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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Forventet servicelivstid

Brainlab yder 10 års service for Multiple Brain Mets SRS. I løbet af denne periode tilbydes
softwareopdateringer så vel som support på stedet.

Feedback

På trods af omhyggelig gennemgang kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os
venligst på oncology.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedringer.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

• Adobe® og Acrobat® er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og
andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Denne software er delvist baseret på Xerces C++ 3.1.1, der er udviklet af Apache Software

Foundation. En fyldestgørende beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og
licenser findes under http://xerces.apache.org/.

• Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta, ophavsret© 1988-1997 Sam Leffler og Ophavsret©
1991-1997 Silicon Graphics. Der findes en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder og
licenser her: http:// www.simplesystems.org/libtiff.

• Denne software er baseret på arbejde udført af Open JPEG Group (for oplysninger om
licenser, se: http://www.openjpeg.org).

• Denne software er delvist baseret på libjpeg-turbo. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes her: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

• Dette produkt bruger XML2PDF Formatting Engine, som eksklusivt tilhører Altsoft bvba.

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i
Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr
(”MDD”).
RT Elements Multiple Brain Mets SRS er et produkt i klasse IIb i henhold til reg-
lerne fastsat af MDD.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Alle alvorlige hændelser, der måtte indtræffe i forbindelse med dette produkt, skal indberettes til
Brainlab og de relevante myndigheder.

Juridiske oplysninger
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Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Symboler
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1.4 Anvendelse af systemet

Indikationer for anvendelse/tilsigtet brug

RT Elements er applikationer til planlægning af strålebehandling til brug i forbindelse med
stereotaktisk, konformal, computerplanlagt, lineær accelerator-baseret strålebehandling af
kranielle, hoved- og hals- samt ekstrakranielle læsioner.
BEMÆRK: Applikationen Multiple Brain Mets SRS som et RT Element leverer optimeret
planlægning og viser strålebehandlingsplanlægning for flere metastaser i kraniet. 

Patientmålgruppe

Ingen restriktioner i patientpopulationen.

Tilsigtet brugerprofil

De tilsigtede brugere er medicinsk personale, som udfører strålebehandlingsplanlægning
(hospitalsfysikere, stråleonkologer, doseringseksperter, læger osv.).

Tilsigtet brugsmiljø

Det tilsigtede miljø er et klinisk planlægningskontor.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal troværdigheden af samtlige oplysninger, som er
blevet lagt ind i og som kommer ud af systemet, vurderes.
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibelt medicinsk udstyr fra Brainlab

Advarsel
Brug kun Multiple Brain Mets SRS sammen med et 6D-billedvejledningssystem og et 6D-
patientstøttesystem (f.eks. ExacTrac og Robotics med rammeløse strålekirurgiske
komponenter).

Kompatibelt medicinsk udstyr, som ikke er fra Brainlab

Multiple Brain Mets SRS kan eksportere til Record and Verify-systemer ved hjælp af DICOM-
format.

Andet udstyr, som ikke er fra Brainlab

Advarsel
Brugen af medicinske udstyrskombinationer, der ikke er autoriseret af Brainlab, kan
påvirke udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet negativt og udgøre en fare for patienten,
brugeren og/eller miljøet.

Advarsel
Der må ikke benyttes hardware, som ikke er angivet som værende kompatibelt i denne
brugervejledning. Dette kan medføre patientjusteringsfejl. Kontakt Brainlabs -salgs- eller
supportrepræsentant for oplysninger om understøttede lineære acceleratorer/MLC-
kombinationer.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Anden software, som ikke er Brainlab-software

Brainlab anbefaler kun at bruge systemer, der udveksler registreringer som anbefalet af profilen
Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (Integration af sundhedsvirksomheden
- strålingsonkologi) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) vedrørende Multimodality
Registration for Radiation Oncology (multimodalitetsregistrering for stråleonkologi). De
definitioner, der angives i dette dokument, er blevet defineret af en gruppe klinikere og
leverandører og omhandler kliniske arbejdsgange og relaterede sikkerhedshensyn.

Advarsel
Brainlab tillader ikke installation af Brainlab RT Elements på platforme, hvor medicinsk
tredjepartssoftware er installeret. Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes, at Brainlab RT
Elements påvirker tredjepartssoftware og omvendt. I denne sammenhæng er det derfor
brugerens ansvar at sørge for og identificere egnede platforme, som opfylder de relevante
krav til installation af Brainlab RT Elements. Til dette formål skal de medfølgende
vejledninger til softwarerevalidering følges.

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

Fjernhjælp

Såfremt det ønskes, kan arbejdsstationen udstyres med fjernadgang til Brainlab-support via
iHelp® (Axeda).
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1.6 Tekniske krav

Login-oplysninger

Advarsel
Brugere må ikke dele deres login-oplysninger. Hver bruger er eneansvarlig for enhver
ændring af behandlingsplanen. Hvis et brugernavn eller en adgangskode kompromitteres,
skal man kontakte den lokale systemadministrator.

Hardwarespecifikationer

Computerhardwaren er beregnet til brug i et hospitalsmiljø. Generelle forordninger og standarder
som f.eks. IEC 60601-1 og IEC 60950 skal overholdes af hospitalet (dvs. kun dele, som opfylder
de gældende standarder må anvendes i hospitalsmiljøet).

Komponent Minimumskrav Anbefalede krav

Processor

Intel XEON CPU med Westmere-mi-
kroarkitektur (frigivet i januar 2010) og
6 fysiske kerner.
Eller
Intel i7 CPU med Haswell-mikroarkitek-
tur (frigivet i juni 2013) og 4 fysiske
kerner.
Eksempler:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON CPU med Skylake-mikroar-
kitektur (frigivet i august 2017) eller ny-
ere.
Antal kerner:
• Softwaren er i stand til at udnytte et

højt antal kerner
• Beregningshastigheden øges med

antallet af kerner og clockfrekvensen
• Det anbefales at bruges mindst 12

fysiske kerner
Eksempel:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Hukommelse
24 GB
På servere 4 GB ekstra hukommelse
pr. ekstra bruger.

64 GB
På servere 16 GB ekstra hukommelse
pr. ekstra bruger.

Grafikkort

DirectX 11-kompatible grafikkort med
mindst 1 GB grafikhukommelse og
hardwarefunktionsniveau 10.
Mindste driverversion for NVIDIA-kort:
361.91 (ODE-afdeling).
Eksempel:
• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12-kompatible arbejdsstations-
grafikkort med mindst 4 GB grafikhu-
kommelse og hardwarefunktionsniveau
11.
Der anbefales en høj hukommelses-
båndbredde mellem acceleratorhukom-
melse og accelerator og kerner med
mindst 640 GPU.
NVIDIA Quadro-serien med Pascal
Chipset eller nyere med NVIDIA-driver-
version: 385.41 eller nyere (ODE-afde-
ling).
Eksempler:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Skærmopløs-
ning 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Netværksfor-
bindelse 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Aktuelt understøttede Brainlab-platforme:
• Planlægningsstation 9 Premium
• Planlægningsarbejdsstation 8.0 RT (Planlægningsarbejdsstation til RT)

Tekniske krav
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• Planlægningsstation 7 arbejdsstation (Planlægningsarbejdsstation Premium)
• Nodeserverhardware 5.1 Premium
• Nodeserverhardware 5.1
• Nodeserverhardware 5.0 (iPlan Net-server 5.0)
• BL Serverhardware 4.0 (Nodeserverhardware)

Det er ikke tilladt at ændre arbejdsstationens hardwarekomponenter. Brainlab kan ikke
gøres ansvarlig for nogen form for ændringer, der er foretaget i systemet. De lokalt
gældende regler skal overholdes.

Softwareforudsætninger

Aktuelt understøttede Brainlab-platforme:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64-bit, SP2 (ikke anbefalet)

Kontakt Brainlabs supportspecialist for yderligere oplysninger om servicepakkekompatibilitet.

Brainlab anbefaler at opdatere operativsystemet med Microsoft-sikkerhedsopdateringer i
henhold til hospitalets IT-bestemmelser og i henhold til Brainlabs politik for antivirus og
Windows-opdateringer. Brainlab forventer ikke nogen problemer i forbindelse med
installationer af Microsoft-sikkerhedsopdateringer. Hvis der opstår problemer, skal
Brainlab-support informeres.
Opdateringer af operativsystemet (korrektioner) eller tredjepartssoftware bør udføres uden for de
kliniske arbejdstimer og i et testmiljø for at sikre korrekt drift af Brainlab-systemet. Brainlab
overvåger de relaterede Windows-korrektioner for at kontrollere for problemer. Kontakt Brainlab-
support, hvis der opstår problemer i forbindelse med operativsystemets korrektioner.
Efter systemgodkendelse oprettes en sikkerhedskopi af softwareinstallationen. Denne
sikkerhedskopi vil ikke køre på andre arbejdsstationer end den, softwaren er licenseret til.

