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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa tälle ohjelmistolle huoltoa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• ExacTrac® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• Adobe® ja Acrobat® ovat Adobe Systems Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä tuote sisältää Xerces C++ 3.1.1 -ohjelmiston.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmistosovelluksia: http://

www.apache.org/.
• Tämä tuote sisältää libtiff 4.0.4 beta -ohjelmiston, tekijänoikeus © 1988–1997, Sam Leffler, ja ©

1991–1997, Silicon Graphics. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista ja lisenssistä on
seuraavassa osoitteessa: http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Open JPEG Group -ryhmän työhön. Lisenssitiedot löytyvät
osoitteesta: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain libjpeg-turboon. Täydellinen lisenssi ja tekijänoikeusilmoitus
löytyvät osoitteesta: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

• Tässä tuotteessa käytetään XML2PDF Formatting Engine -muotoilumoduulia, joka on Altsoft
bvba:n yksinomaista omaisuutta.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van neuvoston direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
RT Elements Cranial SRS on MDD:n määritysten mukaan luokan IIb tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on raportoitava Brainlabille ja kaikille asiaankuuluville viranomaisille kaikista vakavista
häiriötapahtumista, joita saattaa ilmetä tämän tuotteen suhteen.

Oikeudelliset tiedot
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Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttäminen

Käyttötarkoitus/käyttöindikaatiot

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.
HUOMAUTUS: RT Element -kohteisiin kuuluvan Cranial SRS -sovelluksen avulla kraniaalisen
sädehoidon suunnittelu ja esittäminen tapahtuu optimaalisesti. 

Kohdekäyttäjät

Cranial SRS RT Planning Elementin kohdekäyttäjät ovat lääketieteen ammattilaisia, jotka
suorittavat sädehoidon suunnittelua (lääketieteen fyysikot, sädehoidon onkologit,
annossuunnittelijat, lääkärit).

Ympäristö

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä (esim. kliinisessä
suunnittelutoimipaikassa). Sairaalan on noudatettava muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -
standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja. Näin ollen sairaalaympäristössä voidaan
käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään syötettyjen ja järjestelmästä
vastaanotettujen tietojen oikeellisuus.

YLEISTÄ
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa

Brainlabin yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Varoitus
Käytä tätä ohjelmistoa vain yhdessä 6D-kuvaohjausjärjestelmän ja potilaan 6D-
tukijärjestelmän (esim. ExacTrac ja Robotics yhdessä kehyksettömän sädekirurgian
komponenttien kanssa) kanssa.

Muiden valmistajien yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Tämä ohjelmisto voi suorittaa viennin Record and Verify -järjestelmiin DICOM-muotoa käyttäen.

Muiden valmistajien laitteet

Varoitus
Muiden kuin Brainlabin hyväksymien lääkinnällisten laiteyhdistelmien käyttäminen voi
vaikuttaa haitallisesti laitteiden turvallisuuteen ja/tai tehokkuuteen sekä vaarantaa potilaan,
käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Varoitus
Älä käytä laitteistoa, jonka ei ole mainittu olevan yhteensopiva tässä käyttöohjeessa. Tämä
saattaa johtaa potilaan virheelliseen kohdistamiseen. Ota yhteyttä Brainlabin
myyntiedustajaan tai asiakastukeen saadaksesi lisätietoja tuetuista lineaarikiihdytin-/MLC-
yhdistelmistä.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.6 Yhteensopivuus ohjelmiston kanssa

Brainlabin yhteensopiva lääkinnällinen ohjelmisto

Varoitus
Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin mainitsemia
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos haluat
kysyä yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muiden valmistajien ohjelmistot

Brainlab suosittelee käyttämään vain järjestelmiä, jotka vaihtavat rekisteröintejä Multimodality
Registration for Radiation Oncology (Syöpätautien sädehoidon multimodaliteettirekisteröinti) -
kohdan Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Terveydenhoitoalan yrityksen
integrointi – syöpätautien sädehoito l. IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) -profiilin
suositusten mukaan. Tässä asiakirjassa annetut määritelmät ovat kliinikoiden ja myyjien laatimia
ja koskevat kliinisiä työnkulkuja ja niihin liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Varoitus
Brainlab ei salli Brainlab RT Elementsin asentamista alustoille, joihin on asennettu
kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ei voida taata, ettei Brainlab RT Elements
vaikuttaisi kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai päinvastoin. Siksi on sinun vastuulla
tarjota ja nimetä sopivat alustat, jotka täyttävät annetut Brainlab RT Elementsin
asennusvaatimukset.

Varoitus
Brainlab suosittelee voimakkaasti, että kolmannen osapuolen ohjelmistoja ei asenneta
alustalle, koska kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat vaikuttaa heikentävästi Brainlab
RT Elementsin suorituskykyyn. On sinun vastuulla tarkistaa, että muiden valmistajien
ohjelmistoasennukset tai muiden valmistajien ohjelmistopäivitykset eivät vaikuta RT
Elements -kohteisiin. Tätä varten voidaan käyttää kliinisessä käyttöohjeessa annettuja
ohjelmiston uudelleenvalidointiohjeita.

Etäohje

Pyydettäessä ohjelmiston työasema voidaan varustaa etäyhteydellä Brainlabin asiakastukeen
iHelp® (Axeda) -ohjelman välityksellä.
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1.7 Tekniset vaatimukset

Kirjautumistiedot

Varoitus
Sinä et saa jakaa sisäänkirjautumistietojasi. Sinä olet täysin vastuussa kaikista
hoitosuunnitelman muutoksista. Jos käyttäjätunnus tai salasana vaarantuu, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan.

Laitteiston tiedot

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä. Sairaalan on noudatettava
muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja
(sairaalaympäristössä saa käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia).

Osa Vähimmäisvaatimukset Suositellut vaatimukset

Prosessori

Intel XEON -suoritin Westmere-mikro-
arkkitehtuurilla (julkaistu tammikuussa
2010) ja 6 fyysistä ydintä.
Tai
Intel i7 -suoritin Haswell-mikroarkkiteh-
tuurilla (julkaistu kesäkuussa 2013) ja
4 fyysistä ydintä.
Esimerkkejä:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON -suoritin Skylake-mikroark-
kitehtuurilla (julkaistu elokuussa 2017)
tai uudempi.
Ydinten määrä:
• Ohjelmistossa voidaan käyttää suur-

ta määrää ytimiä
• Laskentanopeus kasvaa, kun käyte-

tään useampia ytimiä ja nopeampaa
kellotaajuutta

• Vähintään 12 fyysistä ydintä suositel-
laan

Esimerkki:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Muisti
24 Gt
Palvelimilla 4 Gt lisämuistia lisäkäyttä-
jää kohden.

64 Gt
Palvelimilla 16 Gt lisämuistia lisäkäyt-
täjää kohden.

Grafiikkakortti

DirectX 11 -yhteensopiva grafiikkakortti
vähintään 1 Gt:n grafiikkamuistilla sekä
tason 10 laitteisto-ominaisuustaso.
NVIDIA-korttien ajurin minimiversio:
361.91 (ODE-sarja).
Esimerkki:
• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12 -yhteensopiva grafiikkakortti
vähintään 4 Gt:n grafiikkamuistilla sekä
tason 11 laitteisto-ominaisuustaso.
Suosituksena on suurimuistinen kais-
tanleveys kiihdyttimen muistin ja kiih-
dyttimen välissä sekä vähintään 640
GPU:n ytimet.
NVIDIA Quadro -sarja Pascal -sirusar-
jalla tai uudemmalla sekä NVIDIA-aju-
rin versio: 385.41 tai uudempi (ODE-
sarja).
Esimerkkejä:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Näytön reso-
luutio 1 920 x 1 080

1 920 x 1 200 (WUXGA)
2 560 x 1 440 (WQHD)

Verkkoliitäntä 100 Mt/s 1 Gt/s

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Suunnitteluasema 9 Premium
• Suunnittelutyöasema 8.0 RT (RT-suunnittelutyöasema)
• Suunnitteluasema 7 -työasema (Suunnittelutyöasema Premium)

Tekniset vaatimukset

14 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



• Node-palvelinlaitteisto 5.1 Premium
• Node-palvelinlaitteisto 5.1
• Node-palvelinlaitteisto 5.0 (iPlanNet-palvelin 5.0)
• BL-palvelinlaitteisto 4.0 (Node-palvelinlaitteisto)

Työaseman laitteistokomponentteja ei saa muuttaa. Brainlabia ei voida pitää vastuullisena
mistään järjestelmään tehdystä muutoksesta. Paikalliset määräykset on otettava
huomioon.

Ohjelmistoedellytykset

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Windows Ultimate 7, 64-bittinen, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2, 64-bittinen
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008, 64-bittinen, SP2 (ei suositeltu)

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.

Brainlab suosittelee päivittämään käyttöjärjestelmän Microsoft-tietoturvapäivityksillä
sairaalan IT-määräysten sekä Brainlabin Viruksentorjunta- ja Windows-päivitys-käytäntöjen
mukaisesti. Brainlab ei odota Microsoft-tietoturvapäivitysten asennuksiin liittyviä ongelmia.
Mikäli ilmenee ongelmia, ilmoita asiasta Brainlabin asiakastukeen.
Päivitykset käyttöjärjestelmään (hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen ohjelmistoihin on
tehtävä sairaalan työajan ulkopuolella ja testiympäristössä Brainlab-järjestelmän asianmukaisen
toiminnan tarkistamiseksi. Brainlab seuraa julkaistuja Windows-hotfix-korjauksia ongelmien
tarkistamiseksi. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset
aiheuttavat ongelmia.
Järjestelmän hyväksymisen jälkeen ohjelmiston asennuksesta tehdään varmuuskopio. Tämä
varmuuskopio toimii ainoastaan työasemilla, joille ohjelmisto on lisensoitu.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja sen määritystiedostojen pitämistä
ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa
järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen
lataus ja tallennus saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee poistamaan reaaliaikaiset
tarkistukset käytöstä ja suorittamaan virustarkistukset sairaalan työajan ulkopuolella.

Käyttöönottovaatimukset

Varoitus
Brainlabilta saa ajan tasalla olevat mittausohjeet. Varmista, että säteilykeilan datankeruun
aikana käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

Varoitus
Annosalgoritmien ja MU-laskelmien tarkkuus riippuu suoraan mitattujen säteilykeilatietojen
laadusta. On sinun vastuullasi varmistaa, että säteilykeilamittaukset tehdään oikein.
Hoitosuunnitteluohjelmiston käyttöönotossa noudatetaan Physics Administration -ohjelmiston
käyttöohjetta 5.0/5.5 ja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen opasta. Vain
Physics Administration 5.0/5.5. -versiolla luodut koneprofiilit ovat kelvollisia käytettäväksi
yhdessä ohjelmiston kanssa.
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HUOMAUTUS: käyttäjä on vastuussa koneprofiilin sekä säteilykeilatietojen hyväksynnästä ennen
hoitoa. 

Varoitus
Muista aina, että syötettyjen tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää tuloksen laadun kannalta.
Mahdolliset epäsäännöllisyydet tai epävarmuus syötetietoyksiköistä tai muunlaiset
laatuongelmat on tutkittava perusteellisesti, ennen kuin tietoja käytetään.

Lineaarikiihdytinvaatimukset

Vain 4–10 MV:n röntgensäteen koneita tuetaan.
MLC-moniliuskakollimaattoreiden on täytettävä seuraavat kriteerit:
• Tukee dynaamisen kaaren hoitoja
• Kentän minimikoko vähintään 15 x 15 cm
• Liuskan leveys 5 mm tai pienempi

Ohjelmiston avulla voidaan käyttää sekä vakiokappaletta että SRS-tasoituskappaletta että
tasoituskappaleettomia tiloja. Yhteensopivuustietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

Tekniset vaatimukset
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1.8 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin järjestämä koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikkien käyttäjien on osallistuttava
Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttöä.

Vastuu

Varoitus
Tätä järjestelmää saavat käyttää vain pätevät lääketieteen alan ammattilaiset.

Varoitus
Järjestelmä tarjoaa yksinomaan tukea lääkintähenkilöstölle, eikä se korvaa
lääkintähenkilöstön kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana.

Varoitus
Varmista, että hoidon suunnittelutoimenpiteisiin valtuutetut henkilöt ovat asianmukaisesti
koulutettuja niihin toimenpiteisiin, joita he tekevät.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Patient Data Manager Potilastietojen hallintaa koskevat ohjeet

DICOM Viewer -ohjelmiston
käyttöohje Tietojen tarkistamista koskevat ohjeet

Dose Review -ohjelmiston käyt-
töohje

Ohjeet millä tahansa RT Planning Elementsillä tallennettu-
jen annossuunnitelmien tarkasteluun

Image Fusion -ohjelmiston käyt-
töohje

Useiden kuvien yhdistämistä ja kuvien mahdollisten vääris-
tymien korjausta koskevat ohjeet

Anatomical Mapping -ohjelmis-
ton käyttöohje

Ohjeet objektien luomiseksi käytettävissä olevista lääkinnäl-
lisistä kuvatietoista

SmartBrush -ohjelmiston käyttö-
ohje Objektien manuaalista luomista koskevat ohjeet

Object Manipulation -ohjelmis-
ton käyttöohje

Ohjeet objektien tarkistamiseksi ja tarkentamiseksi, margi-
naalien lisäämiseksi objekteihin ja uusien objektien luomi-
seksi olemassa olevia objekteja koskevien toimintojen poh-
jalta

RT QA -ohjelmiston käyttöohje Ohjeet potilaskohtaisen laadunvarmistuksen suorittamiseksi
ja annoslaskelmien tarkistamiseksi

Brainlab – fysiikan perusteet,
teknisten taustatietojen opas Algoritmeja ja laadunvarmistustoimenpiteitä koskevat tiedot

YLEISTÄ
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Käyttöohje Sisältö

Physics Administration -ohjel-
miston käyttöohje

Mitattujen säteilykeilatietojen ja koneprofiilien hallintaa kos-
kevat tiedot

iPlan RT Dosen kliininen käyttö-
ohje Tiedot objektien luonnista xBrain-muunnosta varten

iPlan RT Imagen kliininen käyt-
töohje

Tiedot potilaan kuvatietojen valmistelusta xBrain-muunnos-
ta varten

PatXfer RT:n kliininen käyttöohje Tiedot iPlan RT -tietojen muuntamisesta Edistynyt Brainlab
DICOM -tietomuotoon

Potilaan tukijärjestelmälaitteis-
ton käyttöopas

Kehyksettömän sädekirurgian komponenttien ja Robotic-
sin tiedot

Kliininen ExacTrac-käyttöohje Brainlabin potilaan asemointijärjestelmän tiedot

Kliininen ExacTrac Vero -käyttö-
ohje Potilaan Brainlab Vero -asemointijärjestelmän tiedot

Koulutus ja asiakirjat
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Taustatietoja

Cranial SRS kuuluu RT Elements -perheeseen ja sitä käytetään sädehoidon suunnitteluun. Kukin
RT Element on kehitetty tukemaan hoidon suunnittelua tietyissä indikaatioissa.
Cranial SRS tarjoaa yksittäisen leesion suunnittelumahdollisuuden hyödyntämällä Volumetric
Modulated Arc Therapy (VMAT) -optimointia, jolloin annosmodulaatio on mahdollista MLC-liuskan
asennolla ja annosnopeudella tai kanturikulmalla. Se on erityisen hyödyllinen suunniteltaessa
aivojen leesioita, jotka hyötyvät annosmodulaatiosta, kuten suuret kasvaimet, jotka ovat lähellä
riskielimiä ja joiden muoto on monimutkainen. Näitä indikaatioita ovat rajoittumatta vestibulaariset
schwannoomat, aivolisäkkeen adenoomat, meningioomat ja glioomat. Cranial SRS -ohjelmistoa
voidaan käyttää myös verisuonten poikkeamien kuten arteriovenoosisten epämuodostumien
(AVM) hoitoon.

Tietojen tuominen

HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee xBrain Converterin käyttöä iPlan RT -tietojen tuomisessa. 

HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee DICOM RT Import Performeria tietojen tuomisessa
kolmannen osapuolen järjestelmistä. 

Työnkulun käynnistäminen

Jos Cranial SRS -ohjelmiston versio 1.0 pysyy asennettuna koneellasi, ohjelmiston kuvake
voidaan valita Radiotherapy-työnkulusta. Cranial SRS -ohjelmiston versioon 1.5 pääsee alla
kuvatulla tavalla.

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2.

Valitse Cranial SRS -suunnittelun työnkulku.

3. Valitse asianmukainen potilastietojoukko, mukaan lukien TT- ja MR-kuvajoukot ja määrite-
tyt objektit tai tallennetut hoitosuunnitelmat.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Toimenpiteet

4.

Valitse OK.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki Elementsit tälle työnkululle.

5. Valitsemalla DICOM Viewer voit tarkistaa suunnitelman kulloisenkin tilan.

6. Valitse Dose Review tarkastellaksesi annossuunnitelmia, jotka on tallennettu Cranial
SRS:llä (valinnainen).

7. Valitsemalla Image Fusionin voit yhdistää kaksi tai useampia kuvajoukkoja (esim. TT ja
MR), joita haluat käyttää suunnitteluun.

8. Valitsemalla Cranial Distortion Correction -vaihtoehdon voit korjata mahdolliset MR-
vääristymät vääristämällä elastisesti MR-kuvajoukon, jotta se voidaan yhdistää paremmin
TT-kuvajoukon kanssa.

9. Valitsemalla Anatomical Mapping -vaihtoehdon voit automaattisesti luoda segmentoituja
objekteja (esim. riskielimiä) sekä tarkistaa ja tarkentaa näitä objekteja.

10. Valitsemalla SmartBrush -vaihtoehdon voit määrittää tuumorin, jota haluat hoitaa, ja piir-
tää sen ääriviivat.

11. Valitsemalla Object Manipulation -vaihtoehdon voit tarkistaa ja tarkentaa kohteita, lisätä
kohteisiin marginaaleja ja luoda uusia kohteita olemassa olevien kohdetoimintojen perus-
teella (esim. luoda uuden kohteen kahdesta päällekkäisestä kohteesta).

12. Valitsemalla Cranial SRS -vaihtoehdon voit luoda kraniaalisen sädehoitosuunnitelman.

13. Valitsemalla RT QA -vaihtoehdon voit kartoittaa hoitosuunnitelman fantomiin.

Lisätietoja on DICOM Viewer-, Dose Review-, Image Fusion-, Anatomical Mapping-,
SmartBrush-, Object Manipulation- ja RT QA -ohjelmiston käyttöohjeissa.
HUOMAUTUS: jos suunnitelmaa, johon jo sisältyi RT-hoitosuunnitelma (esim. suunnitelman
optimointi), muutetaan muilla ohjelmistomoduuleilla (esim. SmartBrush), käyttäjän on
tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus huolellisesti latauksen jälkeen. Hoitosuunnitelma
on luotava uutena. 

Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilasdatasarjan
kanssa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

Varoitus
On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen
jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Aloittaminen
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Useita ohjelmistoversioita

① ②

Kuva 1  

Jos koneen käyttöönottoa varten on asennettu useita ohjelmistoversioita, käyttäjää pyydetään
tekemään valinta käytettävissä olevien versioiden luettelosta.

Asetukset

Voit käynnistää valitun ohjelmistoversion valitsemalla START ①.

Voit asettaa valitun version oletusarvoiseksi napsauttamalla ympyrää Start by default ② -koh-
dan vieressä. Valitse sitten START ①.

Voit käynnistää muun version oletusarvoisen version määrittämisen jälkeen napsauttamalla hii-
ren oikealla painikkeella ohjelmiston kuvaketta valinnan tekemiseksi käytettävissä olevien ohjel-
mistoversioiden luettelosta.

Aiemmalla versiolla luodun suunnitelman avaaminen

Kuva 2  

Jos valitset suunnitelman ilman annosjakaumaa, ohjelmisto laskee annoksen uudelleen
käynnistyksen yhteydessä ilman optimointia. Näkyviin tulee varoitusviesti ①.
Jos valitset ohjelmiston aiemmalla versiolla luodun suunnitelman, tallentaminen ja vienti eivät ole
käytössä. Näkyviin tulee varoitusviesti ②.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Kuvajoukot

Skannausvaatimukset

Tutustu Brainlab-skannausprotokollaan.
Tämä ohjelmisto lukee ja lataa ainoastaan hyväksyttyjä taulukoita, joissa Hounsfieldin yksiköt
muunnetaan elektronitiheydeksi (HU–ED). Käytettävät HU–ED-muunnostaulukot voidaan luoda ja
hyväksyä vain Physics Administration -sovelluksessa. 
Jos kuvauslaitteen HU-asteikko laajentuu 12 bittiä (–1 024–3 071), suuremmat arvot lyhennetään:
• arvot, joiden suuruus on < –1 024, lyhennetään arvoksi –1 024,
• arvot, joiden suuruus on > 3 071, lyhennetään arvoksi 3 071.

TT-kuvan skaalaus on tarkistettava ennen potilaan hoitoa, koska vain lokalisoimattomia tietoja
tuetaan.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Vain datasarjoja, joiden maksimikuvauspituus on 1 000 mm ja jotka sisältävät alle 400 leikettä,
voidaan tuoda ja viedä.

Päällekkäiset kohteet

Jos kohteet ovat päällekkäin, korkeamman HU-arvon kohde määrittää risteävän tilavuuden HU-
arvon.

Turvatoimet

Varoitus
Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-skanneri) on määritetty ja kalibroitu oikein.
Tarkista kalibrointi säännöllisesti kuvaamalla ja tarkistamalla testifantomit.

Varoitus
Annoslaskennassa käytettävä vertailu-TT-kuvajoukko ei saa olla peräisin varjoaine-TT-
kuvauksesta.

Varoitus
Cone Beam CT -tiedot eivät sisällä todellisia HU-arvoja. Älä käytä Cone Beam CT:tä
annoslaskentaan.

Varoitus
Koska SUV-arvot saattavat vaihdella käytetyn PET-skannerin ja kuvantamisprotokollan
mukaan, vertaa aina ennen käyttöä näytössä näkyvää arvoa skannerilla suoraan saatuun
SUV-arvoon. Kliiniset päätökset eivät saa perustua ainoastaan esitettävään SUV-arvoon.

Varoitus
Joissakin tapauksissa TT-kuvauksen HU-arvot eivät edusta materiaalin todellisia
ominaisuuksia (esim. massatiheys ja materiaalin koostumus). Tämä voi aiheuttaa
epätarkan annoslaskennan muille kuin ihmiskehon materiaaleille (esim. implanteille).

Varoitus
Potilaan hoitoasento on aina pää kanturiin päin. Potilaan asentona on oltava selinmakuu.
TT-kuvajoukkoa ei saa kallistaa. Katso sallittuja skannausasentoja koskevat tiedot
skannausohjeista.

Kuvajoukot
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2.3 Esisuunnittelutiedot

Cranial SRS -valmistelu Image Fusionilla

Kun suoritetaan Image Fusion Cranial SRS:ää valmisteltaessa, käyttäjän on määritettävä
ainutkertainen suunnittelu-TT muiden saatavilla olevien kuvajoukkojen (esim. MR) yhdistämiseksi.
Annoslaskelmiin käytettävään kuvajoukkoon sovelletaan seuraavia ehtoja:
• TT-tilalla varustettuja kuvajoukkoja on oltava tarkalleen yksi.
• TT-kuvajoukon on oltava selinmakuuasennossa.
• TT-kuvajoukon on oltava pää edellä -asennossa.
• TT-kuvajoukkoa ei saa kallistaa.
• Mukana voi olla muita kuvajoukkoja, joiden tila on muu kuin TT, mutta ne on yhdistettävä TT-

kuvajoukkoon.
• Kaikki kuvajoukot on yhdistettävä.

Cranial SRS -valmistelu Anatomical Mappingilla

Käyttämällä Anatomical Mapping -vaihtoehtoa voit automaattisesti luoda segmentoituja objekteja
(esim. riskielimiä) sekä tarkentaa näitä objekteja tai muotoilla niitä uudelleen.
Saat tietoa annosjakaumasta normaaliin aivojen osaan luomalla koko aivoista uuden kohteen.
Anatomical Mapping määrittää automaattisesti seuraavaa: Type = elimen nimi Role =
Undefined.

Cranial SRS -valmistelu SmartBrushilla

Jotta Cranial SRS voi toimia, piirrä hoidettavan tuumorin ääriviivat. SmartBrush määrittää
automaattisesti seuraavaa: Name = Tumor, Type = Tumor, Role = Undefined.
Halutessasi voit luoda tehostekohteen ääriviivalla erotetun kasvaimen sisälle, joka on määritettävä
Role = PTV. Cranial SRS havaitsee automaattisen PTV:n PTV:n sisällä tai kasvaimen tehosteena
ja laskee tehosteen SIB (samanaikainen integroitu tehoste) -suunnitelmana.
HUOMAUTUS: PTV:ssä sallitaan vain yksi tehostekohde. 

Cranial SRS -valmistelu Object Manipulationilla

Halutessasi voit luoda PTV:n Object Manipulationissa lisäämällä marginaalin CTV:hen.
Object Manipulation määrittää automaattisesti seuraavaa: Type = Undefined, Role = PTV.

PTV:n ja tehosteen hakeminen

Cranial SRS hakee PTV:n ja tehosteen (jos käytettävissä) suorittaakseen hoidon seuraavassa
järjestyksessä:
1. Role = PTV. Jos sopivaa kohdetta ei löydy, järjestys on
2. Role = CTV. Jos sopivaa kohdetta ei löydy, järjestys on
3. Type = Tumor.
4. Ohjelmisto havaitsee automaattisesti tehosteen, jos se löytää tarkalleen yhden PTV:n

kokonaan toisen PTV:n sisällä.
HUOMAUTUS: jos löytyy useampia PTV- tai tehostekohteita, ohjelmisto ei laske annosjakaumaa. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Muutetut tiedot

Kuva 3  

Jos lisäät ladattuun hoitosuunnitelmaan kuuluvia kuvajoukkoja (esim. kuvafuusio) tai kohteita
(esim. kasvaimen muoto), poistat niiden valinnan tai muutat niitä esisuunnitteluun tarkoitetuissa
Elements-kohteissa, suunnitelma mukautetaan muutoksiin. Yllä olevalla viestillä annetaan
varoitus Cranial SRS:n käynnistyksen yhteydessä. Vahvista ja mukauta lopullinen RT-
suunnitelma viimeisiin muutoksiin valitsemalla OK.

Esisuunnittelutiedot
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2.4 Aloitusvaiheet

Valmistelunäytöt

Aluksi ohjelmisto ohjaa käyttäjän kolmen valmistelunäytön läpi. Näytöillä on tehtävä joitakin
valintoja ja säätöjä.

Kuvauspöydän turvatoimet

Jos säteilytys ohjataan kiinteän hiilikuitukerroksen, esimerkiksi kuvauspöydän läpi, se vaimenee ja
annos suurenee. Määrittämällä käytettävä kuvauspöytä nämä vaikutukset voidaan ottaa
huomioon annossuunnittelun aikana.
Ei voida taata, että käyttöönotetut parametrit ovat johdonmukaisia muiden valmistajien kuin
Brainlabin kuvauspöytien kohdalla. Tarkista, että laskelmat vastaavat käyttämääsi kuvauspöytää
suorittamalla asianmukaiset laadunvarmistustoimenpiteet.

Varoitus
Potilaiden hoitamista kuvauspöydän läpi (posteriorisesti) pitäisi välttää. Jos se on
välttämätöntä, kuvauspöytämalli on sisällytettävä annoslaskentaan. Muussa tapauksessa
käyttäjän on tiedettävä, että laskettu annosjakauma ei sisällä ylimääräistä vaimennusta tai
lisääntynyttä ihoannosta kuvauspöydän lähellä. Annoslaskenta on korjattava manuaalisesti
näiden tekijöiden osalta.

Varoitus
Käyttäjän tulee tarkistaa kuvauspöydän asento suhteessa potilaan asentoon. Tämä on
tarpeen etenkin sellaisten säteilykeilojen osalta, jotka osuvat kuvauspöydälle latteassa,
lähes vaakasuorassa kulmassa. Annossuunnitelman ja todellisten hoitoasetusten väliset
pienet erot saattavat johtaa merkittäviin eroihin lasketun ja todellisen annoksen välillä.

Varoitus
Kuvauspöytämallit ovat todellisen geometrian approksimaatioita, eivätkä ne ota huomioon
hyvin tiheitä alueita, jotka sisältävät metalliliittimiä. Vältä näiden alueiden säteilyttämistä.

Varoitus
Kuvauspöytää laajennetaan X-Y-suunnassa, vaikka TT-kuvausalue on pienempi. Huomaa,
että kuvauspöydän pituutta leikataan kuvausalueeseen (Z-suunta) – tai
leikkauskehykseen – sopivaksi, riippuen siitä, kumpi on pienempi.
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Potilasmallin asetusten määrittäminen

③① ②

⑤

④

⑥

Kuva 4  

Ensimmäisellä valmistelusivulla on määritettävä Patient Model -asetukset. Voit rajata näkymiä
kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin
kuvauspöytä) kuvauspöydän säätämiseksi aksiaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

Toimenpiteet

1. Valitse kuvauspöytä pudotusvalikosta ①.
Oletusasetus on None. Jos kuvauspöydän mallia ei valita, kuvauspöytä voidaan rajata
TT:stä rajaustyökalulla. Jos kuvauspöytää ei rajata TT:ssä, kuvauspöytä sisällytetään an-
noksen laskentaan.
Jos kuvauspöydän malli valitaan, sisäinen kuvauspöydän malli tulee näkyviin ja se sisälly-
tetään annoslaskentaan. Valittu malli korvaa kuvauspöydän TT:ssä ja tulee osaksi kudos-
mallia.

