

Θα πρέπει να επαληθεύετε πάντα µε επιθεώρηση ότι η περιοχή εκτός του θωρακισµένου 
κεντρικού µέρους του κωνικού κατευθυντήρα καλύπτεται εντελώς από τις σιαγόνες. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον τεχνικό οδηγό αναφοράς, _ê~áåi^_=éÜóëáÅë.
Ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µέγεθος πεδίου σε σχήµα σιαγόνων, η _ê~áåi^_
συνιστά τη χρήση κατάλληλης δοκιµής µε φιλµ για την επαλήθευση και την καταγραφή της 
πλήρους θωράκισης εκτός της σκοπούµενης κεντρικής δέσµης µέσω του κωνικού 
κατευθυντήρα.
Το πεδίο σχήµατος σιαγόνων πρέπει να επικεντρώνεται στον κεντρικό άξονα δέσµης και 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ίδια θέση σιαγόνων για όλους τους κωνικούς κατευθυντήρες. 
Αν σκοπεύετε να τροποποιήσετε τις θέσεις των σιαγόνων µετά την αρχική λήψη των 
δεδοµένων δέσµης, θα πρέπει να προσδιορίσετε µέχρι πιο βαθµό η προσαρµογή των θέσεων 
σιαγόνων χρειάζεται επαναµέτρηση ορισµένων προφίλ δέσµης.
Επαληθεύστε ότι οι ρυθµίσεις σιαγόνων του λογισµικού προγραµµατισµού θεραπείας, το 
σύστηµα R&V και η κονσόλα γραµµικού επιταχυντή έχουν διαµορφωθεί σωστά.

Για κυκλικούς κώνους, οι σιαγόνες πρέπει να θωρακίζουν την ακτινοβολία εκτός 
του υλικού κώνου. Οι θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιούνται κατά τη 
θεραπεία πρέπει να είναι ίδιες µε τις θέσεις των σιαγόνων που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων δέσµης.

Επαληθεύστε τις θέσεις των σιαγόνων και το µέγεθος πεδίου που εξαρτάται από 
το άνοιγµά τους απευθείας στην κονσόλα του γραµµικού επιταχυντή για κάθε 
µεµονωµένο πεδίο θεραπείας.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QST

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

Επαληθεύστε για κάθε πεδίο θεραπείας ότι έχει τοποθετηθεί ο σωστός, 
σκοπούµενος κωνικός κατευθυντήρας στο γραµµικό επιταχυντή.

Για την αποφυγή ανεπιθύµητης διαρροής ακτινοβολίας µε τη χρήση κωνικών 
κατευθυντήρων της BrainLAB, το µέγεθος σιαγόνων πρέπει να είναι µικρότερο 
από ή ίσο µε 40 x 40 mm2 για Novalis (εκτός του Novalis Tx) και µικρότερο από 
ή ίσο µε 56 x 56 mm2 για όλους τους άλλους γραµµικούς επιταχυντές 
(συµπεριλαµβανοµένου του Novalis Tx). Για κωνικούς κατεθυντήρες τρίτων 
κατασκευαστών, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή των κωνικών κατευθυντήρων.

∆ιασφαλίστε ότι οι σιαγόνες δεν επικαλύπτουν το άνοιγµα του κυκλικού 
κατευθυντήρα. Η BrainLAB συνιστά το µέγεθος σιαγόνων να είναι µεγαλύτερο 
ή ίσο µε τη διάµετρο του µεγαλύτερου κωνικού κατευθυντήρα συν 5 mm, αλλά 
ακόµα εντός του συνιστώµενου µέγιστου ορίου για το µέγεθος πεδίου.
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NPKPKR Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=ji`

Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=ji` Οι παράµετροι MLC ζητούνται µόνο για προφίλ µηχανηµάτων MLC. 

Εικόνα 378. Παράµετροι MLC

ÔĆ¦ýÐ³ž=
`çåîÉåíáçå=
EÒĆýŁˇ³žF

• ji`= jçÇÉä (Μοντέλο MLC): είναι το όνοµα που εµφανίζεται στη λίστα προφίλ, 
µηχανηµάτων στο ámä~å=oq=açëÉ. 

• ji`=j~åìÑ~ÅíìêÉê (Κατασκευαστής MLC): όταν πραγµατοποιείτε εξαγωγή DICOM RT 
Plan, αυτή η τιµή ορίζεται ως η τιµή του χαρακτηριστικού DICOM “MANUFACTURER” 
εντός της ακολουθίας δέσµης αν η ρύθµιση αρχείου Manufacturer (Κατασκευαστής) για 
Export Platform (Πλατφόρµα εξαγωγής) έχει οριστεί σε MLC (Κατευθυντήρας 
πολλαπλών φύλλων). 

• jçìåíáåÖ (Τοποθέτηση): ορίζει τον προσανατολισµό των φύλλων σε σχέση µε την 
κεφαλή του γραµµικού επιταχυντή. 
• cêçã= íÜÉ= cêçåí (Από µπροστά): το διάγραµµα εµφανίζει τη διαµόρφωση του 
κατευθυντήρα από την άποψη του παρατηρητή για τη γωνία κατευθυντήρα 270°. Με 
άλλα λόγια, αν η γωνία του κατευθυντήρα είναι 0, τα φύλλα του MLC κινούνται 
στην κατεύθυνση in-plane (τραπέζι-βραχίονας) (“y MLC”) µε την πλευρά A (δεξιά 
πλευρά του MLC) να δείχνει προς το βραχίονα. Αυτή είναι η τυπική διάταξη για τους 
m3 και Novalis.

• cêçã= íÜÉ= iÉÑí (Από αριστερά): το διάγραµµα εµφανίζει τη διαµόρφωση του 
κατευθυντήρα από την άποψη του παρατηρητή για τη γωνία κατευθυντήρα 180°. Με 
άλλα λόγια, αν η γωνία του κατευθυντήρα είναι 0, τα φύλλα του MLC κινούνται 
στην κατεύθυνση cross-plane (“x MLC”) µε την πλευρά A (δεξιά πλευρά του MLC) 
να δείχνει προς τα αριστερά (µπροστά από το τραπέζι και αντικρίζοντας το 
βραχίονα).
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• cêçã= íÜÉ= oáÖÜí (Από αριστερά): το διάγραµµα εµφανίζει τη διαµόρφωση του 
κατευθυντήρα από την άποψη του παρατηρητή για τη γωνία κατευθυντήρα 0°. Με 
άλλα λόγια, τα φύλλα του MLC κινούνται στην κατεύθυνση cross-plane (“x MLC”) 
µε την πλευρά A (δεξιά πλευρά του MLC) να δείχνει προς τα δεξιά του βραχίονα 
(µπροστά από το τραπέζι και αντικρίζοντας το βραχίονα). Αυτή είναι η τυπική 
διάταξη για MLC που δεν είναι m3.

• Τα ονόµατα των σιαγόνων που ορίζονται στην προηγούµενη σελίδα οδηγού 
εµφανίζονται για σκοπούς προσανατολισµού. Ενα σύµβολο συν ή πλην πάνω από το 
διάγραµµα υποδηλώνει αν η αντίστοιχη θέση του MLC για την αριστερή και δεξιά 
πλευρά έχει θετικές ή αρνητικές τιµές. Ενα “1” ή “N” δίπλα από το όνοµα της 
πλευράς φύλλου υποδηλώνει την αρίθµηση του ζεύγους φύλλων σε σχέση µε την 
πλευρά του βραχίονα. 

• Για να επαληθεύσετε αν η προεπιλεγµένη τιµή είναι σωστή, πραγµατοποιήστε µια 
δοκιµή πεδίου φωτός. Η προεπιλογή εξαρτάται από τον επιλεγµένο συνδυασµό 
γραµµικού επιταχυντή/MLC στην περιοχή Machine Selection (Επιλογή µηχανήµατος) 
(βλ. σελίδα 458).

• Συνήθως, ο m3 τοποθετείται στο µπροστινό µέρος (δηλαδή, η κατεύθυνση της 
κίνησης των φύλλων είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση βραχίονα-τραπεζιού). 
Ολοι οι άλλοι MLC τοποθετούνται συνήθως στο δεξιό µέρος (δηλαδή, η κατεύθυνση 
της κίνησης των φύλλων είναι κάθετη προς την κατεύθυνση βραχίονα-τραπεζιού). 

Οταν πραγµατοποιούνται αλλαγές στο προφίλ δέσµης, ιδιαίτερα στις επιλογές 
τοποθέτησης, πρέπει να πραγµατοποιείται µια δοκιµή πεδίου φωτός για κάθε 
αντίτυπο του συστήµατος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο.

• iÉ~Ñ= _~åâ= iÉÑí και oáÖÜí (Πλευρά φύλλου αριστερά/δεξιά): τα ονόµατα που 
καθορίζονται εδώ χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των πλευρών φύλλων στο 
λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ και τα αντίτυπα. 

• pï~é=iÉ~Ñ=_~åâë=çå=bñéçêí (Εναλλαγή πλευρών φύλλων µε την εξαγωγή): αυτή η 
επιλογή µπορεί να ενεργοποιηθεί αν απαιτείται από το σύστηµα καταγραφής και 
επαλήθευσης που έχει επιλεγεί για την εξαγωγή DICOM.

• ji`=`äÉ~ê~åÅÉ (Απόσταση MLC): ορίζει την απόσταση από το ισόκεντρο µέχρι το 
κατώτερο τµήµα του MLC. Αυτή η παράµετρος θα ενεργοποιηθεί πλήρως σε 
µελλοντικές εκδόσεις του λογισµικού.

• içïÉê= pçìêÅÉ= íç= `çääáã~íçê= aáëí~åÅÉ (Απόσταση από χαµηλότερη πηγή µέχρι 
κατευθυντήρα): αυτή η επιλογή είναι µόνο διαθέσιµη για µη ισοκεντρικούς MLC, όπως 
τον Siemens Moduleaf. Η απόσταση πηγής-κατευθυντήρα απαιτείται για τον 
υπολογισµό των θέσεων των φύλλων και των µεγεθών στο επίπεδο του ισόκεντρου για 
µη ισοκεντρικούς MLC. Ανατρέξτε στην τεχνική τεκµηρίωση του MLC ή ζητήστε 
λεπτοµέρειες από το τµήµα υποστήριξης της BrainLAB.

Íž=³½ˇ½Ðð˚²=
¦š¹ˇ×š˝š²=

Εδώ, µπορείτε να επιλέξετε τον τύπο θεραπείας που υποστηρίζεται από το συνδυασµό 
γραµµικού επιταχυντή-MLC (aóå~ãáÅ=`çåÑçêã~ä=^êÅ (∆υναµικό σύµµορφο τόξο), 
aóå~ãáÅ=fjoq (∆υναµική IMRT) και píÉéJ~åÇ=pÜççí=fjoq). 

Μπορείτε να ορίσετε τυπική ή στατική τεχνική απεικόνισης step-and-shoot. Η τεχνική 
pí~íáÅ=píÉéJ~åÇJpÜççí είναι ένας τύπος IMRT που παρέχεται χωρίς ενσωµάτωση MLC-
γραµµικού επιταχυντή.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=
fjoq=aÉÑ~ìäíë=
EÓ¹−š×ÐÝ−ł˚²=
fjoqF=

Εδώ, µπορείτε να επιλέξετε aóå~ãáÅ (∆υναµική) ή píÉéJ~åÇJpÜççí. Εδώ µπορούν να 
οριστούν οι προεπιλεγµένες τιµές για τα πεδία j~ñK=_É~ãäÉí=páòÉ (Μέγιστο µέγεθος 
beamlet), kìãÄÉê=çÑ=pÉÖãÉåíë (Αριθµός τµηµάτων) και kìãÄÉê=çÑ=_É~ãäÉíë=íç=
lîÉêä~é (Αριθµός beamlet που επικαλύπτονται). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ^äáÖåÉÇ=
_É~ãäÉíë (Ευθυγραµµισµένα beamlet) και q~Ö=léíáãáò~íáçå (Βελτιστοποίηση TAG) αν 
απαιτείται. 

Η αρχική θέση των φύλλων παραβλέπεται εντελώς ή εν µέρει (ανάλογα µε τον τύπο του 
MLC) για τις θεραπείες IMRT, επειδή τα φύλλα πρέπει να ξεκινούν σε µία πλευρά και να 
καταλήγουν στην άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια µίας ακολουθίας φύλλων IMRT.