Virusscanner

Hvis systemet forbindes med et lokalt netværk (LAN), anbefaler Brainlab at installere malware-
beskyttelsessoftware (f.eks. en virusscanner) samt at holde dennes definitionsfiler opdaterede.
Vær opmærksom på, at malware-beskyttelsessoftwarens indstillinger kan påvirke systemydelsen.
Hvis hver filadgang f.eks. overvåges, kan det at indlæse og gemme patientdata gå langsomt.
Derfor anbefaler Brainlab at deaktivere realtidsscanninger og udføre virusscanninger uden for
klinisk arbejdstid.

Krav til ibrugtagning

Advarsel
Brainlab stiller opdaterede målingsinstruktioner til rådighed. Sørg for at anvende de
seneste målingsinstruktioner under indhentelse af stråledata. Kontakt Brainlab-support for
yderligere oplysninger.

Advarsel
Nøjagtigheden af dosisalgoritmerne og MU-beregningen afhænger direkte af kvaliteten af
de målte stråledata. Det er brugerens ansvar at sikre, at strålemålingerne udføres korrekt.
For ibrugtagning af softwaren til behandlingsplanlægning gælder Softwarebrugervejledning til
Physics Administration 5.0/5.5 og instruktionerne i den seneste revision af Teknisk
referencevejledning til Brainlab Fysik. Kun maskinprofiler oprettet af Physics Administration
5.0/5.5 er gyldige til brug sammen med softwaren.
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BEMÆRK: Brugeren er ansvarlig for at godkende maskinprofilen, herunder stråledata, inden
behandling. 

Advarsel
Vær også opmærksom på, at kvaliteten af resultatet er kritisk afhængigt af inputdataenes
kvalitet. Uregelmæssigheder eller usikkerheder knyttet til inputdataenheder, identifikation,
eller kvalitetsanliggender af enhver beskaffenhed skal undersøges nøje, inden dataene
anvendes.

Krav til den lineære accelerator

Kun maskiner med 4-10 MV røntgenstråler understøttes.
MLC’erne skal opfylde følgende kriterier:
• Understøtter dynamiske buebehandlinger
• Minimumsfeltstørrelse på mindst 15 x 15 cm
• Bladbredde på 5 mm eller mindre

Softwaren tillader standard- og SRS-udfladningsfilter samt tilstande uden udfladningsfilter.
Kontakt Brainlab-support for kompatibilitetsoplysninger.

Tekniske krav
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1.7 Oplæring og dokumentation

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et undervisningsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Dette system må kun betjenes af kvalificeret medicinsk personale.

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til det medicinske personale og erstatter eller overflødiggør
ikke det medicinske personales erfaring og/eller ansvar under anvendelsen.

Advarsel
Vær sikker på, at de personer, som er autoriseret til at udføre
behandlingsplanlægningsfunktioner, er korrekt oplærte i de funktioner, som de udfører.

Læsning af brugervejledninger

Brugervejledningerne beskriver kompleks medicinsk software, som skal anvendes med
forsigtighed.
Det er vigtigt, at alle brugere af systemer, instrumenter og software:
• Læser brugervejledningerne grundigt inden håndtering af udstyret
• Til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indhold

Softwarebrugervejledning
til Patient Data Manager Instruktioner til patientdataadministration

Softwarebrugervejledning
til DICOM Viewer Instruktioner til gennemgang af data

Softwarebrugervejledning
til Dose Review

Instruktioner til gennemgang af dosisplaner, der er gemt fra et af
RT Planning Elements

Softwarebrugervejledning
til Image Fusion

Instruktioner til, hvordan man fusionerer flere billeder, og hvordan
man korrigerer mulige billedforvrængninger i kraniet

Softwarebrugervejledning
til Anatomical Mapping

Instruktioner til, hvordan man automatisk opretter objekter fra de
tilgængelige medicinske billeddata

Softwarebrugervejledning
til SmartBrush Instruktioner til, hvordan man manuelt opretter objekter

Softwarebrugervejledning
til Object Manipulation

Instruktioner til, hvordan man gennemser og justerer objekter, fø-
jer marginer til objekter og opretter nye objekter baseret på hand-
linger på eksisterende objekter

Softwarebrugervejledning
til RT QA

Instruktioner til, hvordan man udfører patientspecifik kvalitetssik-
ring og verificerer dosisberegninger

Teknisk referencevejled-
ning til Brainlab Fysik Detaljer om algoritmer og kvalitetssikringsforanstaltninger
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Brugervejledning Indhold

Softwarebrugervejledning
til Physics Administration

Detaljer om, hvordan man administrerer målte stråledata og ma-
skinprofiler

Hardwarebrugervejledning
til patientstøttesystem

Detaljer om de rammeløse strålekirurgiske komponenter og Ro-
botics

Klinisk brugervejledning
til iPlan RT Dose Detaljer om oprettelse af et objekt til xBrain-konvertering

Klinisk brugervejledning
til iPlan RT Image

Detaljer om, hvordan man klargør patientbilleddata til xBrain-kon-
vertering

Klinisk brugervejledning
til PatXfer RT

Detaljer om, hvordan man konverterer iPlan RT-data til Brainlab
Advanced DICOM-dataformat

Klinisk brugervejledning
til ExacTrac Detaljer om Brainlab-patientpositioneringssystemet

Klinisk brugervejledning
til ExacTrac Vero Detaljer om Brainlab Vero-patientpositioneringssystemet

Oplæring og dokumentation
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2 SOFTWAREOVERSIGT
2.1 Startvejledning

Baggrund

Multiple Brain Mets SRS hjælper dig med at oprette og gennemgå behandlingsplaner for
patienter med flere metastaser.
Multiple Brain Mets SRS planlægningsarbejdsgangen består af en sekvens af Brainlab
Elements.

Import af data

BEMÆRK: Brainlab anbefaler at bruge xBrain Converter til at importere iPlan RT-data. 

BEMÆRK: Brainlab anbefaler af bruge DICOM RT Import Performer til at importere data fra
tredjepartssystemer. 

Start af arbejdsgangen

Trin

1. Vælg en patient.

2.
Vælg arbejdsgangen for Multiple Brain Mets SRS-planlægning.

3. Vælg det relevante patientdatasæt, inklusive CT- og MR-billedsæt og alle definerede ob-
jekter eller gemte planer.

4.

Vælg OK.
Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.

5. Vælg DICOM Viewer for at gennemgå planens aktuelle tilstand.

6. Vælg Dose Review for at gennemse dosisplaner gemt med Multiple Brain Mets SRS
(valgfrit).

7. Vælg Image Fusion for at fusionere to eller flere billedsæt (f.eks. CT og MR), som øns-
kes anvendt til planlægning.

8. Vælg Cranial Distortion Correction for at rette eventuelle MR-forvrængninger (hvis de
findes) ved elastisk deformation af MR-billedsættet for bedre fusion med CT-billedsættet
(valgfri).

SOFTWAREOVERSIGT
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Trin

9. Vælg Anatomical Mapping for automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. risi-
koudsatte organer) og for at gennemgå og justere disse objekter.

10. Vælg SmartBrush for at konturere og definere den metastase, der skal behandles.

11. Vælg Object Manipulation for at gennemgå og justere objekter, føje marginer til objekter
og oprette nye objekter på baggrund af handlinger for eksisterende objekter (f.eks. opret-
te et nyt objekt fra to overlappende objekter).

12. Vælg Multiple Brain Mets SRS for at oprette en bestrålings behandlingsplan for flere
metastaser i kranium.

13. Vælg Patient Specific QA for at kortlægge en behandlingsplan på et fantom.

Se Patient Data Manager, DICOM Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping,
SmartBrush, Object Manipulation og RT QA softwarebrugervejledninger for yderligere
oplysninger.
BEMÆRK: Hvis en plan, som allerede indeholder en RT-behandlingsplan (f.eks. planoptimering),
modificeres af andre softwaremoduler (f.eks. SmartBrush), skal korrektheden af planindholdet
kontrolleres nøje efter indlæsningen. Behandlingsplanen skal oprettes fra ny. 