2. Valitse HU–ED-muunnostaulukko avattavasta luettelosta ②.
Vain hyväksytyt HU–ED-muunnostaulukot ovat näkyvissä valintaa varten.

3. Vahvista, että hoitosuuntana on selinmakuu ja pää edellä suhteessa kanturiin napsautta-
malla valintaruutua Treatment Orientation ③ -kohdan vieressä.

4. Valitse Crop ④. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan aika-
na huomiotta. 

5. Valitse Adjust ⑤. Vetämällä sinisen kuvauspöydän esityksiä voit sijoittaa kuvauspöydän
skannauskuvien sisäpuolelle. Tuotu kuvauspöytäkohde näkyy valkoisena asettelun tuek-
si. Kun kohteen asettelu on valmis, asettelutuki häviää.

6. Jatka valitsemalla Next ⑥.

Aloitusvaiheet
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Valmistelut koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä

②

①

③

Kuva 5  

Toisella valmistelusivulla voit rajata näkymiä kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden
sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin kuvauspöytä) kuvauspöydän
säätämiseksi koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

Toimenpiteet

1. Valitse Crop ①. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan aika-
na huomiotta. 

2. Valitse Adjust ②. Vetämällä sinisen kuvauspöydän esityksiä (jos käytettävissä) voit sijoit-
taa kuvauspöydän skannauskuvien sisäpuolelle.
Käytä opastuksena sinisen kuvauspöydän esityksissä esitettäviä kiinnitysaukkomerkintö-
jä.

3. Jatka valitsemalla Next ③.
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Outer Contour -ulkoääriviivojen tarkistaminen ja säätäminen

①

⑦

⑥

② ③

④

⑤

Kuva 6  

Kun alustavat valmisteluvaiheet on suoritettu, ohjelmisto luo automaattisesti Outer Contour -
kohteen, joka esitetään erillisellä sivulla. Outer Contour -kohteen avulla ohjelmistoalgoritmi voi
suorittaa koko potilaskudoksen annoslaskennan.

Toimenpiteet

1. Tarkista Outer Contour ① kiertämällä kolmiulotteista näkymää ja vierittämällä kaikkia
leikkeitä.
ACS-leikkeissä esitetään kudosmalli, joka koostuu Outer Contourista sinisenä ② ja pöy-
tälevymallista ③ (jos pöytälevymalli on valittu aiemmin).
Kudosmalli näytetään harmaana/valkoisena ja alkuperäinen TT kellertävänä ⑤.

2. Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, käytä Outer Contour -pudotusvalikon työkaluja ④ sini-
sen ulkoääriviiva muokkaamiseksi aksiaalisissa, sagittaalisissa ja koronaalisissa leikkeis-
sä.
Voit valita Back ⑥ ja muokata Outer Contour -kohdetta Crop-toiminnon avulla.

3. Jatka valitsemalla Next ⑦.
Configuration-paneeli avautuu.

Varoitus
Tarkista tuloksena saatavan Outer Contour -kohteen ja annoslaskentaan käytettävän
kudosmallin tarkkuus. Koko olennaisen hoitoalueen täytyy olla ääriviivojen sisäpuolella.
Outer Contour -alueeseen voidaan sisällyttää joitakin ei-toivottuja potilastietoalueita. Nämä
alueet otetaan huomioon annoslaskennan aikana. Niitä voidaan tarvittaessa rajata
valmistelusivuilla.

Varoitus
Kudosmallia ja sen myötä laskettua annosjakaumaa muokataan automaattisesti, kun
kohteita, kuten kuvauspöytä lisätään tai jos käyttäjän määrittämiä HU-arvoja kohdistetaan
kohteisiin tai jos korvaat elektronitiheyden asetukset Data-valikossa. Varmista, että
jokainen muokkaus on oikein tarkistamalla kudosmalli ja käyttämällä HU-mittaustoimintoa
sekä tarkistamalla syvyys ja kenttärekonstruktiot tulosteessa.

Aloitusvaiheet
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TT:ssä ääriviivalla erotetut kohteet

②

①

Kuva 7  

Outer Contour View -asettelussa näytetään kaikki TT-kuvassa ääriviivalla erotetut kohteet ①.
Jokaisen näiden kohteen elektronitiheyden arvo voidaan korvata ja muuttaa ②.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain ulkoääriviivan sisältävällä valmistelusivulla. 

Outer Contour -työkalut

Kuva 8  

Voit hienosäätää ulkoääriviivaa Outer Contour -työkaluvalikon avulla. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Näkymävaihtoehto Kuvaus

Brush

Lisää olemassa olevan ulkoääriviivan (sininen viiva) aksiaalisiin, sagittaa-
lisiin ja koronaalisiin leikkeisiin.
HUOMAUTUS: eri resoluutioista ja leiketiloista johtuen kudosmallin ääri-
viiva ei vastaa täysin ulkoääriviivaa. 

Erase Poistaa ulkoääriviivan (sininen viiva) aksiaalisista, sagittaalisista ja koro-
naalisista leikkeistä.

Undo Kumoaa viimeksi tehdyn muutoksen. Voit kumota useita vaiheita valitse-
malla työkalun yhä uudelleen.

Auto Create
Kumoaa kaikki ulkoääriviivaan tehdyt muutokset ja luo automaattisesti
uuden ulkoääriviivan, vaikka olisit ladannut ulkoisesti luodun ulkoäärivii-
van.

Brush Size Suurenna tai pienennä siveltimen halkaisijaa liukusäätimellä.

HUOMAUTUS: käyttäessäsi sivellintä 2D-syöte muuttuu 3D-kohteeksi. 3D-kohteen ekstrapolointi
riippuu esimerkiksi leikkeen etäisyydestä ja kuvajoukon orientaatiosta. 

HUOMAUTUS: työkaluilla tehtyjä muutoksia ei voi kumota valitsemalla Back. 

Koneprofiilin ja protokollan valitseminen

①

②
③
④

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Configuration-valikossa valitse ensin koneprofiili pudotusvalikosta ①. Luontipäivämäärä
ja -kellonaika esitetään koneprofiilin tunnistamista varten.
HUOMAUTUS: valinta voidaan tehdä vain tuettujen koneprofiilien joukosta (esim. kone-
profiilit, jotka ovat MLC-rajoitusten mukaisia). 

Oletusarvoisesti luetellaan vain hyväksytyt koneprofiilit. Näet koko luettelon merkitsemällä
ruudun ③ kohdan Show all profiles vierestä.
HUOMAUTUS: jos valitset hyväksyntäkoneprofiilin, suunnitelman tarkoitus on rajoitettu
MACHINE_QA-, SERVICE- tai RESEARCH-toimenpiteisiin. 

Aloitusvaiheet
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Toimenpiteet

2. Valitse energiamodaliteetti pudotusvalikosta ②. Luontipäivämäärä ja -kellonaika esitetään
energiamodaliteetin tunnistamista varten.
Oletusarvoisesti luetellaan vain hyväksytyt energiamodaliteetit. Näet koko luettelon mer-
kitsemällä ruudun ③ kohdan Show all profiles vierestä.
Kun energiamodaliteetti on valittu Protocol-valinnan pudotusvalikko aktivoituu.

3. Valitse Protocol pudotusvalikosta ④.
Valittuasi protokollan ohjelmisto lataa mallissa (esim. hoitomääräysannos, fraktiointi,
PTV:n ja riskielinten rajoitusasetukset) määritetyt arvot ja näyttää ne Plan Analysis -tau-
lukossa. Nämä arvot on tarkistettava, ja niitä voidaan muokata Clinical Protocol Edito-
rissa. Joitakin arvoja voi muokata Advanced-pudotusvalikossa.

Varoitus
Brainlabin asennuksen tai hyväksymisen aikana toimittamat koneprofiilit on tarkoitettu
ainoastaan testaukseen, eivätkä ne sovellu kliiniseen käyttöön.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5 31



2.5 Katselutoiminnot

Katseluvaihtoehdot

Käytettävissä olevat katseluvaihtoehdot riippuvat käytettävästä asettelunäkymästä.

Painike Toiminto

Napsauta kuvaleikettä ja vedä sitä hiiren osoittimella:
• 2D-leikkeet: panoroi leikkeiden halki
• 3D-leikkeet: kierrä leikkeitä.

Vedä hiiren osoitinta leikkeen halki ylös tai alas.
Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella.

Napsauta missä tahansa sivulla ja vieritä hiiren kiekkopainikkeella:
• Ylös vie käyttäjän takaisin edelliselle sivulle.
• Alas vie käyttäjän seuraavalle sivulle.

Voit pyyhkäistä kosketusnäyttömonitoreja sormillasi.

Vedä hiiren osoitinta:
• loitontamiseksi ylöspäin
• lähentämiseksi alaspäin

Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja zoomata pitäen samanaikaisesti Ctrl-paini-
ketta painettuna ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella ylös- tai alaspäin.

Napsauta 3D-näkymässä ja vedä hiiren osoitinta.

Napsauta kuvaleikettä ja vedä hiiren osoitinta rakenteen kontrastin näkyvyyden
parantamiseksi:
• Vetämällä ylös / alas voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä / harmaata ta-

soa
• Vetämällä oikealle / vasemmalle voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä /

harmaan tason ikkunan leveyttä

Katselutoiminnot
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2.6 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 10  

Valitse Data avataksesi Data-valikon ja näyttääksesi luettelon käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① SELECTED DATA
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Luettelo kaikista saatavilla olevista kohteista, kuten metastaa-

seista, riskielimistä ja Outer Contour -kohteesta

② LAYOUTS Siirry asettelusta toiseen

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Objektit

①

②
③

⑤
④

Kuva 11  

Nro Osa

① Voit tuoda kaikki objektit näkyviin/piilottaa ne napsauttamalla avatun/suljetun silmän ku-
vakkeita.

②

Jos kohde on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäkuvakkeella. Voit piilottaa
objektin napsauttamalla sitä.
Oletusarvoisesti määritetyt kohteet asetetaan näkyviksi Outer Contour -kohdetta lukuun
ottamatta.

③ Kohteen tilavuus.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee objektin luonnissa käytetyn kuvajoukon
• Type: Esittää objektin tyypin (esim. tuumori)
• Role: Näyttää roolin (esim. PTV)

⑤ Jos yksittäinen kohde valitaan, se korostetaan oranssina ja kaikki näkymät keskitetään
kyseiseen kohteeseen.

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen.

Asettelu Kuvaus

Overview näyttää seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Analysis -taulukko
• Oikealla ylhäällä: Keskenään vaihdettava kuvajoukko, jossa näytetään

aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen leikenäkymä
• Aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen leikenäkymä

HUOMAUTUS: vastaavat leikenäkymät päivitetään automaattisesti sen pe-
rusteella, mitä Plan Analysis -taulukossa valitaan. 

Tietovalikko
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Asettelu Kuvaus

3D View näyttää seuraavat tiedot:
• Annos-tilavuus-histogrammi: Kulloinkin valitun objektin annos-tilavuus-

histogrammi.
• 3D-kaarinäkymä: Kaaret esitetään alustavasti Clinical Protocol Editoris-

sa määritetyllä tavalla PTV:n ja sitä ympäröivien riskielinten 3D-näkymäs-
sä. Kaaret päivitetään jokaisen laskennan jälkeen.

• Beam’s Eye View: Näyttää valitun kaaren jokaisen kontrollipisteen MLC-
muodon.

• Maximum Intensity Projection: Näyttää 2D-tasolle projisoidun 3D-an-
noksen korostaen suurimmat annokset.

• Dose Surface: Näyttää tärkeimmän riskielimen ja PTV:n välisen annos-
pintaliittymän annoksen putoamisen volumetrista tutkintaa varten. Antaa
käyttäjän tarkastella tärkeimmän riskielimen ja PTV:n annosjakaumaa nii-
den vastakkaisilla 3D-pinnoilla.

Beam’s Eye View -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• 3D-kaarinäkymä: Kaaret esitetään alustavasti Clinical Protocol Editoris-

sa määritetyllä tavalla PTV:n ja sitä ympäröivien riskielinten 3D-näkymäs-
sä. Kaaret päivitetään jokaisen laskennan jälkeen.

• Beam’s Eye View: Esittää MLC-muodon valitun kaaren tasaisesti jakau-
tuneissa kanturikulmissa. Muuta kaarta 3D-kaarinäkymässä.

Gallery View näyttää seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Analysis -taulukko
• Leikkeet näytetään rinnakkain nopeaa vieritystä tai pyyhkäisyä varten

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.7 Pikanäppäimet

Näppäimistön pikanäppäinten luettelo

Ohjelmistossa on käytössä seuraavat pikanäppäimet: Jotkut pikanäppäimet ovat käytettävissä
vain tietyissä ohjelmiston toiminnoissa.

Kuvaus Pikanäppäin

Avaa seuraava asettelu Ctrl + Tab

Avaa edellinen asettelu Ctrl + Vaihto + Tab

Nollaa lähennys ja lähennyksen keskipiste Ctrl + Home

Valitse edellinen kohde Ctrl + ylös

Valitse seuraava kohde Ctrl + alas

Vaihda annosjakauman näyttöön Ctrl + D

Vaihda annosanalyysin näyttöön Ctrl + R

Valitse kaikki kohteet Ctrl + A

Vie aksiaalinen taso Ctrl + Vaihto + A

Vie DVH-tiedot
Käytettävissä vain, jos:
• Annoksen laskeminen on valmis (ei käynnis-

sä)
• Välilehti sisältää DVH:n

Ctrl + Vaihto + D

Vie sagittaalinen taso Ctrl + Vaihto + S

Vie koronaalinen taso Ctrl + Vaihto + C

Vie annoslinja viimeiselle etäisyysmittaukselle
Käytettävissä vain, jos:
• Näytä annos tai näytä raja-arvo on käytössä
• Annoksen laskeminen on valmis (ei käynnis-

sä)
• Annoksen etäisyyden mittaus on aktiivinen

Ctrl + Vaihto + L

Pikanäppäimet
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3 HOITOSUUNNITELMIEN
LASKEMINEN

3.1 Annossuunnitelman laskeminen

Yleiskatsauksen asettelu

① ② ③

Koneprofiilin, protokollan ja asetusten valitsemisen jälkeen Overview-asettelu avautuu
automaattisesti.

Nro Osa

①
Plan Analysis -taulukko: Näyttää metastaasien ja riskielinten säädettävät parametrit. Liu-
kusäätimen asetuksia voidaan säätää normaalissa katselutilassa. Lisäasetuksia voidaan
muokata Advanced Editing -tilassa.

②
Configuration: Avaa määritysvalikko muuttaaksesi koneprofiilia, protokollaa tai asetuksia
ja valitaksesi SRS Prescription (controlled inhomogeneity) -tilan tai ottaaksesi käyt-
töön Advanced Editing -tilan.

③
Suurennetut aksiaaliset, koronaaliset ja sagittaaliset leikenäkymät sekä keskenään vaih-
dettava kuvajoukko, joka näyttää joko kaarien 3D-näkymän, aksiaalisen, koronaalisen,
sagittaalisen leikenäkymän tai DVH-näkymän.

HOITOSUUNNITELMIEN LASKEMINEN
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Laskentavaihtoehdot

Varoitus
Tarkista PTV ennen annosalgoritmin laskennan aloittamista.

Painike Toiminto

Valitsemalla Calculate voit laatia annossuunnitelman.

Lopeta optimointi valitsemalla Cancel. Tämä ei johda kelvolliseen annossuunni-
telmaan.

Valitsemalla Finish voit keskeyttää optimoinnin laskennan nopeuttamiseksi. Tä-
mä johtaa kelvolliseen annossuunnitelmaan.

Valitsemalla Continue voit jatkaa laskentaa sen pysäyttämisen tai parametrien
muuttamisen (esim. liukusäätimet, Dose Shaper) jälkeen.

Kumoamisvaihtoehdot

Kuva 12  

Painike Toiminto

Revert
Valitsemalla Revert voit kumota viimeisimmät toimet (esim. liukusäätimen asen-
not, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Valitse niin monta kertaa kuin se
on tarpeen.

Revert all Valitsemalla Revert all voit palata ensimmäistä optimointia edeltävään tilaan.

Annossuunnitelman laskeminen
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Painike Toiminto

Monte Carlo

Valitsemalla Monte Carlo -kohdan voit:
1. Laske annosjakauma Monte Carlo -algoritmin avulla. Monte Carlo -tilassa oh-

jelmisto laskee annosjakauman uudelleen olemassa olevasta hoitosuunnitel-
masta Monte Carlo -algoritmin avulla. Näin ollen on ensin laskettava hoito-
suunnitelma Pencil Beam -algoritmilla (Monte Carlo pois päältä).

2. Vaihda ennakkoannoslaskennassa käytettävää annoskonetta.
- Monte Carlo pois päältä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Pencil Beam

-ennakkoannos
- Monte Carlo päällä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Monte Carlo -en-

nakkoannos
HUOMAUTUS: Monte Carlo -laskenta voi kestää jonkin aikaa. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

8.6 Monte Carlo -optimointi s. 119
3.2 Plan Analysis -taulukko s. 40

HOITOSUUNNITELMIEN LASKEMINEN
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3.2 Plan Analysis -taulukko

Plan Analysis -taulukon valikko

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Kuva 13  

Nro Osa

①

PTV:n liukusäätimen asetukset:

Weighting: Määrittää PTV:n tärkeyden riskielimiin verrattuna laskentaa varten.
PTV:n painotus (äärimmäisenä vasemmalla):
• poistetaan käytöstä tärkeimmän riskielimen tiukat rajoitukset
• taataan, että PTV-tilavuusmääräystä noudatetaan (ellei käytössä ole Dose Shaper,

katso alla).
Painotus PTV:tä kohti johtaa seuraavaan:
• suurempi PTV-tilavuuden peitto
• suurempi PTV-annoksen homogeenisuus
• ylemmän annosrajoituksen parempi noudattaminen.

Painotus riskielintä kohti johtaa seuraavaan:
• parempi riskielinrajoitusten noudattaminen
• parempi normaalikudoksen säästö
• vähemmän ankara PTV-tilavuusmääräys.

Normal Tissue Sparing: Ohjaa PTV:tä ympäröivän normaalikudoksen säästön tärkeyttä.
Normaalikudoksen säästön määrittäminen High-asentoon johtaa seuraavaan:
• jyrkempi annosgradientti
• alemmat (paremmat) CI- ja GI-arvot.

Plan Analysis -taulukko

40 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



Nro Osa

Modulation: Ohjaa modulaation määrää määrittämällä VMAT-annosmodulaatiokompo-
nentit.
Modulaation High-asento johtaa seuraavaan:
• suurempi monitoriyksikköjen lukumäärä
• enemmän liuskojen liikettä ohjauspisteiden välissä
• enemmän liuskojen liikettä yhden segmentin sisällä
• pienemmät kenttäkoot
• vaihtelu kaikkien kaarien ohjauspisteiden monitoriyksiköiden välillä.

Kun Modulation-asetukseksi määritetään Low (alhaisin saatavilla oleva asetus), tulok-
seksi ei saada dynaamista konformaalista kaarta. Sen sijaan tämä asetus johtaa annos-
modulaation käytöstä poistamiseen (esim. ei muutosta annos- ja kanturinopeudessa) oh-
jauspisteiden välissä. Tuloksena syntyvät hoitosuunnitelmat ovat samanlaisia kuin iPlan
RT Dosesta saatavat dynaamisten konformaalisten kaarten suunnitelmat manuaalisesti
säädetyillä liuskojen asemilla. Tämä saattaa johtaa hoitosuunnitelmiin, joiden laadunvar-
mistusvaatimukset ovat vähemmän tiukkoja.

②

PTV:n, PTV-tehosteen ja tehosteen asetukset:
• Prescription: Fraktioiden määrä ja määrätty annos.
• Hoitomääräystilavuus: Haluttu PTV-prosentti, joka hoitomääräysannoksen pitäisi kattaa.
• D%/DMAX: PTV:n maksimi- / haluttu annosrajoitus.

③

Tärkeimmän riskielimen liukusäätimen asetukset:
Annostilavuusrajoitukset: Sellaisen tärkeimmän riskielimen maksimitilavuus, joka voi hy-
väksytysti saada ilmoitetun annoksen, jonka tärkeyttä voidaan säätää liukusäätimillä.
• Off: Riskielinrajoitusta ei huomioida optimoinnin aikana.
• Smart: Optimoija rankaisee riskielinrajoituksen rikkomisesta. Optimoija ottaa kuitenkin

muut rajoitukset huomioon.
• Strict: Riskielinrajoitus katsotaan erittäin tärkeäksi.

④

Kaikkien muiden riskielinten liukusäätimen asetukset:
• Guardian: Määrittää valitun riskielimen merkityksen suhteessa muihin riskielimiin ja

PTV:hen.
• Annostilavuusrajoitukset: Sellaisen riskielimen maksimitilavuus, joka voi hyväksytysti

saada ilmoitetun annoksen, jonka tärkeyttä voidaan säätää liukusäätimillä.

HUOMAUTUS: on suositeltavaa poistaa Protocol-kohteesta kaikki riskielimet, jotka on tarkoitet-
tu vain tarkistustarkoituksiin ja joita ei tarvitse ottaa huomioon optimoinnin aikana. Kun rajoitus-
liukusäätimet asetetaan Off-asentoon näiden riskielinten poistamisen sijaan, laskenta-aikaa lisä-
tään huomattavasti. 

⑤ Valitse Configuration avataksesi luettelon käytettävissä olevista Protocol- ja Setup-
vaihtoehdoista ja ottaaksesi käyttöön Advanced Editing -tilan (katso alla).

⑥

Värilliset ympyräsymbolit osoittavat vakavimman rajoitusten rikkomisen. Jos esimerkiksi
kattava annos täyttyy (vihreä), mutta halutun rajoituksen annos ylittää raja-arvon (punai-
nen), symboli on punainen.
Muut kohteiden ympyräsymbolit:
• Tasainen harmaa ympyrä: Kohteelle ei ole käytettävissä annosta tai kohteelle ei ole

määritetty rajoitusta

HOITOSUUNNITELMIEN LASKEMINEN

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5 41



Nro Osa

⑦

Värilliset annoksen/tilavuuden arvot Plan Analysis -taulukossa määritetään seuraavasti:
• PTV/PTV-tehoste/tehoste:

Kattava annos:
- Vihreä: Kattava annos täyttyy
- Keltainen: Kattava annos ei täyty kattavan tilavuuden kohdalla, mutta täyttyy salli-

tun kattavan tilavuuden kohdalla
- Punainen: Kattava annos ei täyty sallitun kattavan tilavuuden kohdalla

Maksimiannosrajoitus (vain muu kuin SRS-hoitomääräystila):
- Vihreä: Annos on rajoitusta pienempi
- Keltainen: Annos ylittää rajoituksen, mutta on sallituissa rajoissa
- Punainen: Annos ylittää rajoituksen ja on sallittujen rajojen ulkopuolella

Haluttu annosrajoitus (vain SRS-hoitomääräystila):
- Vihreä: Annos on sallituissa rajoissa
- Punainen: Annos ylittää sallitut raja-arvot jompaankumpaan suuntaan (ylös tai

alas)
• Riskielimet:

- Vihreä: Annos on ≤ rajoitus
- Keltainen: Annos ylittää rajoituksen, mutta pysyy sallituissa rajoissa
- Punainen: Annos ylittää rajoituksen sallitun alueen

HUOMAUTUS: PTV:n ja riskielinten rajoitusten sallitut alueet voidaan asettaa kliinisen protokollan
tiedostoissa. 

HUOMAUTUS: jos kattava annos ei ole riittävä kattavalle tilavuudelle, todellinen tilavuus, jonka
annos täyttää, näytetään Plan Analysis -taulukossa. Diskretisaatiosta johtuen voi ilmetä
pyöristysartefakteja. Jos esimerkiksi kattava tilavuus on 99 % ja sallittu kattava tilavuus on 98 %,
optimoitu suunnitelma voi näyttää keltaisen merkin, jonka tilavuus on 97 %. 

Lisäasetusten muokkaaminen

Lisäparametreja voi muokata Configuration-valikossa. Nämä muutokset eivät vaikuta todellisiin
kliinisiin Protocol- tai Setup-malleihin Clinical Protocol Editorissa.

Plan Analysis -taulukko
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③

⑤

⑥

⑦

①

①

②

④

Kuva 14  

Toimenpiteet

1. Näet luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista valitsemalla Configu-
ration:
• Machine Profile ②: Muuta koneprofiileja
• Protocol ③: Muuta kliinistä protokollaa
• Advanced ④: Avaa lisää vaihtoehtoja
• Setup ⑤: Muuta kliinisiä asetuksia

2. Valitse ruutu ⑥ ottaaksesi käyttöön metastaasien SRS Prescription (controlled inho-
mogeneity) -tilan.

3. Ora Advanced Editing ⑦ -tila käyttöön valitsimella. Kaikkien muokattavien parametrien
viereen tulee näkyviin kynä.

4. Valitse nuoli ylävasemmalla ① sulkeaksesi Configuration-valikon.

HUOMAUTUS: voit muokata tai luoda uusia vaihtoehtoja myös Clinical Protocol Editorissa.
Käynnistämällä ohjelmiston uudelleen voit aktivoida muutokset. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

7.1 Kliinisten protokollien määrittäminen s. 89

HOITOSUUNNITELMIEN LASKEMINEN
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3.2.1 Lisämuokkaukset

Lisämuokkausten käyttäminen

Ottaessasi käyttöön Advanced Editing -tilan:
• Kaikkien suunnitelman analyysitaulukossa lisämuokkaamista varten avattavien parametrien

viereen tulee näkyviin kynä.
• Muokattavan MU:n ja normalisoitavien annosten viereen tulee näkyviin nuoli.
• Kynä tulee näkyviin 3D-kaarinäkymään, jossa kaaren asetuksia voi muokata käyttöliittymässä.

PTV

①

Kuva 15  

Nro Osa Kuvaus

① MU

Valitse nuoli avataksesi ruudun, jossa voit muuttaa monitoriyksikkö-
jen skaalauskerrointa (%), jota voidaan käyttää hoitosuunnitelmaan.
Ohjelmisto laskee annoksen uudelleen automaattisesti.
HUOMAUTUS: Normalize-toiminnon valitseminen voi johtaa ei-li-
neaarisiin skaalausvaikutuksiin. 

Lisämuokkaukset
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PTV, PTV – tehoste ja tehoste

①

②

Kuva 16  

Nro Osa Kuvaus

① Clinical Protocol Edito-
rin parametrit

Voit muokata manuaalisesti kaikkia arvoja muokattavissa
mustissa ruuduissa valittuasi kynän.

② Normalize

Valitse kunkin arvon vieressä oleva nuoli ja napsauta näkyviin
tulevaa ruutua normalisoidaksesi hoitomääräyksen tai maksi-
miannosrajoituksen tai halutun annosrajoituksen.
Ohjelmisto laskee annoksen automaattisesti uudelleen yrittä-
mällä täyttää vastaavan rajoituksen (hoitomääräys tai maksi-
miannos tai haluttu annos).
HUOMAUTUS: Normalize-toiminnon valitseminen voi johtaa
ei-lineaarisiin skaalausvaikutuksiin. 
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Tärkein riskielin

①

②
③

Kuva 17  

Nro Osa Kuvaus

① Clinical Protocol Edito-
rin parametrit

Voit muokata manuaalisesti annoksen Objective-kohdetta
hoitomääräyksen tilavuuteen tai maksimiannokseen näkyviin
tulevissa muokattavissa ruuduissa.

② Asteriski Asteriski tulee näkyviin annoksen viereen, jos rajoituksella ja
kohteella ei ole sama arvo.

③ Normalize

Valitse kunkin arvon vieressä oleva nuoli ja napsauta näkyviin
tulevaa ruutua normalisoidaksesi annosrajoituksen tai koh-
teen.
Ohjelmisto laskee annoksen automaattisesti uudelleen yrittä-
mällä täyttää vastaavan rajoituksen tai kohteen.
HUOMAUTUS: Normalize-toiminnon valitseminen voi johtaa
ei-lineaarisiin skaalausvaikutuksiin. 

Lisämuokkaukset
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Muut riskielimet

②

①

Kuva 18  

Nro Osa Kuvaus

① Normalize

Valitse kunkin arvon vieressä oleva nuoli ja napsauta näkyviin
tulevaa ruutua normalisoidaksesi annosrajoituksen tai koh-
teen.
Ohjelmisto laskee annoksen automaattisesti uudelleen yrittä-
mällä täyttää vastaavan rajoituksen tai kohteen.
HUOMAUTUS: Normalize-toiminnon valitseminen voi johtaa
ei-lineaarisiin skaalausvaikutuksiin. 

② Clinical Protocol Edito-
rin parametrit

Voit muokata manuaalisesti annoksen Objective-kohdetta
hoitomääräyksen tilavuuteen tai maksimiannokseen näkyviin
tulevissa muokattavissa ruuduissa.
Tähti tulee näkyviin annoksen viereen, jos rajoituksella ja koh-
teella ei ole sama arvo.
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Kaaret

①

②

Kuva 19  

Nro Osa Kuvaus

① Setup-mallien kliiniset
parametrit

Ovat käytettävissä, jos olet Advanced Editing -tilassa ja siir-
ryt Beam’s Eye View -asetteluun tai valitset 3D Arc View -nä-
kymän Overview-asettelusta. Voit muuttaa esimääritettyjä ar-
voja Setup-tiedostoissa ja käyttää niitä nykyiseen suunnitel-
maan. Mallia ei muokata.

② Tarkistusmerkki
Valitse tarkistusmerkki, jos haluat sulkea muokkausnäkymän.
Ohjelmisto päivittää näkymät automaattisesti.