ÔĆ¦ýÐ³ž=
ji`=iáãáíë=
EÌ¹Ðˇ=½−¼=ji`F=

Εδώ µπορείτε να ορίσετε τις τιµές για τα πεδία jáåK=iÉ~Ñ=d~é=Ñçê=aóå~ãáÅ=`çåÑçêã~ä=^êÅ
(Ελάχιστο διάκενο για δυναµικό σύµµορφο τόξο), jáåK=iÉ~Ñ=d~é=Ñçê=fjoq (Ελάχιστο 
διάκενο για IMRT) και j~ñK=iÉ~Ñ=péÉÉÇ (Μέγιστη ταχύτητα φύλλου). Τα ελάχιστα διάκενα 
φύλλων περιγράφουν τον ελάχιστο διαχωρισµό των αντίθετων φύλλων. Αυτοί οι περιορισµοί 
καθορίζονται από τον προµηθευτή του MLC. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε rëÉ=ëéÉÉÇ=
äáãáí~íáçå=Ñçê=fjoq=íêÉ~íãÉåíë (Χρήση περιορισµού ταχύτητας για θεραπείες IMRT).

ÔĆ¦ýÐ³ž=iáÖÜí=cáÉäÇ=
EÓšŠ˝−=¾ğ½ş²F

Εδώ µπορείτε να ορίσετε τις τιµές για τα πεδία iÉ~Ñ=pÜáÑí=Ñçê=iáÖÜí=cáÉäÇ (Μετατόπιση 
φύλλων για πεδίο φωτός) και qçåÖìÉ=~åÇ=dêççîÉ=páòÉ=Ñçê=iáÖÜí=cáÉäÇ (Μέγεθος γλωττίδας 
και εσοχής για πεδίο φωτός) (βλ. σελίδα 442). Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

• bñéçêí= ~= ëÉíìé= ÑáÉäÇ= ïáíÜ= É~ÅÜ= Çóå~ãáÅ= fjoq= ÑáÉäÇ (Εξαγωγή ενός πεδίου 
παραµετροποίησης για κάθε πεδίο δυναµικής IMRT).

• bñéçêí= ~= ëÉíìé= ÑáÉäÇ= ïáíÜ= É~ÅÜ= ëíÉéJ~åÇJëÜççí= fjoq= ÑáÉäÇ (Εξαγωγή ενός πεδίου 
παραµετροποίησης για κάθε πεδίο step-and-shoot IMRT).

• bñéçêí= ~= ëÉíìé= ÑáÉäÇ= ïáíÜ= É~ÅÜ= ëí~íáÅ= fjoq= ÑáÉäÇ (Εξαγωγή ενός πεδίου 
παραµετροποίησης για κάθε πεδίο στατικής IMRT).

Τα πεδία παραµετροποίησης εισάγονται µπροστά από τα τυπικά τµήµατα IMRT. Στην 
περιοχή mçêíáçå=çÑ=çîÉê~ää=ÇÉäáîÉêó=ìëÉÇ=Ñçê=ëÉíìé=ÑáÉäÇ (Τµήµα συνολικής χορήγησης 
που χρησιµοποιείται για το πεδίο παραµετροποίησης), µπορείτε να ορίσετε το κλάσµα 
δόσης ή την απόλυτη τιµή δόσης για τα στατικά πεδία σε κάθε περίπτωση.

ÔĆ¦ýÐ³ž=
o~ÇáçäçÖáÅ=cáÉäÇ=
Eflð½ÐÞ−Ý−łÐðş=
×šŠ˝−F=

Εδώ µπορείτε να ορίσετε τις ρυθµίσεις iÉ~Ñ=pÜáÑí=pí~íáÅ (Στατική µετατόπιση φύλλων), 
iÉ~Ñ=pÜáÑí=aóå~ãáÅ (∆υναµική µετατόπιση φύλλων), qçåÖìÉ=~åÇ=dêççîÉ=páòÉ (Μέγεθος 
γλωττίδας και εσοχής) και e~äÑ=qÜáÅâåÉëë=çÑ=iÉ~Ñ=j~íÉêá~ä (Μισό πάχος του υλικού 
φύλλων).

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τη διόρθωση µικρών αποκλίσεων του ακτινολογικού πεδίου 
ως προς το µέγεθος του πεδίου που ορίζεται από τον MLC. Αυτές οι αποκλίσεις προκύπτουν 
από τις ρυθµίσεις διάκενων, το στρογγυλό άκρο των φύλλων και τη σχεδίαση tongue-and-
groove (βλ. σελίδα 443). 

• Η µετατόπιση στην κατεύθυνση των φύλλων ορίζεται από τις τιµές µετατόπισης των 
φύλλων. 

• Κάθετα προς την κατεύθυνση του φύλλου, η µετατόπιση µπορεί να οριστεί από το 
συντελεστή µεγέθους γλωττίδας και εσοχής. 

Η δυναµική µετατόπιση φύλλων περιγράφει µια πραγµατική µετατόπιση των φύλλων λόγω 
της στρογγυλής σχεδίασης των άκρων των φύλλων του MLC. Μπορεί να καθοριστεί από 
τη µέτρηση των δόσεων ισόκεντρου για τα διολισθαίνοντα διάκενα µε διαφορετικά πλάτη.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=mêÉÑÉêêÉÇ=
iÉ~Ñ=mçëáíáçåáåÖ=
EÓ¹−½ÐýćýšÞž=¦˚³ž=
¾ĆÝÝğÞF=

Στην περιοχή mêÉÑÉêêÉÇ=iÉ~Ñ=^Ç~éíáçå (Προτιµώµενη προσαρµογή φύλλων), µπορείτε να 
ορίσετε τον τρόπο προσαρµογής των φύλλων στο σχήµα του όγκου. 

• fåäáåÉ (Εσωτερική): το φύλλο µετακινείται προς τα εµπρός, µέχρι το πίσω άκρο να 
φτάσει στο εξωτερικό του όγκου. 

• ^îÉê~ÖÉ (Μέση): το φύλλο κινείται προς τα εµπρός, µέχρι το µέσο του φύλλου 
(κέντρο µεταξύ του άνω και κάτω άκρου) να φτάσει στο εξωτερικό του όγκου. 

• lìíäáåÉ (Εξωτερική): το φύλλο µετακινείται µέχρι το πρόσθιο άκρο να φτάσει στο 
εξωτερικό του όγκου. 

Εικόνα 379. Αριστερά: εσωτερική. Κέντρο: λέση. ∆εξιά: εξωτερική

Στην περιοχή mêÉÑÉêêÉÇ=eçãÉ=mçëáíáçå (Προτιµώµενη αρχική θέση), µπορείτε να ορίσετε 
την προεπιλεγµένη θέση των µην εµπλεκοµένων φύλλων. Τα αντίθετα φύλλα µπορούν να 
καθοδηγηθούν στις θέσεις iÉÑí (Αριστερά), oáÖÜí (∆εξιά) ή jáÇÇäÉ (Μέσο) του άξονα 
δέσµης.

Η ρύθµιση aáëí~åÅÉ=_ÉÜáåÇ=g~ïë (Απόσταση πίσω από τις σιαγόνες) ορίζει σε ποια 
απόσταση τοποθετούνται οι πλευρές των φύλλων εκτός του πεδίου που καθορίζεται από τις 
κύριες σιαγόνες του κατευθυντήρα. Η απόσταση δίνεται σε χιλιοστά.

Σηµειώστε ότι ορισµένες φορές δεν είναι δυνατό να µετακινηθούν τα κλειστά 
ζεύγη φύλλων πίσω από τις σιαγόνες. Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει ξανά αν τα 
κλειστά ζεύγη φύλλων έχουν τοποθετηθεί πίσω από τις σιαγόνες. Αν αυτό δεν έχει 
συµβεί, ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει κατά την κρίση του αν η προκύπτουσα 
διαρροή δόσης είναι αποδεκτή ή όχι.
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NPKPKS Ô¼¦ý˝³šÐ²=½ž²=Š˚³ýž²=éÉåÅáä

Ô¼¦ý˝³šÐ²=½ž²=
Š˚³ýž²=éÉåÅáä

Οι ρυθµίσεις της δέσµης pencil ζητούνται µόνο για προφίλ µηχανηµάτων MLC. 

Εικόνα 380. Ρυθµίσεις της δέσµης pencil

ÔĆ¦ýÐ³ž=açëÉ=
mêçÑáäÉ=pÉäÉÅíáçå=
E„×ÐÝ−ł¸=×¹−¾˝Ý=
Šş³ž²F

Ορίζει το πρότυπο προφίλ δόσης που θα χρησιµοποιηθεί. Το πρότυπο προφίλ δόσης ορίζει 
το φάσµα ενέργειας που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του πυρήνα δέσµης pencil.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=jìäíáäÉ~Ñ=
_~ÅâÖêçìåÇ=
iÉ~â~ÖÉ=E‚Ðˇ¹¹−¸=
×ˇ¹ˇ³ðžÞ˝−¼=ji`F

• iÉ~â~ÖÉ= Ñçê= léÉå= g~ïë (∆ιαρροή για ανοικτές σιαγόνες): ορίζει τη διαρροή 
παρασκηνίου για ανοικτές σιαγόνες και κλειστό MLC. Χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό δόσης δέσµης pencil.

• iÉ~â~ÖÉ= Ñçê= `äçëÉÇ= g~ïë (∆ιαρροή των κλειστών σιαγόνων): ορίζει τη διαρροή 
παρασκηνίου για κλειστές σιαγόνες και κλειστό MLC. Χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό δόσης δέσµης pencil. 

• Λεπτοµέρειες για τη λήψη δεδοµένων µέτρησης δέσµης για τον αλγόριθµο δέσµης 
pencil παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη µέτρηση δέσµης, στον τεχνικό 
οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics. 

ÔĆ¦ýÐ³ž=
m~ê~ãÉíÉêë=Ñçê=
pçìêÅÉ=cìåÅíáçå=
`çêêÉÅíáçå=
EÓˇ¹˙ýš½¹−Ð=łÐˇ=½ž=
ŠÐş¹¦ğ³ž=½ž²=
³¼Þ˙¹½ž³ž²=×žł¸²F

Η διόρθωση της συνάρτησης πηγής είναι µια εµπειρική µέθοδος προσοµοίωσης µια 
εκτεταµένης πηγής δέσµης και άλλων εφέ που προσβάλουν το άκρο της δέσµης. Μια 
καµπύλη του Gauss µε ορισµένο εύρος και δεδοµένο πλάτος που ορίζεται από την 
παράµετρο páÖã~ (Σίγµα) περιελίσσεται µε την υπολογισµένη κατανοµή δόσης. Αυτό 
επηρεάζει µόνο την περιοχή της παρασκιάς. Λεπτοµέρειες για τη λήψη δεδοµένων 
µέτρησης δέσµης για τον αλγόριθµο δέσµης pencil παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 
τη µέτρηση δέσµης, στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics. Η διόρθωση 
της συνάρτησης πηγής ορίζεται από τις παραµέτρους páÖã~ (Σίγµα) και ^ãéäáíìÇÉ
(Εύρος) για δύο βάθη:

• aÉéíÜ (Βάθος): ορίζει δύο τιµές βάθους όπου καθορίζονται οι παράµετροι της 
συνάρτησης πηγής.

• páÖã~ (Σίγµα): ορίζει το πλάτος της διόρθωσης συνάρτησης πηγής για τα δύο βάθη 
που ορίστηκαν παραπάνω.

• ^ãéäáíìÇÉ (Εύρος): ορίζει το εύρος της διόρθωσης συνάρτησης πηγής για τα δύο βάθη 
που ορίστηκαν παραπάνω.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=
mÉåÅáä=_É~ã=
E‚˚³ýž=éÉåÅáäF

Λεπτοµέρειες για τις παραµέτρους σε αυτή την ενότητα παρέχονται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο για τη µέτρηση δέσµης, στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics. 

• kçãáå~ä= iáå~Å= lìíéìí (Ονοµαστική απόδοση γραµµικού επιταχυντή): 
αντιπροσωπεύει την ονοµαστική απόδοση του γραµµικού επιταχυντή σε Gy ανά 
100 MU (cGy/MU). Μετρείται για ένα µέγεθος τετραγωνικόού πεδίου [kçêã~äáò~íáçå=
cáÉäÇ= páòÉ (Μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης)] σε ένα δεδοµένο βάθος 
[kçêã~äáò~íáçå=aÉéíÜ (Βάθος κανονικοποίησης)] και για pçìêÅÉ=pìêÑ~ÅÉ=aáëí~åÅÉ
(Απόσταση επιφάνειας-πηγής).