Advarsel
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at der arbejdes med det korrekte
patientdatasæt. Patientoplysningerne vises i navigatorområdet i hvert Element.

Advarsel
Det er muligt, at flere eller andre yderligere patientdata er tilgængelige for RT Elements,
end dem, der kan indlæses. Eksempler inkluderer resultater af andre planlægningstrin eller
data fra tredjepartssystemer. I dette tilfælde giver systemet besked om, at ikke alle
tilgængelige data kan importeres. Du vil dernæst blive anbefalet nøje at gennemgå de
importerede patientdata for korrekthed og gyldighed.

Flere softwareversioner

① ②

Figur 1  

Hvis der er installeret flere versioner af softwaren til ibrugtagning på maskinen, vil brugeren blive
bedt om at vælge fra en liste over de tilgængelige versioner.

Valgmuligheder

Vælg START ① for at starte den valgte softwareversion.

Startvejledning
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Valgmuligheder

Klik på cirklen ved Start by default ② for at indstille den valgte version som standard. Vælg de-
refter START ①.

Højreklik med musen på softwareikonet for at vælge fra listen over tilgængelige softwareversio-
ner for at starte en anden version efter indstilling af standarden.

Åbning af en plan oprettet i en tidligere version

Figur 2  

Hvis der vælges en plan uden en dosisfordeling, genberegner softwaren dosen ved opstart uden
at udføre en optimering. Der vises en advarselsmeddelelse ①.
Hvis der vælges en plan oprettet i en tidligere version af softwaren, er mulighederne for at gemme
og eksportere deaktiveret. Der vises en advarselsmeddelelse ②.

SOFTWAREOVERSIGT
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2.2 Datasæt

Scanningskrav

Se Brainlabs scanningsprotokol.
Denne software læser og indlæser kun godkendte og gyldige omregningstabeller for Hounsfield-
enhed til elektrondensitet (HU til ED). Anvendte omregningstabeller for HU til ED kan kun oprettes
og godkendes i Physics Administration. 
Hvis scannerens HU-skala overstiger 12 bit (-1.024 til +3.071), bliver de højeste værdier afkortet:
• Værdier < -1.024 bliver afkortet til -1.024
• Værdier > 3.071 bliver afkortet til 3.071

CT-billedskaleringen skal verificeres for patientbehandling, da der kun understøttes ikke-
lokaliserede data.

Import- og eksportbegrænsninger

Det er kun datasæt med en maksimal længde på 1.000 mm og mindre end 400 skiver, der kan
importeres eller eksporteres.

Overlappende objekter

Hvis objekter overlapper, bestemmer objektet med den højeste HU-værdi HU-værdien for den
krydsende volumen.

Sikkerhedsovervejelser

Advarsel
Vær sikker på, at billeddannelsesenhederne (f.eks. CT-scanner) er korrekt konfigurerede og
kalibrerede. Kontrollér kalibreringen regelmæssigt ved at billeddanne og verificere
testfantomer.

Advarsel
Det CT-referencebilledsæt, der bruges til dosisberegning, må ikke være fra en CT-scanning
med kontrastmidler.

Advarsel
Cone Beam CT-data indeholder ikke ægte HU-værdier. Brug ikke Cone Beam CT’er til
dosisberegning.

Advarsel
Da standardoptagelsesværdierne (SUV) kan variere afhængigt af, hvilken PET-scanner og
billeddannelsesprotokol der anvendes, skal de viste værdier inden brug altid
sammenlignes med den SUV, der er opnået direkte på scanneren. Kliniske beslutninger må
ikke baseres på den viste SUV alene.

Advarsel
I nogle tilfælde repræsenterer CT-scanningens HU-værdier ikke de rigtige karakteristika af
et materiale (f.eks. massedensitet og materialesammensætning). Dette kan føre til
unøjagtig dosisberegning for ikke-humane vævsmaterialer (f.eks. implantater).

Advarsel
Patientbehandlingspositionen er altid hoved mod gantry. Patientpositionen skal være
rygleje CT-billedsættet må ikke vippes. Se scanningsvejledningen for detaljer om de tilladte
scanningspositioner.

Datasæt
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2.3 Indledende trin

Klargøringsskærme

Indledningsvist fører softwaren brugeren igennem tre klargøringsskærme, hvor der skal træffes
nogle få valg og justeringer.

Sikkerhedsovervejelser for brikstop

Hvis bestrålingen ledes gennem et robust kulfiberlag, såsom en brikstop, vil der opstå dæmpning
og dosisopbygning. Ved at angive den anvendte brikstop kan der tages hensyn til disse effekter
under dosisplanlægningen.
Det kan ikke garanteres, at de implementerede parametre er ensartede for brikstoppe, som ikke
er fra Brainlab. Verificer, at beregningerne svarer til brikstoppen ved at udføre passende
kvalitetssikring.

Advarsel
Behandling af patienter gennem brikstoppen (fra posterior retning) bør undgås. Hvis dette
ikke kan undgås, bør man inkludere brikstopmodellen i dosisberegningen. Hvis dette ikke
gøres, skal man være opmærksom på, at den beregnede dosisfordeling ikke inkluderer den
ekstra dæmpning eller den øgede huddosis tæt på brikstoppen. Dosisberegningen skal
korrigeres manuelt for disse faktorer.

Advarsel
Det skal verificeres, at brikstoppens position er korrekt i forhold til patientpositionen. Dette
er særligt nødvendigt, når stråler rammer brikstoppen med en flad, næsten vandret vinkel.
Små forskelle mellem dosisplanen og den aktuelle behandlingsopsætning kan medføre
væsentlige forskelle mellem den beregnede og den faktiske dosis.

Advarsel
Brikstopmodeller er approksimationer af den virkelige geometri og tager ikke hensyn til
områder med høj densitet, der indeholder metalforbindelser. Undgå bestråling igennem
disse områder.

Advarsel
Brikstoppen forlænges i xy-retningen, selv hvis CT-scanningsintervallet er mindre.
Bemærk, at brikstoppens længde beskæres til det tilsvarende scanningsinterval (z-
retning), eller til beskæringsboksen, alt efter hvilken der er mindre.
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Sådan defineres patientmodelindstillingerne

③① ②

⑤

④

⑦

⑥

Figur 3  

På den første klargøringsside skal indstillingerne for Patient Model defineres. Visningerne kan
beskæres for at inkludere alle relevante behandlingsområder i Outer Contour og (hvis der er
valgt en brikstop) kan brikstoppen justeres i de aksiale og sagittale skiver.

Trin

1. Vælg brikstoppen fra rullelisten ①.
Standardindstillingen er None. Hvis der ikke er valgt nogen brikstopmodel, kan brikstop-
pen beskæres fra CT’et ved hjælp af beskæringsværktøjet. Hvis brikstoppen ikke beskæ-
res i CT’et, medtages CT-brikstoppen i dosisberegningen.
Hvis der er valgt en brikstopmodel, vises den interne brikstopmodel i blåt og medtages i
dosisberegningen. Den valgte model erstatter briksen i CT’et og bliver en del af vævsmo-
dellen.

2. Vælg omregningstabellen for HU til ED fra rullelisten ②.
Det er kun de godkendte omregningstabeller for HU til ED, der er synlige og kan vælges.

3. Bekræft, at behandlingsretningen er rygleje og hovedet først i forhold til gantryet ved at
klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af Treatment Orientation ③.

4. Vælg Crop ④. Træk i siderne af de blå rektangler for at medtage det område af patie-
ntdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior ret-
ning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under do-
sisberegning. 

5. Vælg Adjust ⑤. Træk i de blå brikstoprepræsentationer for at placere brikstoppen inden
for scanningsbillederne. De importerede brikstopobjekter vises i hvidt som en hjælp til pla-
cering. Så snart der ikke trækkes længere, forsvinder placeringshjælpen.

6. Brug menuen Measure ⑥ til at måle op til tre afstande.

7. Vælg Next ⑦ for at fortsætte.

Indledende trin
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Forberedelser i koronale og sagittale skiver

②

①

④

③

Figur 4  

På den anden klargøringsside kan visningerne beskæres til at inkludere alle relevante
behandlingsområder i Outer Contour og (hvis der er valgt en brikstop) kan brikstoppen justeres i
de koronale og sagittale skiver.

Trin

1. Vælg Crop ①. Træk i siderne af de blå rektangler for at medtage det område af patie-
ntdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior ret-
ning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under do-
sisberegning. 