Lisämuokkaukset
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3.2.2 SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) -tilan käyttäminen

Voit aktivoida SRS Prescription (controlled inhomogeneity) -tilan PTV:lle tai PTV-tehosteelle
Advanced-valikosta.
SRS Prescription (controlled inhomogeneity) -tila pyrkii saavuttamaan kattavan ja halutun
annosrajoituksen ja luo siksi epähomogeenisemmän PTV-annosjakauman kuin stereotaktisessa
kirurgiassa tyypillisesti käytetään.

PTV-tehosteen ja tehostekohteiden muutokset

③

①

②

Kuva 20  

Nro Osa Kuvaus

① Desired Dose Const-
raint

Maximum Dose Constraint muuttuu Desired Dose Const-
raint -vaihtoehdoksi.
Jos valitset Calculate, optimointialgometri pyrkii saavutta-
maan halutun annosrajoituksen.

② % IDL

Isodoosilinjan prosenttiosuus määrittää epähomogeenisyyden
hoitomääräysannoksen ja maksimiannoksen välillä kiinteillä ti-
lavuuksilla. % IDL = hoitomääräysannos (Gy)/haluttu annosra-
joitus (Gy) * 100.

③ /SRS
Kun SRS Prescription (controlled inhomogeneity) -tila ote-
taan käyttöön, ohjelmisto näyttää /SRS-vaihtoehdon hoito-
määräysannoksen vieressä.

HOITOSUUNNITELMIEN LASKEMINEN
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PTV:n DVH SRS-hoitomääräystilassa

① ②

Kuva 21  

Nro Osa Kuvaus

①

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) pois
käytöstä

Kun SRS Prescription (controlled inhomogeneity) otetaan pois
käytöstä, optimoija pyrkii saavuttamaan PTV:n tai PTV-tehosteen hoi-
tomääräyspisteen (kolmio). Optimoijalla on kuitenkin vapaus valita
maksimiannos. Tämä johtaa melko homogeeniseen annosjakaumaan.

②

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) käytös-
sä

Kun SRS Prescription (controlled inhomogeneity) otetaan käyt-
töön, optimoija pyrkii saavuttamaan sekä PTV:n tai PTV-tehosteen
hoitomääräyspisteen (kolmio) että halutun annosrajoituksen. Tämä
johtaa melko heterogeeniseen annosjakaumaan.

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
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4 HOITOSUUNNITELMIEN
TARKISTAMINEN

4.1 Annoksen tarkistaminen

Annosvalikko

Kun annossuunnitelma on laskettu, tarkista annosjakauma ja PTV:n isodoosilinjat. Dose-valikossa
(sivupalkissa) on valittavana seuraavat näkymävaihtoehdot.

Varoitus
Joistakin MLC-laitteistorajoituksista johtuen (esim. Elekta Agility) liuskat eivät välttämättä
aina mukaudu tavoitealueeseen ja ensisijaiset leuat eivät peitä kokonaan vaadittuja
staattisia liuskavälejä. Tarkista lopullinen suunnitelma huolellisesti.

Varoitus
Annoslaskennan tarkkuus riippuu annoshilan resoluutiosta. Lopullisen hoitosuunnitelman
hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman pieni, eikä se saa olla yli 4
mm. Pienten objektien kohdalla (halkaisija alle 30 mm), 3 mm tai sitä pienemmät arvot ovat
suositeltavia.
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Annosvalikon asetukset

Kuva 22  

Dose-valikossa on vaihtoehdot annosjakauman tarkasteluun.

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.

Dose Analysis Tarkastele kaikissa objekteissa, PTV:ssä ja muissa mitä tahansa yli- tai
aliannosaluetta, joissa on kuumia ja kylmiä pisteitä.

Annoksen tarkistaminen
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4.1.1 Annosjakauma

Annosjakauman käyttäminen

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma esitetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana. Väriliukuman värit mukautuvat ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa
lähennetään, jolloin perustana olevat rakenteet nähdään selvästi.

Varoitus
Tarkista PTV:n annosjakauma ja DVH.

Varoitus
Annosnäkymä ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa päätöksentekokriteeri. Tarkista
vähintään yksi muu kriteeri (esim. annos-tilavuus-histogrammit) ja suorita tarkistus
useissa asetteluissa.

Isodoosilinjojen säätäminen

②

①

③

④

Kuva 23  

Näytöllä näytetään hoitomääräyksen ja kunkin kliinisessä protokollassa määritetyn arvon
isodoosilinja sekä korostettava arvo, jota voidaan muuttaa.
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Nro Kuvaus

①

Näkymän oikeassa alakulmassa olevassa värikoodatussa selosteessa esitetään, mitkä
isodoosilinjat kulloinkin näytetään, ja annetaan absoluuttinen annosarvo.

Isodoosilinjojen määrä muuttuu näkymän lähennystason mukaan. Lähennettäessä näyte-
tään enemmän isodoosilinjoja. Loitonnettaessa ohuemmat viivat katoavat.

② Voit määrittää tietyn isodoosilinjan näyttöä varten syöttämällä sen arvo ruutuun High-
light-kohdan viereen.

③
Napsauta kahdesti selosteen vasenta yläkulmaa vaihtaaksesi absoluuttisesta annoksesta
prosenttiosuuteen ja päinvastoin. Tämä koskee sekä isodoosilinjojen näyttöä että DVH-
näyttöä.

④ Piilota linja napsauttamalla kahdesti selosteessa olevan linjan vieressä olevaa arvoa.
Napsauttamalla uudelleen kahdesti linja tulee takaisin näkyviin.

Annosjakauma
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Väriliukuman laskeminen

①

Kuva 24  

Toimenpiteet

Voit korostaa väriliukuman ja tiettyä annosarvoa vastaavan isodoosilinjan pitämällä hiirtä kysei-
sen arvon yllä selosteessa ① tai painamalla vaihtopainiketta liikuttaessasi osoitinta kyseisten lin-
jojen päällä.
Tämä toimii myös lyhyemmille välissä oleville linjoille.
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4.1.2 Annosanalyysi

Annosanalyysin käyttäminen

Dose Analysis -näkymän avulla voit keskittyä suunnitelmassa oleviin riskialueisiin. Siinä
esitetään PTV:n ja muiden anatomisten kohteiden annostasot ja korostetaan ali- ja yliannokset.

PTV:n ja riskielinten analysointi annosanalyysilla

④

①
②
③

⑤

⑧

⑦
⑥

Kuva 25  

PTV esitetään vihreällä ja kaikki muut objektit sinisellä.

Nro Kuvaus

① Normaali kudosannos esitetään oranssilla. Näytetään hoitomääräysannoksen isodoosilin-
ja, 50 % hoitomääräysannoksesta ja määritettävissä olevasta Highlight-arvosta.

② PTV:n sisällä oleva annos, joka on maksimin/halutun rajoituksen yläpuolella, korostetaan
vaaleanpunaisella.

③ PTV:n sisällä oleva annos, joka on hoitomääräysarvon ja maksimin/halutun rajoitusarvon
välillä, on väritön.

④ PTV:n sisällä olevat hoitomääräysarvoa alemmat annokset korostetaan vihreällä.

⑤ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.

⑥ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (vihreä) esitetään pienin annos.

⑦ Riskielinten sisään jäävä annos korostetaan sinisellä väriliukumalla. Korkeampien annos-
tasojen väri on opaakimpi.

Annosanalyysi
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Nro Kuvaus

⑧ Riskielimen sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.
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4.1.3 Annosmuotoilu

Annosmuotoilun käyttäminen

Dose Shaper -toiminnon avulla voit muotoilla yksittäisen isodoosilinjan paikallisesti uudelleen
annoslaskentatulosten optimoimista, riskielinten säästämistä ja vaatimusten parempaa
noudattamista varten.

Jatkamisvaroitus

Kuva 26  

Kun teet muutoksen liukusäätimiin tai Dose Shaper -toimintoon, näkyviin tulee ponnahdusikkuna,
jossa kehotetaan painamaan Continue.

Isodoosilinjojen muotoilu riskielinten säästämiseksi

②①

④

③

⑤

⑦

⑥

Kuva 27  

Annosmuotoilu
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Toimenpiteet

1. Valitse Dose Shaper ③.

2. Muotoile isodoosilinjaa vetämällä sitä hiirellä.
Kun liikutat hiirtä isodoosilinjojen yllä, näkyviin tulee keltainen annospilvi ④. Keltaisilla
nuolilla ⑤ osoitetaan, mihin suuntaan kulloistakin isodoosilinjaa voidaan vetää.
HUOMAUTUS: isodoosilinjoja voidaan siirtää vain riskielinten säästämiseksi. Jos yrität
muuttaa isodoosia väärään suuntaan, kohdistimen pilvi muuttuu punaiseksi, ja muotoilu
jätetään huomiotta. 

3. Kulloinkin siirrettävä isodoosilinja korostetaan annosselosteessa oranssilla ⑦.
HUOMAUTUS: voit muuttaa isodoosilinjaa, jota ei ole lueteltu annosselosteessa, sulke-
malla Dose Shaper -toiminnon, valitsemalla Dose-kohdan ja muuttamalla annosarvoa
Highlight-kohdassa. 

4. Katkoviivalla ⑥ viitataan muokattuun isodoosilinjaan.

5. Valitsemalla Revert ① voit kumota koko edellisen optimoinnin jälkeen suoritetun annok-
sen muotoilun. Voit kumota koko annosmuotoilun optimoinnista riippumatta kaksoisnap-
sauttamalla korostettua isodoosia selosteessa.
HUOMAUTUS: valitse Revert all, jos haluat palata optimoinnin alkuun. 

6. Valitse Continue ②.
Algoritmilla pyritään saamaan aikaan varsinaisia annoksia (yhtenäisiä viivoja), joilla muo-
toiltu annos (katkoviiva) renderöidään mahdollisimman hyvin ottaen huomioon kaikki muut
rajoitukset.
Muotoiltu isodoosi esitetään sen osoittamiseksi, miten hyvin varsinainen annos vastaa
muotoiltua annosta.
HUOMAUTUS: muotoiltua isodoosilinjaa vastaavan varsinaisen annosjakauman aikaan-
saamista rajoittaa se, että optimointialgoritmi saattaa vaarantaa PTV-määräyksen. Tällä
hetkellä isodoosilinjoja voidaan muotoilla vain suurempia annoksia kohti. 

7. Toista niin usein kuin on tarpeen yksittäisen isodoosilinjan kohdalla.

HUOMAUTUS: vain yhtä isodoosilinjaa voidaan muotoilla hoitosuunnitelmaa kohti. Voit aloittaa
isodoosilinjan muotoilun toisen isodoosilinjan muotoilun jälkeen kumoamalla kaikki edelliset
muotoiluvaiheet. 
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4.1.4 Gallerianäkymä

Gallerianäkymän käyttö

Avaamalla Gallery View -asettelun voit tarkistaa annosjakauman pyyhkäisemällä aksiaalisten TT-
leikkeiden tai MRI-leikkeiden sivujen halki. Näkymän suuntaus on suhteessa potilaaseen, ei
kuvaukseen.

Gallerianäkymän asettelu

②

①

Kuva 28  

Nro Osa Kuvaus

① Leikenäkymä Näytetään kulloisenkin leikkeen määrä / leikkeiden kokonais-
määrä.

② Swipe

Kosketusnäyttömonitoreissa voit vaivattomasti pyyhkäistä si-
vua ylös- ja alaspäin sormesi avulla.
Käytä muissa kuin kosketusnäyttömonitoreissa hiirtä sivun se-
laamiseksi ylös- tai alaspäin.

Gallerianäkymä
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4.1.5 Mittausvalikko

Käytettävät koordinaatit

X-, Y- ja Z-koordinaatit näytetään DICOM-koordinaattijärjestelmässä.

Annoksen mittaaminen pisteestä

Toimenpiteet

1.

Valitse Point Measure-valikosta.

2.

Voit mitata annoksen yksittäisestä pisteestä kuvassa valitsemalla kohdesijainnin kuvan si-
sällä. Näytetään piste yhdessä kuvaa koskevien tietojen kanssa:
• Point Dose: Laskettu annos tietyssä pisteessä riippumatta esilasketusta annoshilasta.
• 3D Volume Dose: Annos tietyssä pisteessä, joka on laskettu käyttämällä esilaskettua

annoshilaa ja interpolaatiota ympäröivistä pisteistä hilassa. Tästä interpolaatiosta joh-
tuen todellinen annosarvo tässä pisteessä saattaa olla hieman korkeampi kuin Point
Dose. Siksi 3D Volume Dose on nopeampi laskea, mutta ei yhtä tarkka kuin Point
Dose. Väriliukuman näyttö interpoloidaan myös esilasketusta annoshilasta.

HUOMAUTUS: MR-kuvauksissa annettava pistearvo on harmaa-arvo TT-kuvauksissa se
annetaan Hounsfieldin yksiköinä. 

HUOMAUTUS: jos piste mitataan Dose Distribution -näkymässä, myös annostiedot esi-
tetään. 

3. Pistettä voi siirtää viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja vetämällä sen uuteen sijaintiin
painaen hiiren vasenta painiketta.

4. Voit siirtää yksittäisen pisteen napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella. Voit poistaa
kaikki pisteet valitsemalla Point Measure-kohdassa toiminnon valinnan poistamiseksi.

Varoitus
Suorita potilaan hoito vasta sen jälkeen, kun kuvaskaalaus on tarkistettu.
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Etäisyyksien mittaaminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Distance.

2.

Voit mitata etäisyyden leikkeen sisällä valitsemalla kaksi kohdepistettä leikkeestä. Niiden
välinen etäisyys sekä loppupisteen tiedot näytetään.

3.

Voit mitata eri leikkeissä olevan kahden pisteen välisen etäisyyden seuraavasti:
a. Napsauta ensimmäisen leikkeen kohdepistettä.
b. Selaa kohdeleikkeeseen hiiren kiekkopainikkeella.
c. Napsauta kohdeleikkeen toista pistettä.

Tämä voidaan tehdä myös eri kuvanäkymissä.
HUOMAUTUS: loppupisteet näytetään kohdeleikkeissä ristikoina ja välileikkeissä pistei-
nä. 

4. Linjaa voi siirtää viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja vetämällä sen uuteen sijaintiin
painaen hiiren vasenta painiketta.

5. Voit poistaa kaikki linjat valitsemalla Distance Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.

Mittausvalikko
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4.2 Kaarien ja kanturikulmien tarkastelu

Beam’s Eye View -näkymä

①

②

③

⑤

④

Kuva 29  

Avaamalla Beam’s Eye View -näkymän voit tarkastella kaaria ja kanturikulmia.
HUOMAUTUS: joistakin MLC-laitteistorajoituksista johtuen (esim. Elekta Agility) liuskat eivät
välttämättä aina mukaudu tavoitealueeseen ja ensisijaiset leuat eivät peitä kokonaan vaadittuja
staattisia liuskavälejä. 

Beam’s Eye View -asettelu

Nro Osa

① Suunnitelmassa lasketut kaaret. Valittu kaari näytetään oranssina.

②

Kun kaari valitaan, esitetään seuraavat tiedot:
• nimi
• pöydän kulma
• kanturikulman alue
• kollimaattorikulma
• monitoriyksiköt (MU-yksiköt)

③ Kaaren aloituskulma sijaitsee ylävasemmalla.

④ Valitun kaaren erilaisten ohjauspisteiden liuskojen ja leukojen asennot.

⑤ Kaaren pysäytyskulma sijaitsee alaoikealla.

Varoitus
Tarkista aina PTV:n kaaren jakauma sellaisena kuin se esitetään Beam’s Eye View -
asettelussa.
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Varoitus
Suuremmat MLC-liuskaleveydet kentän rajoilla saattavat johtaa kohdealueen saamaan ei-
konformaaliseen annokseen. Tutki Beam’s Eye View -asettelussa huolellisesti kentän
rajojen ympärillä kohdealueella sijaitseva PTV.

Varoitus
Dynaamisten kaarihoitojen liuskojen välinen rako näytetään Beam’s Eye View -näkymässä
RT QA -ohjelmistossa. Tarkista liuskojen asennot ennen vientiä.

Valitun kaaren muuttaminen

①

Kuva 30  

Toimenpiteet

Valitse yksi sinisistä (ei-valituista) kaarista ① näytön vasemmassa yläkulmassa Overview- tai
3D View -asetteluissa.

Kaarien ja kanturikulmien tarkastelu
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4.3 Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)

Annos-tilavuus-histogrammin näyttäminen

DVH näytetään kunkin kohteen osalta 3D Review- ja Overview (valitse DVH vaihdettavasta
näkymästä) -asettelussa. DVH-näkymässä esitetään kumulatiivinen histogrammi, jossa käyttäjä
näkee, kuinka suuri tilavuus saa vähintään valitun annoksen.

Varoitus
Annos-tilavuus-histogrammiesitys ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa
päätöksentekokriteeri. Tarkista lisäkriteerejä (esim. annosjakaumanäyttö).

Varoitus
Varmista, että DVH ja PTV:n ulkolinja ja kaikki muut kohteet ovat oikein tahattomien
annosten välttämiseksi näille kohteille.

3D-näkymän asettelu

① ②

③ ④ ⑤

Kuva 31  

Avaa 3D View -asettelu näyttääksesi DVH ja muut käytännölliset tarkastelutoiminnot, jotta voisit
havaita kohdat, jotka saavat liian pienen tai liian suuren annoksen.

Nro Osa Kuvaus

① Annos-tilavuus-histog-
rammi Valitun rakenteen annos-tilavuus-histogrammi.

② 3D-kaarinäkymä

Tämän avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot:
• Valitse kukin tarkasteltava kaari (näkymä päivittyy Beam’s

Eye View -asettelussa)
• Valitse DVH:ssa näytettävä 3D-kohde (tai valitse kohde Da-

ta-valikosta).
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Nro Osa Kuvaus

③ Beam’s Eye View -nä-
kymä

PTV:t, jotka saavat annoksen kulloinkin valitusta kaaresta tie-
tyssä kulmassa, näytetään MLC-liuskojen esityksen päällä,
mukaan lukien säteilyttämättömät kentät.
Leukojen asento näytetään PTV:tä ympäröivänä suorakulmio-
na.
Voit muuttaa kanturikulmaa vetämällä nuolen päätä tai nap-
sauttamalla alla olevia oransseja viivoja.

④ Maximum Intensity
Projection

Näyttää 2D-tasolle projisoidun 3D-annoksen korostaen suu-
rimmat annokset.

⑤ Dose Surface

Näyttää tärkeimmän riskielimen ja PTV:n välisen annospinta-
liittymän annoksen putoamisen volumetrista tutkintaa varten.
Antaa käyttäjän tarkastella tärkeimmän riskielimen ja PTV:n
annosjakaumaa niiden vastakkaisilla 3D-pinnoilla.

DVH:n näyttäminen

①

②

Kuva 32  

Toimenpiteet

Voit näyttää tietyn kohteen DVH:n napsauttamalla kohdetta Plan Analysis -taulukossa ①
(Overview-asettelussa) tai Data-valikossa ②.

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
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Normaalin aivojen osan DVH:n näyttäminen

①

Kuva 33  

Toimenpiteet

1. Luo ja tarkastele koko aivojen kohdetta Anatomical Mapping -näkymässä.

2. Lataa koko aivojen kohde Cranial SRS -ohjelmistoon.

3. Näytä kaikkien kohteiden DVH tai valitse koko aivojen kohde. Normaalien aivojen DVH
(koko aivojen PTV:t) näytetään.

4. Liikuta osoitinta käyrällä nähdäksesi normaalien aivojen annoksen ja tilavuuden tiedot ①.
HUOMAUTUS: koko aivojen ja normaalien aivojen DVH-grafiikat ovat hyvin samankaltai-
sia. Saatat joutua lähentämään DVH:ta pitämällä ja vetämällä akseleiden päitä kohti nolla
kahden käyrän erottamiseksi. Voit myös piilottaa muut kohteet Selected Data -valikossa. 
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4.3.1 Annos-tilavuus-histogramminäyttö

DVH-näytön osat

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

Kuva 34  

Nro Kuvaus

① Napsauttamalla tilavuusakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Volume-asteikkoa.

② Normaalin kudoksen (NT) käyrä (katso alla).

③ Napsauttamalla annosakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Dose-asteikkoa.

④ Min./Mean/Max.-annos, CI, GI ja suhteellinen maksimiannos näytetään DVH:n yläpuolel-
la.

⑤
Pitelemällä hiirtä kohdan yllä näet enemmän tietoja. Rajoitus on merkitty jokaiselle riville.
Jos hiirtä pidellään rajoituspisteen yllä, näytetään tiedot, muun muassa kyseisen objektin
rajoitus ja yhdenmukaisuusindeksi (vain PTV:n osalta).

⑥ Kolmio edustaa hoitomääräyspistettä. Jos hoitomääräyspisteen ympärillä on ympyrä, ta-
voitetta ei saavutettu.

⑦ Timantti edustaa rajoitus- ja tavoitepistettä. Jos timantin ympärillä on ympyrä, rajoitusta ja
tavoitetta ei saavutettu.

HUOMAUTUS: neliö (ei näytetä) osoittaa rajoituspisteen, kun liukusäädin on asennossa Off tai
rajoituksen, jossa kohde poikkeaa rajoituksesta. Kohde näytetään tällöin timanttina. 

HUOMAUTUS: falsum-merkki (˔) kuvaa sallittua kattavaa tilavuutta (ei näytetä). 

Annos-tilavuus-histogrammin tulkitseminen

①

Kuva 35  

Annos-tilavuus-histogramminäyttö
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DVH-käyrä Tissue vastaa tyypin Outer Contour rakennetta Objects-kohteissa, jotka on lueteltu
kohdassa Data.
DVH-käyrä Normal Tissue vastaa virtuaalista rakennetta, jonka koostumuksena on Tissue, josta
on vähennetty PTV.
Jos Objects-luettelosta ei valita rakenteita Data-kohdassa, näytetään kaikkien näkyviksi
määritettyjen rakenteiden DVH:t. Lisäksi Tissue- ja Normal Tissue -DVH-käyrät näytetään
silloinkin, kun Outer Contour -rakennetta ei ole määritetty näkyväksi.
PTV-käyrän rinnalla on sininen lisäviiva, normaalikudoskäyrä (NT). Tämä käyrä vastaa PTV:tä
ympäröivää virtuaalista rengasrakennetta, ja sitä käytetään CI-laskennassa. Sen prosenttitilavuus
normalisoidaan PTV-tilavuudeksi ja esitetään yhdessä PTV (tuumori) -tilavuuden kanssa NT:nä
①.

DVH-lisäominaisuudet

• Grid Size: Rakennediskretisaation resoluutio DVH:n luomisen aikana
• Annoksen algoritmin tyyppi näytetään DVH-näytön alla
• Napsauta kahdesti Volume (y-akselin yläpuolella) vaihtaaksesi absoluuttisen (cm3) ja

suhteellisen (%) tilavuuden välillä.

HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5 69



4.3.2 DVH-yhdenmukaisuusindeksi

Taustatietoja

Yhdenmukaisuusindeksi ilmoittaa, miten tarkasti annosjakauman tilavuus vastaa PTV:n kokoa ja
muotoa. Ohjelma antaa käänteisen Paddick-yhdenmukaisuusindeksin (CI) ja gradientti-indeksin
(GI) kohdetilavuutta kohden.

Varoitus
Tarkista kunkin PTV:n yhdenmukaisuusindeksi.

Käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (CI)

CI kuvaa, kuinka hyvin 100 % isodoositilavuus vastaa kohdetilavuutta. Tämä lasketaan
käänteisenä Paddick CI -indeksinä:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• Ensimmäinen termi rankaisee normaalikudosta, joka saa suuremman kuin kattavan annoksen,
Dcoverage.

• Toinen termi rankaisee kylmiä pisteitä (annos alle kattavan annoksen) kasvaimen tilavuuden
sisäpuolella.

Täydellisen teoreettisen annosjakauman CI olisi 1.

Gradientti-indeksi (GI)

GI kuvaa annoksen putoamisen jyrkkyyttä 100 %:n isodoosista 50 %:n isodoosiin:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Täydellisen teoreettisen annosjakauman GI olisi 1.

Yhdenmukaisuusindeksin laskeminen ohjelmistolla

①

②

③

④

Kuva 36  

CI ja GI lasketaan arvioimalla annosta PTV:ssä ① ja normaalin kudoksen laajennusrenkaassa ②.
Laajennuksen koko on oletuksena 30 mm.
Ohjelmisto tutkii annoksen normaalin kudoksen renkaan reunalla. Jos 50 %:n tai 100 %:n
isodoosilinja on normaalikudoksen renkaan sisällä, ohjelmisto voi laskea vastaavan
yhdenmukaisuusindeksin ③. Jos 50 %:n tai 100 %:n isodoosilinja ei ole enää PTV-tilavuuden ja
normaalikudoksen renkaan sisällä, ohjelmisto ei voi laskea vastaavaa CI-/GI-indeksiä ④. Jos
isodoosi ylittyy vähintään yhdessä pisteessä normaalikudoksen renkaan reunalla, ohjelmistossa
näkyy N/A. Tilavuuden keskimääräiset yhdenmukaisuusindeksit eivät ole sovellettavissa, jos
vähintään yhden PTV:n indeksi ei ole sovellettavissa.

DVH-yhdenmukaisuusindeksi
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Jos mikään PTV-vokseleista ei yllä hoitomääräysannokseen, ohjelmistossa näkyy - -
yhdenmukaisuusindeksien kohdalla.
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4.4 Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen

Suunnitelman uudelleenlaskeminen

Jos päätät säätää suunnitelmaa, suunnitelma on laskettava uudelleen valitsemalla Calculate. Jos
olet tyytyväinen suunnitelmaan, jatka tallentamaan, tulostamaan ja viemään suunnitelma.

Toisen suunnitelman luominen

Varoitus
Jos haluat luoda potilaalle toisen suunnitelman, ole erityisen huolellinen, jos ensimmäinen
suunnitelma on jo viety (esim. Record and Verify -järjestelmään tai MLC-ohjaimeen). Älä
suorita potilashoitoa käyttäen vanhentunutta suunnitelmaa.

Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen
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5 HOITOSUUNNITELMIEN
TALLENTAMINEN

5.1 Johdanto

Taustatietoja

Kun olet tyytyväinen suunnitelmaan, valitse Next. Tämän avulla voit suorittaa seuraavat toimet:
• tallentaa suunnitelman.
• luoda PDF-tiedoston tai tulosteen suunnitelmasta.
• viedä suunnitelman DICOMiin. Näin se voidaan siirtää Record and Verify -järjestelmään (R&V)

Dose Review- ja ExacTrac-kohteeseen.
HUOMAUTUS: hoitosuunnitelman parametrit ovat käytössä hoidossa vain, kun olet
tarkastanut, että ne ovat oikein ja valmiita. 

Potilaan nimeen ja potilastunnukseen tehtäviin muutoksiin on suhtauduttava hyvin varovasti.
Esimerkiksi erikoismerkkien käyttö voi aiheuttaa potilastiedoston tahattoman kahdentamisen.

Varoitus
Standardin IEC 62083 määräysten mukaan käyttäjän pitää tarkistaa, että kaikki
hoitosuunnitelman parametrit on hyväksytty ennen vientiä kolmannen osapuolen
järjestelmään.
Yleensä ohjelmisto voi viedä kuvia kaikkiin tärkeimpiin R&V-järjestelmiin. Saat lisätietoja DICOM-
vientiä koskevasta kappaleesta.

Yksiköt

Kaikki PDF-tiedoston mittaukset ilmoitetaan metrijärjestelmän yksiköissä. Jos yksikköä ei
ilmoiteta, sen oletetaan olevan millimetri.

Modulaation kompleksisuusarvo (MCS)

①

MCS ① näytetään Treatment Delivery -PDF-tiedostossa kohdassa Objects and Constraints ja
se kuvaa hoitosuunnitelman kompleksisuutta. Se ottaa huomioon viereisten liuskojen asennot ja
poikkeaman maksimiaukosta kussakin ohjauspisteessä säteilytysannoksella painotettuna. Arvo
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1,0 kuvaa yksinkertaisinta muotoa, yhtenäistä, suorakaiteen muotoista aukkoa kussakin
ohjauspisteessä. Matalammat arvot viittaavat monimutkaisempiin muotoihin. Saat lisätietoja MCS-
arvon laskemisesta seuraavista julkaisuista:
1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,

Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.

Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.

Johdanto
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5.2 Suunnitelman tallentaminen

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Jos suunnittelutiedot (esim. hoitoasennot) viedään suoraan mihin tahansa
potilaanasettelujärjestelmään (joko ExacTrac-vientitoiminnon tai DICOM-viennin avulla) ja
käytetään siinä, hoitoihin on myös käytettävä tietoihin liittyvää vastaavaa
hoitosuunnitelmaa.

Varoitus
Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin tarkasti. DICOM-rajoituksen takia rakenteiden
rekonstruointiin käytettävien ääriviivapisteiden lukumäärää saatetaan vähentää ennen kuin
ne kirjoitetaan DICOM RT Structure Set -rakennesarjaan. Tämä voi aiheuttaa ääriviivojen
muotovirheitä ja tilavuuseroja. Näin ollen rakenteet täytyy tarkistaa huolellisesti sen
jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

Varoitus
Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki suunnitelmaraportit ennen kuin niitä käytetään
sädehoidossa.

Varoitus
Brainlab suosittelee tarkistussuunnitelmaraporttien käyttöä kaikkien hoitoparametrien
(muun muassa kollimaattorikoot ja -asemat, laitekulmat ja annosmääritykset)
tarkistamiseksi suoraan hoitojärjestelmässä.

Varoitus
Tarkista tulosteesta syvyysekvivalenssi ja kudossyöte.

Varoitus
Vie lopullinen suunnitelma kolmannen osapuolen järjestelmään välittömästi PDF-tiedoston
luomisen ja tarkistamisen jälkeen.

Varoitus
Kaikki tulostetut koordinaatit kelpaavat vain sertifioitujen asettelujärjestelmien kanssa.