• kçêã~äáò~íáçå= cáÉäÇ= páòÉ (Μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης): αυτό το µέγεθος 
τετραγωνικού πεδίου χρησιµοποιείται για µέτρηση ονοµαστικής απόδοσης του γραµµικού 
επιταχυντή.

• kçêã~äáò~íáçå= aÉéíÜ (Βάθος κανονικοποίησης): αυτό είναι το βάθος που 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της ονοµαστικής απόδοσης του γραµµικού επιταχυντή 
και του συντελεστή σκέδασης.

• pçìêÅÉ=fëçÅÉåíÉê=aáëí~åÅÉ (Απόσταση ισόκεντρου-πηγής): η προεπιλεγµένη τιµή εδώ 
είναι 1.000 mm.

• pçìêÅÉ=pìêÑ~ÅÉ=aáëí~åÅÉ (Απόσταση επιφάνειας-πηγής): αυτή είναι η απόσταση της 
επιφάνειας-πηγής για τη µέτρηση της ονοµαστικής απόδοσης του γραµµικού επιταχυντή 
και των συντελεστών σκέδασης.

Οταν αλλάζει η ονοµαστική απόδοση του γραµµικού επιταχυντή, εµφανίζεται ένα 
προειδοποιητικό µήνυµα όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός:

Εικόνα 381. Τροποποίηση της ονοµαστικής απόδοσης γραµµικού επιταχυντή



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QTR

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKPKT Ô¼¦ý˝³šÐ²=jçåíÉ=`~êäç

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το πρόγραµµα _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αλλαγή των 
δεδοµένων προφίλ δόσης Monte Carlo για τον αλγόριθµο δόσης Monte Carlo. 

• Για να δηµιουργήσετε ένα προφίλ µηχανήµατος µε δεδοµένα Monte Carlo, πρέπει να 
στείλετε τα δεδοµένα µέτρησης της δέσµης για Monte Carlo στην BrainLAB. 

• Λεπτοµέρειες για τη λήψη δεδοµένων µέτρησης δέσµης για τον αλγόριθµο Monte 
Carlo παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη µέτρηση δέσµης, στον τεχνικό οδηγό 
αναφοράς για τα BrainLAB physics. 

Η BrainLAB θα σας παρέχει ένα αρχείο προφίλ δέσµης Monte Carlo, το οποίο πρέπει να 
αποθηκευθεί στον κατάλογο εισαγωγής προφίλ δόσης Monte Carlo και να εισαχθεί µε τη 
χρήση του _É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê. 

Παρέχεται επίσης πρόσθετο λογισµικό o~ï=a~í~=fåéìí, για την εισαγωγή των δεδοµένων 
µέτρησης Monte Carlo (βλ. “Λειτουργία εισαγωγής δεδοµένων χωρίς επεξεργασία” στη 
σελίδα 491).

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=jçåíÉ=
`~êäç=pÉííáåÖë=
EÔ¼¦ý˝³šÐ²=
jçåíÉ=`~êäçF

Το παράθυρο διαλόγου jçåíÉ=`~êäç=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις Monte Carlo) εµφανίζει τη θέση 
του καταλόγου εισαγωγής προφίλ δόσης Monte Carlo και µια λίστα µε προφίλ κατάλληλα 
για εισαγωγή στο τρέχον προφίλ δέσµης. 

Εικόνα 382. Παράθυρο διαλόγου Monte Carlo Settings (Ρυθµίσεις Monte Carlo)

• Ολα τα αρχεία µε επέκταση .xmach στον καθορισµένο κατάλογο είναι έγκυρα και 
εµφανίζονται.
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• Αν η ενέργεια των εισηγµένων προφίλ συµφωνεί µε την ενέργεια που ορίστηκε στη 
σελίδα dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë (Γενικές ρυθµίσεις) (µην συγχέετε αυτή την παράµετρο µε 
την ονοµαστική ενέργεια) και αν το µοντέλο Monte Carlo MLC συµφωνεί µε το 
µοντέλο MLC που ορίστηκε στη σελίδα dÉåÉê~ä= pÉííáåÖë (Γενικές ρυθµίσεις) και 
στην περιοχή ji`= é~ê~ãÉíÉêë (Παράµετροι MLC), η καταχώρηση εµφανίζεται µε 
µαύρο χρώµα και µπορεί να επιλεγεί.

• Οι καταχωρήσεις λίστας που εµφανίζονται µε γκρι χρώµα, δεν συµφωνούν και δεν 
µπορούν να επιλεγούν. 

Το κείµενο κατάστασης κάτω από τη λίστα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των 
αναγνωρισµένων προφίλ και τον αριθµό των έγκυρων προφίλ που συµφωνούν µε το 
µοντέλο του επιλεγµένου MLC και την επιλογή ενέργειας που εµφανίζεται.
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NPKPKU Ô¼¦ý˝³šÐ²=ð¼ðÝÐð−Ć=ðćÞ−¼

Εικόνα 383. Ρυθµίσεις κυκλικού κώνου

ÔĆ¦ýÐ³ž=
`áêÅìä~ê=`çåÉ=
EË¼ðÝÐðş²=ðćÞ−²F

• kçãáå~ä=iáå~Å=lìíéìí (Ονοµαστική απόδοση γραµµικού επιταχυντή): η ονοµαστική 
απόδοση του γραµµικού επιταχυντή σε Gy ανά 100 MU (cGy/MU) µετρείται για ένα 
τετραγωνικό πεδίο εµβαδού 100 x 100 mm² σε βάθος βαθµονόµησης. Λεπτοµέρειες 
για τη µέτρηση της ονοµαστικής απόδοσης του γραµµικού επιταχυντή και τη σκέδαση 
παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη µέτρηση του αλγόριθµου κυκλικού κώνου, 
στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics. 

• kçêã~äáò~íáçå= aÉéíÜ (Βάθος κανονικοποίησης): το βάθος κανονικοποίησης είναι 
συνήθως ο µέσος όρος των βαθών της δόσης κορυφής για το σύνολο των κωνικών 
κατευθυντήρων. Η τιµή πρέπει να καταχωρείται σε χιλιοστά.

• pçìêÅÉ= fëçÅÉåíÉê= aáëí~åÅÉ (Απόσταση ισόκεντρου-πηγής): δεν είναι δυνατή η 
επεξεργασία αυτής της παραµέτρου. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 1.000 mm.

• pçìêÅÉ=pìêÑ~ÅÉ=aáëí~åÅÉ (Απόσταση επιφάνειας-πηγής): αυτή η παράµετρος πρέπει 
να οριστεί αν τα δεδοµένα δόσης βάθους έχουν µετρηθεί µε την προσέγγιση PDD. Η 
τιµή πρέπει να καταχωρείται σε χιλιοστά.

ÔĆ¦ýÐ³ž=̀ äÉ~ê~åÅÉ=
Efl×ş³½ˇ³žF

`çåÉ=`äÉ~ê~åÅÉ (Απόσταση κώνου): ορίζει την απόσταση από το ισόκεντρο µέχρι το 
κατώτερο τµήµα του κώνου. Αυτή η παράµετρος θα ενεργοποιηθεί πλήρως σε µελλοντικές 
εκδόσεις του λογισµικού. 
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NPKPKV Ô¼¦ý˝³šÐ²=šþˇłğł¸²=ˆflfl

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η σύµβαση που χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει τις γωνίες τραπεζιού και βραχίονα που 
εµφανίζονται σε αυτή τη σελίδα οδηγού, ορίζεται στις γενικές ρυθµίσεις (βλ. “Σύµβαση 
επιταχυντή” στη σελίδα 460). Η επιλεγµένη σύµβαση υποδηλώνεται επίσης στη σελίδα 
οδηγού aoo=bñéçêí=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ) κάτω από την ενότητα 
qêÉ~íãÉåí=_É~ã=aoo=m~ê~ãÉíÉêë (Παράµετροι ΨΑΑ δέσµης θεραπείας).

ÒšÝ˝Šˇ=aoo=
bñéçêí=pÉííáåÖë=
EÔ¼¦ý˝³šÐ²=
šþˇłğł¸²=ˆflflF

Εικόνα 384. Σελίδα DRR Export Settings (Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ)

ÔĆ¦ýÐ³ž=
fã~ÖÉê=aÉîáÅÉ=
EÒ¼³ðš¼¸=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²F

Μπορείτε να ορίσετε δύο συσκευές απεικόνισης για τη δηµιουργία ΨΑΑ. Αν θέλετε να 
εξάγετε ΨΑΑ, αφήστε τις προεπιλεγµένες τιµές και απενεργοποιήστε την εξαγωγή ΨΑΑ 
στο ámä~å=oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• k~ãÉ (Ονοµα): αυτό είναι το όνοµα του απεικονιστή όπως χρησιµοποιείται στο ámä~å=
oq=açëÉ και κατά την εξαγωγή DICOM.

• pçìêÅÉ=^ñáë=aáëí~åÅÉ (Απόσταση άξονα-πηγής): πρόκειται για την απόσταση άξονα 
βραχίονα-πηγής. 

• pçìêÅÉ= fã~ÖÉ= aáëí~åÅÉ (Απόσταση εικόνας-πηγής): πρόκειται για την απόσταση 
επιπέδου εικόνας-πηγής. 

• máñÉä= táÇíÜ (Πλάτος εικονοστοιχείου): ορίζει το πλάτος ενός εικονοστοιχείου 
απεικονιστή. Αν το πλάτος και το ύψος εικονοστοιχείου διαφέρουν (µη 
τετραγωνισµένα εικονοστοιχεία), η λειτουργία ΨΑΑ µπορεί να είναι περιορισµένη. Με 
άλλα λόγια, η εξαγωγή ΨΑΑ για DICOM µπορεί να µην είναι δυνατή, καθώς οι εικόνες 
ΨΑΑ στο ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιούν πάντα τετραγωνισµένα εικονοστοιχεία.

• máñÉä= táÇíÜ (Πλάτος εικονοστοιχείου): ορίζει το πλάτος ενός εικονοστοιχείου 
απεικονιστή. Αν το πλάτος και το ύψος εικονοστοιχείου διαφέρουν (µη 
τετραγωνισµένα εικονοστοιχεία), η λειτουργία ΨΑΑ µπορεί να είναι περιορισµένη. Με 
άλλα λόγια, η εξαγωγή ΨΑΑ για DICOM µπορεί να µην είναι δυνατή, καθώς οι εικόνες 
ΨΑΑ στο ámä~å=oq=açëÉ χρησιµοποιούν πάντα τετραγωνισµένα εικονοστοιχεία.
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• máñÉä= táÇíÜ (Πλάτος εικονοστοιχείου): αυτό ορίζει το πλάτος µιας εικόνας σε 
εικονοστοιχεία.

• fã~ÖÉ=eÉáÖÜí (Υψος εικόνας): αυτό ορίζει το ύψος µιας εικόνας σε εικονοστοιχεία.
• d~åíêó=^åÖäÉ=lÑÑëÉí (Μετατόπιση γωνίας βραχίονα): αυτό ορίζει τη γωνία µετατόπισης 
σε µοίρες. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι συνήθως 0.

Αν δηµιουργήσατε  λήψεις παραµετροποίησης  χρησιµοποιώντας µια 
ακτινολογική πηγή εκτός του γραµµικού επιταχυντή (π.χ. ακτινοσκόπιο), 
βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις pçìêÅÉ=^ñáë=aáëí~åÅÉ (Απόσταση άξονα-πηγής) 
και pçìêÅÉ= fã~ÖÉ=aáëí~åÅÉ (Απόσταση εικόνας-πηγής) έχουν ρυθµιστεί 
ανάλογα. ∆ιαφορετικά, δεν είναι δυνατή η λήψη αντιτύπων που να είναι 
συγκρίσιµα µε τις πραγµατικές ακτινογραφίες.

ÔĆ¦ýÐ³ž=
qêÉ~íãÉåí=_É~ã=
aoo=m~ê~ãÉíÉêë=
EÓˇ¹˙ýš½¹−Ð=ˆflfl=
Š˚³ýž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²F

Αυτή η ρύθµιση ορίζει τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ΨΑΑ 
δέσµης θεραπείας/επαλήθευσης.