2. Vælg Adjust ②. Træk i de blå brikstoprepræsentationer (hvis de er tilgængelige) for at
placere brikstoppen inden for scanningsbillederne.
Brug de fikseringshulmarkører, der er repræsenteret i de blå brikstoprepræsentationer, til
vejledning.

3. Brug menuen Measure ③ til at måle op til tre afstande.

4. Vælg Next ④ for at fortsætte.

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 25



Sådan gennemgås og justeres den ydre kontur

③

⑦

⑥

① ②

④

⑤

Figur 5  

Når de indledende trin er blevet udført, genererer softwaren automatisk Outer Contour, der vises
på en separat side. Outer Contour lader softwarealgoritmen udføre dosisberegning for alt
patientvævet.

Trin

1. Gennemgå Outer Contour ③ ved at dreje 3D-visningen og rulle igennem alle skiverne.
De aksiale, koronale og sagittale skiver viser vævsmodellen bestående af Outer Contour
i blåt ① og brikstopmodellen ② (hvis valgt tidligere).
Vævsmodellen vises i gråt/hvidt og den oprindelige CT i orange ⑤.

2. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, bruges værktøjerne i rullemenuen Outer Con-
tour ④ til at redigere det blå omrids i de aksiale, sagittale og koronale skiver.
Man kan også vælge Back ⑥ og modificere Outer Contour ved hjælp af funktionen
Crop.

3. Vælg Next ⑦ for at fortsætte.
Panelet Configuration åbnes.

Advarsel
Kontrollér nøjagtigheden af den resulterende Outer Contour og vævsmodel, som anvendes
til dosisudregninger. Hele det relevante behandlingsområde skal være inden for konturen.
Visse områder af patientdata, der ikke ønskes, kan inkluderes i den Outer Contour. Disse
områder medtages under dosisberegningen. Hvis det ønskes, kan de beskæres væk på
klargøringssiderne.

Advarsel
Vævsmodellen og dermed den beregnede dosisfordeling ændres automatisk, når objekter
såsom en brikstop tilføjes, eller hvis brugerdefinerede HU-værdier tildeles til objekter, eller
hvis indstillingerne for elektrondensitet overskrives i menuen Data. Verificer, at hver
ændring er korrekt ved at gennemse vævsmodellen og bruge HU-målingsfunktionen samt
gennemse dybde- og feltrekonstruktionerne i udskriften.

Indledende trin
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Opridsede objekter i CT’et

①

②

Figur 6  

I layoutet for Outer Contour View vises alle objekter, der er opridset i CT’et ①. For hvert af disse
objekter er det muligt at tilsidesætte og ændre elektrondensitetværdien ②.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på de klargøringsside, der indeholder den ydre
kontur. 

Værktøjer for ydre kontur

Figur 7  

Værktøjsmenuen Outer Contour gør det muligt at finjustere den ydre kontur. 

SOFTWAREOVERSIGT

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 27



Visningsmulighed Beskrivelse

Brush

Føjer til den eksisterende ydre kontur (blå linje) i de aksiale, sagittale og
koronale skiver.
BEMÆRK: På grund af forskellige opløsnings- og skiveområder tilpasses
den resulterende vævsmodelkontur ikke perfekt til den ydre kontur. 

Erase Fjerner den ydre kontur (blå linje) i de aksiale, sagittale og koronale ski-
ver.

Undo Fortryd den seneste ændring. Bliv ved med at vælge dette for at fortryde
flere ændringer.

Auto Create
Fortryder alle ændringer foretaget på den ydre kontur og genererer auto-
matisk en ny ydre kontur, selv hvis der er indlæst en eksternt oprettet
ydre kontur.

Brush Size Brug skyderen til at forstørre eller formindske penseldiameteren.

BEMÆRK: Når penslen bruges, omdannes 2D-inputtet til et 3D-objekt. Den måde, hvorpå 3D-
objektet ekstrapoleres, afhænger af faktorer såsom skiveafstand og billedsættets retning. 

BEMÆRK: De ændringer, der er blevet foretaget med værktøjerne, fortrydes ikke, selv om man
vælger Back. 

Sådan vælges maskinprofilen og protokollen

①

②
③
④

Figur 8  

Trin

1. I menuen Configuration er det første, man skal gøre, at vælge en maskinprofil fra rulleli-
sten ①. Oprettelsesdatoen og -tidspunktet vises for at identificere maskinprofilen.
BEMÆRK: Det er kun muligt at vælge fra understøttede maskinprofiler (f.eks. maskinpro-
filer, der overholder MLC-begrænsningerne). 

Der angives som standard kun godkendte maskinprofiler. Marker feltet ③ ved siden af
Show all profiles for at se den fulde liste.
BEMÆRK: Hvis der vælges en godkendelsesmaskinprofil, begrænses planhensigten til
MACHINE_QA, SERVICE eller RESEARCH. 

Indledende trin
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Trin

2. Vælg en energimodalitet fra rullelisten ②. Oprettelsesdatoen og -tidspunktet vises for at
identificere energimodaliteten.
Der angives som standard kun godkendte energimodaliteter. Marker feltet ③ ved siden af
Show all profiles for at se den fulde liste.
Så snart en energimodalitet er valgt, aktiveres rullelisten Protocol.

3. Vælg en Protocol fra rullelisten ④.
Når protokollen er valgt, indlæser softwaren de værdier, der er defineret i skabelonen
(f.eks. ordineret dosis, fraktionering restriktionsindstillinger for PTV’et og OAR’er), og vi-
ser dem i tabellen Plan Analysis. Disse værdier skal gennemses og kan ændres i Clini-
cal Protocol Editor. Nogle værdier kan ændres i rullemenuen Advanced.

Advarsel
De maskinprofiler, der leveres af Brainlab, og som blev installeret under installationen eller
godkendelsen, er kun til testformål og er ikke egnet til klinisk brug.
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2.4 Information om forudgående planlægning

Klargøring til Multiple Brain Mets SRS med billedfusion

Når der udføres imagefusion som klargøring til Multiple Brain Mets SRS, skal der defineres en
unik referenceplanlægnings-CT for at fusionere med andre tilgængelige billedsæt (f.eks. MRI).
Der gælder følgende betingelser for det billedsæt, der bruges til dosisberegning:
• Der skal være nøjagtigt ét billedsæt med modaliteten CT
• CT-billedsættet skal være i rygleje
• CT-billedsættet skal være med hovedet først
• CT-billedsættet må ikke vippes
• Der kan være andre billedsæt med en anden modalitet end CT, men disse skal fusioneres med

CT-billedsættet
• Alle billedsæt skal fusioneres

Klargøring til Multiple Brain Mets SRS med anatomisk kortlægning

Brug Anatomical Mapping til automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. organer, der er
relevante for behandlingsplanlægning) og for at gennemgå og justere/omforme disse objekter.
For oplysninger om dosisfordeling til den normale hjerne, opret hele hjernen som et nyt objekt.
Anatomical Mapping definerer automatisk: Type = navn på organet og Role = Undefined.

Klargøring til Multiple Brain Mets SRS med SmartBrush

Brug SmartBrush til at tegne et omrids om alle metastaser, der skal behandles.
Standardindstillingen er Type = Tumor og Role = Undefined. SmartBrush navngiver automatisk
hver metastase i stigende numerisk rækkefølge startende med Met 01.
Gennemgå alle metastaser før behandling, og sørg for at:
• Hver metastase har en volumen på mindst 0,01 cm3.
• SmartBrush oprettede et separat objekt for hver defineret metastase.

Klargøring til Multiple Brain Mets SRS med objektmanipulation

Hvis det ønskes kan du tilføje en margen til metastaserne.
Object Manipulation skifter Type fra Tumor til Unknown og Role fra Undefined til PTV.

Objekthåndtering

Multiple Brain Mets SRS genkender metastaser, der skal behandles, hvis:
1. Type = Tumor og Role = Undefined eller PTV
2. Role = PTV, uanset Type

BEMÆRK: Et enkelt objekt med Role = CTV eller GTV kan ikke behandles, og en pop op-
meddelelse instruerer dig til at gå tilbage til SmartBrush eller Object Manipulation. 

Hvis et objekt med Role = PTV overlapper et andet objekt med enten Type = Tumor, Role = GTV
eller Role = CTV, så genkender Multiple Brain Mets SRS:
• Objektet med Role = PTV som metastaserne, der skal behandles og
• Flytter det overlappende objekt til Others

Hvis et objekt med Role = PTV eller Type = Tumor omgiver fuldstændigt et andet objekt med
Role = PTV, så kan Multiple Brain Mets SRS ikke åbne. Du vil blive bedt om at gå tilbage til den
forudgåendes planlægnings Elements for at rette dette.