Varoitus
Jos aiemmin vietyä hoitosuunnitelmaa muutettiin alustavan viennin jälkeen, varmista, että
siihen liittyviin hoitolaitteisiin lähetetään päivitetty versio vastaavan hoitosuunnitelman
parametreista. Näihin sisältyvät muun muassa R&V-järjestelmä, potilaan
asettelujärjestelmät jne. Lisäksi kaikille hoitoon osallistuville henkilöille (esim. lääkärille,
fyysikolle, terapeutille) on ilmoitettava asiasta.

Varoitus
Jos lineaarikiihdyttimen ohjaus sijoittaa Elekta Agility -koneissa liuskat uudelleen leukojen
taakse, annosalgoritmeissa ei voida ottaa tätä huomioon. Lineaarikiihdyttimen ohjauksen
aikaansaamat suuret raot saattavat muuttaa takaisinsirontaolosuhteita johtaen pieniin
muutaman prosentin annosepätarkkuuksiin.
HUOMAUTUS: suljettujen liuskaparien liikuttaminen leukojen takana ei ole aina teknisesti
mahdollista. Sinun on tarkistettava, että suljetut liuskaparit on asetettu leukojen taakse. Jos näin
ei ole, sinun on itse harkittava, onko tästä seurauksena oleva annosvuoto hyväksyttävä vai ei. 

HUOMAUTUS: suunnittelujärjestelmä ei ota huomioon leuan suurinta sallittua nopeutta Elekta
Agility -lineaarikiihdytintä käyttävissä dynaamisissa kaarissa ja VMAT-hoidoissa. Tästä voi olla
seurauksena:
• Hieman pidentynyt hoidon tuottoaika johtuen annosnopeuden pienenemisestä, jos leuan

nopeutta kiihdytetään
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• Epätarkka annoksen tuottaminen (varmista, että rutiininomaiset laadunvarmistustestit
havaitsevat kyseiset epätarkkuudet)

• Annossuunnitelman hylkääminen hoitojärjestelmässä. 

Varoitus
Älä suunnittele hyvin pieniä tai kapeita tavoitteita MLC:ille, joiden vaadittava liuskan
vähimmäisrako on kohtuullisen suuri.

Hoitosuunnitelman tallentaminen

Toimenpiteet

1.

Valitsemalla Next voit jatkaa tallennus- ja vientisivulle.

2. Tarkista suunnitelman sisältö alustavasta PDF-esikatselutiedostosta.

3.

Suunnitelman tallentaminen
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Toimenpiteet
Syötä lopullisen PDF-tiedoston suunnitelmatiedot, joissa tehdään selkeä ero hoitosuunni-
telmien välillä:
• Plan Name: Syötä ainutkertainen ja merkityksellinen nimi.
• Plan Intent: Esimerkiksi parantava tai oireita lievittävä. Saatavilla olevan suunnitelman

tarkoitukset ja oletusarvoisen suunnitelman tarkoitus voidaan tarvittaessa määrittää
asennuksen aikana.
HUOMAUTUS: jos käytetään hyväksyntäkoneprofiilia tai HU–ED-muunnostaulukkoa,
Plan Intent rajoitetaan MACHINE_QA-, SERVICE- tai RESEARCH-tarkoituksiin. 

• Plan Content: Luodaan automaattisesti suunnitelman laskentatiedoista.
• Plan Description: Syötä tarvittaessa kuvaus.
• Save as Approved Plan (valinnainen): Anna Windowsin käyttäjänimesi ja salasanasi.

Poista hyväksytty tila valitsemalla merkki ruudusta uudelleen.
• Domain: Jos käytettävissä on useampi kuin yksi toimialue, valitse haluamasi pudotus-

valikosta.

4.

Jos valittiin hoitosuunnitelma yhdessä potilastietojoukon kanssa, sinulta kysytään, haluat-
ko korvata valitun suunnitelman päivitetyllä suunnitelmalla:
• Valitsemalla Yes voit korvata (ja näin ollen päivittää) suunnitelman.
• Valitsemalla No voit palata suunnitelman tietoihin suunnitelman tallentamiseksi uudella

nimellä.

5.
Valitse Save.
Tämä suunnitelma on nyt valittavissa potilaan kuvajoukon kanssa. Jos
suunnitelma oli hyväksytty, suunnitelman nimen vieressä näkyy merkki.

6.

Valitse PDF-vaihtoehto luettelosta.
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Toimenpiteet
Ohjelmisto luo erillisen PDF-tiedoston kullekin vaihtoehdolle. Treatment Parameters -
PDF on pakollinen eikä sen valintaa voi poistaa.

7.

Tarkista virheet ja varoitukset PDF-tiedostosta.
HUOMAUTUS: tietoa suunnitteluvirheistä ja -varoituksista on PDF-tiedoston alussa. Tie-
toja hoitomääräysannoksesta ja PTV- sekä riskielinparametreista ja isosentristä sekä ko-
netietoja on PDF-tiedoston keskellä ennen hyväksyntäsivua. 

8.

Voit jatkaa valitsemalla Save PDF tai Print PDF.

9.

Suunnitelman tallentaminen
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Toimenpiteet
Valitse tiedostosijainti, jonne valitut PDF-tiedostot tallennetaan tai valitse tulostin PDF-tu-
losteelle.

10. Tarkista hoitosuunnitelman parametrit PDF-tulosteesta. Jos olet tyytyväinen tuloksiin, jat-
ka seuraavaan vaiheeseen. Jos et halua suorittaa vientiä, voit palata ohjelmistoon valitse-
malla Back.

11.

Avaa Export Options -valikko.
Sinun on annettava R&V Plan ID ja valittava Export Target vientiä varten.
HUOMAUTUS: R&V Plan ID on tarkoitettu tunnistukseen ulkoisissa järjestelmissä. Luo
siis merkityksellinen R&V-suunnitelma tai reittitunnus, jossa otetaan huomioon ulkoisen
järjestelmän merkkirajoitukset (esim. enintään 13–15 alfanumeerista merkkiä ilman välily-
öntejä). 

12.

HOITOSUUNNITELMIEN TALLENTAMINEN

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5 79



Toimenpiteet
Jos et hyväksynyt suunnitelmaa aiemmin, sinulta kysytään valintaikkunassa, haluatko pe-
ruuttaa viennin ja palata hyväksymään suunnitelman:
• Valitse Yes, jos haluat palata hyväksymään suunnitelman
• Valitse No, jos haluat jatkaa vientiä

HUOMAUTUS: sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä hoitosuunnitelman virheettömyys ja
puutteettomuus ennen DICOM-vientiä potilaan hoitoon. 

13.

Valitse Export.
Jos et halua viedä suunnitelmaa, valitse Back.

14. Valitse Exit.

Suunnitelman tallentaminen
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6 HOITOSUUNNITELMIEN
VIEMINEN

6.1 Vienti DICOMiin

DICOM-viennin valintaikkuna

Kuva 37  

Ohjelmisto suorittaa automaattisesti viennin DICOMiin. Viennin aikana näytetään valintaikkuna.

DICOM-yhteensopivuus

Vienti DICOMiin on mahdollinen vasta suunnitelman optimoinnin jälkeen. Ohjelmisto käyttää
DICOM 3.0 Merge -kirjastoa siirtoprotokollana vietäessä tietoja kolmannen osapuolen
järjestelmiin. DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien järjestelmien
välillä. Tässä ohjelmistossa käytetty DICOM RT (sädehoito) on viimeisin DICOM-kohteiden
osajoukko, jolla käsitellään tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa kahden tai
useamman järjestelmän välillä.
Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/DICOM.
Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen.
Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat
tarkkoja tuloksia.

Varoitus
Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt
rakennemuodot huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet
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saattavat muuttua siirron aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri
hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

Rakenteiden muoto ja tilavuus saattavat hieman poiketa järjestelmästä toiseen ääriviivoja
edustavien erilaisten algoritmien takia. Tämän vuoksi ääriviivat pitää tarkistaa huolellisesti
sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

DICOM itsessään ei takaa yhteiskäytettävyyttä. Yhteensopivuuslausuma kuitenkin
helpottaa ensitason arviointia yhteiskäytettävyydestä samaa DICOM-toiminnallisuutta
tukevien sovellusten välillä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää yhteensopivuuslausuma
DICOM-standardin yhteydessä.

Standardin IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Ohjeet
DICOMin käyttöön sädehoidossa) -ohjeen luvun 11 ”Caution to Users” (Huomautus
käyttäjille) mukaan: ”[...] onkologisen sädehoitolaitteiston hankkijan pitää tarkistaa, että
heidän laitteistonsa kommunikoi onnistuneesti muiden laitteistojen kanssa ja siirtää tietoja
DICOM-protokollien ja määrittelyjen avulla.”

Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

Standardin IEC 62083 mukaan syötettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettava ja pätevän
henkilöstön on tarkastettava ja hyväksyttävä valmiit hoitosuunnitelmat asianmukaisesti.

Varoitus
Tarkista kaikkien Brainlab-sovelluksen tuomien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus, sillä
DICOM-standardin eri tulkinnat saattavat johtaa DICOM-protokollasta saatavien tietojen
esityksen toteutumiseen eri tavoilla.

Koska DICOM-standardi ei tarjoa mahdollisuutta tarkistaa, vaarantuiko DICOM-tiedoston
eheys ennen tuontia Brainlab-järjestelmään, sinua kehotetaan käyttämään DICOM-siirtoa
vain verkossa. Näin varmistetaan, että tietoja ei voida helposti muokata tietojenvaihdon
aikana. Jos DICOM-tiedot kirjoitetaan tiedostoiksi mille tahansa tallennusvälineelle, on
suositeltavaa käsitellä näitä tietoja yhtä huolellisesti kuin millaisia kirjallisia tai tulostettuja
potilastietoja tahansa, jotta voidaan välttyä tietojen muokkaukselta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Ääriviivojen redusoinnin (ja vastaavasti ääriviivapisteiden lukumäärän) redusoinnin
yhteydessä pienet ääriviivat saattavat vääristyä suuremmassa määrin kuin isommat
kohteet tai jopa hävitä kokonaan. Tarkista siksi huolellisesti ulkoääriviivojen oikeellisuus
(esim. että ulkoääriviivat on kohdistettu oikein kuviin) tuonnin jälkeen kolmannen
osapuolen järjestelmään.

Vientiympäristötiedostot

Sen mukaan, miten vietyjä DICOM-tietoja aiotaan myöhemmin käyttää klinikassasi, Brainlabin
asiakastuen asiantuntija määrittää ennalta erilaisia vientialustatiedostoja vaatimustesi mukaisesti.
• Viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mitkä asetukset

on konfiguroitu käytössä olevaan arkistoon valitulle vientialustatiedostolle.
• Turvallisuussyistä hoitosuunnitelmien vientialustatiedostoja voi muokata vain Brainlabin

asiakastuki.
• Oletusvientialustan käyttö voi johtaa vääränlaiseen hoitoon.
• Jos fyysikko vaihtaa annoksen vientitilan Plan-asetuksesta Beam-asetukseksi, on huomattava,

että ohjelmistosta saattaa loppua muisti, jos määritetään suuri määrä säteilykeiloja, joissa on
suuret annostilavuudet.

Tarkista dynaamisten kaarien hoitomodaliteetti tuomalla DICOM RT -vientitiedostot R&V-
järjestelmään. Nämä parametrit voidaan siirtää lineaarikiihdyttimen konsoliin ja säteilytys on
mahdollista.

Vienti DICOMiin

82 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



6.2 Viennin valmistelu Dose Review -kohteeseen

Dose Review 2.0

Jos haluat tarkastella suunnitelmia Dose Review 2.0 -ohjelmistossa, tallenna suunnitelma tällä
hoitosuunnitelmaohjelmistolla ja lataa suunnitelma Dose Review 2.0 -ohjelmistoon. Löydät
lisätietoja Dose Review -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Dose Review 1.0

Suunnitelmien tarkastelemiseksi Dose Review 1.0 -ohjelmistossa Brainlabin asiakastuen on
määritettävä automaattinen vienti tästä hoitosuunnitelmaohjelmistosta sijaintiin, josta ohjelmisto
voi käyttää sitä. Kun suunnitelma on viety, voit avata sen Dose Review 1.0 -ohjelmistossa.
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6.3 Vienti ExacTraciin

Taustatietoja

Tämä ohjelmisto vie hoitosuunnitelman automaattisesti potilaan ExacTrac-asemointijärjestelmään
DICOM-viennin jälkeen.
Jos määritetään erillinen vientiympäristötiedosto, on varmistettava, että vienti ExacTraciin ja
R&V-järjestelmään suoritetaan samanaikaisesti.

Vienti ExacTraciin
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6.4 Hoidon antaminen

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tuotujen kuvajoukkojen tai ladattavien kuvien yhtenäisyys, oikeellisuus ja täydellisyys on
tarkistettava IGRT-laitteistolla ennen IGRT-hyväksyntää.

Varoitus
Jos hoidon toteutusjärjestelmässä käytetään äärimmäisiä parametreja (esim. korkea
annosnopeus, alhainen MU säteilykeilaa kohden tai liuskan suuri nopeus), seurauksena voi
olla suunnitellun hoitoannoksen epätarkka toteutuminen. Fyysikon vastuulla on varmistaa,
että suunniteltu hoitoannos annetaan potilaalle oikein. Tähän kuuluu vastuu
asianmukaisten hoitoparametrien valinnasta.

Varoitus
Jos yhtä tai useampaa hoitojärjestelmän osaa on muokattu, vaihdettu toiseen tai kalibroitu,
hoidonsuunnittelujärjestelmä on validoitava uudelleen laadunvarmistusmenetelmien avulla
yhdessä hoitojärjestelmän kanssa. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia
komponentteja on muokattu, toista säteilykeilan tietojen mittaus ja syötä tarkistetut tiedot
järjestelmään Physics Administration -työkalulla.

Varoitus
Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, mikäli käytetään useita suunnittelujärjestelmiä,
kaikki lopulliset asettelu- ja hoitoparametrit on saatava samasta
hoidonsuunnittelujärjestelmästä. Jos esimerkiksi tästä ohjelmistosta saatuja tietoja
käytetään suoraan potilaan asemointiin, vastaava hoitosuunnitelma on myös saatava tästä
ohjelmistosta, eikä hoitosuunnitelmaa saa muokata muilla hoidonsuunnittelujärjestelmillä.

Varoitus
Tarkista kaikki ääriviivat (suunnittelukohdealue, riskielimet jne.) ennen hoitoa.

Varoitus
Ennen potilaan hoidon aloittamista käyttäjän on suoritettava loppuun järjestelmän
hyväksyminen, hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistus ja validointi, mukaan lukien
säteilykeilan profiilit.

Varoitus
Käyttäjän on ennen hoitoa varmistettava hoitohuoneen sisältä käsin, että valittu
kuvauspöytä on sama kuin hoidon suunnittelun aikana käytetty kuvauspöytä.

Varoitus
Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa hoitohuoneen sisäpuoli niin, että valittuja
kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan vammautumatta tai
laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Varoitus
Ohjelmiston törmäysvaroituksessa varoitetaan mahdollisista törmäyksistä
lineaarikiihdyttimen kanturin ja hoitopöydän välillä. Sitä ei ole tarkoitettu tarkaksi
törmäyksen ennakointityökaluksi. Hoitoasetusten ja/tai potilaan anatomian mukaan
törmäyksiä saattaa tapahtua, vaikka varoitusviestiä ei siitä esitetä. On käyttäjän vastuulla
tarkistaa ennen hoitoa, että hoito on mahdollinen ilman törmäyksiä.

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen asetukset (muun muassa leuan asetukset)
ovat koko ajan synkronoituina eri konfigurointipaikkojen välillä (esim.
hoidonsuunnittelujärjestelmä, R&V-järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Jos suunnittelussa
käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät täsmää, seurauksena voi olla
tahaton säteilytys tai työnkulun keskeytyminen.
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Varoitus
CW-hoidot (myötäpäivään) / CCW-hoidot (vastapäivään): Kanturin kiertosuunnassa voi
ilmetä sekaannusta suunnitteluprosessin eri vaiheissa, esim. silloin, kun MLC-muodot
peilataan kanturin kääntyneen kierron vuoksi, tai kun tulosteessa ei nimenomaisesti
ilmoiteta valittua kiertosuuntaa. Tarkista ennen hoitoa, että R&V-järjestelmään tuotiin oikea
kanturin kiertosuunta ja että se näytetään lineaarikiihdyttimen konsolissa.

Varoitus
Yleisesti ottaen järjestelmää ei ole tarkoitettu potilaan hoitoon sellaisella suunnitelmalla,
jossa ensisijaisleuat tukkivat MLC:n aukon. Ainoa poikkeus on Elekta Agility -MLC johtuen
suojaliuskoista ja leuan seurantaominaisuudesta. Elekta Agility MLC -hoitosuunnitelmissa
leuat ovat päällekkäin MLC-kentän kanssa. Elekta Agility -MLC:n käyttämiseksi vaaditaan
Brainlab – fysiikan perusteet, Teknisten taustatietojen oppaassa eriteltyjä säteilykeilan
ylimääräisiä mittaustietoja.

Varoitus
Käyttäjä on täysin vastuussa Brainlabin palauttamien tietojen oikeellisuuden
tarkistamisesta ja kaikkien Brainlabin antamien suositusten sekä Brainlabin antaman
palautteen tarkistamisesta. Käyttäjän tulee arvioida Brainlabin palauttamien tietojen
turvallisuus ja käyttökelpoisuus ennen potilaan hoitoa.

Laadunvarmistus

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Löydät lisätietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan
laadunvarmistusta koskevasta luvusta.

Varoitus
Kaarihoitojen Pencil Beam -annoslaskenta suoritetaan kanturikulmahilassa, jossa
käytetään rajallista kaariosakokoa (asteina). Näin ollen laskettu annos saattaa olla
epätarkka. On erittäin suositeltavaa suorittaa fantomin tarkistus kussakin kaarella
annettavan hoidon suunnitelmassa.

Varoitus
Mittaa järjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä hoitojärjestelmien kanssa fantomeja
käyttäen. Mitattu tarkkuus on otettava huomioon suunnitteluparametreja asetettaessa, jotta
hoito voidaan antaa tarkasti.

Varoitus
Varmista, että potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon. On erittäin suositeltavaa
suorittaa jokaisen hoitosuunnitelman fantomitarkistus käyttäen täsmälleen samoja
parametriasetuksia, joita aiotaan käyttää potilaalla todellisessa hoitotilanteessa.

Varoitus
Sinun on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu
lineaarikiihdytinkokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein
lineaarikiihdyttimessä. Tähän sisältyvät muun muassa tasoituskappaletila ja
lisävarustekokoonpanot.

Varoitus
Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS), käytössä ovat erittäin
suuret annosnopeudet fraktiota kohti, ja niihin liittyvissä suunnitelmissa
kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin ollen hoidon suunnittelun,
suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava ylimääräisiä
turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa lisälaadunvarmistus ennen jokaista
potilaan stereotaktista hoitokertaa.

Hoidon antaminen
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Varoitus
Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa tarkistaa ja vahvistaa potilaan asettelu
soveltuvalla asetteluntarkistusmenetelmällä. Fantomeja käyttäen on mahdollista luoda
esimerkkisuunnitelmia varsinaisen potilaan asettelumenetelmän tarkkuuden testaamiseksi.

Varoitus
Varmista, että Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmä on oikein konfiguroitu ja että
konfigurointi kuvastaa hoidon toteutusjärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin
kuuluvat muun muassa lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai
annosparametrit, kuten lineaarikiihdyttimen energia- tai kertymätilat, kuten SRS ja FFF
(tasoituskappaleeton).

Varoitus
Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
hoidonsuunnittelussa (esim. että valittu koneprofiili vastaa hoitokonetta).

Varoitus
Vertaa kaikkia R&V-järjestelmään vietyjä hoitoparametreja ohjelmiston tulosteeseen.

Varoitus
Noudata tarkasti annostelulaitteistosi valmistajan ohjeita ja suosituksia.
Annostelulaitteiston käyttäminen määritetyn kenttäkokoalueen ulkopuolella tai muuten
väärin saattaa johtaa epätarkkoihin annoslaskelmiin.
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7 CLINICAL PROTOCOL EDITOR
7.1 Kliinisten protokollien määrittäminen

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editorin avulla voit määrittää useita suunnitelman laskennassa käytettäviä
muuttujia. Voit luoda oman kliinisen Protocol- ja Setup-kohteen paikallisessa levyasemassasi.

Varoitus
Clinical Protocol Editor -mallien muutokset ovat voimassa vain, jos ohjelmisto
käynnistetään uudelleen.

Kliinisten protokollamallien muokkaaminen

①

②

Kuva 38  

Toimenpiteet

1. Voit käyttää oletusarvoista mallisarjaa seuraavasti:
• Käynnistä Clinical Protocol Editor työpöydältä tai Origin Server -liittymästä asen-

nuksesta riippuen tai
• selaa sijaintiin: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/CranialSRS<version #>

Windows Explorer (Windowsin Resurssienhallinta) ja avaa haluamasi tiedosto.

2. Vaihda katselutilaksi Adjustment ja anna salasana muokkausten sallimi-
seksi.

3. Voit muokata arvoa kaksoisnapsauttamalla parametria.
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Toimenpiteet
Avataan ponnahdusikkuna ①. Kuvauksesta löydät hyödyllisiä tietoja muokkaamisesta ②.

4. Määritä muuttujat seuraaviin taulukoihin.

5. Luo uusi kliiniseen käyttöön uusi kliininen protokolla nimeämällä malli uudelleen.

6. Valitse Save.
Selaa vastaavan ohjelmistoversion Brainlab-kansioon (esim. %BRAINLAB_SHARED
%/RT/ClinicalProtocols/CranialSRS1.5). On suositeltavaa valita ehdotettu nimi yhtenäi-
syyden varmistamiseksi tiedostossa olevan nimen ja tiedostonimen välillä.

7. Kun esimerkkikansion esimerkkiprotokollia ei enää tarvita, voit poistaa ne tiedostojärjes-
telmästäsi selaamalla sijaintiin: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols Windows
Explorer (Windowsin Resurssienhallinta) ja poistaa kyseiset tiedostot tai koko esimerkki-
kansion.
Tämän jälkeen esimerkit eivät ole enää käytettävissä ohjelmiston Protocol- ja Setup-
vaihtoehdoissa.

Virheellisten arvojen automaattinen korjaus

①

Kuva 39  

Jotkut arvot ovat riippuvaisia muiden parametrien arvoista. Jos vahingossa muokkaat jotain arvoa
niin, että se on ristiriidassa siitä riippuvan arvon kanssa, ohjelmisto korjaa kyseisen arvon
automaattisesti vastaamaan rajoituksia. Esimerkiksi halutun kattavan tilavuuden on aina oltava ≥
sallittu kattava tilavuus. Siksi syöttäessäsi halutun kattavan tilavuuden, joka on pienempi kuin
sallittu kattava tilavuus, sallittu kattava tilavuus säädetään automaattisesti ① ja päinvastoin.

Kliinisten mallien arvojen tuominen

Toimenpiteet

1. Avaa mallitiedosto nykyisestä Examples_x.x-kansiosta (”x.x” viittaa nykyiseen ohjelmisto-
versioon).
Mallitiedoston ohjelmistoversio näytetään Type-parametrin vieressä.
HUOMAUTUS: versiolla 1.0 ei ole versionumeroa. 

2. Vaihda katselutilaksi Adjustment.

3.
Valitse tuontikuvake.

4. Selaa tiedostoon, jota muokattiin aiemmalla ohjelmistoversiolla ja tuo tiedosto.

Kliinisten protokollien määrittäminen
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Toimenpiteet
Tuodut arvot on merkitty kommenteilla, joissa mainitaan arvon alkuperä.

5. Muuta nimi mallitiedostossa ja tallenna tiedosto ehdotetulla nimellä vastaavan version x.x
(”x.x” viittaa uuteen ohjelmistoversioon) kansioon.

6. Tarkista tuonnin jälkeen, että tuodut arvot ja muut arvot ovat hyväksyttäviä ja muokkaa nii-
tä tarvittaessa. Huomioi seuraavat rajoitukset:
• Vain nykyisessä katselutilassa muokattavissa olevat arvot tuodaan
• Vain nykyiseen protokollan ohjelmistoversioon kelpaavat arvot tuodaan
• Jos vanhan tiedostoversion arvot riippuvat uuden tiedostoversion arvoista, ohjelmisto

saattaa säätää uuden tiedostoversion oletusarvoja automaattisesti vastaamaan niistä
riippuvia arvoja vanhassa tiedostoversiossa.

Seuraavat arvot ovat uusia tässä ohjelmistoversiossa eikä niitä siksi tuoda aiemmasta
versiosta:

Protokollamallit:
- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
- Kaikki kohteet tehosteosiossa
- Kaikki riskielimet: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
- Dose Grid Parameters: (aiemmin vain tilassa Monte Carlo Statistical Dose Re-

sult Type)
• Asetusmallit: Kaikki arvot tuodaan, jos ne poikkeavat uudesta mallista, koska uusia

kohteita ei ole lisätty aiemman version jälkeen.
HUOMAUTUS: tarkista nämä uudet arvot huolellisesti ja muuta tarvittaessa oletusarvoja. 

HUOMAUTUS: varoitusviestit ilmoittavat sinulle, jos parametrin arvoa ei voi tuoda. 
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7.2 Clinical Protocol Editorin toiminnot

Clinical Protocol Editorin kuvakkeet

Asetukset Kuvaus

Arvoa ei ole muokattu.

Arvoa on muokattu.

Arvo on vain luku -muotoinen (ei voi muokata).

Tämä arvo ei ole kelvollinen.

Tarkastele lisää vaihtoehtoja.

Lisää syöte (soveltuvin osin).

Poista syöte (soveltuvin osin).

Avaa uusi kliininen protokolla tai lataa kulloinenkin tiedosto uudelleen.

Kun teet muutoksia, harmaa tallennuskuvake muuttuu värilliseksi ③. Voit vaihtaa
tiedostonimeä uuden mallin luomiseksi.
Luotavien kliinisten protokollamallien määrä on rajaton.

Sulje nykyinen kliininen protokollatiedosto.

Vaihda nykyisen kliinisen protokollatiedoston tarkastelutilaa. Kulloinenkin kliininen
protokollamalli on tallennettava ja salasana on annettava oletusarvoisen ja mui-
den tilojen välillä tapahtuvaa siirtymistä varten.

Tuo arvoja vanhemmasta kliinisestä protokollasta nykyiseen avoimeen protokol-
laan ja korvaa nykyiset arvot.
HUOMAUTUS: sinun on oltava seuraavassa tarkastelutilassa: Adjustment. 

Valitsemalla voit tarkastella kulloiseenkin kliiniseen protokollamalliin tehtyjen muu-
tosten historiaa.

Laajentaa kaikkia valittuja kohteita samanaikaisesti.

Poistu Clinical Protocol Editorista.

Protokollamalli

Taulukon ”tuumori” viittaa seuraaviin:
• PTV, jos tehostekohdetta ei ole käytettävissä
• PTV-tehoste, jos tehostekohde on käytettävissä

HUOMAUTUS: Protocol-mallien muokkaus on suojattu salasanalla. 

Clinical Protocol Editorin toiminnot

92 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



Muuttuja Kuvaus

Type

Määrittää tyypin ja protokollan ja ohjelmistoversion.
HUOMAUTUS: ohjelmistoversiolla 1.0 ei ole versionumeroa. 

HUOMAUTUS: tyyppi on kiinteä, eikä sitä voida muuttaa. 

Name

Määrittää protokollan nimen.
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä ohjelmistossa. Luo tar-
koituksenmukainen nimi, joka ei ole ristiriidassa muiden ar-
vojen kanssa. 

Purpose

Määrittää protokollan tarkoituksen.
Demo: Protokolla on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin. Ei
kliiniseen käyttöön.
Clinical Use: Protokolla soveltuu kliiniseen käyttöön.

Prescription

Fractions Syötä hoidon fraktioiden määrä.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Syötä hoitomääräysannos/kattava annos. Tämän arvon on
oltava välillä 1,0–99,9 Gy.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≥ tehostekohteen
hoitomääräysannos/kattava annos ja sen on oltava ≤ tuu-
morin maksimiannos/haluttu annosrajoitus. 

Desired Coverage Volume (%)

Syötä tuumorin tilavuuden prosenttiosuus, joka annoksen
pitäisi ihanteellisesti kattaa hoidon aikana. Tämän arvon on
oltava välillä 50–99,9 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≥ sallittu kattava tila-
vuus. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Syötä tuumorin tilavuuden hyväksytty vähimmäisprosentti-
osuus, joka annoksen pitäisi kattaa hoidon aikana. Tämän
arvon on oltava välillä 50–99,9 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≤ haluttu kattava tila-
vuus. 

Maximum/Desired Dose Const-
raint Dose (Gy)

Syötä maksimiannosrajoitus/haluttu annosrajoitus tai jätä
kohta tyhjäksi. Tämän arvon on oltava välillä 1,0–99,9 Gy.
Jos maksimiannosrajoitus/haluttu annosrajoitus on asetettu,
tuumorin hoitomääräysannoksen/kattavan annoksen on ol-
tava 50–100 % maksimiannosrajoituksen/halutun annosra-
joituksen annoksesta, jotta voidaan varmistaa, että % IDL
on välillä 50–100 %. Muuten hoitomääräysannosta/kattavaa
annosta muokataan vastaavasti.
Tämän arvon on oltava ≤ tehostekohteen maksimiannosra-
joitus/haluttu annosrajoitus (katso alta kohta Boost).
• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =

epätosi: Tämä asetus on valinnainen ja se asetetaan
maksimiannosrajoitukseksi.

• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = to-
si: Tämä asetus on pakollinen ja se asetetaan halutuksi
annosrajoitukseksi.