• fã~ÖÉêEëF (Εικόνα(ες)): επιλέξτε τον απεικονιστή που θα χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία των ΨΑΑ δέσµης θεραπείας. Αν επιλέξετε _çíÜ (Και τα δύο), µία ΨΑΑ 
εξάγετε για τον απεικονιστή 1 και µία για τον απεικονιστή 2. Το ámä~å= oq= açëÉ
χρησιµοποιεί πάντα την παράµετρο για τον απεικονιστή 1 για να αποδώσει τις ΨΑΑ. 
Αν ο απεικονιστής σας έχει µετατόπιση γωνίας βραχίονα που δεν είναι µηδέν, 
εξάγονται δύο ΨΑΑ: µία για τη γωνία δέσµης µόνο και µία για τη γωνία δέσµης που 
λαµβάνει υπόψη τη γωνία µετατόπισης βραχίονα.

• táåÇçï=`ÉåíÉê (Κέντρο παραθύρου) και táåÇçï=táÇíÜ (Πλάτος παραθύρου): ορίστε 
τις παραµέτρους παραθύρου για την εµφάνιση της ΨΑΑ στο λογισµικό. Μια εικόνα 
ΨΑΑ έχει τιµή ανάλυσης για κλίµακα γκρι 16 bit, ενώ η τυπική οθόνη είναι 8 bit. Οι 
ρυθµίσεις táåÇçï= `ÉåíÉê (Κέντρο παράθυρο) και táåÇçï= táÇíÜ (Πλάτος 
παράθυρου) χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της κατανοµής επιπέδου της 
κλίµακας γκρι στις εµφανιζόµενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή η αντίθεση των δοµών 
να βελτιωθεί. Αυτές οι τιµές µπορούν να προσαρµοστούν στο ámä~å= oq= açëÉ (βλ. 
αντίστοιχο οδηγό χρήσης). 

ÔĆ¦ýÐ³ž=
pÉíìé=_É~ã=
aoo=m~ê~ãÉíÉêë=
EÓˇ¹˙ýš½¹−Ð=
ˆflfl=Š˚³ýž²=
×ˇ¹ˇýš½¹−×−˝ž³ž²F

Στο λογισµικό ámä~å=oq=açëÉ µπορούν να οριστούν δύο δέσµες παραµετροποίησης (βλ. 
αντίστοιχο οδηγό χρήσης). Μπορούν να διαµορφωθούν πρόσθετες ρυθµίσεις στη σελίδα 
οδηγού aoo=bñéçêí=pÉííáåÖë (Ρυθµίσεις εξαγωγής ΨΑΑ).

• fã~ÖÉê (Απεικονιστής): εδώ µπορείτε να επιλέξτε τον απεικονιστή που θα 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία των ΨΑΑ δέσµης ρύθµισης. Η µετατόπιση γωνίας 
βραχίονα δεν συνυπολογίζεται για τις δέσµες παραµετροποίησης.

• táåÇçï=`ÉåíÉê (Κέντρο παραθύρου) και táåÇçï=táÇíÜ (Πλάτος παραθύρου): αυτές 
οι επιλογές ορίζουν τις παραµέτρους παραθύρου για την εµφάνιση της ΨΑΑ στο 
λογισµικό. Μια εικόνα ΨΑΑ έχει τιµή ανάλυσης για κλίµακα γκρι 16 bit, ενώ η τυπική 
ανάλυση οθόνης είναι 8 bit. Οι ρυθµίσεις táåÇçï= `ÉåíÉê (Κέντρο παράθυρο) και 
táåÇçï= táÇíÜ (Πλάτος παράθυρου) χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της 
κατανοµής επιπέδου της κλίµακας γκρι στις εµφανιζόµενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή 
η αντίθεση των δοµών να βελτιωθεί. Αυτές οι τιµές µπορούν να προσαρµοστούν στο 
ámä~å=oq=açëÉ (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• d~åíêó= ^åÖäÉ (Γωνία βραχίονα): εδώ µπορείτε να ορίσετε τη γωνία βραχίονα της 
δέσµης παραµετροποίησης.
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• ^ÇÇáíáçå~ä=d~åíêó=mçëáíáçå (Πρόσθετη θέση βραχίονα): εδώ µπορείτε να καθορίσετε 
αν αυτή η δέσµη παραµετροποίησης θα πρέπει να αντιπροσωπεύει δύο θέσεις 
βραχίονα. Οι δυνατές επιλογές είναι:
• kçåÉ (Καµία): δεν διαµορφώνεται πρόσθετη θέση βραχίονα.
• ^ñá~ä=ëóããÉíêáÅ (Αξονική συµµετρική): αν η γωνία του βραχίονα είναι 10°, αυτή η 
δέσµη παραµετροποίησης αντιπροσωπεύει επίσης µια δεύτερη δέσµη 
παραµετροποίησης µε γωνία βραχίονα 350° (η αξονική συµµετρία σε σχέση µε το 
κατακόρυφο επίπεδο καθορίζεται από την κατώτερη και ανώτερη θέση του 
βραχίονα).

• mçáåí=ëóããÉíêáÅ (Σηµειακή συµµετρική): αν η γωνία του βραχίονα είναι 10°, αυτή η 
δέσµη παραµετροποίησης αντιπροσωπεύει επίσης µια δεύτερη δέσµη 
παραµετροποίησης µε γωνία βραχίονα 190° (η σηµειακή συµµετρία καθορίζεται σε 
σχέση µε τον άξονα περιστροφής του βραχίονα).

• Παράδειγµα για τις διαµορφώσεις παραµετροποίησης Αριστερά + Μετωπιαία και 
∆εξιά + Μετωπιαία: 
- Ορίστε µια µετωπιαία δέσµη παραµετροποίησης (βραχίονας = 0, χωρίς πρόσθετη 
θέση) και αριστερή/δεξιά δέσµη παραµετροποίησης (βραχίονας = 90 µε αξονική 
συµµετρία [η σηµειακή συµµετρία είναι ίδια σε αυτή την περίπτωση]).  
- Χρησιµοποιώντας αυτή την παραµετροποίηση, δηµιουργούνται αυτές οι δέσµες 
ρύθµισης στην εξαγωγή DICOM: µετωπιαία, αριστερή και δεξιά. 
- Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης για να 
αποφασίσετε ποια δέσµη παραµετροποίησης πρέπει να βληθεί.

• q~ÄäÉ= ^åÖäÉ (Γωνία τραπεζιού): εδώ µπορείτε να ορίσετε τη γωνία τραπεζιού της 
δέσµης παραµετροποίησης.

• k~ãÉ (Ονοµα): εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε ένα σύντοµο όνοµα για τη δέσµη 
παραµετροποίησης. Στη συνέχεια, χρησιµοποιείται για την εµφάνιση στο ámä~å=oq=açëÉ
και για εξαγωγή DICOM.

• aÉëÅêáéíáçå (Περιγραφή): εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε µια αναλυτική περιγραφή 
για τη δέσµη παραµετροποίησης.

Το ámä~å=oq=açëÉ δεν εµφανίζει ΨΑΑ για την πρόσθετη γωνία βραχίονα.
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NPKQ „Ð³ˇłğł¸=½ğÞ=×¹−¾˝Ý=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=ðˇÐ=½ğÞ=ˇ¹₣š˝ğÞ=
ðˇ½š¦¼Þ½¸¹ˇ

NPKQKN ‡¸ýˇ½ˇ=šÐ³ˇłğł¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεδοµένα δέσµης από το _ê~áåp`^k ή από το ámä~å=oq=
açëÉ=PKM, πρέπει να ενηµερώσετε τα αντίστοιχα αρχεία στη µορφή ámä~å=oq=açëÉ=QKN. 
Αυτό µπορεί να γίνει µε την εισαγωγή των αντίστοιχων αρχείων. 

• Το _É~ã= mêçÑáäÉ= bÇáíçê= TKN µπορεί να αποθηκεύσει µόνο προφίλ µηχανήµατος σε 
µορφή ámä~å=oq=açëÉ=QKN.

• Ενα εισηγµένο προφίλ αρχείου εµφανίζεται πάντα ως Modified (Τροποποιηµένο) 
(ακόµα και αν δεν έχει τροποποιηθεί µετά την εισαγωγή).

Αφού επιλέξετε το προφίλ για εισαγωγή (βλ. παρακάτω), ο οδηγός ιδιοτήτων εµφανίζεται 
αυτόµατα. Πρέπει να ελέγξετε όλες τις ρυθµίσεις προσεχτικά. 

Ó¹−¾˝Ý=
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²=³½−=
ámä~å=oq=açëÉ=PKM

Για την εισαγωγή ενός προφίλ δέσµης που δηµιουργείται για το ámä~å=oq=açëÉ=PKM:

• Επιλέξτε cáäÉ (Αρχείο) q léÉå (Ανοιγµα) στο λογισµικό BPE (βλ. επίσης “Ανοιγµα 
ενός προφίλ δέσµης” στη σελίδα 444).

• Στο παράθυρο διαλόγου léÉå= mêçÑáäÉ (Ανοιγµα προφίλ), επιλέξτε το απαιτούµενο 
προφίλ δέσµης. Τα προφίλ δέσµης που έχουν οριστεί για το ámä~å=oq=açëÉ=PKM έχουν 
σήµανση PKM στη στήλη sÉêëáçå (Εκδοση). 

• Μετά το άνοιγµα, εµφανίζεται ένα µήνυµα ως υπενθύµιση ότι όλα τα εισηγµένα 
δεδοµένα προφίλ δέσµης πρέπει να επαληθευτούν σωστά:

Εικόνα 385. Ειδοποίηση επιβεβαίωσης

• Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή, κάντε κλικ στο κουµπί lh. Ο οδηγός ιδιοτήτων 
είναι ενεργοποιηµένος (βλ. από “Ιδιότητες προφίλ δέσµης” στη σελίδα 455) όπου είναι 
δυνατή η διαµόρφωση των ρυθµίσεων για το προφίλ δέσµης.

• Επειδή το _mb=TKN υποστηρίζει επιπρόσθετες παραµέτρους σε σύγκριση µε το _mb=SKM
(βλ. “Τροποποιηµένες παράµετροι” στη σελίδα 439), είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
επαληθεύετε µε προσοχή τις µεµονωµένες ρυθµίσεις.
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fl¹₣š˝ˇ=
ðˇ½š¼¦¼Þ½¸¹ˇ=
_ê~áåp`^k

• Για την εισαγωγή δεδοµένων δέσµης από ένα αρχείο κατευθυντήρα _ê~áåp`^k (.col), 
µεταβείτε στην επιλογή cáäÉ (Αρχείο) q léÉå (Ανοιγµα) στο λογισµικό BPE.

• Στο παράθυρο διαλόγου léÉå (Ανοιγµα), επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε. 
• Το _mb= TKN χρησιµοποιεί τη διαδροµή κατευθυντήρα που καθορίστηκε στο 
bscan.ini. 

• Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή léÉå (Ανοιγµα). Ο οδηγός 
ιδιοτήτων είναι ενεργοποιηµένος (βλ. επίσης “Ιδιότητες προφίλ δέσµης” στη σελίδα 455) 
όπου οι απαιτούµενες ρυθµίσεις πρέπει να επιλεγούν για το προφίλ δέσµης. Η συσκευή 
διαµόρφωσης δέσµης µπορεί να είναι ήδη επιλεγµένη, ανάλογα µε τα επιλεγµένα 
δεδοµένα. 

• Υποστηρίζονται οι κωνικοί κατευθυντήρες που χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο δόσης 
κυκλικού κώνου (Clarkson) και οι κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων που χρησιµοποιούν 
τον αλγόριθµο δόσης δέσµης pencil. Οταν ανοίγετε ένα αρχείο κατευθυντήρα πολλαπλών 
φύλλων .col που περιέχει πληροφορίες αλγόριθµου δόσης Clarkson και δέσµης pencil, 
πραγµατοποιείται εισαγωγή µόνο των δεδοµένων δέσµης pencil.

• Επειδή το _mb=TKN υποστηρίζει επιπρόσθετες παραµέτρους σε σύγκριση µε το _mb=SKM
(βλ. “Τροποποιηµένες παράµετροι” στη σελίδα 439), είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
επαληθεύετε µε προσοχή τις µεµονωµένες ρυθµίσεις.