Information om forudgående planlægning
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Changed Data (Ændrede data)

Figur 9  

Hvis du brugte en software til forudgående planlægning til at tilføje, fravælge eller ændre nogle
datasæt eller objekter, der tilhører den indlæste behandlingsplan, vil planen blive tilpasset til
ændringerne. Følgende meddelelse advarer om dette, når Multiple Brain Mets SRS starter. Vælg
OK for at bekræfte ændringerne og genstarte planlægning. Patient fejlbehandling kan opstå, hvis
RT-planen ikke overholder den forudgående planlægningssoftwares behandlingsparametre.
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2.5 Visningsfunktioner

Visningsmuligheder

De tilgængelige visningsmuligheder afhænger af, hvilket layout der bruges.

Knap Funktion

Klik på en billedskive, og træk den med musemarkøren:
• 2D-skiver: Panorér igennem skiverne
• 3D-skiver: Roter skiverne

Træk musemarkøren gennem en skive, op eller ned.
Det er også muligt at klikke på en billedskive og rulle med musehjulet.

Klik hvor som helst på en side, og rul med musehjulet:
• Op for at gå til forrige side
• Ned for at gå til næste side

På berøringsskærme kan man stryge med fingrene.

Træk musemarkøren:
• Op for at zoome ud
• Ned for at zoome ind

Man kan også klikke på en billedskive og zoome ved samtidigt at holde Ctrl-knap-
pen nede og rulle op eller ned med musehjulet.

Klik på et 3D-billede, og træk med musemarkøren.

Klik på en billedskive, og træk med musemarkøren for at forbedre synligheden af
strukturens kontrast:
• Træk op/ned for at forøge/formindske Hounsfield-enheden/gråtoneværdiniveau-

et
• Træk til højre/venstre for at forøge/formindske vinduesbredden for Hounsfield-

enheden/gråtoneværdien

Visningsfunktioner
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2.6 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 10  

Vælg Data for at åbne menuen Data og få vist en liste over de tilgængelige billeder, objekter og
layouts.

Nr. Komponent Beskrivelse

① SELECTED DATA
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Angiver alle tilgængelige objekter såsom metastaser, OAR’er og

Outer Contour

② LAYOUTS Skifter mellem forskellige layouts.

SOFTWAREOVERSIGT
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Oplysninger leveret med behandlede metastaser, OAR’ere og andre

①

②

③
④

Figur 11  

Nr. Komponent

①
Klik på de åbne/lukkede øjeikoner for at vise/skjule alle objekter.
BEMÆRK: Denne mulighed er ikke tilgængelig for Treated Metastases. 

②
Hvis et individuelt objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et ob-
jekt for at skjule det.
Som standard er de definerede objekter, undtagen Outer Contour, sat til at være synlige.

③ Objektvolumen, navn, dato og tid.

④

Klik på pilen ved siden af interesseobjektet for at se yderligere oplysninger:
• Basis: Angiver det billedsæt, der er brugt til at oprette objektet
• Type: Viser typen af objekt (f.eks. tumor)
• Role: Viser rollen (f.eks. PTV)
• Comment: Kommentarer tilføjet i softwaren til forudgående planlægning (f.eks., Anato-

mical Mapping)

Advarsel
Kontroller altid, at omridset og DVH for hvert objekt (inklusive metastaser, OAR’ere og
Others) er korrekt for at undgå utilsigtet dosis til disse objekter.

Datamenu
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Metastaseobjekter

Figur 12  

Objekttype Beskrivelse

Treated Metastases Objekter oprettet i SmartBrush. Disse objekter inkluderes i be-
handlingsplanen (Treat Metastasis afkrydsningsfeltet aktiveres).

Untreated Metastases Objekter, hvor du har deaktiveret Treat Metastasis.

Layouts

Vælg Data for at åbne menuen LAYOUTS og skifte mellem visninger af layouts.

Layout Beskrivelse

Overview viser følgende:
• Venstre side: Tabellen Plan Analysis
• Øverst til højre: Omskifteligt billedsæt, der viser 3D-visning, en aksial, ko-

ronal, sagittal skivevisning eller en DVH-visning
• Aksiale, koronale og sagittale skivevisninger

BEMÆRK: De tilsvarende skivevisninger opdateres automatisk på bag-
grund af, hvad der vælges i tabellen Plan Analysis. 

Selector V iew

Selector View viser følgende:
• Aksiale, koronale og sagittale 3D-visninger
• Aksiale, koronale og sagittale skivevisninger

BEMÆRK: De tilsvarende skivevisninger opdateres automatisk på bag-
grund af, hvad der vælges i 3D-visninger. 

SOFTWAREOVERSIGT
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Layout Beskrivelse

Beam’s Eye View viser følgende visninger:
• 3D-visning: Viser metastaser og andre objekter i 3D. Tillader dig at vælge

hver metastase eller et andet objekt til gennemgang.
• Buevisning: Viser buerne beregnet af planen.
• Beam’s Eye View: Viser MLC ved ligeligt fordelte gantry-vinkler for den

valgte bue.

3D View viser følgende visninger:
• 3D-visning: Viser metastaser og andre objekter i 3D. Tillader dig at vælge

hver metastase eller et andet objekt til gennemgang.
• DVH-visning: Viser dosisvolumenhistogrammet for det aktuelt valgte ob-

jekt.
• Maximum Intensity Projection: Viser den projicerede 3D-dosis på et

2D-plan, der fremhæver de højeste doser.
• Dose Surface: Viser, hvor meget af objektets overflade der er dækket af

ordinationsdosis. Det valgte objekt er hovedobjektet for visning, og alle
spærrende objekter er gennemsigtige.

• Dose Cloud: Viser to dosisskyer rundt om metastaserne. Den ensfarvede
grønne sky repræsenterer 100 % ordinationsdosis, og den gennemsigtige
grå sky repræsenterer 50 % ordinationsdosis.

Fusion View viser følgende visninger:
• 3D-visning: Viser metastaser og andre objekter i 3D. Tillader dig at vælge

hver metastase eller et andet objekt til gennemgang.
• Viser dosisfordelingen på de aksiale, koronale og sagittale skiver overlej-

ret på fusionsresultatet.
BEMÆRK: CT-billeddatasættet i fusionsparrene er fast, men de andre bil-
ledsæt kan dog ændres i denne visning. 

Datamenu
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2.7 Genveje

Liste over tastaturgenveje

Følgende genveje er tilgængelige i softwaren. Visse genveje er kun tilgængelige for specifikke
softwarefunktioner.

Beskrivelse Genvej

Åbn næste layout Ctrl + Tab

Åbn forrige layout Ctrl + Shift + Tab

Nulstil zoom og zoomcenter Ctrl + Home

Vælg forrige objekt Ctrl + op

Vælg næste objekt Ctrl + ned

Slå visning af dosisfordeling til/fra Ctrl + D

Slå visning af dosisanalyse til/fra Ctrl + R

Vælg alle objekter Ctrl + A

Eksportér det aksiale plan Ctrl + Shift + A

Eksporterer DVH-data
Kun tilgængelig, hvis:
• Dosisberegning er afsluttet (ikke kører)
• En fane indeholder et DVH

Ctrl + Shift + D

Eksportér det sagittale plan Ctrl + Shift + S

Eksportér det koronale plan Ctrl + Shift + C

Eksportér dosislinjen for den seneste afstands-
måling
Kun tilgængelig, hvis:
• Vis dosis eller vis tærskel er aktiveret
• Dosisberegning er afsluttet (ikke kører)
• En dosisafstandsmåling er aktiv

Ctrl + Shift + L

SOFTWAREOVERSIGT
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3 BEREGN
BEHANDLINGSPLANER

3.1 Beregning af en dosisplan

Oversigtslayout

① ② ③

Når der er valgt maskinprofil og protokol, åbnes layoutet Overview automatisk.

Nr. Komponent

①
Tabellen Plan Analysis: Viser de justerbare parametre for metastaserne og OAR’erne.
Skydebjælkens indstillinger kan justeres i den normal visningstilstand. Yderligere indstil-
linger kan redigeres i tilstanden Advanced Editing.

②
Configuration: Åbn konfigurationsmenuen for at ændre maskinprofilen, protokollen eller
opsætningen samt vælge tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) eller
aktivere Advanced Editing.