Maximum/Desired Dose Const-
raint Volume (%)

Syötä maksimiannosrajoituksen/halutun annosrajoituksen ti-
lavuus. Tämän arvon on oltava välillä 0–50 %.
• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =

epätosi: Tämä asetus asetetaan maksimiannosrajoituk-
seksi.

• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = to-
si: Tämä asetus asetetaan halutuksi annosrajoitukseksi.
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Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Syötä sallittu poikkeama maksimiannosrajoituksesta (muu
kuin SRS-hoitomääräys) tai haluttu annosrajoitus (SRS-hoi-
tomääräys). Tämä arvo vaikuttaa värillisiin symboleihin
suunnitelman analyysitaulukossa. Tämän arvon on oltava
välillä 0–10 %.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: Ota käyttöön SRS Prescription (controlled inhomo-
geneity) -tila. Algoritmi pyrkii jakamaan annoksen epäho-
mogeenisesti tuumorin tilavuudelle. Haluttua annosrajoitusta
käsitellään tavoiteltavana hoitomääräyspisteenä.
False: Ota SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
-tila pois käytöstä. Algoritmi pyrkii jakamaan annoksen ho-
mogeenisesti tuumorin tilavuudelle. Algoritmi pyrkii olemaan
ylittämättä maksimiannosrajoitusta.

Boost

Use for Normalization
True: Algoritmi käyttää tehostekohdetta normalisaatiossa.
False: Algoritmi käyttää PTV-tehostetta normalisaatiossa.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Syötä kokonaisannokseen käytettävä tehoste.
Jos esimerkiksi PTV-tehosteen pitäisi saada annos 15 Gy ja
tehosteen lisäksi 3 Gy:tä, tällöin kokonaisannos on 18 Gy.
Tämän arvon on oltava välillä 1–99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Syötä tehosteen tilavuuden prosenttiosuus, joka annoksen
pitäisi ihanteellisesti kattaa hoidon aikana. Tämän arvon on
oltava välillä 50–99,9 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≥ tehostekohteen
sallittu kattava tilavuus. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Syötä tehosteen tilavuuden hyväksytty vähimmäisprosentti-
osuus, joka annoksen pitäisi kattaa hoidon aikana. Tämän
arvon on oltava välillä 50–99,9 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≤ tehostekohteen ha-
luttu kattava tilavuus. 

Maximum/Desired Dose Const-
raint Dose (Gy)

Syötä maksimiannosrajoitteen/halutun annosrajoitteen an-
nos, jota käytetään tehosteeseen tai jätä tyhjäksi. Tämän ar-
von on oltava välillä 1–99,9 Gy.
Jos maksimiannosrajoitus/haluttu annosrajoitus tehostekoh-
teelle on asetettu, tuumorin hoitomääräysannoksen/katta-
van annoksen on oltava 50–100 % maksimiannosrajoituk-
sen/halutun annosrajoituksen annoksesta, jotta voidaan var-
mistaa, että % IDL on välillä 50–100 %. Muuten hoitomäärä-
ysannosta/kattavaa annosta muokataan vastaavasti.
• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =

epätosi: Tämä asetus on valinnainen ja se asetetaan
maksimiannosrajoitukseksi.

• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = to-
si: Tämä asetus on pakollinen ja se asetetaan halutuksi
annosrajoitukseksi.

HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≥ PTV-tehosteen
maksimiannosrajoitus/haluttu annosrajoitus (katso alta koh-
ta Prescription). 
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Maximum/Desired Dose Const-
raint Volume (%)

Syötä maksimiannosrajoituksen/halutun annosrajoituksen ti-
lavuus. Tämän arvon on oltava välillä 0–50 %.
• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =

epätosi: Tämä asetus asetetaan maksimiannosrajoituk-
seksi.

• Jos SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = to-
si: Tämä asetus asetetaan halutuksi annosrajoitukseksi.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Syötä sallittu poikkeama maksimiannosrajoituksesta (muu
kuin SRS-hoitomääräys) tai haluttu annosrajoitus (SRS-hoi-
tomääräys). Tämä arvo vaikuttaa värillisiin symboleihin
suunnitelman analyysitaulukossa. Tämän arvon on oltava
välillä 0–10 %.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: Ota käyttöön SRS Prescription (controlled inhomo-
geneity) -tila. Algoritmi pyrkii jakamaan annoksen epäho-
mogeenisesti tehosteen tilavuudelle. Haluttua annosrajoitus-
ta käsitellään osana hoitomääräystä.
False: Ota SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
-tila pois käytöstä. Algoritmi pyrkii jakamaan annoksen ho-
mogeenisesti tehosteen tilavuudelle. Algoritmi pyrkii ole-
maan ylittämättä maksimiannosrajoitusta.

Tärkein riskielin Syötä tärkeimmän riskielimen tyyppi. Nimen on vastattava
OAR Constraints (Value List) -kohdassa olevaa kohdetta.

OAR Constraints (Value List)

Luo luettelo riskielimistä ja niiden rajoitustiedoista.
Määritä jokaisen riskielimen kohdalla:
• Elimen Type, joka vastaa Type-kohdetta Object Manage-

mentissa
• Sallittu annospoikkeama
• Maksimiannosrajoitus
• Enintään neljä annosraja-arvopistettä

HUOMAUTUS: määritä riskielimiä vain Protocol-kohteessa,
joka on otettava huomioon optimoinnin aikana. Kaikkia käy-
tettävissä olevia riskielimiä, joita ei ole lueteltu täällä, voi-
daan edelleen tarkistaa ohjelmistosovelluksessa (annos-tila-
vuus-histogrammi mukaan lukien). 

HUOMAUTUS: jokaisen riskielimen maksimiannosrajoituk-
sen on oltava ≥ kaikki muut kyseiselle riskielimelle määrite-
tyt rajoitusannokset. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Syötä säädettävän korostuskentän oletusarvoinen Gy-arvo
Dose Display -toimintoon. Tämän arvon on oltava välillä
1,0–99,9 Gy.

Show Half Prescription

Ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön tai poista se käy-
töstä Dose Display -toiminnossa.
True: Ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön.
False: Poista puolikas hoitomääräysarvo käytöstä (oletusar-
voinen).

Show Maximum Limit

Ota käyttöön tai poista käytöstä maksimiannosraja.
True: Ota maksimiannosraja käyttöön.
False: Poista maksimiannosraja käytöstä.
HUOMAUTUS: tämä arvo asetetaan kohdassa Maximum
Limit (%). 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5 95



Muuttuja Kuvaus

Maximum Limit (%)
Syötä maksimiannosrajan suhde hoitomääräysannokseen/
kattavaan annokseen (%) sovellusten Dose Display -toi-
mintoon. Tämän arvon on oltava välillä 100–200 %.

Show Absolute Dose

Näytä absoluuttiset tai suhteelliset annosarvot oletusarvoi-
sesti annosselosteessa. Voit muuttaa tätä asetusta ohjel-
mistossa kaksoisnapsauttamalla annosselostetta.
True: Näytä absoluuttinen annos.
False: Näytä suhteellinen annos.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Dose Display -toiminto tarpeidesi mukaan.
Enintään: 3 arvoa.
HUOMAUTUS: voit määrittää enintään kolme kriittistä an-
noslinjaa. 

Dose (Gy) Syötä annos (Gy) kullekin annosviivalle. Tämän arvon on ol-
tava välillä 1,0–99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Syötä hilan resoluutio. Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Syötä Monte Carlo -paikkaresoluutio. Tämän arvon on olta-
va välillä 1,0–4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

Syötä tilastollinen Monte Carlo -epävarmuus VMAT-opti-
moinnin aikana (%). Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
8,0 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≥ lopullisen ennak-
koannoslaskennan tilastollinen Monte Carlo -epävarmuus. 

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Syötä lopullisen ennakkoannoslaskennan tilastollinen Monte
Carlo -epävarmuus (%) Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
8,0 %.
HUOMAUTUS: tämän arvon on oltava ≤ tilastollinen Monte
Carlo -epävarmuus VMAT-optimoinnin aikana. 

Monte Carlo Dose Result Type
Monte Carlo -annostulostyyppejä on kaksi:
• Dose to water
• Dose to medium

Varoitus
Monte Carlo -annostyyppi on oletuksena Dose to medium. Tarkista
siksi huolellisesti annosjakauma luiden sisällä olevissa kohteissa ja
katso lisätietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatieto-
jen oppaasta. Monte Carlo -annostulostyypiksi ei voi asettaa Dose to
water ja tarkastella suunnitelmaa RT QA-uudelleenlaskennassa.

Asetusmalli

Setup-mallien parametrit riippuvat koneesta.
HUOMAUTUS: Setup-mallien muokkaus on suojattu salasanalla. 
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Type

Määrittää tyypin ja protokollan ja ohjelmistoversion.
HUOMAUTUS: ohjelmistoversiolla 1.0 ei ole versionumeroa. 

HUOMAUTUS: tyyppi on kiinteä, eikä sitä voida muuttaa. 

Name

Määrittää asetusten nimen.
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä Cranial SRS -ohjelmis-
tossa. Luo tarkoituksenmukainen nimi, joka ei ole ristiriidas-
sa muiden arvojen kanssa. 

Purpose

Määrittää asetusten tarkoituksen.
Demo: Asetukset on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin. Ei
kliiniseen käyttöön.
Clinical Use: Asetukset soveltuvat kliiniseen käyttöön.

Arc Setup Optimization
HUOMAUTUS: kaikkien kaariasetusten optimointiparametrien tärkeyspainotus (%) asetetaan
suhteessa toisiinsa. Siksi asettaessasi kaikkien painotusparametrit samaan prosenttiarvoon,
kaikkia parametreja painotetaan samalla tavalla. 

Arc Setup Optimization is enab-
led

Ota kaarikokoonpanon optimointi käyttöön tai käytä sellaise-
naan.
Yes: Ota kaarikokoonpanon optimointi käyttöön. Kaariko-
koonpanon optimointi muuttaa kaarien pöytä- ja kanturikul-
mia seuraavien mukaan:
• Minimoi PTV:n ja riskielinten välistä päällekkäisyyttä keila-

näkymässä
• Minimoi PTV:n radiologinen syvyys
• Minimoi pöydän ja kanturin kulmien poikkeama alkuperäi-

sestä kokoonpanosta
No: Käytä kaarikokoonpanoa sellaisenaan.

Minimum table angle distance
between arcs (°)

Syötä pöydän kulman vähimmäisetäisyys kaarien välissä
(°). Tämän arvon on oltava välillä 0–360°.
Suurempien pöydän kulmien avulla kulmat pysyvät enem-
män erillään ja ehkäisevät näin ollen annoksen päällekkäis-
yyttä kahden kaaren syötekanavassa.

Minimum distance to 90°/270°
table angle (°)

Syötä vähimmäisetäisyys 90 / 270 asteen pöytäkulmaan (°).
Tämän arvon on oltava välillä 0–90°.
Vain pöytäkulmat, jotka eivät ole lähempänä pöytäkulman
keskipistettä (90°/270°) kuin valittu arvo, sallitaan kaaren
asetusten optimoinnissa. Kun arvoksi on asetettu 0, keski-
pistekentät ovat sallittuja (jos ne eivät ole muuten kielletty-
jä).
HUOMAUTUS: tämä rajoitus on suoraan suhteessa Maxi-
mum distance from 0° table angle -rajoitukseen. Tiukinta
rajoitusta käytetään. 

Maximum distance from 0° table
angle (°)

Syötä vähimmäisetäisyys 0 asteen pöytäkulmaan (°). Tä-
män arvon on oltava välillä 0–90°.
Vain pöytäkulmat, jotka ovat lähempänä samantasoista pöy-
täkulmaa (0°) kuin valittu arvo, sallitaan kaaren asetusten
optimoinnissa. Kun arvoksi on asetettu 90, kaikki pöytäkul-
mat samantasoisesta tasosta keskipisteeseen on sallittu
(jos ne eivät ole muuten kiellettyjä).
HUOMAUTUS: tämä rajoitus on suoraan suhteessa Mini-
mum distance to 90°/270° table angle -rajoitukseen. Tiu-
kinta rajoitusta käytetään. 
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Importance of deviation of table
angles (%)

Syötä pöytäkulmien poikkeaman arvo (%). Vaikuttaa vain
yksittäisiin kaariin. Tämän arvon on oltava välillä 0–100 %.
Asettaa painotuksen pöytäkulman poikkeamalle alkuperäi-
sestä asetuksesta, joka on määritetty asetusprotokollassa.
Korkea arvo suosii asetusta lähempänä olevia pöytäkulmia
kaaren asetusten optimoinnin aikana, matala arvo sallii suu-
remman poikkeaman. Jos painotukseksi asetetaan 0, poik-
keamaa ei oteta huomioon.

Importance of deviation of gant-
ry angles (%)

Syötä kanturikulmien poikkeaman arvo (%). Tämän arvon
on oltava välillä 0–100 %.
Asettaa painotuksen kanturikulman poikkeamalle alkuperäi-
sestä asetuksesta, joka on määritetty asetusprotokollassa.
Korkea arvo suosii asetusta lähempänä olevia kanturikulmia
kaaren asetusten optimoinnin aikana, matala arvo sallii suu-
remman poikkeaman. Jos painotukseksi asetetaan 0, poik-
keamaa ei oteta huomioon.

Importance of PTV-OAR overlap
(%)

Syötä PTV:n ja riskielimen päällekkäisyysarvo (%). Tämän
arvon on oltava välillä 0–100 %.
Asettaa painotuksen PTV:n ja riskielinten päällekkäisyydelle
Beam’s eye view -projektiossa. Tämä estää PTV:t ja riskieli-
met lävistävät kentät. Korkea arvo suosii pöytäkulmia ja
kaaria, jotka minimoivat päällekkäisyyden kaaren asetusten
optimoinnin aikana. Jos painotukseksi asetetaan 0, päällek-
käisyyttä ei oteta huomioon.

Importance of PTV radiological
depth (%)

Syötä PTV:n radiologisen syvyyden arvo (%) Tämän arvon
on oltava välillä 0–100 %.
Asettaa painotuksen PTV:n radiologiselle syvyydelle, jotta
estettäisiin kenttien tunkeutuminen liian syvälle normaaliin
kudokseen. Korkea arvo suosii pöytäkulmia, jotka minimoi-
vat radiologisen syvyyden kaaren asetusten optimoinnin ai-
kana, matala arvo sallii korkeamman PTV-syvyyden pöytä-
kulmat. Jos painotukseksi asetetaan 0, syvyyttä ei oteta
huomioon.

Minimum span per arc (°)

Syötä vähimmäisväli kaarta kohti (°). Tämän arvon on oltava
välillä 50–360°.
Kaariväliä voidaan lyhentää riskielinten säästämiseksi. Tä-
mä parametri asettaa yhden yksittäisen kaaren minimikaari-
välin, jossa optimointi on sallittu kaaren lyhentämiseksi kaa-
ren asetusten optimoinnin aikana. Kanturikulmien poikke-
aman painotus asetetaan kohdassa Importance of deviati-
on of gantry angles.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Syötä maksimi-PTV MLC-liuskaetäisyyteen säteilykeilapro-
jektiossa (mm). Tämän arvon on oltava välillä 0–10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane Määrittää yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen nu-
meerisesti ylemmän ja alemman kanturikulman (°).

Table Angle (°)
Syötä yhden mahdollisen kaaren pöydän kulma (°). Arvon
on oltava kokonaisluku väliltä 0°–360°.
Pöydän kulma on ilmoitettava IEC 61217 -koordinaateissa.
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Gantry Lower Angle (°)

Syötä yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen numeeri-
sesti alempi kanturikulma (°). Arvon on oltava kokonaisluku
väliltä –360°–360°.
Tämän arvon on oltava < Gantry Upper Angle kaikissa ta-
pauksissa.
Gantry Lower Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -
koordinaateissa.
Kaaren minimipituuden on oltava 50°.

Gantry Upper Angle (°)

Syötä yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen numeeri-
sesti ylempi kanturikulma (°). Arvon on oltava kokonaisluku
väliltä –360°–360°.
Gantry Upper Angle -arvon on oltava kaikissa tapauksissa
> Gantry Lower Angle.
Gantry Upper Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -
koordinaateissa.
Kaaren minimipituuden on oltava 50°.

Lisätietoa Gantry Lower Angle- ja Gantry Upper Angle -parametreista.

Ohjelmistossa mahdollinen kaari sijoitetaan seuraavalle alueelle [Gantry Lower Angle;Gantry
Upper Angle]. Tämä tarkoittaa, että kaari määritetään myötäpäivään (CW). Varsinaista hoitoa
varten ohjelmisto havaitsee kanturin kiertosuunnan automaattisesti käyttäen usein sekä myötä-
että vastapäivään (CCW) tehtäviä liikkeitä.
Jos kaaren pituus ei ole jaollinen 10 asteella, annettuja kulmia säädetään vastaavasti.
Optimointi saattaa lyhentää kaaren väliä (muokata alempaa ja/tai ylempää kanturi, jos tämä pa-
rantaa hoidon laatua). Optimointi ei kuitenkaan pidennä kaaren väliä. Varmista, että valitsemasi
pöydän ja kanturin kulmat eivät aiheuta pöydän törmäyksiä.

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

Säännöt kaarien luomiseen:
• 0° = 360°
• Suunta on aina CW
• Gantry Lower Angle -parametrin on oltava pienempi kuin Gantry Upper Angle. Jos alempi

on suurempi kuin ylempi, käytä negatiivisia arvoja ①.
Kuvissa näytetään säteet yläpuolelta:
• Pöytä: 0°–180°, kanturi: 180°–360°
• Pöytä: 180°–360°, kanturi 0°–180°

Esimerkkejä:
a) [5;175]: kaaren pituus 170°, liike 5–175° CW tai 175–5° CCW.
b) [–175;175]: kaaren pituus 350°, liike –175° (= 185°) ... 175° CW tai 175° ... –175° (= 185°)
CCW.
c) [95;185]: kaaren pituus 90°, liike 95–185° CW tai 185–95° CCW.
Optimointi saattaa lyhentää kaaren väliä eli muokata Gantry Lower Angle- ja/tai Gantry Upper
Angle -kulmaa, jos tämä parantaa hoidon laatua. Se ei kuitenkaan pidennä kaaren väliä.
Ei ole suositeltavaa käyttää kaaren pituuksia, jotka ovat pienempiä kuin 90°.
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Pöydän törmäysvirheet ja -varoitukset:
Varmista, että valitsemasi pöydän ja kanturin kulmat eivät aiheuta pöydän törmäyksiä.

Varoitus
On käyttäjän vastuulla tarkistaa ennen hoitoa, että hoito on mahdol-
linen ilman törmäyksiä.

Ohjelmisto näyttää näiden alueiden virheet ja varoitukset IEC 61217 -koordinaattijärjestelmällä ja
vakiolineaarikiihdyttimissä (esim. ei VERO):
• Törmäysvirhe: Pöytä [35, 90], kanturi [70, 165] ja pöytä [270, 325], kanturi [195, 290]
• Törmäysvaroitus: Pöytä [5, 90], kanturi [70, 165] ja pöytä [270, 355], kanturi [195, 290]

Collimator Angle

Enter the collimator angle (°). Arvon on oltava välillä 0–
360°.
Collimator Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -koordi-
naateissa.

Shall be considered for Arc Op-
timization

Päätä, optimoidaanko kaariparametrit.
Yes: Kaariparametrit optimoidaan.
No: Kaariparametreja käytetään sellaisenaan.
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8 OPTIMOINTIALGORITMIN
TOIMINTA

8.1 Johdanto

Taustatietoja

Osoitus siitä, että käytetään optimointikohtaista algoritmia sellaisten sädehoitosuunnitelmien
laadintaan, joilla helpotetaan VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) -tekniikkaa.
Optimoinnin aikana päävaiheet voidaan tiivistää seuraavasti:
• Kaarikokoonpanon optimointi: Ennalta määritettyjä kaaren kokoonpanoja mukautetaan potilaan

geometriaan optimoimalla kaarijoukon pöydän kulma sekä kanturin käynnistys- tai
pysäytyskulmat.

• VMAT-optimointi: Optimaalisten moniliuskakollimaattorin (MLC) muotojen ja ohjauspisteen
painojen (monitoriyksikköä kaarisegmenttiä kohti) annosrajoitusten täyttämiseksi.

Seuraavissa osioissa kuvataan näitä vaiheita yksityiskohtaisesti. Myöhemmissä osioissa kuvataan
VMAT-suunnitelmien teknisiä taustatietoja ja sitä, miten optimointitulosta voidaan muokata.

OPTIMOINTIALGORITMIN TOIMINTA
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8.2 Kaarikokoonpanon optimointi

Yleiskatsaus

Cranial SRS poistaa tarpeen valita manuaalisesti paras kaariasetus ja säätää se yksilölliseen
potilaan anatomiaan suorittamalla nämä vaiheet automaattisesti. Se käyttää tähän seuraavaa
lähestymistapaa:
• Alustava kokoonpanovalinta: Soveltuvimman kaariasetuksen valinta aloituspisteeksi
• Kaarikokoonpanon optimointi: Parhaiden kanturikulmien ja pöytäkulman löytäminen kaarille

poikkeamatta liikaa aiemmin valitusta kaariasetuksesta

Alustava kokoonpanovalinta

① ② ③

Kuva 40  

Ensimmäisenä vaiheena kaikista Setup-malleista, jotka ovat käytettävissä Cranial SRS -ohjelman
käynnistyessä, valitaan automaattisesti parhaiten soveltuva asetus. Tätä valintaa voi muuttaa, jos
et ole tyytyväinen automaattisesti tehtyyn asetusvalintaan.
Jos esimerkiksi tuumori (②) on aivorungon oikealla puolella ③ ja jos on yksi Setup, jossa kaaret
säteilevät vain oikealta puolelta ① sekä toinen Setup, jossa kaaret säteilevät vain vasemmalta
puolelta, valitaan aluksi ensimmäinen Setup.
VMAT-optimoinnissa huomioon otettavien riskielinten luettelo määritetään Clinical Protocol
Editorissa. Kun käyttäjä valitsee eri Protocol-kohteen, parasta Setup-kokoonpanoa haetaan
jälleen kulloisessakin Protocol-kohteessa määritettyjen riskielinten luettelon perusteella.
HUOMAUTUS: kaikkia Protocol-mallissa määritettyjä riskielimiä harkitaan käytettäväksi
alustavassa Setup-valinnassa, vaikka kaikkia riskielimiä ei harkitakaan Arc Setup Optimization -
optimointiin. 

Kaarikokoonpanon optimointi
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Kaarikokoonpanon optimointi

①

Kuva 41  

Toisena vaiheena edellisessä vaiheessa valittu kaarikokoonpano (automaattisesti Setup-
valinnalla tai manuaalisesti käyttäjän ohittamana) säädetään yksilölliseen potilaan anatomiaan.
Tämä vaihe suoritetaan ennen valintaa Calculate eli ennen VMAT-optimoinnin käynnistämistä.
Arc Setup Optimization -toimenpiteessä arvioidaan kaarien pöytä- ja kanturikulmia kolmen
seuraavan tavoitteen mukaan:
1. Minimoi PTV:n ja riskielinten välistä päällekkäisyyttä keilanäkymässä:

- Auttaa VMAT-algoritmia välttämään PTV:n ja riskielinten samanaikaista säteilyttämistä
- Riskielimet, jotka ovat lähempänä säteilylähdettä kuin PTV, otetaan huomioon (riskielin

PTV:n ”edessä”)
- Riskielimet, jotka sijaitsevat kauempana säteilylähteestä kuin PTV, jätetään huomiotta

(riskielin PTV:n ”takana”)
2. Minimoi PTV:n radiologisen syvyyden:

- Pöytäkulmat, joissa PTV on lähempänä potilaan pintaa, ovat suositeltavia
3. Minimoi pöydän ja kanturin kulmien poikkeama alkuperäisestä Setup-kokoonpanosta:

- Vältä suurten muutosten tekemistä Setup-kokoonpanoon.
Kaikkien näiden tavoitteiden tärkeyttä voidaan säätää Clinical Protocol Editorissa. Niiden
painotus voidaan asettaa välille 0–100 %, jossa 0 % tarkoittaa ”ei huomioida” ja 100 % tarkoittaa
”huomioidaan täysin”.
Nämä painotukset ovat osa algoritmin asetuksia ①.
Esimerkiksi Importance of OAR-PTV overlap = 100 % tarkoittaa, että suurempi päällekkäisyys
katsotaan huonommaksi kuin pienempi päällekkäisyys. Samalla tavoin Importance of deviation
of table angles = 50 % tarkoittaa, että suuremmat poikkeamat pöytäkulmassa katsotaan
huonommiksi kuin pienemmät poikkeamat.
Säätämällä kaikkia näitä painoja voidaan säätää minkä tahansa tavoitteen haluttu tärkeys.
Esimerkkejä:

Esimerkki Tulos

Importance of PTV-OAR overlap = 100% Päällekkäisyys on tärkeintä

OPTIMOINTIALGORITMIN TOIMINTA
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Esimerkki Tulos

Importance of PTV-OAR overlap = 10% Päällekkäisyydellä on hieman merkitystä

Importance of PTV radiological depth = 10% PTV:n syvyydellä on hieman merkitystä

Importance of PTV radiological depth = 0% PTV:n syvyys jätetään huomiotta

Importance of deviation of table angles = 50% Pöytäkulman poikkeama on jokseenkin tär-
keä

Importance of deviation of table angles = 20% Pöytäkulman poikkeama on jokseenkin tär-
keä

Importance of deviation of gantry angles = 100% Kanturikulman poikkeama on tärkein

Importance of deviation of gantry angles = 0% Kanturikulman poikkeama jätetään huomiotta

Kun kaarikokoonpano optimoidaan manuaalisesti (esim. iPlan RT Dosessa), parhaat tulokset
saadaan aikaan optimoimalla samanaikaisesti pöydän ja kanturin kulmat. Arc Setup
Optimization vaikuttaa samoin. Jos optimaalinen ratkaisu ei tavoitteiden suhteen ole
huomattavasti parempi kuin alkuperäisessä Setup-kohteessa, algoritmi hylkää ratkaisun ja
käyttää alkuperäistä Setup-kohdetta.
Pöydän kulmien muutoksia ei sallita, jos ne lisäävät hoitopöydän ja kanturin välisten törmäysten
riskiä. Lisäksi kaaria lyhennetään vain kanturikulmia optimoitaessa.
Algoritmilla varmistetaan, että kaikki pöydän ja kanturin kulmat ovat kelvollisia valitun koneprofiilin
mukaan (katso vuokaavio alta).

Kaarikokoonpanon optimointi
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Kuva 42  

Lisäasetukset

Arc Setup Optimization voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä asetuksissa. Arc Setup
Optimization on käytössä ja voi olla joko Yes tai No.
Importance of deviation of table angles koskee vain yksittäisiä kaaria. Tämä ei estä
määräämästä kahdelle kaarelle lähekkäisiä pöytäkulmia. Tämä saattaa johtaa annoksen
päällekkäisyyteen kahden kaaren syötekanavassa. Tämä estetään asettamalla Minimum table
angle distance between arcs kohtuullisen suureksi arvoksi.
Vertex-kentät (l. sellaiset pöydän 90°/270° kulmaan asetetut kaaret, jotka säteilevät pään
yläosasta) antavat pieniä annosmääriä koko kehoon, ja niitä on näin ollen vältettävä etenkin
lapsipotilailla. Kun Minimum table angle distance to 90°/270° -arvoksi määritetään nolla, kaaria
ei voida määrittää pöytäkulmiin, jotka ovat tätä arvoa lähempänä 90 / 270 astetta.
Kanturikulmien poikkeamien merkityksen lisäksi voidaan määrittää tiukka raja sille, miten lyhyt
kaari voi olla. Tätä ohjataan Minimum span per arc (°) -asetuksella.
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Koordinaattien muutokset

① ②

Kuva 43  

Kaarimääritysten vertailun yksinkertaistamiseksi Arc Setup Optimization -optimoinnissa (esim.
törmäysvaaran tarkistamiseksi), kaikki mallikaaret on määritetty pääosin kanturin kiertosuunnan
pallonpuoliskolle [0°,180°] ①. Tyypillinen lineaarikiihdytin voi liikuttaa pöytää vain kahdessa
kulmaintervallissa [0°, 90°] ja [270°, 360°] ②.
Kraniaalisissa hoidoissa kaaret, joiden pöytäkulmat ovat intervallissa [0°, 90°], sijaitsevat
tyypillisesti vasemmalla puoliskolla kanturikulmaintervallissa [180°, 360°], kun taas kaaret, joiden
pöytäkulmat ovat intervallissa [270°, 360°], sijaitsevat tyypillisesti oikealla puoliskolla
kanturikulmaintervallissa [0°,180°]. Siksi pöytäkulmat intervallissa [0°, 90°] kartoitetaan intervalliin
[180°, 270°] kartoittaen samanaikaisesti kanturikulmat vasemmalta puoliskolta oikealle puoliskolle.
Kaari, jonka väli on kokonaan kanturin vasemmalla tai oikealla puoliskolla, katsotaan
puolikaareksi, kun taas kaari, jonka väli on molemmilla puoliskoilla, katsotaan kokokaareksi.
Algoritmin käyttämä koordinaattien muuttaminen määritetään seuraavasti:
• Kaikki kaaret kartoitetaan kanturin oikealle puoliskolle. Siksi puolikaaren ylempi ja alempi

kanturikulma ovat kokonaan alueella [0°, 180°] ja kokokaaren ylempi ja alempi kanturikulma
suurimmalta osin alueella [0°, 180°].

• Kaikki pöytäkulmat kartoitetaan alueelle [–180°, 180°] siirtymän + 90° jälkeen. Tuloksena
olevaan koordinaattijärjestelmään viitataan sisäisenä koordinaattijärjestelmänä.