Πραγµατοποιείται εισαγωγή των παρακάτω δεδοµένων:

• Αναγνωριστικό προφίλ δέσµης.
• Ονοµα φυσικού.
• Ενέργεια του προφίλ δέσµης.
• Για τον αλγόριθµο δέσµης pencil:

• (Παράµετροι MLC) ακτινολογικό πεδίο: στατική µετατόπιση φύλλων.
• (Παράµετροι MLC) ακτινολογικό πεδίο: δυναµική µετατόπιση φύλλων.
• (Παράµετροι MLC) ακτινολογικό πεδίο: tongue and Groove Size (Μέγεθος γλωττίδας 
και εσοχής).

• (Παράµετροι MLC) πεδίο φωτός: µετατόπιση φύλλου για το πεδίο φωτός.
• (Παράµετροι MLC) πεδίο φωτός: µέγεθος γλωττίδας και εσοχής για το πεδίο φωτός. 
• (Ρυθµίσεις δέσµης pencil) διαρροή παρασκηνίου MLC.
• (Ρυθµίσεις δέσµης pencil) διαρροή των κλειστών σιαγόνων.
• (Ρυθµίσεις δέσµης pencil) παράµετροι για τη διόρθωση της συνάρτησης πηγής.
• (Ρυθµίσεις δέσµης pencil) δέσµη pencil.
• ∆εδοµένα PDD/TMR.
• ∆εδοµένα σκέδασης.
• Ακτινικοί παράγοντες.

• Για τον αλγόριθµο κυκλικού κώνου.
• Ρυθµίσεις κυκλικού κώνου.
• ∆εδοµένα TMR προεµβολής.
• ∆εδοµένα OAR προεµβολής.
• ∆εδοµένα σκέδασης.
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Óˇ¹ˇ½ž¹¸³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Οταν πραγµατοποιείται αλλαγή της ενέργειας, οι εισηγµένες ρυθµίσεις 
δεδοµένων δέσµης στον οδηγό επαναφέρονται στις προεπιλογές τους. Ωστόσο, 
ο πίνακας εισαγωγής δεν επηρεάζεται.

Αν ακυρώσετε τον οδηγό µετά την εισαγωγή προφίλ µηχανήµατος, στη γραµµή 
κατάστασης εµφανίζεται το µήνυµα mäÉ~ëÉ=êìå=mêçéÉêíáÉë=ïáò~êÇ=íç=ëÉí=~ää=Ç~í~
(Εκτελέστε τον οδηγό ιδιοτήτων για τη ρύθµιση όλων των δεδοµένων). Αυτό 
δηλώνει ότι δεν έχετε ορίσει και ελέγξει όλες τις παραµέτρους µετά την 
ενηµέρωση. Η αποθήκευση του προφίλ µηχανήµατος δεν είναι δυνατή, εκτός και 
αν έχουν συµπληρωθεί οι ιδιότητες του οδηγού.
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NPKR „×ÐðĆ¹ğ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

NPKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

„×ÐðĆ¹ğ³ž=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

• Για να πραγµατοποιήσετε κάποια βασική επικύρωση δεδοµένων και ελέγχους 
αληθοφάνειας, µεταβείτε στην επιλογή cáäÉ (Αρχείο) q mä~ìëáÄáäáíó= `ÜÉÅâëKKK=
(Ελεγχοι αληθοφάνειας) στο λογισµικό BPE. 

• Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, µε το αποτέλεσµα ορισµένων βασικών ελέγχων.

Εικόνα 386. Ελεγχοι αληθοφάνειας

• Το αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων εµφανίζεται επίσης στο αντίτυπο.
• Κατά την έγκριση ενός προφίλ, εµφανίζονται επίσης η επικύρωση δεδοµένων και οι 
έλεγχοι αληθοφάνειας.

• Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πληροφορίες που εµφανίζονται και τους 
ελέγχους που πραγµατοποιούνται, παρέχονται στις ενότητες “Ελεγχοι αληθοφάνειας 
για δεδοµένα δόσης δέσµης pencil” στη σελίδα 485 και “Ελεγχοι αληθοφάνειας για 
δεδοµένα δόσης κυκλικού κώνου” στη σελίδα 486.

fl×−×−˝ž³ž=
š¼¦¼ÞćÞ

Ο υπεύθυνος ιατρικός φυσικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δεδοµένα και οι 
παράµετροι στο προφίλ µηχανήµατος έχουν αναθεωρηθεί και είναι σωστά, και 
ότι τα δοσοµετρικά δεδοµένα έχουν επαληθευτεί µέσω εναλλακτικών 
υπολογισµών, σύγκρισης µε δηµοσιευµένα δεδοµένα, ανεξάρτητης αναθεώρησης 
ή άλλων κατάλληλων µέσων.
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ÌÞ−ýˇ³½Ðð¸=
ˇ×şŠ−³ž=
ł¹ˇýýÐð−Ć=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

Εµφανίζεται ο ορισµός για την ονοµαστική απόδοση γραµµικού επιταχυντή (SSD, βάθος 
κανονικοποίησης).

qjoLmaa • Ελεγχος: αν η ονοµαστική απόδοση γραµµικού επιταχυντή στην παραµετροποίηση 
που έχει οριστεί στις ρυθµίσεις δέσµης pencil δεν είναι 1 Gy/100 MU, το _mb
επιχειρεί να καθορίσει το σηµείο κανονικοποίησης για την ονοµαστική απόδοση 
γραµµικού επιταχυντή. Ελέγχονται οι παρακάτω συχνά χρησιµοποιούµενες συνθήκες 
(για 1 Gy/100 MU ± 2%):
• 1 Gy/100 MU @ SSD = SID σε βάθος = βάθος της δόσης κορυφής (του PDD για 

µέγεθος πεδίου 100 x 100 mm²).
• 1 Gy/100 MU @ SSD = SID - βάθος σε βάθος = βάθος της δόσης κορυφής (του 

PDD για µέγεθος πεδίου 100 x 100 mm²).
• Ο δείκτης ποιότητας (QI) που ορίζεται σύµφωνα µε το [2]: 

QI = TPR20
10 = 1,2661*PDD(d = 200)/PDD(d = 100) - 0,0595 

καθορίζεται και εµφανίζεται. 
[2] FOLLOWILL, D.S., TAILOR, R.C., TELLO, V.M., HANSON, W.F., An empirical 
relationship for determining photon beam quality in TG-21 from a ratio of percent 
depth doses, Med. Phys. 25 (1998) 1.202-1.205.

• Εµφανίζεται η ενέργεια BJR25 που αντιστοιχεί σε αυτόν τον QI.
• Καθορίζεται και εµφανίζεται το βάθος της δόσης κορυφής για µέγεθος πεδίου PDD 

100 x 100 mm².
• Εµφανίζεται η ενέργεια BJR25 που αντιστοιχεί σε αυτό το βάθος της δόσης κορυφής.
• Ελεγχος: το εύρος βάθους πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 0 έως 250 mm.
• Ελεγχος: το εύρος του µεγέθους πεδίου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το διπλάσιο 
του ελάχιστου πλάτους φύλλου έως το µέγιστο υποστηριζόµενο πεδίο.

• Ελεγχος: για βάθη µεγαλύτερα από το βάθος της δόσης κορυφής, το PDD πρέπει να 
µειωθεί µε την αύξηση του πεδίου.

• Ελεγχος: η ποσότητα TPR20
10 = 1,2661*PDD(d = 200)/PDD(d = 100) - 0,0595 που 

βασίζεται στο δείκτη ποιότητας πρέπει να αυξηθεί µε την αύξηση του µεγέθους πεδίου.

Òð˚Šˇ³ž • Ελεγχος: τα κανονικοποιηµένα δεδοµένα σκέδασης (το µέγεθος πεδίου 100 x 100 mm² 
έχει τιµή σκέδασης 1,0) πρέπει να βρίσκονται εντός των τιµών 0,5 έως 1,2.

• Ελεγχος: το εύρος του µεγέθους πεδίου MLC πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
διπλάσιο του ελάχιστου πλάτους φύλλου έως το µέγιστο υποστηριζόµενο πεδίο.

• Ελεγχος: το εύρος του µεγέθους πεδίου σιαγόνων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
τριπλάσιο του ελάχιστου πλάτους φύλλου έως το µέγιστο υποστηριζόµενο πεδίο.

flð½ÐÞÐð−˝=
×ˇ¹˙ł−Þ½š²

• Ελεγχος: το βάθος ακτινικού παράγοντα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 5 έως 200 mm.
• Ελεγχος: η ακτίνα του ακτινικού παράγοντα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 0 έως 

0,5 φορές το µέγιστο διαγώνιο µέγεθος πεδίου.
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qjoLmaa • Ελεγχος: τα προφίλ TMR/PDD πρέπει να έχουν µια µέγιστη τιµή.
• Ελεγχος: το εύρος βάθους πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 0 έως 250 mm.

Òð˚Šˇ³ž • Ελεγχος: οι συντελεστές σκέδασης πρέπει να βρίσκονται εντός 0,5 έως 1,2.
• Ελεγχος: οι συντελεστές σκέδασης πρέπει να αυξάνονται µονοτονικά µε την αύξηση 
της διαµέτρου κώνου.

l^o • Ελεγχος: η ακτινολογική διάµετρος και η ονοµαστική διάµετρος πρέπει να εµφανίζουν 
αντιστοίχιση +/-10%.

• Ελεγχος: οι ακτίνες OAR πρέπει να εκτείνονται µέχρι τις ακτίνες r για τις οποίες το 
OAR(r) είναι κάτω από 2% του OAR(r = 0).

• Ελεγχος: τα δεδοµένα OAR πρέπει να µειώνονται µονοτονικά µε την αύξηση της 
ακτίνας.

• Ελεγχος: το άνοιγµα των σιαγόνων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από οποιαδήποτε 
ακτινολογική ή ονοµαστική διάµετρο κώνου.

• Το σηµεία του 50% πρέπει να εντοπίζονται (για τον προσδιορισµό του FWHM του 
κώνου).



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QUT

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKS „ð½Ć×ğ³ž=×¹−¾˝Ý=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

NPKSKN ‡¸ýˇ½ˇ=šð½Ć×ğ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

• Οι λειτουργίες mêáåíKKK (Εκτύπωση) και mêáåí=mêÉîáÉïKKK (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) 
δεν είναι διαθέσιµες αν η κατάσταση του προφίλ µηχανήµατος είναι Modified 
(Τροποποιήθηκε) (βλ. γραµµή κατάστασης). 

• Πρέπει να αποθηκεύσετε το προφίλ για να είναι διαθέσιµες οι λειτουργίες mêáåíKKK
(Εκτύπωση) και mêáåí=mêÉîáÉïKKK (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).

ÔĆ¦ýÐ³ž=mêáåí=
pÉíìéKKK=
EÓˇ¹ˇýš½¹−×−˝ž³ž=
šð½Ć×ğ³ž²F

• Αν θέλετε να εκτυπώσετε µόνο επιλεγµένα δεδοµένα, µεταβείτε στην επιλογή cáäÉ=
(Αρχείο) q mêáåí=pÉíìéKKK (Παραµετροποίηση εκτύπωσης) στο λογισµικό BPE. 

• Ορίστε τις πληροφορίες για εκτύπωση (πίνακες, πλέγµα, παράµετροι κ.λπ.) στο 
παράθυρο διαλόγου mêáåí (Εκτύπωση):

Εικόνα 387. Παραµετροποίηση εκτύπωσης

• Επιλέξτε τον προτιµώµενο εκτυπωτή στην περιοχή mêáåíÉê=pÉíìé (Παραµετροποίηση 
εκτυπωτή). Μπορείτε να επιλέξετε επίσης τον εκτυπωτή στην περιοχή cáäÉ (Αρχείο) q
mêáåíKKK (Εκτύπωση).

• Οι επιλογές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου δεν αποθηκεύονται. Συνεπώς, όταν 
εκκινηθεί το _mb, ενεργοποιούνται όλα τα στοιχεία και επιλέγεται ο προεπιλεγµένος 
εκτυπωτής.

ÔĆ¦ýÐ³ž=mêáåíKKK=
E„ð½Ć×ğ³žF

• Αφού επιλέξετε τα δεδοµένα προς εκτύπωση, µεταβείτε στην επιλογή cáäÉ (Αρχείο) q
mêáåíKKK (Εκτύπωση) στο λογισµικό BPE. 

• Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου εκτυπωτή, που επιτρέπει την επιλογή του 
προτιµώµενου εκτυπωτή.