③
Forstørrede aksiale, koronale og sagittale skivevisninger samt udskiftelige billedsæt, som
viser enten en 3D-visning af buerne, en aksial, koronal, sagittal skivevisning eller en
DVH-visning.

BEREGN BEHANDLINGSPLANER
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Beregningsmuligheder

Advarsel
Gennemgå metastaserne, før optimeringsalgoritmen startes, ved at vælge Calculate.

Knap Funktion

Vælg Calculate for at konstruere dosisplanen.
BEMÆRK: Beregningstiden øges med et stigende antal metastaser. 

Vælg Cancel for at stoppe optimeringen. Dette resulterer ikke i en gyldig dosis-
plan.

Fortrydelsesmuligheder

Figur 13  

Knap Funktion

Revert Vælg Revert for at vende tilbage til den tidligere gyldige dosisplan.

Monte Carlo

Vælg Monte Carlo for at:
1. Beregne dosisfordelingen ved hjælp af Monte Carlo-algoritmen. I tilstanden

Monte Carlo genberegner softwaren dosisfordelingen fra den eksisterende
behandlingsplan med Monte Carlo-algoritmen. Derfor skal man først beregne
en behandlingsplan med Pencil Beam-algoritmen (Monte Carlo slået fra).

2. Skift til den dosismaskine, der anvendes til den endelige vægtoptimering:
- Monte Carlo off = optimering af buekonfiguration baseret på Pencil Beam.

Endelig vægtoptimering baseret på Pencil Beam.
- Monte Carlo on = optimering af buekonfiguration baseret på Pencil Beam.

Endelig vægtoptimering baseret på Monte Carlo.
BEMÆRK: Monte Carlo-beregningen kan tage en del tid. 

Beregning af en dosisplan
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Relaterede links

Plananalysetabel på side 42
Indledning på side 101

BEREGN BEHANDLINGSPLANER
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3.2 Plananalysetabel

Tabelmenuen Plan Analysis

②

①

③

⑦

⑤

④

⑥

Figur 14  

Nr. Komponent

① Dosistærskel for den normale hjerne. Dette kan indstilles i Clinical Protocol Editor.

②

Normal Tissue Sparing: Giver kontrol over GI-optimering som følger:
• Flytning af skyderen mod High medfører en stigning i vigtigheden af beskyttelse af nor-

malt væv, med typisk negative BEV-margener og heterogene PTV-dosisfordelinger
• Flytning af skyderen mod Low medfører et fald i vigtigheden af beskyttelse af normalt

væv, med typisk positive BEV-margener og en homogen dosisfordeling
MU Spread: Styrer mængden af modulation ved at indstille dosismodulationskomponen-
terne.
Flytning af skyderen mod High tillader:
• Større variation i overvågningsenheder mellem buerne
• Et højere antal samlede overvågningsenheder

BEMÆRK: Normal Tissue Sparing er kun tilgængelig i ikke-SRS-ordinationstilstand. 

③

Indstillinger for metastaserne:
• Prescription: Antal fraktioner og ordineret dosis
• Ordinationsvolumen: Ønsket procentdel af PTV’et, som bør dækkes af den ordinerede

dosis
• Ønsket dosisrestriktion (kun tilgængelig i SRS restriktionstilstand): Maksimal dosisre-

striktion på PTV’et

Plananalysetabel
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Nr. Komponent

④

Skyderindstillinger for OAR’ere:
• Guardian: Indstiller vigtigheden af den valgte OAR-dosisafvigelse i forhold til restrikti-

on(er) og påvirker det maksimale antal felter, som kan lukkes for at beskytte et OAR.
• Dosisvolumenrestriktioner: Den maksimale volumen for et OAR, som er godkendt til at

modtage den angivne dosis, hvor vigtigheden kan ændres ved at justere skyderne.
- Off: Der vil ikke blive taget hensyn til OAR-restriktionen under optimeringen.
- Smart: Optimeringsfunktionen vil iterativt lukke felter, hvor de henholdsvise OAR og

metastaser gennemskærer på BEV og finder et kompromis mellem måldækningen og
restriktionen.

⑤ Vælg Configuration for at åbne listen over tilgængelige muligheder for Protocol og Se-
tup og for at aktivere tilstanden Advanced Editing (se nedenfor).

⑥

De farvede cirkelsymboler for objekter angiver den mest alvorlige overtrædelse af de re-
spektive restriktioner. Hvis dækningsdosen f.eks. opfyldes (grøn), men dosen for den øn-
skede dosisrestriktion overstiger tolerancen (rød), er symbolet rødt.
Andre cirkelsymboler for objekter:
• Udfyldt grå cirkel: Dosen er ikke tilgængelig for objektet, eller der er ikke defineret no-

gen restriktion for objektet.
• Tom grå cirkel: PTV’en er ikke valgt for behandling.

⑦

De farvede dosis-/volumenværdier i tabellen Plan Analysis er defineret som følger:
• For PTV’ere:

Dækningsdosis:
- Grøn: Dækningsdosen er opfyldt
- Gul: Dækningsdosen er ikke opfyldt for dækningsvolumenen, men er opfyldt for

den tolererede dækningsvolumen
- Rød: Dækningsdosen er ikke opfyldt for den tolererede dækningsvolumen

Ønsket dosisrestriktion (kun SRS-ordinationstilstand):
- Grøn: Dosen er inden for tolerancen
- Rød: Dosen overstiger tolerancen i en af retningerne (under eller over)

• For OAR’er:
- Grøn: Dosen er ≤ restriktionen
- Gul: Dosen overstiger restriktionen, men forbliver inden for tolerancen
- Rød: Dosen overstiger restriktionens toleranceområde

BEMÆRK: Tolerancerne for PTV- og OAR-restriktionerne kan indstilles i de kliniske protokolfiler. 

BEMÆRK: Hvis dækningsdosen ikke er tilfredsstillende for dækningsvolumenen, vises den
faktiske volumen, som dosen er opfyldt for, i tabellen Plan Analysis. Der kan opstå
afrundingsartefakter på grund af diskretisering. Hvis dækningsvolumenen f.eks. er 99 %, og den
tolererede dækningsvolumen er 98 %, kan en optimeret plan vise en gul indikator med en
volumen på 97 %. 

Sådan redigeres yderligere indstillinger

Med menuen Configuration er det muligt at redigere yderligere parametre. Disse ændringer
påvirker ikke de faktiske kliniske skabeloner for Protocol eller Setup i Clinical Protocol Editor.

BEREGN BEHANDLINGSPLANER
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figur 15  

Trin

1. Vælg Configuration for at få vist en liste over tilgængelige valgmulighe-
der:
• Machine Profile ②: Skift maskinprofiler
• Protocol ③: Skift den kliniske protokol
• Advanced ④: Åbn flere valgmuligheder
• Setup ⑤: Skift den kliniske opsætning

2. Vælg afkrydsningsfeltet ⑥ for at aktivere tilstanden SRS Prescription (controlled inho-
mogeneity) for metastaserne (valgfri).

3. Brug til/fra-knappen til at aktivere tilstanden Advanced Editing ⑦. Der vises en blyant
ved siden af alle parametre, der kan redigeres.

4. Vælg pilen øverst til venstre ① for at lukke menuen Configuration.

BEMÆRK: Det er også muligt at ændre eller oprette nye indstillinger i Clinical Protocol Editor.
Genstart softwaren for at aktivere ændringerne. 

Plananalysetabel
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3.2.1 Avanceret redigering

Brug af avanceret redigering

Så snart Advanced Editing aktiveres, sker følgende:
• Der vises en blyant ved siden af alle parametre, der kan åbnes for yderligere redigering i

tabellen Plan Analysis.
• Der vises en pil ved siden af de doser, der kan normaliseres.
• Der vises en blyant i 3D-buevisningen, som muliggør redigering af bueopsætningen på

brugergrænsefladen.

Metastaser

①

②

③

④

Figur 16  

Nr. Komponent Beskrivelse

①
Parametre for
Clinical Proto-
col Editor

Det er muligt manuelt redigere alle værdier i de redigerbare sorte fel-
ter, der vises, når man har valgt blyanten.

② Treat Metasta-
sis

For at fjerne en metastase fra dosisplanberegningen skal afkryds-
ningsfeltet Treat Metastasis deaktiveres.