Sallittujen pöytäkulmien luominen

Arc Setup Optimization luo ylimääräiset pöytäkulmat kullekin kaarelle Setup-asettelussa.
Pöytäkulmat lisätään vain hakutilaan, jos ne eivät lisää pöytä–kanturi-törmäystodennäköisyyttä.
Soveltuvien kulmien valintaan käytetään seuraavia sääntöjä (tämän osan pöytäkoordinaatit
annetaan sisäisessä koordinaattijärjestelmässä):
• Puolikaarilla voi olla pöytäkulmia alueilla [–90°, 90°], koska tämä alue on turvallinen.
• Alueen [–90°, 90°] ulkopuolisilla puolikaarilla voi olla pöytäkulmia kohti samantasoisia kulmia

(pöytäkulmat < –90°... –90° ja pöytäkulmat > 90°–90°).
• Kokokaarilla voi olla pöytäkulmia vain kohti samantasoisia kulmia.
• Samantasoisia kokokaaria (pöytäkulma –90° tai 90°) ei optimoida, koska mikä tahansa muutos

pöytäkulmassa lisää törmäysvaaraa.
• Keskipisteen kokokaarilla (pöytäkulma 0°), kaikki pöytäkulmat ovat sallittuja (koska 0° on jo

pahin mahdollinen asema törmäysten kannalta).
• Jos MinTableAngleDistanceFromVertexDeg on > 0°, pöytäkulmia, jotka ovat lähempänä 0-

astetta kuin tämä arvo, ei sallita.

Kaarikokoonpanon optimointi
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• Jos MaxTableAngleDistanceFromZeroDeg on < 90°, pöytäkulmia, jotka ovat kauempana
samantasoisesta kulmasta (pöytäkulma –90° tai 90°) kuin tämä arvo, ei sallita (”nolla” tämän
muuttuja nimessä vastaa IEC 61627-pöytäkulmamääritelmää).

HUOMAUTUS: tämä menetelmä ei takaa, ettei millään ehdotetuilla kaarilla ole törmäysvaaraa.
Toisessa vaiheessa pöytäkulmien soveltuvuus testataan lineaarikiihdytinkohtaisten rajoitusten
puitteissa. 
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8.3 VMAT-optimointi

Alustava VMAT-suunnitelma

Ensimmäinen optimointivaihe on alustavan VMAT-kaarijoukon luonti. Niitä käytetään optimoinnin
myöhemmän pääosan lähtökohtana. Tämä alustava joukko tuotetaan seuraavasti:
• IMRT:n kaltainen kertymäpohjainen optimointi
• Erityiskäyttöön tarkoitettu liuskasekvensori, jolla yritetään ottaa suurimmat

kertymämyötävaikutukset kunkin kaaren suunnasta
Tuloksena saatavat kaaret vastaavat PTV-määräystä ja noudattavat liuskanopeusrajoitusten
kaltaisia koneen rajoituksia. Näin ollen nämä kaaret on jo saatava lineaarikiihdyttimestä. Annosten
suhteen niillä ei kuitenkaan vielä voida tuottaa korkealaatuista hoitosuunnitelmaa. Sen sijaan niitä
käytetään vain ydinoptimoijan aloituspisteenä. Näin ollen tämä optimoinnin vaihe on suhteellisen
lyhyt verrattuna toiseen vaiheeseen.

Optimoitu VMAT-suunnitelma

Optimoinnin toisena vaiheena on suora aukkopohjainen optimoija (DAO), jolla muokataan sekä
liuskojen asemia että ohjauspisteiden painoja annossuunnitelman annosvaatimusten
täyttämiseksi mahdollisimman tarkasti. Suoralla aukkopohjaisuudella tarkoitetaan sitä, että
optimoinnin aikana vain suoritettavat hoitosuunnitelmat arvioidaan ja niitä verrataan toisiinsa. Näin
ollen myöhempää liuskojen sekvensointia ei tarvita. Lisäksi optimoinnissa paras ratkaisu pyritään
löytämään raa’alla voimalla, ja se on näin ollen riippumatonta objektiivisen toiminnon erityisistä
muodoista. Tämän ansiosta joustavuutta voidaan lisätä optimointitavoitteiden muotoilussa (esim.
liuskojen liikerajoitusten tai monitoriyksikkövaatimusten vaivaton integrointi). Näin ollen GUI-
toiminnoissa olevien liukusäädinten avulla voidaan määrittää erilaisia optimointitavoitteita
erityisten vaatimustesi mukaan.
Tämä optimoinnin osa käyttää normaalia annoslaskenta-algoritmia (Pencil Beam tai Monte Carlo
valinnastasi riippuen). Siksi suurin osa optimoinnista kuluu tähän toiseen vaiheeseen.
Myöhempää annosten laskentaa ei kuitenkaan tarvita. Optimoinnin aikana ja sen päättyessä
näkemäsi on jo lopullinen hoitosuunnitelma ja lopullinen annoslaskenta.

VMAT-optimointi
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8.4 Plan Analysis -taulukko

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”käytössä, pois käytöstä”

Kuva 44  

Ohjelmisto tukee kahta annoksen määräämistilaa. Ne eroavat tarkoitetussa PTV-annoksen
homogeenisyydessä.

SRS-hoitomääräystila ”pois käytöstä”
- Määritetty kattavuus, esim. annos (99 til.-%) = 16 Gy
- (valinnainen) Maksimiannosrajoitus, esim. annos (1 til.-%) ≤ 20 Gy

Ensimmäistä tilaa (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”pois käytöstä”) käytetään,
jos halutaan tietty PTV:n kattavuus (esim. annos (99 til.-%) = 16 Gy), mutta hoitomääräys ei
sisällä hyvin määritettyä maksimiannosta, joka saadaan luotavasta hoitosuunnitelmasta.
Mahdollista maksimiannosrajoitusta ei ylitetä, mutta optimoija voi kuitenkin valita
maksimiannoksen, joka on pienempi kuin annettu rajoitus. Tätä tilaa käytetään luotaessa
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kohtalaisen homogeenisiä PTV-annosjakaumia, joita käytetään fraktioidussa sädehoidossa.
Tämä on ainoa ohjelmistoversion 1.0 tukema tila.
SRS-hoitomääräystila ”käytössä”
- Määritetty kattavuus, esim. annos (99 til.-%) = 16 Gy
- (pakollinen) Haluttu annosrajoitus, esim. annos (1 til.-%) = 20 Gy

Toista tilaa (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”käytössä”) käytetään, kun kaksi
rajoitusta täytetään samanaikaisesti, tietty PTV-kattavuus ja hyvin määritetty maksimiannos,
jotka saavutetaan hoitosuunnitelmassa. Tässä skenaariossa maksimiannosrajoitusta ei nähdä
ylärajana vaan haluttuna annoksena (huomaa: tällä ei ole mitään tekemistä iPlan RT Dosen
halutun annoksen kanssa). Siksi tätä tilaa tulisi tyypillisesti käyttää luotaessa kohtalaisen
homogeenisiä PTV-annosjakaumia, joita käytetään stereotaktisessa radiokirurgiassa (SRS,
tilan nimen alkuperä).
Vaihtoehtona kattavan annoksen D1 ja maksimiannoksen D2 määrittämiselle on mahdollista
määrittää epähomogeenisyys isodoosilinjan prosenttiosuuden (% IDL) mukaan. Tämä tehdään
syöttämällä kattava annos D1 (esim. 25 Gy) ja %IDL-arvo P < 100 % (esim. 83,3 %). Tämä
asettaa automaattisesti D2-maksimiannokseksi D1 / P (esim. 30 Gy).
Tämän toiminnon muokkauskenttä on käytettävissä vain Advanced Editing -tilassa (katso
alta).

Plan Analysis -taulukko
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Liukusäätimet

Kuva 45  
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VMAT-liukusäätimet ovat Overview- ja Gallery View -asettelujen vasemmalla puolella olevassa
Plan Analysis -taulukossa.

Normaalikudosta säästävä liukusäädin

Ohjaa PTV:tä ympäröivän normaalikudoksen säästön tärkeyttä. Riskielimet sisältyvät tähän, mutta
se laajenee myös kaikille muille alueille PTV:n ulkopuolella.
Sisäisesti optimoinnilla luodaan ”rengasobjekti” PTV:n ympärille (reunustamaan PTV:tä mutta ei
sisällyttämään sitä). Sen paksuus on 35 mm ja se on täysin piilotettuna käyttäjältä. Alue vaihtelee
välillä Low–High. Kaikissa valittavissa asennoissa optimoija pyrkii vähentämään annosta
normaalikudokseen, mutta normaalikudoksen annoksen pienentäminen vaihtelee kussakin
asennossa. Tuloksena on sitä paremmat (matalammat) CI- ja GI-arvot, mitä enemmän
normaalikudosta säästetään. Kaikki liukusäätimet diskretisoidaan, jotta saadaan aikaan
optimointitulosten parempi toistettavuus.

Modulaatioliukusäädin

Modulation-liukusäätimellä ohjataan hoitosuunnitelmassa olevan modulaation määrää.
Modulaatio määritetään seuraavien tekijöiden perusteella:
• monitoriyksikköjen lukumäärä
• vaihtelun määrä kaikkien kaarien ohjauspisteiden monitoriyksiköiden välillä
• ohjauspisteiden välisen liuskojen liikkeen määrä
• liuskojen ”liikkeen” määrä yhdessä segmentissä
• segmenttien koko (pienemmät kenttäkoot vastaavat modulaation lisääntymistä).

Optimoinnilla pyritään vähentämään modulaation määrää käytettävästä liukusäätimen asennosta
riippumatta, mutta tärkeys kuitenkin määritetään liukusäätimellä. Modulaatioalue vaihtelee välillä
Low–High.
HUOMAUTUS: kun Modulation-asetukseksi määritetään Low, tulokseksi ei saada dynaamista
konformaalista kaarta (toisin kuin iPlan RT Dosessa). Sen sijaan Low-asetuksella (yllä kuvatun
toiminnan lisäksi) annosmodulaatio poistetaan käytöstä ohjauspisteiden välissä. Tämä tarkoittaa,
että Low-asetuksella poistetaan käytöstä sekä annosnopeuden että kanturin nopeuden muutokset
ohjauspisteiden välissä. Tuloksena syntyvät hoitosuunnitelmat ovat melko samanlaisia kuin iPlan
RT Dosesta saatavat dynaamisten konformaalisten kaarten suunnitelmat manuaalisesti
säädetyillä liuskojen asemilla. Tämä saattaa johtaa hoitosuunnitelmiin, joiden
laadunvarmistusvaatimukset ovat vähemmän tiukkoja. 

Off-, Smart- ja Strict-rajoitusasetukset

Off-, Smart- ja Strict-rajoitusasetuksilla ohjataan jokaisen yksittäisen annos–tilavuus–
histogrammi-rajoituksen tärkeyttä.

Asetus Kuvaus

Off
Liukusäätimen asettaminen Off-asentoon tarkoittaa, että rajoitusta ei oteta huomi-
oon optimoinnissa. Näin ollen, jos kaikki tietyn riskielimen rajoitukset asetetaan Off-
asentoon, riskielintä ei oteta huomioon.

Smart

• Liukusäätimen asettaminen Smart-asentoon tarkoittaa, että riskielin otetaan huo-
mioon normaalisti.

• Optimoija näkee rajoituksen ja rankaisee rikkomuksista. Mutta koska muut opti-
mointitavoitteet ovat usein ristiriitaisia rajoituksen täyttämisen kanssa, lopullinen
hoitosuunnitelma voi silti rikkoa yhtä tai useampaa rajoitusta. Voit määrittää riskie-
limen (ja näin ollen siihen kuuluvat rajoitukset) tärkeämmäksi käyttämällä Weigh-
ting-liukusäädintä Most Important OAR -kohteeseen, joka valitaan ennalta kliini-
sessä protokollassa ja Guardian-liukusäädintä kaikkiin riskielimiin Most Impor-
tant OAR -kohdetta lukuun ottamatta.

Plan Analysis -taulukko
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Asetus Kuvaus

Strict

• Liukusäätimen asettaminen Strict-asentoon tarkoittaa, että rajoitus katsotaan hy-
vin tärkeäksi.

• Jos rajoitusta rikotaan optimoinnin aikana, optimoija siirtää rajoituksen takana
olevaa tavoitetta alhaisemman annosarvon kohdalle. Jos esimerkiksi Strict-rajoi-
tukseksi asetetaan 12 Gy ja rajoitusta rikotaan, optimoija laskee kohdettaan
alempaan arvoon (esim. 10 Gy) jättäen todellisen rajauksen 12 Gy:hyn. Tämä
menetelmä vahvistaa ehtoa, jolla rangaistaan tämän rajoituksen rikkomisesta ja
näin ollen lisää sen merkitystä. Näin ollen optimoija tekee parhaansa rajoituksen
noudattamiseksi. On kuitenkin edelleen tapauksia, joissa objektiivisen toiminnon
muut osat voittavat.

Suoja

Määrittää riskielimen merkityksen kaikkien muiden riskielinten ja tavoitteiden suhteen.
Tätä liukupalkkia ei ole Most Important OAR -toiminnolle, koska sen toiminta sisältyy Weighting-
liukupalkkiin (katso alta), joka tekee saman kuin Most Important OAR (ja enemmän).

Painotus

Ohjaa PTV:n ja riskielimen välistä kompromissia säätämällä seuraavaa:
• Tavoitteiden (PTV ja tehoste) merkitys verrattuna kaikkiin riskielimiin. Liukusäätimen asento

äärimmäisenä vasemmalla (Target) tarkoittaa, että tavoitteilla (PTV ja tehoste) on enemmän
painoarvoa.

• Guardian-säädin Most Important OAR -toiminnossa. Liukusäätimen asento äärimmäisenä
oikealla (OAR) tarkoittaa, että Most Important OAR -kohteella on enemmän painoarvoa.
Vain SRS-hoitomääräystilan ollessa ”pois käytöstä”:
- Tavoitteiden Maximum Dose Constraint -rajoituksen täyttämisen merkitys (säätimen

asento vasemmalla tarkoittaa enemmän painoarvoa Maximum Dose Constraint -
rajoitukselle).

- Tavoitteiden annoksen homogeenisyyden merkitys (säätimen asento vasemmalla tarkoittaa
enemmän painoarvoa homogeeniselle annokselle).

• Kattava PTV-tilavuus pienenee, jos Most Important OAR -rajoitusta rikotaan. Liukusäätimen
asento äärioikealla tarkoittaa vapaampaa kattavaa PTV-tilavuutta eli suurempaa poikkeamaa
halutusta kattavasta tilavuudesta, jos sen on täytettävä tiukka rajoitus Most Important OAR -
valinnassa. Katso seuraavasta ”Halo”-osasta selitys, kuinka kattavan PTV-tilavuuden
pienennysmekanismia käytetään haettaessa parasta kompromissia kattavan PTV:n ja
riskielinten säästämisen välillä.

Äärimmäisenä vasemmalla (Target) oleva liukusäätimen asento on erityinen sikäli, että sillä:
• poistetaan käytöstä tiukan Most Important OAR -rajoituksen mahdollisuus
• poistetaan käytöstä kattavan PTV-tilavuuden vähentäminen kokonaan. Näin ollen halutun

kattavan tilavuuden
täyttyminen voidaan taata.

HUOMAUTUS: Normal Tissue Sparing -kohteessa (katso yllä) käytettävä ”rengasobjekti” on kuin
mikä tahansa riskielin. Näin ollen Weighting-liukusäätimen siirtäminen kohti OAR -kohdetta lisää
myös normaalikudoksen säästön tärkeyttä. 

HUOMAUTUS: epähomogeenisen annoksen salliminen PTV:ssä helpottaa hyvän
normaalikudoksen säästön aikaansaamista. Näin ollen Weighting-liukusäätimen siirtäminen kohti
OAR-kohdetta lisää normaalikudoksen säästön tärkeyttä. 

Värien merkitys

PTV
Kattavuus:
- Tilavuus ”kattavalla annoksella” yli ”halutun tilavuuden”: vihreä
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- Tilavuus ”kattavalla annoksella” alle ”halutun tilavuuden”, mutta yli ”sallitun tilavuuden”:
keltainen

- Tilavuus ”kattavalla annoksella” alle ”halutun tilavuuden” ja alle ”sallitun tilavuuden”:
punainen

• Maximum Dose Constraint SRS-hoitomääräystilassa ”pois käytöstä”:
- Annos alle ”maksimiannosrajoituksen annoksen”: vihreä
- Annos yli ”maksimiannosrajoituksen annoksen”, suhteellinen annospoikkeama alle ”sallitun

maksimiannosrajoituksen annospoikkeaman”: keltainen
- Annos yli ”maksimiannosrajoituksen annoksen”, suhteellinen annospoikkeama yli ”sallitun

maksimiannosrajoituksen annospoikkeaman”: punainen
• Desired Dose Constraint SRS-hoitomääräystilassa ”käytössä”:

- Suhteellinen annospoikkeama alle ”sallitun halutun annosrajoituksen annospoikkeaman”:
vihreä

- Suhteellinen annospoikkeama yli ”sallitun halutun annosrajoituksen annospoikkeaman”:
punainen

OAR
Rajoitus:
- Annos alle ”rajoituksen annoksen”: vihreä
- Annos yli ”rajoituksen annoksen”, suhteellinen annospoikkeama alle ”sallitun

annospoikkeaman”: keltainen
- Annos yli ”rajoituksen annoksen”, suhteellinen annospoikkeama yli ”sallitun

annospoikkeaman”: punainen

Lisämuokkaus ”käytössä”, ”pois käytöstä”

Kuva 46  

Oletuksena Advanced Editing on pois käytöstä. Tässä tilassa voit valita protokollan ja kaaren
asetukset ja muokata kaikkia liukusäädinasentoja. Tämä yleensä riittää korkealaatuisten
hoitosuunnitelmien luomiseen useimmille potilaille.
Jos sinun on hallittava paremmin optimointituloksia, Advanced Editing voidaan ottaa käyttöön.
Tässä tilassa voidaan muuttaa myös seuraavia parametreja:
• Kaaren asetukset (pöytäkulma, kanturin käynnistyskulma, kanturin pysäytyskulma) Beam’s

Eye View -näkymässä.
• PTV-kattavuus: Haluttu tilavuus, sallittu tilavuus, annos.
• PTV:n maksimiannosrajoitus/haluttu annosrajoitus: Tilavuus ja annos.
• Vain SRS-hoitomääräystilan ollessa ”käytössä”: %IDL -arvo (katso yltä).
• Käyttäjän määrittämät riskielinten kohteet. Ohjelmisto erottelee rajoitukset ja kohteet.

Rajoitukset ovat kliinisiä arvoja ja niitä käytetään määritettäessä, saako riskielin liian suuren
annoksen vai ei (vaikuttaa rikkomisen osoittimen väriin). Ne määritetään Protocol-mallissa.
Kohteilla taas ei ole suoraa kliinistä merkitystä ja niitä käytetään vain optimoijan ohjaamisessa
oikeaan suuntaan. Oletuksena jokainen rajoitus, joka syötetään Protocol-näkymään, luo
automaattisesti kohteen (samalla annoksella ja tilavuudella). Advanced Editing -tilassa
käyttäjä voi muuttaa optimoinnin aikana käytettävää kohteen annoksen arvoa. Rajoituksen
rikkomisen osoitin toimii silti alkuperäisen rajoituksen mukaan (koska sillä on kliininen

Plan Analysis -taulukko
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merkitys), mutta optimoija näkee vain kohteen ja toimii sen mukaisesti (tiukemmin tai
vapaammin kuin alkuperäinen rajoitus riippuen muokatusta annoksen arvosta).

• Normalisoida rajoitukseen tai kohteeseen. Suunnitelman analyysitaulukossa voidaan
napsauttaa todellista annoksen arvoa hoitosuunnitelman skaalaamiseksi niin, että vastaava
rajoitus täyttyy (sekä PTV:lle että riskielimille).
HUOMAUTUS: tämä ei ole välttämättä lineaarinen skaalaus johtuen hoitolaitteen useista
rajoituksista. 

• Monitoriyksikköjen lukumäärän suora skaalaus. Napsauttamalla monitoriyksiköiden määrää
suunnitelman analyysitaulukossa voit syöttää skaalauskertoimen (prosenteissa), jota voidaan
käyttää hoitosuunnitelmassa.
HUOMAUTUS: tämä ei ole välttämättä lineaarinen skaalaus johtuen hoitolaitteen useista
rajoituksista. 
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8.5 Tiukat rajoitukset tärkeimmässä riskielimessä

Taustatietoja

②
①

Kuva 47  

Erittäin lähellä PTV:tä olevien (tai jopa sen kanssa limittyvien) riskielinten käsittely on haastava
suunnittelutehtävä. Usein ei ole mahdollista täyttää sekä haluttua kattavaa PTV-tilavuutta että
riskielinten rajoituksia. Sen sijaan on löydettävä paras kompromissi näiden ristiriitaisten
tavoitteiden välillä.
Joskus riskielinten rajoituksia on löysennettävä (kun haittavaikutukset ovat siedettäviä tietyissä
tilanteissa). Ohjelmistossa tämä voidaan saavuttaa asettamalla riskielinten rajoitukseksi Off tai
Smart eikä Strict.
Toinen vaihtoehto on vapauttaa kattavaa PTV-tilavuutta. Useimmissa tilanteissa optimoija takaa
tietyn kattavuuden (jonka antaa Desired Coverage Volume ①). Kuten edellä mainitaan, optimoija
kuitenkin pienentää kattavuutta hitaasti Tolerated Coverage Volume ② -tilavuuden minimiin, jos
jonkin Most Important OAR -rajoituksen tilaksi on valittu Strict eikä sitä voida silti täyttää.
Kattavuuden pienentämisen määrä riippuu riskielimen rajoituksen rikkomisen määrästä ja
Weighting-liukusäätimen asennosta (Target-puoli: kattavuutta ei pienennetä, OAR-puoli:
maksimaalinen pienennys eli Tolerated Coverage Volume -tilavuuteen, jos rajoituksia ei voida
täyttää muuten).
Kattavuutta ei pienennetä koko PTV:stä. Sen sijaan käytetään sijaintitietoja, joilla voidaan
varmistaa, että kattavuutta ”uhrataan” oikeassa paikassa (lähellä riskielintä). Tämä tehdään
käyttämällä niin sanottuja ”halo”-kohteita.

Tiukat rajoitukset tärkeimmässä riskielimessä
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Halo-kohteet

① ② ③

④

Kuva 48  

”Halo” on virtuaalinen suunnittelukohde (näkymätön ohjelmistossa), joka luodaan automaattisesti
laajentamalla Most Important OAR ③ -kohdetta yhtenäisesti kaikkiin suuntiin. ”Halo” voidaan
luoda esimerkiksi säteelle 1, 2 tai 3 mm ④. Tämä tarkoittaa, että ”halo”-kohde on 1, 2 tai 3 mm
suurempi kuin riskielin.
Varsinainen halo vähennetään ”uhratusta” kattavuudesta seuraavalla tavalla. Ensin lasketaan
”uhrattu” PTV-tilavuus ①. Jos esimerkiksi 98 % kattavuuden sijasta saavutetaan vain 96 %, 2 %
tilavuudesta on ”uhrattu”. Seuraavaksi luodaan halokohde, joka kattaa tarkalleen ”uhratun” PTV-
tilavuuden (esim. 2 %). Tämä tarkoittaa sitä, että halo on suurempi suuremmissa PTV-tilavuuden
vähentämisissä. Halon kattamat PTV-vokselit ② merkitään ”uhrattaviksi” optimoinnissa. Näiden
vokseleiden ei tarvitse täyttää haluttua PTV-annosta.

Halo-algoritmin työnkulku

Halo-algoritmin vaiheet kuvataan seuraavassa taulukossa. Edellä mainitusti tietyissä tilanteissa
kattavuuden pienentämisen määrä ja näin ollen myös halo voivat päivittyä useita kertoja
optimoinnin aikana.

Toimenpiteet

1. PTV:n Desired Coverage Volume -tilavuutta käytetään hoitosuunnitelman normalisoin-
nissa.

2. Most Important OAR -riskielinrajoitukseksi asetetaan Strict ja se rikotaan.

3. PTV-kattavuus pienennetään rikkomuksen määrän perusteella.

4. Tämä pienennetty kattavuus muutetaan halon säteeksi.

5. Halon kattamat PTV-vokselit merkitään ”uhrattaviksi”.
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Halotoiminnon edut

Tiettyjen vokseleiden merkitsemisessä ”uhrattaviksi” on etuna se, että se ilmoittaa optimoijalle,
mitkä vokselit valitaan pienennettäessä kattavuutta. Tämä estää huonot kompromissit, kuten
kattavuuden pienentäminen PTV-vokseleista, jotka ovat kaukana riskielimestä.
Käytettäessä suunnittelutyökaluja, joissa ei ole tätä automaattista halotoimintoa, samaa
tarkoitusta varten on yleensä luotava tukirakenteita manuaalisesti. Meidän toimintomme etuja
ovat:
• Automaatio
• Nopeampi hoidon suunnittelu
• Varmuus siitä, että halokohde on tarkalleen oikean kokoinen sallittuun PTV-kattavuuden

”uhraukseen”, jolloin kompromissia PTV-kattavuuden ja riskielimen säätämisen välillä voidaan
hallita tarkasti.

Tiukat rajoitukset tärkeimmässä riskielimessä
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8.6 Monte Carlo -optimointi

Taustatietoja

VMAT-optimoinnissa käytetään kahta tapaa laskea annoksia yhteen kietoutuneella tavalla:
• Osakeilapohjainen arvioitu annoslaskenta suurelle nopeudelle
• Ennakkoannoslaskenta suurelle tarkkuudelle

Suurin osa tarvittavista annoslaskelmista suoritetaan optimoinnin aikana arvioidulla
annoslaskennalla. Ennakkoannoslaskentaa käytetään kuitenkin korjaamaan (lineaariskaalauksella
suoritetun) arvioidun annoslaskennan annosarvoja. Tämän avulla saadaan tietyin rajoituksin
samanaikaisesti aikaan paras nopeus ja tarkkuus. Näin ollen optimoinnin aikana annokset ovat
aina arvioidun annoslaskennan ja ennakkoannoslaskennan hybridejä.

Monte Carlo -vaihtopainike

Kuva 49  

Monte Carlo -vaihtopainikkeella on kaksi käyttötarkoitusta:
1. Annosnäytön vaihtaminen Pencil Beam -tilasta Monte Carlo -tilaan (ja päinvastoin). Näin ollen

näkyvät annokset (ACS-näkymät, annos-tilavuus-histogrammi, riskianalyysitaulukko, 3D-
annosnäytöt) voidaan laskea jommallakummalla kahdesta annoskoneesta. Vaihtopainiketta
painamalla olemassa olevan Pencil Beam- tai Monte Carlo -hoitosuunnitelman annosjakauma
vain lasketaan uudelleen, eikä nykyistä hoitosuunnitelmaa optimoida (uudelleen).

2. VMAT-optimoinnin aikana suoritettavassa ennakkoannoslaskennassa käytettävän
annoskoneen vaihtaminen. Näin ollen VMAT-optimoinnin ollessa käynnissä tosiasiat ovat
seuraavat (suluissa olevilla ajoilla ilmoitetaan yhden annoslaskennan tyypillinen aika):
- Monte Carlo pois käytöstä: Osakeilapohjainen arvioitu annos (~ 1 ms) ja Pencil Beam -

ennakkoannos (~ 1 s)
- Monte Carlo käytössä: Osakeilapohjainen arvioitu annos (~ 1 ms) ja olemassa olevan

hoitosuunnitelman Monte Carlo -ennakkoannos (~ 1 min)
HUOMAUTUS: Monte Carloa ei voida käyttää ensimmäiseen VMAT-optimointiin (koska se olisi
liian hidasta). Sitä on sen sijaan käytettävä sen jälkeen, kun ohjelmistolla saadaan aikaan
kohtuullinen Pencil Beam -pohjainen optimointitulos. Monte Carlo -pohjaisella optimoinnilla
voidaan sen jälkeen hienosäätää olemassa olevaa tulosta (kuten Pencil Beam -pohjaisessa
optimoinnissa Continue-toiminnossa lähtökohtana käytetään edellistä tulosta). Kun Monte Carloa
käytetään optimoinnin aikana, suoritettujen uusintojen määrää vähennetään verrattuna siihen, kun
käytössä on Pencil Beam (noin puolet uusinnoista suoritetaan). Jos uusintoja tarvitaan enemmän,
käytä vain Continue-painiketta. Nopeussyistä on suositeltavaa käyttää Monte Carlo -pohjaista
VMAT-optimointia vain viimeisten vaiheiden aikana hoidon suunnittelun yhteydessä. 

Monte Carlo -työnkulku

Tyypillinen työnkulku kuvataan alla.

Toimenpiteet

1. Valitse Protocol ja Setup.

2. Valitsemalla Calculate voit ajaa ensimmäisen VMAT-optimoinnin. Ohjelmistossa on tä-
män optimoinnin aikana käytössä Pencil Beam.

3. Jos et ole tyytyväinen tuloksena saatuun hoitosuunnitelmaan, muokkaa joitakin liukusääti-
miä (esim. Normal Tissue Sparing) ja jatka sitten optimointia valitsemalla Continue.
Toista tämä vaihe niin usein kuin on tarpeen hyvän hoitosuunnitelman aikaansaamiseksi.
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Toimenpiteet
Tässä vaiheessa sinulla on haluamasi hoitosuunnitelma, mutta käytät Pencil Beam -anno-
salgoritmia annosnäyttö- ja VMAT-optimointiin.