QUU ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

„ð½Ć×ğ³ž=×¹−¾˝Ý=ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

==

ÔĆ¦ýÐ³ž=
mêáåí=mêÉîáÉïKKK=
EÓ¹−š×Ð³ðş×ž³ž=
šð½Ć×ğ³ž²F

Για να εµφανιστεί µια προεπισκόπηση εκτύπωσης πριν την εκτύπωση, µεταβείτε στην 
επιλογή cáäÉ (Αρχείο) q mêáåí=mêÉîáÉïKKK (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) στο λογισµικό BPE. 

Εικόνα 388. Ρύθµιση Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης)

• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιµες πληροφορίες µε τη χρήση των 
επιλογών kÉñí=m~ÖÉ (Επόµενη σελίδα) και mêÉî=m~ÖÉ (Προηγούµενη σελίδα).

• Μπορείτε να αλλάξετε το συντελεστή σµίκρυνσης/µεγέθυνσης, επιλέγοντας wççã=få
(Μεγέθυνση) ή wççã=lìí (Σµίκρυνση) και κάνοντας κλικ στην προβολή σελίδας.

• Ανάλογα µε τον επιλεγµένο συντελεστή µεγέθυνσης/σµίκρυνσης, µπορείτε να 
αλλάξετε την προβολή ώστε να εµφανίζεται ως låÉ=m~ÖÉ (Μία σελίδα) ή qïç=m~ÖÉë
(∆ύο σελίδες).

• Αν κάνετε κλικ στην επιλογή mêáåí=£ (Εκτύπωση), εκτυπώνεται το ενεργό έγγραφο.
• Αν κάνετε κλικ στην επιλογή `äçëÉ (Κλείσιµο), πραγµατοποιείται έξοδος από την 
προεπισκόπηση εκτύπωσης.
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=

NPKT _éÉKáåá
Το Bpe.ini ορίζει τις ρυθµίσεις για το _mb. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στην εξής διαδροµή:

C:\BrainLAB\iPlanRTDose4.1\BeamProfileEditor

xm~íÜëz=
E‚ÐˇŠ¹−ý˚²F=

Σε αυτή την ενότητα, ορίζονται οι θέσεις των διάφορων αρχείων ρυθµίσεων.

• TemplateMachineProfiles: η διαδροµή αποθήκευσης για τα πρότυπα προφίλ 
καθορίζεται εδώ. Το _mb χρησιµοποιεί αυτά τα πρότυπα όταν δηµιουργείται νέο 
προφίλ δέσµης.

• MachineProfiles: ο κατάλογος προφίλ µηχανήµατος του ámä~å= oq= açëÉ
καθορίζεται εδώ. Το _mb ανοίγει και αποθηκεύει προφίλ µηχανηµάτων από/προς αυτή 
την τοποθεσία.

• DoseAlgorithms: η διαδροµή αποθήκευσης για τα δεδοµένα αλγόριθµου δόσης 
καθορίζεται εδώ. Συνήθως δεν είναι αναγκαία η αλλαγή της.

• MonteCarloDoseProfileImport: ο κατάλογος εισαγωγής για τα δεδοµένα 
προφίλ δόσης Monte Carlo καθορίζεται εδώ. Τα δεδοµένα προφίλ δόσης Monte Carlo 
πρέπει να αντιγραφούν σε αυτή τη θέση πριν από την εισαγωγή δεδοµένων στο _mb.

xaÉÑ~ìäíëz=
EÓ¹−š×ÐÝ−ł˚²FW

DefaultExportParametersFile: οταν ανοίγετε ένα προφίλ µηχανήµατος ámä~å=oq=
açëÉ=PKM, οι ρυθµίσεις εξαγωγής (παράµετροι ΨΑΑ) αυτού του προφίλ χρησιµοποιούνται 
ως νέες προεπιλογές. Συνήθως δεν είναι αναγκαία η αλλαγή της. Το ámä~å=oq=açëÉ γενικά 
χρησιµοποιεί την ίδια ρύθµιση.

xiçÖÖáåÖz=
EËˇ½ˇł¹ˇ¾¸F=

Εδώ, ορίζονται οι ρυθµίσεις για τα αρχεία καταγραφής σφαλµάτων/κατάστασης του _mb:

• Path (∆ιαδροµή): κατάλογος όπου είναι αποθηκευµένα τα αρχεία καταγραφής.
• Level (Επίπεδο): ορίζει την ποσότητα πληροφοριών που αποθηκεύονται στα αρχεία 
καταγραφής.  
LogLevel = 0: στο αρχείο καταγραφής των περιόδων λειτουργίας εγγράφονται µόνο 
κρίσιµες καταγραφές. 
LogLevel = 1: κρίσιµες καταγραφές και προειδοποιήσεις. 
LogLevel = 2: κρίσιµες καταγραφές, προειδοποιήσεις και καταγραφές πληροφοριών. 
LogLevel = 3: κρίσιµες καταγραφές, προειδοποιήσεις, καταγραφές πληροφοριών και 
επιπρόσθετων πληροφοριών. 
LogLevel = 4: κρίσιµες καταγραφές, προειδοποιήσεις, καταγραφές πληροφοριών και 
επιπρόσθετων πληροφοριών, καταγραφές επίλυσης σφαλµάτων κώδικα. 
LogLevel = 5: κρίσιµες καταγραφές, προειδοποιήσεις, καταγραφές πληροφοριών και 
επιπρόσθετων πληροφοριών, καταγραφές επίλυσης σφαλµάτων κώδικα και 
επιπρόσθετης επίλυσης προβληµάτων κώδικα.



QVM ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

_éÉKáåá

==

x^ìíÜçêáò~íáçå=
j~å~ÖÉêz=
E‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=
šþ−¼³Ð−Šş½ž³ž²FW=

• Enable (Ενεργοποίηση): µπορεί να οριστεί σε true (αληθές) (προεπιλογή) ή false
(ψευδές).  
Αν γίνει η επιλογή true (αληθές), ενεργοποιείται το πρόγραµµα Microsoft Authorization 
Manager (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• Storage (Αποθήκευση): η διαδροµή αποθήκευσης για το Microsoft Authorization 
Manager υποδεικνύεται εδώ.

• Domain (Τοµέας): ο τοµέας χρήστη καθορίζεται εδώ. Πρέπει να είναι τοµέας των 
Windows. Για τοπική αναγνώριση είναι στοιχείο localhost.

• OperationName: για διευκόλυνση του επιτυχηµένου ελέγχου ταυτότητας, το όνοµα 
της λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στο όνοµα ορισµού λειτουργίας που έχει 
καθοριστεί από το Microsoft Authorization Manager.

xdêáÇz=EÓÝ˚łýˇF Αυτή η ενότητα ορίζει τη συµπεριφορά των πινάκων δεδοµένων _mb.

ReplaceCommaByDot: µπορεί να οριστεί σε true (αληθές) ή false (ψευδές).

Αν έχει γίνει η επιλογή true (αληθές), όλα τα “,” αντικαθίστανται από ένα “.” κατά την 
καταχώρηση ή αντιγραφή δεδοµένων σε ένα πλέγµα. Αυτό είναι χρήσιµο για Excel µε τη 
ρύθµιση για τη γερµανική γλώσσα, όπου οι αριθµοί αντιγράφονται ως “1,2” στο πρόχειρο.



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN QVN

_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

NPKU ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

NPKUKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η λειτουργία εισαγωγής δεδοµένων χωρίς επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για την προκαταρκτική 
εισαγωγή των δεδοµένων µέτρησης Monte Carlo. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε αρχείο 
δεδοµένων χωρίς επεξεργασία (*.xmcdat), το οποίο στέλνεται στη συνέχεια στα κεντρικά 
γραφεία της BrainLAB για µετατροπή σε ένα προφίλ δέσµης.

fl×ˇÐ½−ĆýšÞš²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να καταχωρηθούν σε ξεχωριστά παράθυρα διαλόγου στο 
λογισµικό o~ï=a~í~=fåéìí για να είναι δυνατή η δηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων χωρίς 
επεξεργασία:

• Βασικές ιδιότητες (νοσοκοµείο, γραµµικός επιταχυντής, κ.λπ., βλ. “Ιδιότητες” στη 
σελίδα 492).

• Συγκεκριµένα δεδοµένα αναφοράς (µέγεθος πεδίου, SSD, κ.λπ., βλ. “Πεδία αναφοράς” 
στη σελίδα 493).

Επακόλουθες αλλαγές, π.χ. στο πεδίο και τις πληροφορίες προφίλ µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν όπως απαιτείται (βλ. “Επεξεργασία δεδοµένων - Επισκόπηση” στη 
σελίδα 496). 

‚Ð˙½ˇþž=−¦şÞž²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=
š×šþš¹łˇ³˝ˇ

Εικόνα 389. Οθόνη δεδοµένων χωρίς επεξεργασία

Η οθόνη διαιρείται γενικά σε τέσσερις περιοχές:

• Ενα πίνακα ελέγχου στα αριστερά.
• Ενα δέντρο δεδοµένων για το µέγεθος των σιαγόνων και των πεδίων στο κέντρο.
• Μια αντίστοιχη οθόνη γραφικών παραστάσεων στα δεξιά.
• Μια γραµµή µενού το επάνω µέρος.



QVO ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

==

NPKUKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=šÞş²=ˇ¹₣š˝−¼=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

„Þˇ¹þž=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇ¹₣š˝−¼

Εικόνα 390. ∆ηµιουργία αρχείου δεδοµένων χωρίς επεξεργασία

Για να ξεκινήσετε µε τη δηµιουργία ενός αρχείου δεδοµένων χωρίς επεξεργασία, κάντε κλικ 
στην επιλογή cáäÉ (Αρχείο) q kÉï (∆ηµιουργία) στη γραµµή µενού. 

ÁŠÐş½ž½š² Στο παράθυρο διαλόγου jçåíÉ=`~êäç=a~í~=J=mêçéÉêíáÉë (∆εδοµένα Monte Carlo - 
Ιδιότητες) που εµφανίζονται, συµπληρώστε τα πεδία µε ένα σκούρο µπλε φόντο.

Εικόνα 391. Παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες)

• Το _É~ã=a~í~=fÇÉåíáÑáÉê (Αναγνωριστικό δεδοµένων δέσµης) που καταχωρείται εδώ, 
εµφανίζεται στη συνέχεια στη γραµµή κατάστασης της εφαρµογής.

• Οταν καταχωρείτε µια τιµή στο πεδίο båÉêÖó (Ενέργεια), η ρύθµιση aÉéíÜ=çÑ=mÉ~â=
açëÉ (Βάθος δόσης κορυφής) ορίζεται αυτόµατα στην τιµή της δόσης κορυφής 
(σύµφωνα µε το BJR25) αν το πεδίο båÉêÖó (Ενέργεια) χάσει την εστίαση. Ωστόσο, το 
βάθος της τιµής της δόσης κορυφής µπορεί να προσαρµοστεί µη αυτόµατα στις 
ανάγκες σας. Αυτή η τιµή χρησιµοποιείται για το βάθος Zmax όταν προστίθενται νέα 
πεδία. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο µέτρησης δέσµης, 
στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics.
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_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

• Το πεδίο σχολίων είναι προαιρετικό. Μπορείτε να καταχωρήσετε πρόσθετες 
πληροφορίες εδώ, όπως το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό κ.λπ.

• Μόλις πραγµατοποιηθούν όλες οι απαιτούµενες καταχωρήσεις, κάντε κλικ στο κουµπί 
lh για να συνεχίσετε.

ÓšŠ˝ˇ=ˇÞˇ¾−¹˙² Τώρα σας ζητείτε να προσθέσετε δεδοµένα στα πεδία αναφοράς. 

Εικόνα 392. Πεδία αναφοράς

• Οι ονοµαστικές τιµές απόδοσης του γραµµικού επιταχυντή για τις συγκεκριµένες 
συνθήκες πρέπει να καταχωρηθούν στα πεδία ^ÄëçäìíÉ=açëÉ (Απόλυτη δόση).

• Το µέγεθος και το βάθος των πεδίων πρέπει να προσαρµοστούν αν είναι απαραίτητο. 
• Μόλις πραγµατοποιηθούν όλες οι απαιτούµενες καταχωρήσεις, κάντε κλικ στο κουµπί 

lh για µετάβαση στην κύρια προβολή.

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου µπορούν να 
επεξεργαστούν, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουµπί mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες) 
από τον πίνακα ελέγχου στα αριστερά της κύριας προβολής (βλ. “Επεξεργασία 
δεδοµένων - Παράµετροι προφίλ” στη σελίδα 499).