BEREGN BEHANDLINGSPLANER
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Nr. Komponent Beskrivelse

③ Extra Arcs

Aktivér afkrydsningsfeltet Extra Arcs ved siden af alle metastaser,
som bør behandles separat. Disse metastaser deler ikke buer med
andre metastaser. I stedet for fordeles hver metastase med et akti-
veret Extra Arcs afkrydsningsfelt til en eksklusiv gruppe buer med
samme isocenter, som de andre buer.
Hver metastase med et aktiveret Extra Arcs afkrydsningsfelt kan vi-
ses individuelt i Beam’s Eye View layoutet.
BEMÆRK: Du kan indstille antallet af buer i protokollen Setup i Cli-
nical Protocol Editor. 

BEMÆRK: Softwaren vælger bordvinklerne for Extra Arcs fra den
aktuelle bueopsætning baseret på den minimale gennemsnitlige ra-
diologiske dybde. 

④ Normalize

Vælg pilen ved siden af en af værdierne, og klik på det felt, der kom-
mer frem, for at normalisere til enten ordinations-/dækningsdosisen
eller den ønskede dosisrestriktion.
Softwaren beregner automatisk dosen igen ved at forsøge at opfylde
den tilsvarende restriktion eller det tilsvarende formål.
BEMÆRK: Hvis der vælges Normalize, kan det medføre ikke-lineæ-
re skaleringseffekter. 

OAR’er

③

①

②

Figur 17  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Parametre for Clinical
Protocol Editor

Du kan manuelt ændre de formål, optimeringsfunktionen ind-
drager for OAR’erne.

② Stjerne Der vises en asterisk ved siden af dosen, hvis restriktionen og
formålet ikke har den samme værdi.

Avanceret redigering
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Nr. Komponent Beskrivelse

③ Normalize

Vælg pilen ved siden af en af værdierne, og klik på det felt,
der vises, for at normalisere enten dosisrestriktionen eller for-
mål.
Softwaren beregner automatisk dosen igen ved at forsøge at
opfylde den tilsvarende restriktion eller det tilsvarende formål.
BEMÆRK: Hvis der vælges Normalize, kan det medføre ikke-
lineære skaleringseffekter. 

Buer

①

②

Figur 18  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Kliniske parametre for
Setup-skabeloner

Kun tilgængelig i layoutet Beam’s Eye View, eller hvis du
vælger 3D Arc View fra layoutet Overview.
De foruddefinerede værdier i Setup-filerne kan ændres og an-
vendes for den aktuelle plan. Skabelonen ændres ikke.

② Flueben
Vælg fluebenet for at lukke redigeringsvisningen.
Softwaren opdaterer automatisk visningerne.

Relaterede links

Indledning på side 101
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3.2.2 SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet)

Brug af tilstanden SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

Du kan aktivere tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) for metastaserne i
menuen Advanced.
Tilstanden SRS-ordination forsøger at opnå både dækningsdosis og den ønskede dosisrestriktion
og genererer dermed flere inhomogene dosisfordelinger, som typisk bruges ved stereotaktisk
radiokirurgi.

Ændringer til metastaserne

③

①

②

Figur 19  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Desired Dose Con-
straint

Når man vælger Calculate, forsøger optimeringsalgoritmen at
opfylde både dækningsdosis og den ønskede dosisrestriktion.

② % IDL

Isodosislinjeprocentdelen angiver inhomogeniteten mellem
den ordinerede dosis og den ønskede dosisrestriktion ved
fastlagte volumener. % IDL = ordineret dosis (Gy)/ønsket do-
sisrestriktion (Gy) * 100.

③ /SRS
Så snart tilstanden SRS Prescription (controlled inhomoge-
neity) aktiveres, viser softwaren /SRS ved siden af den ordi-
nerede dosis.

SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet)
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DVH for PTV’et i tilstanden SRS Prescription

① ②

Figur 20  

Nr. Komponent Beskrivelse

①

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) ”fra”

Når tilstanden SRS-ordination er slået fra, forsøger optimeringsfunkti-
onen at opfylde ordinationspunktet (øvre venstre diamant) for meta-
stasen. Optimeringsfunktionen har dig frihed til at vælge en maksimal
dosis. Dette medfører en ret homogen dosisfordeling.

②

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) ”til”

Når tilstanden SRS-ordination er slået til, forsøger optimeringsfunktio-
nen at opfylde ordinationspunktet (øvre venstre diamant) og den øn-
skede dosisrestriktion (nederste højre diamant) for metastasen. Dette
medfører en ret heterogen dosisfordeling.

Relaterede links

Indledning på side 101
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4 GENNEMSE
BEHANDLINGSPLANER

4.1 Gennemgang af metastaserne

Vælgervisning

Figur 21  

Selector View viser scanninger og 3D rekonstruerede billeder til optimal gennemgang af alle
metastaser. 
Når du vælger et enkelt objekt:
• Der vises oplysninger om dets volumen, størrelse og afstanden til isocenteret. Størrelsen er

den største diameter, baseret på objektets volumen.
• For metastaser vises ordinationen og antallet af fraktioner også (kun efter en klinisk protokol er

valgt).

Valgmuligheder

Hver metastase vises i 3D visningerne, omgivet med en markeret boks. Gennemgå hver meta-
stase nøjagtigt:
• Når du klikker på hver af dem, skifter visningerne til midt på denne metastase.
• Hvis du dobbeltklikker inden for en af de tre billedvisninger, vender alle visninger tilbage til at

vise den komplette scanning.
• Hvis du ændrer en billedvisning, mens et objekt er valgt, vil billedvisningen springe tilbage for

at holde dette objekt centreret.

GENNEMSE BEHANDLINGSPLANER
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Valgmuligheder

For at hjælpe med at sikre, at hver metastase gennemgås, er displayets markerede boks farve-
kodet:
• Orange: Aktuelt valgte metastaser
• Lysegrå: Metastase endnu ikke gennemgået
• Mørkegrå: Gennemgå metastase

For at fjerne en metastase fra dosisplanberegningen, skal afkrydsnings-
feltet Treat Metastasis deaktiveres.
BEMÆRK: Hvis du ændrer afkrydsningsfeltet Treat Metastasis efter en
plan er blevet optimeret, bliver dosisberegningen ugyldig, og planen
fjernes. 

Advarsel
Gennemgå metastaserne før beregning af dosisplanen. Dette inkluderer undersøgelse af
deres konturer, volumen og afstand inden for hver metastase ligesom at gennemgå deres
Treat Metastasis definition.

Efter import skal du bekræfte, at konturerne er korrekt indrettet i forhold til billederne.

Sådan behandles klynger af metastaser

I nogle tilfælde kan du foretrække at opdele planen i flere underplaner for at behandle forskellige
grupper af metastaser.

Trin

1. Fravælg flere metastaser for en plan ved at deaktivere Treat Metastasis afkrydsningsfel-
tet for hver af dem.
Hvert fravalgt objekt er opført under Untreated Metastases.

2. Opret en plan for de resterende valgte metastaser.

3. Efter eksport af denne plan kan yderligere planer oprettes for de resterende metastaser
ved at genaktivere afkrydsningsfeltet Treat Metastasis. Vær forsigtig med at fravælge
metastaser, der allerede er planlagt.

4. Brug Dose Review til opsummering af planerne.

Advarsel
Hvis metastaser grupperes, gennemgå objektdefinitionerne i hver plan grundigt og sørg
for, at grupperede planer eksporteres korrekt.

Gennemgang af metastaserne
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4.2 Gennemgang af dosis

Dosismenu

Når en dosisplan er blevet beregnet, skal dosisfordelingen og isodosislinjerne for hver metastase
gennemgås. Til dette er følgende visningsmuligheder tilgængelige i menuen Dose (findes i
sidepanelet).

Advarsel
Dosisberegningens nøjagtighed afhænger af dosisgitterets opløsning. Den værdi, der
bruges til den endelige godkendelse af behandlingsplanen, skal være så lav som muligt og
må ikke være højere end 4 mm. Det anbefales stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre
for små objekter, hvis diameter er 30 mm eller mindre. Dosisgitterets opløsning kan
redigeres i Clinical Protocol Editor.

Dosismenu valgmuligheder

Figur 22  

Visningsmulighed Beskrivelse

Dose Off Isodosislinjer vises ikke.

Dose Distribution Isodosislinjer vises.

Dose Analysis Vis eventuelle overdosis- og underdosisområder med varme og kolde
punkter i alle objekter, både metastaser og andre.