4. Vaihtamalla kytkimen asennoksi Monte Carlo voit aloittaa annosnäytön Monte Carlo -las-
kennan.

5. Arvioi hoitosuunnitelmalla tarkistamalla annosjakauma Monte Carlo -tilassa. Monte Carlo
-annosjakauma muistuttaa usein Pencil Beam -annosjakaumaa tai vähintään vastaa edel-
leen kaikkia hoitosuunnitelmaa koskevia rajoituksia ja vaatimuksia.
• Jos olet tyytyväinen hoitosuunnitelmaan, jatka olemassa olevan hoitosuunnitelman pa-

rissa.
• Jos et ole tyytyväinen hoitosuunnitelmaan, valitsemalla Continue voit suorittaa enem-

män uusintoja Monte Carlon avulla VMAT-optimoinnin ennakkoannoslaskelmia varten.
Tämä saattaa viedä hieman aikaa (~ 15 min). Tuloksena saatava hoitosuunnitelma
näytetään Monte Carlo -tilassa.

Monte Carlo -optimointi
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8.7 Annosmuotoilu

Taustatietoja

VMAT-hoitosuunnitelmissa tasapainotellaan useita vastakkaisia olosuhteita (esim. PTV-määräys
ja riskirakenteita koskevat rajoitukset). Algoritmin avulla löydetään parhaat kompromissit näiden
olosuhteiden tyydyttämiseen, mutta näillä kompromisseilla ei ehkä saada aikaan parasta
annosjakaumaa jokaisen yksittäisen potilaan kohdalla. Dose Shaperin avulla voit muotoilla
annosjakaumaa paikallisesti, jotta suunnitteluhenkilöstön tarpeet voidaan täyttää paremmin.
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8.8 Annosmodulaatio

Algoritmin aiheuttama annosmodulaatiovaihtelu

Kuva 50  

VMAT-optimoinnissa voidaan käyttää hoitolaitteen (tai lineaarikiihdyttimen) kykyä muuttaa kaaren
eri segmenttien mukana annettujen monitoriyksiköiden määrää yhdellä seuraavista tavoista:
• Vaihtelemalla annosnopeutta (monitoriyksiköitä minuuttia kohti)
• Vaihtelemalla kanturin nopeutta (kanturin liike minuuttia kohti)

Tämä on MLC-liuskojen liikuttamisen aiheuttama lisäys modulaatioon.
HUOMAUTUS: MLC-liuskan liikkeellä on modulaation kokonaismäärään paljon suurempi vaikutus
kuin annosmodulaatioon. 

Annosmodulaatiotyypit

Kuva 51  

Erityisellä lineaarikiihdytin- ja R&V-kokoonpanolla määritetään, millaista annosmodulaatiota
käytetään. Annosmodulaatiotyyppejä on kolme:

Tyyppi Kuvaus

Ei annosmodulaatiota:
Vakioannosnopeus ja
kanturin vakionopeus

• vain annosnopeusluettelosta saatava annosnopeus tai
• annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä oleva mikä ta-

hansa annosnopeus.

Annosmodulaatio: Vaihte-
leva annosnopeus ja kan-
turin vakionopeus

• vain annosnopeusluettelosta saatavat annosnopeudet tai
• kaikki annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä olevat an-

nosnopeudet.

Annosmodulaatio: Vaihte-
leva annosnopeus ja kan-
turin vaihteleva nopeus

• kaikki annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä olevat an-
nosnopeudet.

Annosmodulaatio
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Jos käytetään annosnopeusmodulaatiota, annosnopeuden muuttumiselle ohjauspisteiden välissä
ei ole rajoituksia. Jos kuitenkin käytetään kanturinopeusmodulaatiota, kanturin nopeuden
muuttuminen ohjauspisteiden välissä on rajoitettua. Physics Administration sallii
lineaarikiihdyttimen ominaisuuksien määrittämisen.

Yksityiskohtaiset tiedot

Tuloksena saatavassa VMAT-optimoinnin hoitosuunnitelmassa ei määritetä annosnopeutta ja/tai
yksittäisten ohjauspisteiden kanturinopeutta vaan määritetään sen sijaan, kuinka monta
monitoriyksikköä perättäisten ohjauspisteiden välillä toimitetaan. Lineaarikiihdyttimessä
päätetään, miten pyydettyjen monitoriyksiköiden määrä toimitetaan vaihtelemalla annosnopeutta
ja/tai kanturinopeutta. On kuitenkin tärkeää määrittää oikeat ominaisuudet Physics
Administrationissa, jotta voidaan tuottaa hoitosuunnitelmia, jotka lineaarikiihdytin voi toimittaa
onnistuneesti. Tämä johtuu siitä, että eräät koneen rajoitukset (esim. ohjauspisteiden väliset
kanturin maksiminopeuden muutokset) on tunnettava hoitosuunnitelmaa luotaessa.
Kaarta toimitettaessa hoitokoneella yritetään aina löytää (koneen ominaisuuksien rajoissa)
sellainen annosnopeus- ja kanturinopeusyhdistelmä, joka johtaa nopeimpaan mahdolliseen
hoitoon tietyllä määrällä monitoriyksiköitä. Sellaisten koneiden kohdalla, joissa voidaan vaihdella
sekä annos- että kanturinopeutta, tämä tarkoittaa, että koneessa käytetään joko enimmäisannos-
tai enimmäiskanturinopeutta kunkin segmentin kohdalla kahden perättäisen ohjauspisteen välissä.
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8.9 Physics Administration -asetukset

Taustatietoja

Tässä osassa kerrotaan Physics Administration -ohjelmiston asetukset, jotka ovat erityisen
tärkeitä tuotettaessa VMAT-hoitosuunnitelmia, jotka voidaan antaa onnistuneesti
lineaarikiihdyttimellä (lineaarikiihdytin hyväksyy ne hoitoon ilman virheitä ja antaa hoidon ilman
lukittumista tai säteilykeilan pysäyttämistä). Lisätietoja muista asetuksista on Physics
Administration -ohjelmiston käyttöohjeen yleistieto-osiossa.
Kaikki parametrit riippuvat lineaarikiihdyttimen ominaisuuksista ja joskus siihen kytketystä R&V-
järjestelmästä. Näin ollen on vaikea ilmoittaa yleisiä arvoja, eikä Brainlab voi taata alla
ilmoitettujen arvojen oikeellisuutta. Jos olet epävarma, ota yhteys lineaarikiihdyttimen
valmistajaan.

Ominaisuudet / yleiset parametrit / koneen parametrit

Parametri Kuvaus

Sallitut kollimaattorikulmat, sallitut
pöydän (tai renkaan) kulmat, sal-
litut kanturikulmat

Määrittää kollimaattorikulmien sallitut alueet, pöydän (tai ren-
kaan) kulmat ja kanturikulmat. Ohjelmisto hylkää kliiniset pro-
tokollat, jotka sisältävät näiden alueiden ulkopuolella olevia
kulmia.

Kanturin minimi- ja maksimino-
peus annosta annettaessa

Annoksen antamisen aikana kanturin vähimmäisnopeuden
tyypillinen arvo on 0,5 astetta sekunnissa Varian- tai Elekta-
koneiden kohdalla ja 0,3 astetta sekunnissa MHI Veron koh-
dalla.

Kanturin oikea enimmäisnopeusarvo on erityisen tärkeä, jotta voidaan luoda käyttökelpoisia
suunnitelmia.
HUOMAUTUS: jotkin lineaarikiihdyttimet liikkuvat annoksen antamisen aikana hitaammin säteily-
keilan ollessa pois päältä. tyypillisesti Varian-koneet liikkuvat (6,0 asteen sekuntinopeuden sijas-
ta) enintään 4,8 asteen sekuntinopeudella tai 5,5 asteen sekuntinopeudella annoksen antamisen
aikana. MHI Vero ja Elekta liikkuvat annoksen antamisen aikana 6,0 asteen sekuntinopeudella. 

Tuetut ohjauspisteaskellukset

Luettelo lineaarikiihdyttimen tukemista ohjauspisteaskelluk-
sista. Ohjelmisto määritetään mahdollisuuksien mukaan
käyttämään 4 asteen askellusta ohjauspisteiden välissä. Jos
lineaarikiihdytin ei tue 4 astetta, käytetään tuettujen askellus-
ten luettelossa olevaa lähintä arvoa. Useimmissa lineaarikiih-
dyttimissä tuetaan 4 asteen askellusta.

Physics Administration -asetukset
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Parametri Kuvaus

Dynaamiset ominaisuudet

Mahdollistaa lineaarikiihdyttimen ominaisuuksien määrittämi-
sen annos- ja kanturinopeusmodulaation suhteen. Tämän
osion oikeat asetukset ovat erityisen tärkeitä käyttökelpoisten
suunnitelmien luomiseksi. Löydät lisätietoja Annosmodulaa-
tio-kohdasta.
HUOMAUTUS: Brainlab Novalis Classic ja MHI Vero eivät
tue annosnopeus- tai kanturinopeusmodulaatiota. 

Koneilla, jotka tukevat kanturin nopeuden modulaatiota, tyy-
pillinen kanturin maksiminopeuden muutos on 0,75 (astetta/
sekunti)/ohjauspiste.
• Brainlab Novalis Classicia on käytettävä vakioannosno-

peudella ja vakiokanturinopeudella. Käytä Only Dose Ra-
tes From Dose Rate List -luetteloa.

• MHI Veroa on käytettävä vakioannosnopeudella ja vakio-
kanturinopeudella. Käytä Any Dose Rate Between Mini-
mum And Maximum Of Dose Rate List -luetteloa.

• Vanhempia Elekta-lineaarikiihdyttimiä on käytettävä vaihte-
levalla annosnopeudella ja vakiokanturinopeudella. Käytä
Only Dose Rates From Dose Rate List -luetteloa.

• Vanhempia Varian-lineaarikiihdyttimiä on käytettävä vaihte-
levalla annosnopeudella ja vakiokanturinopeudella. Käytä
Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of
Dose Rate List -luetteloa.

• Kaikkia muita (uudempia) lineaarikiihdyttimiä on käytettävä
vaihtelevalla annosnopeudella ja vaihtelevalla kanturino-
peudella. Käytä Any Dose Rate Between Minimum And
Maximum Of Dose Rate List -luetteloa.

Ominaisuudet / MLC / MLC-rajat

Jos suunnitelmia ei voida toteuttaa, yleisimpänä syynä on liuskojen liike, joka ylittää MLC-
ohjaimen tekniset rajat. Näin ollen tämän osion arvojen alentaminen saattaa auttaa
käyttökelpoisten hoitosuunnitelmien luomisessa.
HUOMAUTUS: näiden parametrien tarpeeton rajoittaminen saattaa johtaa hoitosuunnitelman
laadun heikkenemiseen. 

Liuskojen liikettä voidaan rajoittaa kolmella mahdollisella tavalla:
1. Liuskojen enimmäisnopeus: Tärkein rajoitus on liuskan enimmäisnopeus. Suurimmassa

osassa tuetuista koneista tyypillinen arvo on 25 mm/s. Brainlab Novalis Classic kuitenkin
rajoittuu arvoon 10 mm/s ja Elekta Agility tukee arvoa 35 mm/s.

2. Liuskan enimmäiskulkuetäisyys kanturiastetta kohti: Lisäksi liuskan liikettä rajoitetaan
kanturiasteen arvoa kohti. Varian- tai Elekta-koneiden tyypillinen arvo on 5,5 mm/aste ja MHI
Vero -koneiden tyypillinen arvo 4,4 mm/aste.

3. Liuskan enimmäiskulkuetäisyys monitoriyksikköä kohti: Toisena rajoituksena on liuskan kulku
annettua monitoriyksikköä kohti. Yleensä tätä rajoitusta ei vaadita Varian- tai Elekta-koneissa.
MHI Vero -koneissa rajaksi vaaditaan 4,5 mm/MU.

[Energiaa/modaliteettia kohti] Parametrien / kiihdytinasetusten / annosnopeuksien määrittäminen

Tuetut annosnopeudet
Määrittää kaikki tuetut (nimelliset) annosnopeudet. Dynaamisissa ominaisuuksissa valitun
kokoonpanon mukaan hoitosuunnitelmissa käytetään tämän luettelon yhtä tai useampaa
annosnopeutta tai tämän luettelon vähimmäis- ja enimmäisarvojen välillä olevia annosnopeuksia.
Useimmissa Varian-lineaarikiihdyttimissä tuetaan 100, 200, 300, 400, 500 ja 600 MU:n
minuuttinopeutta vakiotilassa ja suurempia annosnopeuksia SRS- tai FFF-tilassa.
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HUOMAUTUS: on erityisen tärkeää luetteloida kaikki tuetut annosnopeudet tai vähintään antaa
minimi- ja maksimiannosnopeus. Vain maksimiannosnopeuden antamalla tuloksena on
huonolaatuisia hoitosuunnitelmia tapauksissa, joissa vaaditaan pieni määrä monitoriyksiköitä
kaarta kohden. 

MHI Verolla suoritettavien VMAT-toimitusten suositusarvot ovat 200, 250, 300, 350 ja 400 MU/min.

[Energiaa/modaliteettia kohti] Parametrien / kiihdytinasetusten / MU- ja hoitorajojen määrittäminen

Sellaisten monitoriyksiköiden määrässä, jotka voidaan toimittaa kaarta ja myös kaaren astetta
kohti, on ala- ja ylärajat.
Jos hoitosuunnitelma edellyttää enemmän kuin tietyn kaaren monitoriyksiköiden ylärajan,
ohjelmisto jakaa kaaren useampiin kaariin. Tuloksena syntyviä kaaria kutsutaan osiksi, ja ne on
säteilytettävä yksi toisensa jälkeen.
HUOMAUTUS: jos käytettävät ylärajarajoitukset ovat pienempiä kuin on tarpeen, algoritmilla
tuotetaan liian monia osia. Tämä johtaa pidentyneeseen hoitoaikaan, etenkin sellaisten SRS-
hoitojen kohdalla (yksittäinen fraktio tai pieni määrä fraktioita), jotka edellyttävät suurta MU-
määrää fraktiota kohti. Jos käytettävät ylärajarajoitukset ovat kuitenkin lineaarikiihdyttimen
tukemia rajoituksia suurempia, algoritmilla saadaan aikaan käyttökelvottomat hoitosuunnitelmat. 

Joissakin koneissa tuetaan suurannostekniikka-tilaa. Tämän tilan ylärajat voidaan määrittää
erikseen:
• Enimmäis-MU kaarta kohti: Monitoriyksiköiden enimmäismäärä yksittäistä kaarta kohti (osaa

kohden). Kaari, joka ylittää tämän rajan, jaetaan osiin. Sopiva arvo on lineaarikiihdytin- ja/tai
R&V-asiakirjoista. Vanhemmissa koneissa tyypilliset arvot ovat 999 MU. Uudemmilla koneilla
voidaan tavallisesti antaa enintään 7 200 MU yhdessä kaaressa.

• Vähimmäis-MU kaaren astetta kohti: Monitoriyksiköiden vähimmäismäärä yksittäisen kaaren
kaariastetta kohti (osaa kohden). Varian- tai Elekta-koneiden tyypillinen arvo on 0,30 MU/aste
ja MHI Vero -koneiden tyypillinen arvo 0,74 MU/aste.

• Enimmäis-MU kaaren astetta kohti: Monitoriyksiköiden enimmäismäärä yksittäisen kaaren
kaariastetta kohti (osaa kohden). Kaari, joka ylittää tämän rajan, jaetaan osiin. Varian- ja
Elekta-koneiden tyypillinen arvo on 20,00 MU/aste ja MHI Vero -koneiden tyypillinen arvo 22,20
MU/aste.

HUOMAUTUS: maksimi-MU:n kaaren astetta kohden tulisi olla yhteneväisessä suhteessa
säteeseen (maksimiannosnopeus/minimikanturikulma). Jos maksimi-MU kaaren astetta kohden
on sädettä suurempi, lisäosat lisätään kaaren hoidon antamiseksi. 

Physics Administration -asetukset
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8.10 Historiatuki

Optimoinnin vaiheet

Kuva 52  

Yllä olevassa vuokaaviossa selitetään yksityiskohtaisesti optimointivaiheiden toiminta.
* Liukusäätimen tai annosmuotoilijan asetukset.
** Vain, jos suunnitelma ladataan.
*** Valinnainen lataus- tai tallennuspiste.
**** Continue-toimintoa voidaan käyttää samoilla tai muilla liukusäätimen asennoilla tai Dose
Shaper -asetuksilla, ja se voidaan suorittaa niin monta kertaa kuin hyvän suunnitelman
aikaansaamiseksi on tarpeen.
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8.11 Kohteiden tunnistaminen

Kohdevalikko

Kuva 53  

Object Manipulation tallentaa kustakin objektista seuraavat tiedot: Name, Type ja Role.

Kohteiden tunnistaminen
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Clinical Protocol Editor

Kuva 54  

Kliinisissä protokollissa on seuraavat tiedot kustakin kohdasta riskielimen rajoitusluettelossa:
Organ Type.

PTV:n löytäminen

Ohjelmisto hakee PTV:n suorittaakseen hoidon seuraavassa järjestyksessä:
1. Role = PTV. Jos sopivia kohteita ei ole, sitten
2. Role = CTV. Jos sopivia kohteita ei ole, sitten
3. Type = Tumor.

HUOMAUTUS: jos ohjelmisto ei löydä tarkalleen yhtä PTV:tä, optimointi ei ole mahdollista. 

Tehosteen löytäminen

Ohjelmisto tunnistaa automaattisesti PTV:ssä olevan kohteen tehosteeksi, jos kaikki seuraavat
ehdot täyttyvät:
• Tehoste on kokonaan PTV:n sisällä.
• Tehosteella on oltava sama Role ja/tai Type kuin PTV:llä (edellä mainittujen sääntöjen

mukaisesti).
Havaitessaan tehosteen ohjelmisto käyttää sitä samanaikaisesti integroidun tehosteen (SIB)
suunnitelmassa. VMAT-optimointi käyttää PTV:lle annettuja hoitomääräystä ja rajoituksia
”puhtaan” PTV:n (PTV-tehosteen) sijasta.

Riskielinten löytäminen

Ohjelmisto kerää luettelon elintyypeistä Clinical Protocol Editorista. Ohjelmisto hakee riskielimiä
seuraavassa järjestyksessä tämän luettelon kunkin Organ Type -tyypin kohdalla:
1. Type = Organ Type. Jos löydetään useita kohteita, lisäksi
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2. Role = OAR.
HUOMAUTUS: saat viestin, jos kohteita puuttuu joko valinnasta tai (Protocol) -mallista. Näin
unohtuneiden objektien todennäköisyys vähennetään minimiin. 

Kohteiden tunnistaminen
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9 TIETOJEN TUOMINEN
9.1 xBrain-tiedot (iPlan RT)

Tietojen lataaminen

Voit ladata iPlan RT Imagessa ja iPlan RT Dosessa luodut tiedot muuntamalla ensin tiedot
DICOM Raw -muotoon xBrainConverterin avulla. Näitä tietoja pitäisi käyttää vain käyttöönottoon
ja suunnitelmien vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien luontiin. Vienti ei ole mahdollista.
HUOMAUTUS: sovelletaan samoja syöttövaatimuksia kuin esisuunnitteluun tarkoitettuihin
Elements-kohteisiin. 

xBrainConverter-rajoitteet

Muunnettuihin xBrain-tietoihin sovelletaan seuraavaa rajoitusta:
• xBrainConverteristä tuotuja ulkoisia ulkoääriviivoja ei voida rajata. Kuvauspöydän säätäminen

ei vaikuta ulkoääriviivoihin.
• xBrainConverter ei muunna tai lataa annos- tai suunnitelmatietoja tai isosentrejä (esim.

säteilykeilat, kaaret).
• xBrainConverter ei muunna tietoja, jos TT on paikannettu.

Rajoitettu suunnitelman tarkoitus

Kun muunnetut xBrain-tiedot on ladattu, Plan Intent -asetukseksi määritetään automaattisesti
Research. Tutkimustilassa Export-toiminto on pois käytöstä, ja kliininen hoito ei näin ollen ole
mahdollista. Tuodut muunnetut xBrain-tiedot on tarkoitettu käyttöönottoon ja tällä ohjelmistolla
luotujen hoitosuunnitelmien vertailuun iPlan RT:ssä tai muussa muiden valmistajien
hoidonsuunnittelujärjestelmissä luotuihin suunnitelmiin.

Objektimääritelmät

Ohjelmisto tunnistaa säteilytystä varten vain seuraavat kohteet:
• iPlan RT Image: Object Creation -kohdassa tunnistetaan vain Structure = Tumor (ei PTV:tä,

GTV:tä tai CTV:tä jne.). Jos Structure-asetukseksi määritetään PTV iPlan RT Imagessa,
Elements-kohteissa tämä kohde määritetään seuraavasti: Type = PTV ja Role = Undefined.
Type = PTV -tyyppiset kohteet sijoitetaan kohtaan Others, eikä niitä tunnisteta mahdollisiksi
hoitokohteiksi, vaikka kohteita olisi aiemmin hoidettu iPlan RT:ssä. Voit määrittää nämä
kohteet uudelleen SmartBrushissa ennen tämän ohjelmiston käynnistämistä.

• iPlan RT Dose: Object Creation -kohdassa tunnistetaan vain Structure = Tumor (ei PTV:tä,
GTV:tä tai CTV:tä jne.). Jos Structure -asetukseksi määritetään PTV iPlan RT Dosessa,
Elements-kohteissa tämä kohde määritetään seuraavasti: Type = PTV ja Role = Undefined.
Type = PTV -tyyppisiä kohteita ei tunnisteta mahdollisiksi hoitokohteiksi, vaikka kohteita olisi
aiemmin hoidettu iPlan RT:ssä. Voit määrittää nämä kohteet uudelleen SmartBrushissa
ennen tämän ohjelmiston käynnistämistä.
HUOMAUTUS: tämä ohjelmisto ei voi tulkita kohdemääritelmiä (esim. OAR, Boost, PTV,
Other), jotka on luotu Prescription-kohdassa. Vain Object Creation -kohdassa luodut
määritelmät tunnistetaan. 
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HUOMAUTUS: muunnettaessa suunnitelmia PatXfer RT:n kautta: Tarkista kohteet ja
kohdemääritelmät muuntamisen jälkeen huolellisesti (Type ja Role) RT Planning Elementsissä. 

RT QA

Vienti aktivoidaan RT QA Elementissä.
HUOMAUTUS: suunnitelman tarkoitukset ovat viennin yhteydessä rajoitettuja kliiniseltä hoidolta
välttymiseksi. 

xBrainConverter-työnkulku suunnitelmavertailuihin

Toimenpiteet

1. Kopioi xBrain-tiedot määritettyyn sijaintiin Patient Selection -kohdassa suoritettavaa se-
lausta varten (katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje).
xBrain-sisältö havaitaan ja muunnos suoritetaan automaattisesti.

2. Valitse muunnetut tiedot.
Muunnetun sisällön on vastattava esisuunnitteluvaatimuksia. Jos näin ei ole, voit korjata
sisältöä xBrain-sovelluksilla tai joissakin tapauksissa esisuunnitteluun tarkoitettujen Ele-
ments-kohteiden avulla.

3. Käynnistä ohjelmisto ja luo hoitosuunnitelma uudelleen.

4. Valitsemalla RT QA Recalculation -vaihtoehdon voit laskea suunnitelman uudelleen ja
viedä sen.
HUOMAUTUS: suunnitelman käyttötarkoitus on rajallinen, sillä hoitosuunnitelmaa ei ole
tarkoitettu kliiniseen käyttöön. 

5. Lataa viety suunnitelma Dose Review -kohtaan suunnitelman vertailua varten (esim. ver-
tailu iPlan RT Dosessa luotuun alkuperäiseen suunnitelmaan).

Katso iPlan RT Image -käyttöohje, iPlan RT Dose -käyttöohje ja kliininen PatXfer RT -
käyttöohje.

xBrainConverter-työnkulku käyttöönottoon

Toimenpiteet

1. Kopioi xBrain-tiedot määritettyyn sijaintiin Patient Selection -kohdassa suoritettavaa se-
lausta varten (katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje).
xBrain-sisältö havaitaan ja muunnos suoritetaan automaattisesti.

2. Valitse muunnetut tiedot.
Muunnetun sisällön on vastattava esisuunnitteluvaatimuksia. Jos näin ei ole, voit korjata
sisältöä xBrain-sovelluksilla tai joissakin tapauksissa esisuunnitteluun tarkoitettujen Ele-
ments-kohteiden avulla.

3. Käynnistä ohjelmisto ja luo hoitosuunnitelma uudelleen.

4. Valitsemalla Patient Specific QA:n voit kartoittaa suunnitelman fantomissa käyttöönotto-
tarkoituksia varten.

5. Vie fantomin säteilytyssuunnitelma.

Katso RT QA -ohjelmiston käyttöohje.

xBrain-tiedot (iPlan RT)

132 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



9.2 DICOM-tiedot (kolmannen osapuolen
järjestelmät)

Tietojen tuominen

Tietojen tuomiseksi kolmannen osapuolen järjestelmistä RT Elementsiin tiedot on pakotettava
käyttämällä DICOM-verkkoyhteyttä, joka käyttää BL_IMPORT:ia AET:nä portissa 104.
Kaikki tähän AET:hen pakotetut DICOM RT -tiedot arvioidaan tuontimuunnosta varten. Lisätietoja
saat DICOM-yhteensopivuuslausumasta osoitteessa: http://www.brainlab.com/en/DICOM.
HUOMAUTUS: ladattuja ulkoisia kuvauspöytiä ei käytetä annoslaskennassa. 

DICOM RT Import Performerin rajoitukset

Tuotuihin tietoihin voidaan soveltaa seuraavaa rajoitusta:
• DICOM RT Import Performer ei tuo mitään annos- tai suunnitelmatietoja, joita RT Planning

Elements voi käyttää.
• Elektronitiheysohituksia ei tällä hetkellä tuoda.
• Tyypin POINT RT Structure Set -ulkoääriviivoja ei tällä hetkellä tuoda.

HUOMAUTUS: muunnettaessa suunnitelmia PatXfer RT:n kautta: Tarkista kohteet ja
kohdemääritelmät muuntamisen jälkeen huolellisesti (Type ja Role) RT Planning Elementsissä. 

TIETOJEN TUOMINEN
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10 OHJELMISTON
UUDELLEENVAHVISTUS

10.1 Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin
suorittaminen

Taustatietoja

Tässä on mainittu suositeltava järjestelmän uudelleenvahvistustesti järjestelmään tehtävien muun
muassa seuraavien pienten muutosten jälkeen:
• käyttöjärjestelmän hotfix-päivitykset
• virustorjuntaohjelmistojen asennukset
• muiden valmistajien ohjelmiston asennus.

Tätä toimenpidettä varten on oltava käytettävissä vähintään yksi DICOM-testipotilas.
Ota merkittävissä käyttöjärjestelmämuutoksissa (uusi käyttöjärjestelmä, uusi palvelupaketti jne.)
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin työnkulku

Toimenpiteet

1. Käynnistä Brainlab Elements ja valitse sopiva potilas.

2. Käynnistä työnkulku painamalla ohjelmiston kuvaketta.

3. Valitse soveltuva potilaan kuvajoukko, mukaan lukien vähintään yksi TT-kuvajoukko ja
tuumori.

4. Käynnistä ohjelmisto.

5. Valitse kuvauspöytä ja säädä kuvauspöydän asento.

6. Tarkista, että näkymä päivittyy, kun vaihdat kuvauspöytävalintaa.

7. Tarkista, että voit käyttää rajaustoimintoa kaikissa näkymissä.

8. Kuittaa hoitosuunta.

9. Valitse Next.

10. Tarkista, että toinen sivu latautuu oikein.

11. Valitse Next.

12. Tarkista Outer Contour.

13. Valitse Next.

14. Tarkista, että pääsivu latautuu oikein.

15. Valitse koneprofiili ja energia.

16. Napsauttamalla Select voit tarkistaa, onko Protocol ja Setup valittu.

17. Tarkista, että voit panoroida, zoomata, vierittää ja suorittaa ikkunoinnin.
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Toimenpiteet

18. Tarkista, että Calculate-painike on käytössä ja korostettu oranssilla.

19. Valitse Calculate ja tarkista, että laskenta toimii.

20. Kun laskenta on suoritettu loppuun, tarkista, että isodoosilinjat näytetään saatavilla olevis-
sa MRI- ja TT-kuvajoukoissa.

21. Tarkista, että annosseloste on näkyvissä.

22. Tarkista, että symbolien väri Plan Analysis -taulukossa päivitetään todellisen tuloksen
esittämiseksi.

23. Tarkista, että DVH:n käyrät vaihtuvat, kun valitset eri objekteja.

24. Valitse eri kaaret 3D-kaarinäkymässä ja tarkista, että taajuuskorjain säätyy vastaavasti.

25. Vedä taajuuskorjainta. Liikkuuko kanturi vastaavasti? Päivittyykö Beam’s Eye View -näky-
mä vastaavasti?

26. Tarkista, että kaikki näkymät näytetään oikein kaikissa asetteluissa.

27. Valitse Back ja tarkista, että näkyviin tulee viestiruutu, joka ilmoittaa, että potilasmallin
vaihtaminen johtaa hoitosuunnitelman menettämiseen.

28. Tarkista kaikki PDF-tiedoston luonnissa ja tallennuksessa suoritettavat vaiheet.

29. Vie suunnitelma R&V-järjestelmään ja ExacTraciin. Tarkista, että vientiyhteenveto ava-
taan ja suljetaan.

30. Poistu sovelluksesta. Uudelleenvalidointi on valmis.

Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin suorittaminen
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11 VIESTIT
11.1 Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja

virheviestit

Viestiluettelo

• There are unsaved changes (On tehty tallentamattomia muutoksia)
• Do you want to save? (Haluatko tallentaa?)
• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This

cannot be undone. (Haluatko varmasti muuttaa kliinistä protokollaa ja menettää nykyisen
hoitosuunnitelman? Toimintoa ei voi peruuttaa.)