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου µπορούν να 
επεξεργαστούν, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουµπί pÉí=oÉÑÉêÉåÅÉë
(Ορισµός αναφορών) από τον πίνακα ελέγχου στα αριστερά της κύριας 
προβολής (βλ. “Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι πεδίων” στη σελίδα 498).



QVQ ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

==

NPKUKP „ý¾˙ÞÐ³ž=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=Š˚³ýž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μετά από τη δηµιουργία του αρχείου δεδοµένων χωρίς επεξεργασία, τα δεδοµένα δέσµης 
Monte Carlo ταξινοµούνται σε δύο οµάδες: µετρήσεις στον αέρα a και µετρήσεις στο νερό s.

‚˚Þ½¹−=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Εικόνα 393. ∆έντρο δεδοµένων

Παρέχεται επίσης µια σύνοψη και επισκόπηση d των δεδοµένων µέτρησης που 
καταχωρούνται. Αυτό παρέχει δεδοµένα, όπως συντελεστές απόδοσης για αέρα και νερό, 
προφίλ κεντρικού άξονα (CAX) στον αέρα και το νερό (ανά SSD) κ.λπ. σε µια 
συνδυασµένη γραφική αναπαράσταση:

Ó¹−Ł−Ý¸=ł¹ˇ¾Ðð¸²=
ˇÞˇ×ˇ¹˙³½ˇ³ž²

Εικόνα 394. Προβολή γραφικής αναπαράστασης

Οι µετρήσεις κατατάσσονται κατά µέγεθος πεδίου. Κάθε µέγεθος πεδίου έχει προφίλ δόσης 
βάθους CAX και συνήθως προφίλ x και y για τρία διαφορετικά βάθη. Αν τοποθετήσετε το 
ποντίκι πάνω από µια γραφική αναπαράσταση, εµφανίζεται µια µικρή υπόδειξη εργαλείου 
µε το όνοµα της αντίστοιχης γραφικής αναπαράστασης και την οριζόντια και κατακόρυφη 
συντεταγµένη της τρέχουσας θέσης. Λεπτοµέρειες για τις απαιτούµενες µετρήσεις 
παρέχονται στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics. 

a

s
d
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_É~ã=mêçÑáäÉ=bÇáíçê=TKN

=

„Ðð−Þ˝ŠÐˇ=³½žÞ=
−¦şÞž

Το εικονίδιο του προφίλ υποδεικνύει την κατάστασή του. 

Εικονίδιο Επεξήγηση

Αν εµφανιστεί ένα κόκκινος σταυρός, τα δεδοµένα δεν είναι συνεπή, π.χ. 
λάθος µέγεθος πεδίου ή µη έγκυρα/εσφαλµένα δεδοµένα βάθους δόσης 
χωρίς σαφή µέγιστη τιµή. Αν κάνετε κλικ στο προφίλ, εµφανίζεται ένα 
κείµενο κατάστασης στο κάτω µέρος του πίνακα ελέγχου:

Εικόνα 395. Εµφάνιση κατάστασης

Επιπρόσθετα, το εικονίδιο πεδίου µπορεί επίσης να εµφανίζει έναν 
κόκκινο σταυρό αν, για παράδειγµα, δεν οριστεί συντελεστής απόδοσης.

Αν κάποιο από τα προφίλ υποδεικνύουν σφάλµα, το αντίστοιχο εικονίδιο 
πεδίου παρουσιάζει ένα πορτοκαλί θαυµαστικό.

Ενα πράσινο σηµάδι ελέγχου εµφανίζεται όταν τα δεδοµένα έχουν 
καταχωρηθεί µε συνέπεια.



QVS ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN

ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

==

NPKUKQ „×šþš¹łˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=J=„×Ð³ðş×ž³ž

Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼

Εικόνα 396. Πίνακας ελέγχου

ÁŠÐş½ž½š² Οι πληροφορίες ιδιοτήτων που καταχωρούνται κατά τη δηµιουργία του αρχείου δεδοµένων 
(βλ. “Ιδιότητες” στη σελίδα 492) µπορούν να επεξεργαστούν, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ 
στο κουµπί mêçéÉêíáÉë (Ιδιότητες).

Óš¹Ð−₣¸=×šŠ˝ğÞ • Οι πληροφορίες πεδίων αναφοράς που καταχωρούνται κατά τη δηµιουργία του αρχείου 
δεδοµένων (βλ. “Πεδία αναφοράς” στη σελίδα 493) µπορούν να επεξεργαστούν, στη 
συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουµπί pÉí=oÉÑÉêÉåÅÉë (Ορισµός αναφορών).

• Το κουµπί ^ÇÇ (Προσθήκη) επιτρέπει την καταχώρηση των νέων παραµέτρων πεδίων 
(βλ. “Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι πεδίων” στη σελίδα 498).

• Το κουµπί oÉãçîÉ (Κατάργηση) καταργεί το επιλεγµένο πεδίο. ∆εν είναι δυνατή η 
κατάργηση των πεδίων αναφοράς.

• Το κουµπί bÇáí (Επεξεργασία) ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου cáÉäÇ= é~ê~ãÉíÉêë
(Παράµετροι πεδίων), όπου είναι δυνατή η καταχώρηση των παραµέτρων πεδίων 
(βλ. “Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι πεδίων” στη σελίδα 498).
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Óš¹Ð−₣¸=×¹−¾˝Ý • Το κουµπί ^ÇÇ (Προσθήκη) επιτρέπει τη δηµιουργία ενός νέου προφίλ (βλ. “Επεξεργασία 
δεδοµένων - Παράµετροι προφίλ” στη σελίδα 499).

• Το κουµπί oÉãçîÉ (Κατάργηση) καταργεί το επιλεγµένο προφίλ. ∆εν είναι δυνατή η 
κατάργηση των προφίλ CAX.

• Το κουµπί bÇáí (Επεξεργασία) ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου mêçÑáäÉ= é~ê~ãÉíÉêë
(Παράµετροι προφίλ), όπου είναι δυνατή η καταχώρηση των παραµέτρων προφίλ 
(βλ. “Επεξεργασία δεδοµένων - Παράµετροι πεδίων” στη σελίδα 498).

• Το κουµπί m~ëíÉ=mêçÑáäÉ (Επικόλληση προφίλ) επιτρέπει την επικόλληση δεδοµένων 
από το πρόχειρο απευθείας στο παράθυρο διαλόγου mêçÑáäÉ=é~ê~ãÉíÉêë (Παράµετροι 
προφίλ).

Óš¹Ð−₣¸=šý¾˙ÞÐ³ž² • Η εµφάνιση µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να εµφανίζεται µόνο το δέντρο δεδοµένων 
[a~í~=sáÉï (Προβολή δεδοµένων)] ή η γραφική παράσταση [dê~éÜ=sáÉï (Προβολή 
γραφικής παράστασης)] ή και οι δύο προβολές. 

• Η γραφική παράσταση µπορεί να εµφανίσει δεδοµένα χωρίς επεξεργασία (όπως 
καταχωρούνται) ή να κανονικοποιηθεί µε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου kçêã~äáòÉÇ
(Κανονικοποίηση). Στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται οι αντίστοιχοι συντελεστές 
απόδοσης αναφοράς. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες 
µέτρησης δέσµης, στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα BrainLAB physics.

Ëˇ½˙³½ˇ³ž Οι πληροφορίες κατάστασης για το στοιχείο που έχει επιλεγεί στο δέντρο δεδοµένων 
εµφανίζονται στο κάτω µέρος του πίνακα ελέγχου. 
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NPKUKR „×šþš¹łˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=J=Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=×šŠ˝ğÞ

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

• Για την προσθήκη νέου πεδίου, κάντε κλικ στο κουµπί ^ÇÇ (Προσθήκη), στην περιοχή 
cáÉäÇë (Πεδία). 

• Για την επεξεργασία ενός πεδίου, επιλέξτε το στην προβολή δέντρου και πατήστε bÇáí
(Επεξεργασία) στην περιοχή cáÉäÇë (Πεδία).

Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=×šŠ˝ğÞ

Εικόνα 397. Παράµετροι πεδίων

Ëˇ½ˇ₣ć¹ž³ž=
×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ=
×šŠ˝ğÞ

• Ανάλογα µε το τρέχον επιλεγµένο στοιχείο της προβολής δέντρου [jÉ~ëìêÉãÉåíë=áå=^áê
(Μετρήσεις στον αέρα), jÉ~ëìêÉãÉåíë= áå=t~íÉê (Μετρήσεις στο νερό) ή pìãã~êó=
~åÇ= lîÉêîáÉï (Σύνοψη και επισκόπηση)], η αντίστοιχη επιλογή προεπιλέγεται στην 
περιοχή jÉÇáìã (Μέσο). Αυτό δεν µπορεί να αλλάξει αν έχει οριστεί αυτόµατα.

• Το πεδίο σχολίων είναι προαιρετικό. Μπορείτε να καταχωρήσετε πρόσθετες 
πληροφορίες εδώ, όπως το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό κ.λπ.

Στην προβολή δέντρου εµφανίζεται το πραγµατικό µέγεθος πεδίου για κάθε κατεύθυνση. 
Αν το µέγεθος του πεδίου σιαγόνων είναι µικρότερο από το µέγεθος του πεδίου MLC, 
χρησιµοποιείται το µέγεθος του πεδίου σιαγόνων. Αν, για παράδειγµα, το πεδίο 
MLC = 20 x 200 mm² και το πεδίο σιαγόνων = 100 x 100 mm², τότε το εµφανιζόµενο 
µέγεθος πεδίου είναι 20 x 100 mm².
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NPKUKS „×šþš¹łˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=J=Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=×¹−¾˝Ý

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²

• Για την προσθήκη νέου προφίλ, κάντε κλικ στο κουµπί ^ÇÇ (Προσθήκη), στην περιοχή 
mêçÑáäÉë (Προφίλ). 

• Για την επεξεργασία ενός προφίλ, επιλέξτε το στην προβολή δέντρου και πατήστε bÇáí
(Επεξεργασία) στην περιοχή mêçÑáäÉë (Προφίλ).

Óˇ¹˙ýš½¹−Ð=×¹−¾˝Ý

Εικόνα 398. Παράµετροι προφίλ

Ëˇ½ˇ₣ć¹ž³ž=
×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ=
×¹−¾˝Ý

Τα δεδοµένα πρέπει να καταχωρηθούν σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων που έχει 
οριστεί για τη µέτρηση δέσµης Monte Carlo στον τεχνικό οδηγό αναφοράς για τα 
BrainLAB physics. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι µετρήσεις αέρα και νερού βασίζονται σε 
διαφορετικές καταβολές.

• Για τα προφίλ CAX στον αέρα, µπορείτε να ορίσετε µια τιµή µετατόπισης.
• Για τα προφίλ X και Y, πρέπει να καταχωρήσετε την αντίστοιχη συντεταγµένη Z.
• Οι κενές γραµµές στο πλέγµα παραβλέπονται. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον 
γραµµές µε τη χρήση του κουµπιού ^ÇÇ=êçïEëF (Προσθήκη γραµµής(ών)).

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουµπί m~ëíÉ= ÅäáéÄç~êÇ= Ç~í~ (Επικόλληση 
δεδοµένων πρόχειρου) ή τη συντόµευση πληκτρολογίου `qoi=H=s για την επικόλληση 
δεδοµένων από το πρόχειρο στο πλέγµα.

• Τα δεδοµένα συντεταγµένων µπορούν να είναι σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
• Το πεδίο σχολίων είναι προαιρετικό. Μπορείτε να καταχωρήσετε πρόσθετες 
πληροφορίες εδώ, όπως το χρησιµοποιούµενο ανιχνευτή κ.λπ.
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ÈšÐ½−¼¹ł˝ˇ=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=₣ğ¹˝²=š×šþš¹łˇ³˝ˇ

==



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN RMN

mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

=

NQ mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

NQKN ı¹¸³ž=½ž²=š¾ˇ¹ý−ł¸²=mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

NQKNKN ·šÞÐð¸=š×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με την εφαρµογή mÜ~åíçã=j~ééáåÖ που διατίθεται µε το ámä~å=oq=açëÉ είναι δυνατό να 
επαληθευτεί ότι το πλάνο θεραπείας πληροί τις απαιτήσεις σας. 