• Approved Plan (Hyväksytty suunnitelma)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Olet lataamassa hyväksyttyä hoitosuunnitelmaa. Muutosten jälkeen suunnitelma ei ole enää
hyväksytty.)

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja saa käyttää vain käyttöönottoon ja
suunnitelmien vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Annos on laskettu
uudelleen käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu vanhemmalla
ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Vienti epäonnistui. Tarkista tiedot
lokitiedostosta.)

• Changed data (Muutetut tiedot)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Ladatun annossuunnitelman esisuunnitelmatilaa on muutettu. Suunnitelma
mukautetaan muutoksiin.)

• Plan not approved (Suunnitelmaa ei hyväksytty)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (Suosittelemme hoitosuunnitelman hyväksymistä ennen
vientiä. Haluatko peruuttaa viennin ja hyväksyä suunnitelman?)

• Going Back to Patient Model (Palataan potilasmalliin)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Huomaa, että

potilasmallin muutokset johtavat hoitosuunnitelman menettämiseen.)
• Replace plan? (Korvataanko suunnitelma?)
• Do you want to replace the current plan? (Haluatko korvata tämän suunnitelman?)
• Authentication Error Message (Autentikoinnin virheviesti)
• Plan is approved. (Suunnitelma on hyväksytty.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Nykyinen hoitosuunnitelma on hyväksytty eikä sitä voi korvata. Valitse eri nimi ja yritä
uudelleen.)

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (Nykyinen hoitosuunnitelma on
hyväksytty eikä sitä voi korvata. Poista hyväksyntätila tai tallenna suunnitelma eri nimellä
muutosten jälkeen.)

• Plan cannot be unapproved. (Suunnitelman hyväksyntää ei voi poistaa.)
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• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again. (Suunnitelman hyväksynnän voi poistaa vain vaihtamatta nimeä. Valitse alkuperäinen
nimi ja yritä uudelleen.)

• Plan already exists. (Suunnitelma on jo olemassa.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name

and try again. (Suunnitelma nimellä [suunnitelman nimi] on jo olemassa eikä sitä voida korvata.
Valitse muu eri ja yritä uudelleen.)

• Exit without Saving? (Poistutaanko tallentamatta?)
• Plan has not been saved yet. (Suunnitelmaa ei ole vielä tallennettu.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Muutoksia suunnitelmaan

[suunnitelman nimi] ei ole vielä tallennettu.)
• Changed Data (Muutetut tiedot)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Muutoksia on tehty annossuunnitelmasovelluksen ulkopuolella. [sovelluksen nimi]
on käynnistettävä uudelleen.)

• Loaded plan from an older version. (Suunnitelma ladattiin vanhemmasta versiosta.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Ladattu
suunnitelma on luotu aiemmalla ohjelmistoversiolla. Optimointi, tallennus ja vienti eivät ole
käytössä. Aloita uusi optimointi valitsemalla eri kliininen protokolla.)

• No RTPlan found (RT-suunnitelmaa ei löytynyt)
• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle

such baselines. (Olet lataamassa kliinistä perustasoa, jossa ei ole RT-suunnitelmaa. Sovellus
ei pysty käsittelemään kyseisiä perustasoja.)

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Haluatko varmasti muuttaa koneprofiilia ja menettää nykyisen
hoitosuunnitelman? Toimintoa ei voi peruuttaa.)

• Change Most Important OAR (Muuta tärkein OAR)
• Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (Tärkeimmän OAR:n

muuttaminen mitätöi optimoinnin.)
• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer

contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (Ulkoinen ulkoääriviiva on havaittu.
[sovelluksen nimi] ei luo ulkoääriviivaa. Ulkoista ääriviivaa käytetään annoslaskentaan, ellei
suoriteta muutoksia, jotka edellyttävät ulkoääriviivan uudelleenlaskemista.)

• The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour. (PTV sijaitsee osittain ulkoääriviivan ulkopuolella.
Suunnitelman tekeminen ei ole mahdollista, koska PTV:n on oltava ulkoääriviivan sisäpuolella.)

• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour. (PTV sijaitsee ulkoääriviivan ulkopuolella. Suunnitelman
tekeminen ei ole mahdollista, koska PTV:n on oltava ulkoääriviivan sisäpuolella.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose 
calculation. (Rajausruutu on suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa. Tämän
alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan aikana huomiotta.)

• Revert to the beginning of the optimization (Palaa takaisin optimoinnin alkuun)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.

(Haluatko palata optimoinnin alkuun? Toimintoa ei voi peruuttaa.)
• Revert plan analysis table (Palauta suunnitelman analyysitaulukko)
• Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone.

(Haluatko palauttaa muutoksesi suunnitelman analyysitaulukkoon? Toimintoa ei voi peruuttaa.)
• Revert Dose Shaper (Palauta Dose Shaper)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Haluatko

palauttaa muutoksesi Dose Shaperiin? Toimintoa ei voi peruuttaa.)
• Revert to previous optimization result (Palauta edellinen optimointitulos)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Haluatko

palauttaa edellisen optimointituloksen? Toimintoa ei voi peruuttaa.)

Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja virheviestit

138 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



11.2 Tulosteen viestit (liikennevalot)

Viestiluettelo

Tyyppi Teksti

Ilmoitus
Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Annoslaskelmat eivät ole käynnistyneet. Akti-
voi annosnäyttö annosjakeluun liittyvien suunnitelmien tilan tarkistamista varten.)

Ilmoitus Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Annoslaskenta pe-
rustuu erityiseen sarjaan: [modaliteetin nimi].)

Virhe
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (On määritetty alle 2 kaaren ohjauspistettä. Hoito ei
ole mahdollista. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Varoitus

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (On määritetty alle 3 kaaren ohjauspis-
tettä. Hoito saattaa aiheuttaa ohjainvirheen. Tarkista kaaren alku- ja loppukul-
mat.)

Virhe The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä alhaisempi.)

Virhe The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä korkeampi.)

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kan-
turin kiertoalue ei ole kelvollinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe Danger of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen vaara. Tarkista.)

Varoitus Risk of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen riski. Tarkista.)

Virhe The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Pöydän kulma ei ole kelvol-
linen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Renkaan kierto-
kulma ei ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Kollimaattorin kulma ei
ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Varoitus
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Aloitus- ja lopetuskulman määrittämä kaari on monitulkin-
tainen. Tarkista, että hoidetaan haluttua sektoria.)

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kan-
turin kiertoalue ei ole kelvollinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Aika halutun annoksen antamiseen ([aika] s) ylittää koneen ra-
jan ([aika] s). Tarkista.)

Virhe

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Tämän säteen/kaaren vientiosien MU-arvo ([yksiköi-
den määrä] MU) on suurempi kuin koneelle määritetty sallittu MU-arvo ([yksiköi-
den määrä] MU). Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Niiden osien määrä, joihin tämä elementti on jaettu, on yli 10. Tarkista.)

Ilmoitus

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Elementti on jaettu [osien määrä] osaan, koska MU-arvo ([yksiköi-
den määrä] MU) on suurempi kuin sallittu MU-arvon enimmäismäärä ([yksiköi-
den määrä] MU).)
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Tyyppi Teksti

Virhe

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. (MU-arvo ([yksiköiden määrä] MU)
on suurempi kuin suurin sallittu MU-arvo ([yksiköiden määrä] MU). (Huomautus:
sovellus ei tue useaan osiin jakamista tässä hoidossa). Ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.)

Varoitus

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Annos on laskettu
uudelleen, koska ladattu suunnitelma oli ilman annosta. Annos saattaa poiketa
hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

Virhe The name of the beam or arc contains invalid characters. (Säteilykeilan tai kaa-
ren nimessä on epäkelpoja merkkejä.)

Virhe The name of the beam or arc is empty. (Säteilykeilan tai kaaren nimi on tyhjä.)

Virhe The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Säteily-
keilan tai kaaren nimessä on merkki ”(” tai ”)”.)

Varoitus

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Linjausjoukkona käytetty kuvajoukko on kuvattu suunnassa [kuvaus-
suunta], vaikka hoidon kuvaussuunnaksi on määritetty [kuvaussuunta]. Ota yh-
teyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Vertailujoukkona käytetty kuvajoukko on kuvattu suunnassa [kuvaus-
suunta], vaikka hoidon kuvaussuunnaksi on määritetty [kuvaussuunta]. Ota yh-
teyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Poti-
laan hoitosuuntaa ei ole määritetty. Tämä tila on kriittinen! Ota yhteyttä Brainla-
bin asiakastukeen äläkä käytä nykyistä suunnitelmaa hoitoon.)

Virhe

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Nykyisen suunnitelman kuvan ja potilaan
suuntaa ei ole tunnistettu. Tämä tila on kriittinen. Ota yhteyttä Brainlabin asia-
kastukeen äläkä käytä nykyistä suunnitelmaa hoitoon.)

Varoitus

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Suunnitelma
viittaa seuraaviin tyhjiin kohteisiin PTV:nä tai OAR:nä: [kohteiden nimet]. Nämä
kohteet on tarvittaessa segmentoitava oikein.)

Varoitus

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and
may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan
that is used as Reference Set. (Annoslaskennat perustuvat kartiokeilan tyyppi-
seen vertailujoukkoon ja voivat poiketa merkittävästi. On erittäin suositeltavaa
tehdä päivitys-TT, jota käytetään vertailujoukkona.)

Varoitus

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Hetero-
geenisyyden korjaus on pois käytöstä. Kudosmalliin lisätyn kuvauspöydän olete-
taan siksi vastaavan vettä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Ilmoitus

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terogeenisyyden korjaus on pois käytöstä. Potilaan ääriviivan sisällä havaitun
alueen oletetaan siksi vastaavan vettä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The plan intent is set to [plan intent value]. (Suunnitelman tarkoitukseksi on ase-
tettu [suunnitelman tarkoituksen arvo].)

Tulosteen viestit (liikennevalot)

140 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Cranial SRS Ver. 1.5



Tyyppi Teksti

Virhe

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive). (Löytyi [toistuvien määrä] säteen
tai kaaren nimeä, jotka eivät ole yksilöllisiä. Nämä kaarien tai säteiden nimet
ovat: [toistuvat nimet]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. (Huomautus: ni-
mien kirjainkoko on merkitsevä).)

Varoitus
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Nykyisen suunnitelman annosresoluutio ylittää raja-arvon
10 mm. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Linjausjoukon on ol-
tava sama leikejoukko kuin vertailujoukko. Tässä hoitosuunnitelmassa on käytet-
ty kuitenkin kahta eri leikejoukkoa. Jos jatkat, pahimmassa tapauksessa on odo-
tettavissa geometrisia epätarkkuuksia vietäessä suunnitelma ja aseteltaessa po-
tilas hoitoa varten. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Ilmoitus
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Jotkin arvot valitussa HU–ED-muunnostaulukossa ovat uskottavien alu-
eiden ulkopuolella.)

Varoitus
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Valittu HU–ED-muunnostaulukko on tarkoitettu
vain hyväksyntään, eikä sitä saa käyttää potilashoitoon.)

Varoitus
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Valittua HU–ED-muunnostaulukkoa ei ole hyväksytty
eikä sitä saa käyttää potilashoitoon.)

Varoitus The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Brainlab ei ole validoinut koneprofiilia. Hoito ei ole mahdollista.)

Varoitus

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. Verify. (Nykyisestä suunnitelmasta ladattu aktiivinen koneprofiili ei sisälly
asennettujen koneprofiilien luetteloon. Profiili on ehkä vanhentunut tai peräisin
ulkoisesta lähteestä. Tarkista.)

Virhe The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isosentrikoordinaatti
ei ole potilaan kudoksen sisäpuolella.)

Ilmoitus Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Annosnopeutta ei tueta. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The active machine profile is not approved. (Aktiivista koneprofiilia ei hyväksytä.)

Varoitus The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktiivista kone-
profiilia ja sen säteilykeilatietoja ei hyväksytä.)

Varoitus
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktiivinen koneprofiili on tarkoitettu vain hyväksyntään, eikä sitä
saa käyttää potilaiden hoitoon.)

Varoitus
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Isosentrin koordinaatille [koordinaatin nimi]
ei ole osoitettu etuliitettä [koordinaatin etuliite].)

Varoitus
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Con-
tact Brainlab support. (Hoitoryhmälle [hoitoryhmän nimi] ei ole osoitettu etuliitettä
[hoitoryhmän etuliite]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Isosentrin koordinaatin nimi [koordinaatin nimi]
ei ole yksilöllinen tai se on liian pitkä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen,)
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Tyyppi Teksti

Virhe
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Hoitoryhmän nimi [ryhmän nimi] ei ole yksilöllinen tai se on
liian pitkä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen,)

Virhe

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Hoito-
ryhmä [ryhmän nimi] käyttää tunnistetta [tunnisteen nimi]. Sitä käyttää myös ul-
kopuolinen isosentrin koordinaatti. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each 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. Contact Brainlab
support. (Hoitoryhmällä [ryhmän nimi] ja sen isosentrin koordinaatilla [koordinaa-
tin nimi] on eri tunnistenumerot. Mahdollisuuksien puitteissa on käytettävä sa-
maa numeroa. Jos useille hoitoryhmille osoitetaan sama isosentrin koordinaatti,
on käytettävä yksilöllisiä alfanumerisia tunnisteita. Ota yhteyttä Brainlabin asia-
kastukeen.)

Varoitus Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Elementtien järjestystä ja kantrikulman kiertoa voisi parantaa hoitoa varten.)

Ilmoitus The plan contains closed fields (MLC). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(MLC).)

Ilmoitus The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isosentri on estetty (MLC). Tar-
kista.)

Ilmoitus The plan contains closed fields (jaws). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(leuat).)

Ilmoitus The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isosentri on estetty (leuat). Tar-
kista.)

Ilmoitus
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support.
(Leuan asennot paljastavat MLC-kuljetuslaatikon. Ota yhteyttä Brainlabin asia-
kastukeen.)

Varoitus The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Leuat limittyvät MLC-ken-
tän kanssa. Tarkista.)

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Leuat eivät peitä vähintään yhden suljetun
liuskaparin suunniteltua liuskaväliä. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli
on 2 mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa
hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Ilmoitus

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Säteen enimmäiskoko on pienempi kuin an-
noshilan resoluutio [annoshilan resoluutio]. Annoslaskennan tarkkuus saattaa ol-
la rajallinen.)

Varoitus

For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren ken-
tät:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution

value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Kentän vähimmäisala on
pienempi kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio [annoshilan resoluutio]. An-
noslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Dose calculation accuracy may be limited. (Kentän vähimmäisala on pie-
nempi kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio. Annoslaskennan tarkkuus saat-
taa olla rajallinen.)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Varoitus Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Sovellus on TUTKI-
MUS-tilassa. Vienti ei ole mahdollista.)

Ilmoitus

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Tämä hoitosuunnitelma sisältää SUV-arvoja si-
sältäviä kuvajoukkoja. Näytettävä SUV voi vaihdella PET-kuvauslaitteen valmis-
tajasta riippuen. Vertaa aina näytettyjä arvoja suoraan kuvauslaitteesta saatuihin
SUV-arvoihin ennen niiden käyttämistä.)

Ilmoitus

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja saa käyttää
vain käyttöönottoon ja suunnitelmien vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien
luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

Varoitus

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Kaaren tason [kaaren nimi] kanturin
alempi kulma [kanturin alempi kulma]° on suurempi kuin kanturin ylempi kulma
[kanturin ylempi kulma]°.)

Virhe

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Kaaren tason
[kaaren nimi] kanturikulmissa [kanturin alempi kulma]° – [kanturin ylempi kulma]°
ei ole kaaren vaadittua vähimmäisväliä [kaaren väli]°.)

Virhe
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Kaaren tason [kaaren nimi] pöytäkulma [pöytäkulma]° on
yhteensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Kaaren tason [kaaren
nimi] kanturikulmat [kanturin alempi kulma]° – [kanturin ylempi kulma]° ovat yh-
teensopimattomia valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Toistuvia
kaaritason määrityksiä pöytäkulmille [pöytäkulmat].)

Virhe Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table anges]. (Samantasoi-
sia kaaritason määrityksiä pöytäkulmille [pöytäkulmat].)

Virhe
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Kaaren tason [kaaren nimi] kollimaattorin kulma
[kollimaattorin kulma]° on yhteensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Tehostimen sallittu peittotilavuus [tilavuus] % on
suurempi kuin haluttu peittotilavuus [tilavuus] %.)

Virhe
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Tehostimen maksimiannosrajoitus [annos] Gy on pienempi kuin
hoitomääräysannos [annos] Gy.)

Virhe

The boost's prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target's prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Tehostimen hoitomäärä-
ysannosrajoitus [tehostimen vertailuannos] Gy on pienempi kuin kohteen hoito-
määräysannos [ptv-vertailuannos] Gy.)

Virhe
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Tehostimelle on valittu SRS-hoitomääräys, mutta maksimiannosrajoitusta ei
ole asetettu.)

Virhe
IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (IDL-hoitomääräys [nykyinen IDL] % on sallitun alueen [mini-
mi-IDL] % – [maksimi-IDL] % ulkopuolella.)

Virhe The clinical protocol has unsupported version $version. (Kliinisen protokollan
versiota $versio ei tueta.)
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Tyyppi Teksti

Ilmoitus
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type]. ([kliininen indikaatio] [protokollan nimi] on aiemmasta sovellusversios-
ta: [protokollan tyyppi].)

Virhe The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Tär-
kein OAR [oar:n nimi] ei ole OAR-rajoitusten luettelossa.)

Virhe
Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (OAR:n [oar:n nimi] rajoitus numero [numero]: suhteellinen tilavuus on
alueen ulkopuolella: [tilavuus] %.)

Varoitus

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Nykyinen hoitosuunnitel-
ma sisältää kohteita, joita joko ei mainita protokollassa tai jotka jätetään huomiot-
ta, koska niiden rooli/tyyppi on väärä. Näitä kohteita ei oteta huomioon optimoin-
nin aikana.)
Names of ignored objects: (Huomiotta jätettävien kohteiden nimet:)

Varoitus

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Pro-
tokolla sisältää kohdetyyppejä, jotka eivät ole käytettävissä nykyisessä hoito-
suunnitelmassa. Näitä kohdetyyppejä ei oteta huomioon optimoinnin aikana.)
Missing types: (Puuttuvat tyypit:)

Varoitus
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Seuraavat annoslinjat ylittävät hoitomää-
räysannoksen [annos] Gy eikä niitä näytetä: [piilotetut annoslinjat].)

Virhe
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Sallittu peittotilavuus [tilavuus] % on suurempi kuin halu-
ttu peittotilavuus [tilavuus] %.)

Virhe
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (Määrätty maksimiannosrajoitus [annos] Gy on pienempi kuin
hoitomääräysannos [annos] Gy.)

Virhe SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (SRS-hoi-
tomääräys on valittu, mutta maksimiannosrajoitusta ei ole asetettu.)

Varoitus
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Valittu
kliininen protokolla on tarkoitettu vain koneen laadunvarmistukseen, ei kliiniseen
käyttöön.)

Varoitus
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Valittu kliininen protokolla on tarkoitettu vain koneen laadun-
varmistuksen esittelyyn, ei kliiniseen käyttöön.)

Varoitus
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Valittu kliininen protokolla on tarkoitettu vain esittelyyn, ei kliiniseen käyt-
töön.)

Varoitus VMAT deliverability warning: (VMAT-toteuttamiskelpoisuusvaroitus:)

Varoitus
The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results. (PTV on päällekkäinen seuraavien OAR:ien kanssa: [oar-nimet]. Tä-
mä saattaa johtaa huonoihin suunnitelmatuloksiin.)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Varoitus

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Huomattavan monien kaaren kenttien vastaa-
va kenttäkoko on mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:)
• it is smaller than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttäko-

koaluetta suurempi)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta pienempi)

Varoitus

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Techni-
cal Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Riittämättömästi siroa-
mispöydän tietoja leuan kenttäkoolle [kenttäkoko] mm: MLC-kenttäkokoa [kenttä-
koko] mm ei saa mitata tai kopioida. Katso lisätietoja Brainlab – fysiikan perus-
teet, Teknisten taustatietojen oppaasta.)
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11.3 Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)

Viestiluettelo

• Export platforms have identical names. (Vientialustoilla on tarkalleen samat nimet.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Vienti kohteeseen

[vientikohde] epäonnistui riittämättömien käyttöoikeuksien vuoksi.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Vienti kohteeseen

[vientikohde] epäonnistui riittämättömän levytilan vuoksi.)
• Export to [export destination] failed. (Vienti kohteeseen [vientikohde] epäonnistui.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(Hoitosuunnitelma erotettiin fraktioryhmillä ja vietiin useampia RT Plan -suunnitelmia.)
• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions

will not be exported. (Havaittu kuvauspöydän alueita, jotka eivät risteä leikejoukon kanssa.
Risteämättömiä alueita ei viedä.)

• Contour points were reduced (Ääriviivapisteitä pienennettiin)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Rakenne [kohteen nimi] muutettiin vientiä varten, kun se rekonstruoitiin
vertailukuvatietojoukossa.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Rakennetta [kohteen nimi] ei voitu viedä, sillä se
rekonstruoitiin vertailukuvatietojoukossa, ja se näyttää liian pieneltä.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Säteilykeila-annos vietiin, mutta yksi tai useampia
säteilykeiloja on jaettu. Näin ollen RT Dose -kohteella viitataan nyt useampaan säteilykeilaan.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT Dose Volume -objekti ei sisällä
suunnitelmaviitettä, sillä suunnitelma erotettiin ja käytettiin koko suunnitelman annosvientiä.)

• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2]. ([kliininen indikaatio] [protokollan nimi] ei ole käytettävissä. Nimeä käytetään useissa
tiedostoissa: [tiedosto 1], [tiedosto 2].)

• Image Modality (XT) not supported (Kuvamodaliteettia (XT) ei tueta)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(XT-modaliteetin DICOM-kuvia ei voida käsitellä sovelluksen nykyisellä versiolla.)
• An error occurred while loading. (Ladattaessa tapahtui virhe.)
• Unsupported data found. (Löytyi tukemattomia tietoja.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Latauksen aikana löytyi tukemattomia tietoja. Tarkista potilastietojen
täydellisyys huolellisesti.)

• Plan not valid for this application. (Suunnitelma ei sovellu käytettäväksi.)
• This plan has an invalid format. (Tämä suunnitelma on virheellisessä muodossa.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Ladattavan suunnitelman muotoa ei

voida tulkita.)
• An error occurred while loading. (Ladattaessa tapahtui virhe.)
• Multiple plans selected. (Useita suunnitelmia ladattu.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Ladattavaksi

on valittu useampia suunnitelmia. Palaa takaisin ja valitse vain yksi suunnitelma.)
• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the

current one is not supported. (Muulla kuin nykyisellä sovellusversiolla luodun suunnitelman
optimoinnin jatkamista ei tueta.)

• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported. (Aiemmalla sovellusversiolla luodun suunnitelman optimoinnin jatkamista ei tueta.)

• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Havaittiin
lineaarikiihdyttimen rajoituksiin liittyvä ongelma. Ilmeni seuraavia ongelmia:)

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (PTV on liian suuri, eikä sitä näin ollen voida säteilyttää riittävästi nykyisen MLC-
ja/tai kertymätilan avulla.)

Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)
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• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Annosta
PTV:ssä, PTV-tehostimessa tai tehostimessa ei voida laskea. Tämä voi tapahtua, jos
esimerkiksi jotkut PTV:n osat sijaitsevat ulomman ääriviivaan ulkopuolella tai jos tehostinen on
identtinen PTV:n kanssa.)

• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Ulompi ulkoääriviiva
[ääriviivan nimi] on poistettu.)

• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Ulompaa
ulkoääriviivaa [ääriviivan nimi] ei voida käyttää. Se on poistettu.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Löytyi useita ulompia ääriviivoja.
Ulompia ääriviivoja saa olla vain yksi. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Kohdetta [kohteen nimi] ei ole yhdistetty mihinkään kuvajoukkoon. Palaa
Smartbrushiin ja Image Fusioniin ja tarkista asia.)

• Empty object found. (Löytyi tyhjä kohde.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Kohde [kohteen nimi] on tyhjä. Piirrä kohteen ääriviivat oikein tai poista se valikoimasta.)
• Empty objects found. (Löytyi tyhjiä kohteita.)
• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Seuraavat kohteet ovat tyhjiä: [kohteiden nimet]. Piirrä kohteiden ääriviivat
oikein tai poista ne valikoimasta.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Kohteen [kohteen nimi] kuvajoukkoa ei ole ladattu. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• Multiple objects are named identically. (Useilla kohteilla on sama nimi.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go

back to the selected data and check this. (Löytyi useampia kohteita nimellä [kohteen nimi].
Kohteiden nimien on oltava yksilöllisiä. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Seuraavilla kohteilla on sama nimi:
[kohteiden nimet]. Kohteiden nimien on oltava yksilöllisiä. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on vääristynyt. Se ei saa olla vääristynyt. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on paikannettu. Se ei saa olla paikannettu. Palaa kohtaan Selected Data
ja tarkista asia.)

• The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelukuvajoukko ei ole TT-modaliteetti. Sen on oltava TT-
kuvajoukko. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole selinmakuukuva. Vain selinmakuukuvia
tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole pää edellä -kuvajoukko. Vain pää
edellä -kuvia tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT on
kartiokeila-TT. Tämä saattaa johtaa erittäin epätarkkoihin annoslaskelmiin eikä ole siis sallittua.
Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. (Suunnittelu-
TT:ssä on kallistettuja kuvaleikkeitä. Se ei saa sisältää kallistettuja leikkeitä.)
Go back to the selected data and check this. (Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT has too many slices. (Suunnittelu-TT:ssä on liian monta leikettä.)
• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices

is supported. Go back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT:ssä on [leikkeiden
määrä] leikettä. Enintään [leikkeiden määrä] leikettä tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)
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• Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Useista kuvajoukoista löytyy
modaliteetti-TT. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa voi olla modaliteetti-TT. Palaa kohtaan
Selected Data ja tarkista asia.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Yhdestäkään kuvajoukosta ei löydy
modaliteetti-TT:tä. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa on oltava modaliteetti-TT. Palaa
kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Kaikkia
kuvajoukkoja ei ole yhdistetty. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Object [object name] is set to invisible. (Kohde [kohteen nimi] on asetettu näkymättömäksi.)
• Volume of object(s) too small. (Kohteen tilavuus on lian pieni.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this.
(Seuraavien kohteiden todettiin olevan liian pieniä: [kohteiden nimet]. Vain kohteet, joiden
tilavuus on suurempi kuin [tilavuus] mm³ sallitaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista
asia.)

• There were unspecified problems during import. (Tuonnin aikana ilmeni määrittämättömiä
ongelmia.)

• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT-suunnitelman lataaminen ei onnistunut.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Ladattu
suunnitelma on luotu aiemmalla ohjelmistoversiolla. Optimointi, tallennus ja vienti eivät ole
käytössä. Aloita uusi optimointi valitsemalla eri kliininen protokolla.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Tämän sovelluksen lisenssi on vanhentunut. Optimointi, tallennus ja vienti eivät ole käytössä.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Tämän sovelluksen lisenssi on vanhentunut, mutta suunnitelmaa ei ole ladattu.
Sovellus ei voi jatkaa.)

• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Vain yksi tärkein OAR
sallitaan: Tällä hetkellä löytyy:)

• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Kaarien toisto lisäsi [kaarien määrä] kaarta,
siksi kaarien kokonaismäärä on [kaarien määrä]. Kaarien manuaalinen muokkaaminen ei ole
mahdollista.)

• Failed to calculate the tissue model. (Kudosmallin laskenta epäonnistui.)
• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (PTV:tä ei löytynyt. Palaa

kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)
• Boost is partly outside of PTV. (Tehostin on osittain PTV:n ulkopuolella.)
• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The

boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check
this. (Tehostinkohde [tehostimen nimi] on osittain PTV-kohteen [PTV:n nimi] ulkopuolella.
Tehostinkohteen on oltava kokonaan PTV:n sisäpuolella. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• Multiple PTVs found. (Monta PTV:tä löytyi.)
• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed

boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Seuraavat PTV:t löydettiin:
[PTV-nimet]. Vain yksi PTV ja mahdollisesti yksittäinen liitetty tehostin sallitaan. Palaa kohtaan
Selected Data ja tarkista asia.)

• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Hoitokohde koostuu
erillisistä tilavuuksista. Spine SRS ei tue tätä. Yhdistä tilavuudet yhdeksi kohdetilavuudeksi
tämän kohteen hoitamiseksi.)
HUOMAUTUS: tämä viesti koskee vain Spine SRS:ää. 

• Volume of some Object(s) too small. (Joidenkin kohteiden tilavuus on liian pieni.)
• The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume

bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Seuraavien
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kohteiden todettiin olevan liian pieniä: [kohteiden nimet]. Vain kohteet, joiden tilavuus on
suurempi kuin 0,01 cm³ sallitaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Boost volume too big. (Tehostimen tilavuus on liian suuri.)
• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV

object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this.
(Tehostinkohteen [tehostimen nimi] tilavuuden on oltava vähintään 0,01 cm³ pienempi kuin
PTV-kohteen [PTV:n nimi] tilavuus. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Annoksen laskenta epäonnistui. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Suunnitelman annoksen laskentaan
käytettiin Pencil Beamia. PTV:n pienestä koosta johtuen suunnitelma todennäköisesti määrittää
merkittävän määrän pieniä kenttiä (vastaavalta pinta-alaltaan 10 mm tai pienempiä). Näin
pienten kenttien annoksen laskemisessa on suositeltavampaa käyttää Monte Carloa, jotta
laskennan tulokset olisivat hyväksyttäviä.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Annoslaskenta perustuu
erikoisjoukkoon: Kontrasti-TT.)
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