• Αρχικά, πρέπει να φορτώσετε µια σάρωση υπολογιστικής τοµογραφίας του οµοιώµατος 
θεραπείας στο λογισµικό mÜ~åíçã=j~ééáåÖ (βλ. τον αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• Στη συνέχεια, µπορείτε να εκτελέσετε τις εργασίες pìêÑ~ÅÉ= pÉÖãÉåí~íáçå
(Τµηµατοποίηση επιφάνειας) και lÄàÉÅí= `êÉ~íáçå (∆ηµιουργία αντικειµένου) 
(βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης) για τη σάρωση του οµοιώµατος. 

• Στο βήµα mÜ~åíçã=j~ééáåÖ, µπορείτε να φορτώσετε το πλάνο θεραπείας του ασθενή 
που θέλετε να επαληθεύσετε (βλ. “Φόρτωση ενός πλάνου θεραπείας” στη σελίδα 502). 

Στη συνέχεια, µπορείτε να τοποθετήσετε ένα φύλλο φιλµ στο οµοίωµα για ακτινοβόληση 
στο απαιτούµενο επίπεδο ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες µεθόδους για µέτρηση 
της δόσης. Το ακτινοβοληµένο φιλµ µπορεί να αναλυθεί µε έναν σαρωτή δόσης, 
υποδεικνύοντας αν η κατανοµή δόσης συµµορφώνεται µε το πλάνο θεραπείας. 
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NQKNKO Ùş¹½ğ³ž=šÞş²=×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στο βήµα σχεδιασµού mÜ~åíçã=j~ééáåÖ, µπορείτε να φορτώσετε ένα πλάνο θεραπείας 
όπου σκοπεύετε να εξετάσετε την κατανοµή δόσης. 

Ùş¹½ğ³ž=šÞş²=
×Ý˙Þ−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Στην περιοχή λειτουργιών του βήµατος mÜ~åíçã=j~ééáåÖ, κάντε κλικ στην επιλογή 
iç~Ç=qêÉ~íãÉåí=mä~å=KKK (Φόρτωση πλάνου θεραπείας) για να φορτώσετε το απαιτούµενο 
πλάνο θεραπείας (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

Μετά τη φόρτωση του αντίστοιχου πλάνου θεραπείας, εµφανίζεται ένα µήνυµα που 
επιβεβαιώνει ότι η φόρτωση του περιστατικού του οµοιώµατος ήταν επιτυχηµένη.

Εικόνα 399. Η φόρτωση του οµοιώµατος ήταν επιτυχηµένη 



ÌŠžłş²=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKNI=ámä~å=oq=açëÉI=˚ðŠK=QKN RMP

mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

=

NQKNKP Ú−×−¦˚½ž³ž=−ý˙ŠğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=EÐ³şðšÞ½¹ˇF

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στις αξονικές ανακατασκευές, µπορείτε να προσδιορίσετε σαφώς τη λεπτή γραµµή που 
υποδεικνύει την κατακόρυφη θέση του φιλµ. Ο µικρός κύκλος αντιπροσωπεύει το άνοιγµα 
εισαγωγής για το δοσοµετρικό εξοπλισµό. Η τρέχουσα θέση του ισόκεντρου (οµάδα 
θεραπείας) υποδεικνύεται από ένα µικρό πράσινο σταυρόνηµα. 

Ú−×−¦˚½ž³ž=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Το ισόκεντρο τοποθετείται αρχικά στο σηµείο αναφοράς που ορίζεται κατά την 
τµηµατοποίηση επιφάνειας (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• Για να τοποθετήσετε το ισόκεντρο του συνόλου δεδοµένων ασθενή στη θέση του φιλµ ή 
σε ένα άνοιγµα εισαγωγής για δοσοµετρικό εξοπλισµό, επιλέξτε mçëáíáçå (Θέση) στην 
περιοχή λειτουργιών κατά το βήµα mÜ~åíçã=j~ééáåÖ.

• Χρησιµοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το µικρό πράσινο σταυρόνηµα στην 
απαιτούµενη θέση.

Εικόνα 400. Τοποθέτηση ισόκεντρου

Αν το ισόκεντρο µετακινηθεί, η σχέση ως προς τα άλλα ισόκεντρα διατηρείται. Οι αρχικές 
τιµές των θέσεων για τον MLC δεν αλλάζουν.

Η θέση του ισόκεντρου δεν χρειάζεται να εντοπιστεί στο επίπεδο του φιλµ. Αυτό επιτρέπει 
τη χρήση οµοιωµάτων µε περισσότερα από ένα ένθετα φιλµ για τρισδιάστατη επαλήθευση. 
Η εξαγωγή του ámä~å=oq=açëÉ µπορεί να συµπεριλάβει αυθαίρετες τοµές και όγκους. 
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NQKNKQ Ì¹Ð³ýş²=½ğÞ=×ˇ¹ˇłşÞ½ğÞ=ðˇÞ−ÞÐð−×−˝ž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού τοποθετήσετε το ισόκεντρο του συνόλου δεδοµένων ασθενή στην απαιτούµενη θέση, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες pÜçï=açëÉ (Εµφάνιση δόσης) και pÜçï=açëÉ=
iáåÉë (Εµφάνιση γραµµών δόσης) στη γραµµή εργαλείων (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης) για 
να εµφανιστεί η κατανοµή της δόσης. Αν η χορηγούµενη δόση υπερβαίνει την περιοχή δόσης 
του φιλµ, το εκτεθειµένο φιλµ δεν θα δείχνει µε ακρίβεια την κατανοµή δόσης. Σε αυτή την 
περίπτωση , µπορείτε  να χρησιµοποιήσετε  την  επιλογή  jr= kçêã~äáò~íáçå=KK K =
(Κανονικοποίηση MU) στην περιοχή λειτουργιών για να µειώσετε τη χορηγούµενη δόση, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχέση.

Óš¹Ð−₣¸=cìåÅíáçåë=
EÈšÐ½−¼¹ł˝š²F

Εικόνα 401. Περιοχή Functions (Λειτουργίες)

• Κάντε κλικ στο κουµπί jr=kçêã~äáò~íáçå=KKK=(Κανονικοποίηση MU) για να ανοίξει το 
παράθυρο διαλόγου kçêã~äáòÉ (Κανονικοποίηση).
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mÜ~åíçã=j~ééáåÖ

=

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
kçêã~äáòÉ=
EËˇÞ−ÞÐð−×−˝ž³žF

Εικόνα 402. Παράθυρο διαλόγου Normalize (Κανονικοποίηση)

• Αν χρησιµοποιήθηκε µία µόνον ενιαία τιµή για τα κλάσµατα των διάφορων ισοκέντρων 
(οµάδες θεραπείας), αυτή η τιµή χρησιµοποιείται ως προεπιλογή.

• ∆ιαφορετικά, στο πεδίο aáîáÇÉ=Äó (∆ιαίρεση µε), µπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθµό 
δια του οποίου θα διαιρεθεί η χορηγούµενη δόση. Για παράδειγµα, αν καταχωρήσετε 
µια τιµή 10, η χορηγούµενη δόση διαιρείται δια έναν συντελεστή 10.

• Κάντε κλικ στο κουµπί lh για επιβεβαίωση ή κάντε κλικ στην επιλογή `~åÅÉä (Ακυρο) 
για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου kçêã~äáòÉ (Κανονικοποίηση). 
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Σηµεία ενδιαφέροντος µπορούν επίσης να οριστούν κατά τη χαρτογράφηση οµοιώµατος 
(βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης) π.χ. για να εµφανιστεί ελάχιστη ή µέγιστη δόση.

flÝÝˇł¸=½ğÞ=
×ˇ¹ˇý˚½¹ğÞ=
Š˚³ýž²=ðˇÐ=½şþ−¼

Αφού καθορίσετε έναν παράγοντα κανονικοποίησης, µπορείτε να αλλάξετε τις παραµέτρους 
δέσµης και τόξου αναλόγως (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης). Μπορείτε να αλλάξετε τις 
γωνίες εισόδου ώστε να επιτρέπεται η χορήγηση από τις γωνίες που προτιµάτε ή να 
προσαρµόσετε µεµονωµένες MU σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Μια ειδική εφαρµογή είναι 
ο ορισµός όλων των δεσµών πλην µίας στο µηδέν, για να αναλύσετε µόνον αυτήν τη 
συγκεκριµένη δέσµη. Σηµειώστε τις αρχικές MU των µεµονωµένων δεσµών, για 
παράδειγµα µε τη χρήση εκτύπωσης (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

ıˇ¹½−ł¹˙¾ž³ž=
−ý−Ðćýˇ½−²=
ýš=½ž=₣¹¸³ž=
ŠÐˇ¾−¹š½Ðð−Ć=
×Ý˙Þ−¼

Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές µέχρι αυτό το σηµείο και θέλετε να εκτελέσετε 
χαρτογράφηση οµοιώµατος µε διαφορετικό πλάνο θεραπείας:

• Επιλέξτε το αντικείµενο oqmä~å που αντιπροσωπεύει το πλάνο θεραπείας στην 
περιοχή λειτουργιών.

• Κάντε κλικ στην επιλογή aÉäÉíÉ (∆ιαγραφή). 

Μπορίτε να καταργήσετε το πλάνο θεραπείας και να χρησιµοποιήσετε την επιλογή iç~Ç=
qêÉ~íãÉåí=mä~å (Φόρτωση πλάνου θεραπείας) (βλ. “Φόρτωση ενός πλάνου θεραπείας” 
στη σελίδα 502) για να φορτώσετε άλλο πλάνο θεραπείας. 

ÌÝ−ðÝ¸¹ğ³ž=½ž²=
₣ˇ¹½−ł¹˙¾ž³ž²=
−ý−Ðćýˇ½−²

Αφού ολοκληρώσετε το βήµα mÜ~åíçã=j~ééáåÖ, µπορείτε: 

• Να αποθηκεύσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης). Το πλάνο 
θεραπείας αποθηκεύεται µαζί µε τα δεδοµένα οµοιώµατος.

• Να επιλέξετε το αντικείµενο oqmä~å και να εξάγετε το πλάνο θεραπείας σε DICOM 
(βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).

• Να εκτυπώσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).
• Να πραγµατοποιήσετε έξοδο από την εφαρµογή (βλ. αντίστοιχο οδηγό χρήσης).
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Εκτός από ορισµένες µικρές διορθώσεις για βελτίωση της σαφήνειας, η αναθεώρηση 1.1 
του ÌŠžł−Ć=ðÝÐÞÐð¸²=₣¹¸³ž²=łÐˇ=½−=ámä~å=oq=açëÉ=˚ðŠ−³ž=QKN περιλαµβάνει τις εξής 
αλλαγές σε σύγκριση µε την αναθεώρηση 1.0:

• Προσθήκη τριών νέων παρατηρήσεων σχετικά µε την ασφάλεια στην ενότητα 
“Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε την ασφάλεια του συστήµατος” στη σελίδα 18.

• Προσθήκη προειδοποίησης σχετικά µε την κλιµάκωση του δικτύου σταυρονηµάτων 
ΨΑΑ στην ενότητα “RTPlans” στη σελίδα 79.

• Προσθήκη δύο προειδοποιήσεων σχετικά µε τις ρυθµίσεις σιαγόνων στην ενότητα 
“Αλλαγή ιδιοτήτων: καρτέλα Jaws (Σιαγόνες)” στη σελίδα 85.

• Προσθήκη µιας παρατήρησης σχετικά µε τον προσανατολισµό θεραπείας στην ενότητα 
“Προσανατολισµός σάρωσης και θεραπείας” στη σελίδα 152.

• Προσθήκη προειδοποίησης για την επαλήθευση του χρησιµοποιούµενου 
κατευθυντήρα πριν από τη θεραπεία στην ενότητα “Κυκλικά τόξα” στη σελίδα 314.

• Προσθήκη προειδοποίησης για την επαλήθευση των παραµέτρων θεραπείας πριν από 
τη θεραπεία στις ενότητες “Επισκόπηση” στη σελίδα 390 και “Μετατροπή των 
δεδοµένων DICOM για µεταφορά σε IMPAC” στη σελίδα 422.

• Προσθήκη προειδοποιήσεων σχετικά µε τις ρυθµίσεις σιαγόνων και τις θεραπείες µε 
κωνικό κατευθυντήρα στην ενότητα “Ρυθµίσεις επιφάνειας τραπεζιού και σιαγόνων” 
στη σελίδα 464.
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