GENNEMSE BEHANDLINGSPLANER
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4.2.1 Dosisfordeling

Brug af dosisfordeling

Når man vælger visningen Dose Distribution, vises den planlagte dosisfordeling som
isodosislinjer og en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige,
når der zoomes ind på et billede, hvorved det bliver muligt at se de underliggende strukturer
tydeligt.

Advarsel
Gennemgå DVH og dosisfordeling for hver metastase.

Advarsel
Dosisvisningen må ikke være det eneste beslutningskriterie for en behandlingsplan.
Gennemse mindst ét andet kriterie (f.eks. DVH’er), og gennemse kriterier i flere layouts.

Justering af isodosislinjer

②

③

①
Figur 23  

Visningen viser en isodosislinje for ordinationen og for hver værdi i filen med den kliniske protokol
og en værdi, der skal fremhæves, som kan ændres.

Dosisfordeling
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Nr. Beskrivelse

①

Den farvekodede signaturforklaring nederst til højre i visningen viser, hvilke isodosislinjer
der i øjeblikket vises som en absolut dosisværdi.

Antallet af isodosislinjer tilpasses visningens zoomniveau. Når der zoomes ind, vises der
flere isodosislinjer. Når der zoomes ud, forsvinder de tyndere linjer.

② For at definere en bestemt isodosislinje, der skal vises, skal dens værdi indtastes i feltet
ved siden af Highlight.

③ Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den pågæl-
dende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Sådan fremhæves en dosisvask

①

Figur 24  
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Trin

Hold markøren over værdien i signaturforklaringen ① for at fremhæve dosisvasken og den iso-
dosislinje, der svarer til en bestemt dosisværdi, eller vælg skift, mens markøren holdes over do-
sislinjerne.
Dette virker også for de kortere mellemliggende linjer.

Dosisfordeling
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4.2.2 Dosisanalyse

Brug af dosisanalyse

Visningen Dose Analysis gør det muligt at fokusere på risikoområder i planen. Den viser
dosisniveauer inden for hver metastase og andre anatomiske objekter og fremhæver underdosen
og overdosen.

Analysere metastaser

④

①

②

③

Figur 25  

Metastaser vises altid i grønt og alle andre objekter i blåt.

Nr. Beskrivelse

① Normal vævsdosis vises i orange. Der vises en isodosislinje for ordinationsdosen, 50 %
af den ordinerede dosis og den definerbare Highlight-værdi.

② Et mærket punkt (grønt) inden i metastaser viser den laveste dosis.

③ Et mærket punkt (rødt) inden i metastaser viser den højeste dosis.

④ Dosis inden i metastaser højere end ordinationsværdien og lavere end den markerede
værdi defineret i forklaringen har ingen farve.

BEMÆRK: Alle doser under ordinationsværdien inden i metastaser er fremhævet i grønt. 

BEMÆRK: Hvis den markerede værdi er større end ordinationsværdien, fremhæves alle doser
inden i PTV’en, som er over den markerede værdi, med lyserød. 

GENNEMSE BEHANDLINGSPLANER
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Analyse af andre objekter

①

②

Figur 26  

Andre (ikke-metastaser) anatomiske objekter vises med blåt.

Nr. Beskrivelse

① Et mærket punkt inden for hvert objekt viser den højeste dosis.

② Alle doser, der falder inden i et objekt, er fremhævet med en blå dosisvask. Højere dosi-
sniveauer har en mere uigennemsigtig farve.

Dosisanalyse
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4.2.3 Fusionsvisning

Gennemgang af dosisfordeling med fusionsvisning

①②

③ ④

⑥

⑤

Figur 27  

Åbn layout for Fusion View for at gennemgå dosisfordelingen på de fusionerede CT- og MR-
skiver. CT-billedsættet er fast, du kan dog ændre MR-billedsættet ved at vælge Data og vælge fra
listen under Images.

Nr. Komponent Beskrivelse

① 3D-visning Vælg metastaser og gennemgangsegenskaber.

②

Skivevisning Gennemgå dosisfordelingen på de fusionerede aksiale, sagittale
og koronale skiver.③

④

⑤ Skyder Skift mellem MR (blå) og CT (orange) eller PET (ikke vist) gennem-
sigtighed.

⑥ Windowing

Vælg Windowing for at åbne et panel, som tillader dig at ændre
billedsættet der anvendes til windowing. Det valgte billedsæt er
fremhævet med orange.
Klik på en billedskive, og træk med musemarkøren for at forbedre
synligheden af strukturens kontrast:
• Træk op/ned for at forøge/formindske Hounsfield-enheden/gråto-

neværdiniveauet
• Træk til højre/venstre for at forøge/formindske vinduesbredden

for Hounsfield-enheden/gråtoneværdien
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4.2.4 Målemenu

Anvendte koordinater

X-, y- og z-koordinater vises i DICOM-koordinatsystemet.

Sådan måles dosis ved et punkt

Trin

1.

Vælg Point under menuen Measure.

2.

Vælg en målposition i billedet for at måle dosen ved et enkelt punkt i et billede. Der vises
et punkt med oplysninger om billedet:
• Point Dose: Den dosis, der beregnes ved et specifikt punkt, uanset gitteret for forud-

beregnet dosis.
• 3D Volume Dose: Den dosis ved et specifikt punkt, der beregnes ved hjælp af et gitter

for forudberegnet dosis og interpolation fra de omkringliggende punkter i gitteret. På
grund af denne interpolation kan den faktiske dosisværdi ved dette punkt muligvis væ-
re lidt højere end Point Dose. Derfor er 3D Volume Dose hurtigere at beregne, men
ikke så nøjagtig som Point Dose. Visningen af dosisvask interpoleres også fra gitteret
for forudberegnet dosis.

BEMÆRK: For MR-scanninger er den angivne punktværdi en gråværdi. For CT-scannin-
ger et det i Hounsfield-enheder. 

BEMÆRK: Hvis der måles et punkt i visningen Dose Distribution, vises dosisoplysnin-
gerne også. 

3. Et punkt kan flyttes ved at holde musemarkøren over det og trække det til dets nye positi-
on med den venstre museknap.

4. Højreklik på punktet for at fjerne et enkelt punkt. Alle punkter kan fjernes ved at vælge
Point under Measure for at fravælge funktionen.

Advarsel
Udfør kun patientbehandling, efter billedskaleringen er blevet verificeret.

Målemenu
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Sådan måles afstande

Trin

1.

Vælg Distance.

2.

Afstanden inden for en skive måles ved at vælge to målpunkter på skiven. Afstanden mel-
lem dem samt punktoplysningerne om slutpunktet vises.

3.

For at måle afstanden mellem to punkter på forskellige skiver:
a. Klik på målpunktet på den første skive.
b. Rul til målskiven ved hjælp af musehjulet.
c. Klik på det andet målpunkt på målskiven.

Dette kan også gøres på tværs af forskellige billedvisninger.
BEMÆRK: Slutpunkter vises som trådkors på målskiver og som prikker på mellemliggen-
de skiver. 

4. En linje kan flyttes ved at holde musemarkøren over den og trække den til dens nye posi-
tion med den venstre museknap.

5. Alle linjer kan fjernes ved at vælge Distance under Measure for at fravælge funktionen.
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4.3 Gennemgang af buerne og gantry-vinklerne

Beam’s Eye View

⑧⑨ ⑦

⑤

⑩⑪

② ⑥

①

③④

Figur 28  

Åbn Beam’s Eye View for at gennemgå buer.
BEMÆRK: På grund af visse MLC’ers hardwarebegrænsninger (f.eks. Elekta Agility) tilpasser
bladene sig muligvis ikke altid målområdet, og de påkrævede statiske bladmellemrum dækkes
ikke helt af primære kæber. 

Layoutet Beam’s Eye View

Nr. Komponent

① Buer beregnet af planen. Hvis du vælger en bue, vises den med orange. Hvis en bue føl-
ger en sti i begge retninger, vises et sæt pile i begge retninger.

② Objektvisning: Du kan vælge en metastase, som derefter får en lysere farve. Buer der be-
stråler denne metastase er fremhævet i det nederste venstre hjørne ①.

③

Visning, som kan skiftes. Vælg:
• General: For at vise en reduceret visning af bladene, der omgiver metastaserne direkte

for den valgte bordvinkel.
• Details: For at vise en fuld visning af alle blade for en bue. Visningen Details viser af-

stande mellem kontrolpunkter i 10° trin, som de anvendes til DICOM-eksport.

④

Når der vælges en bue, vises følgende oplysninger:
• Bordvinkel
• Gantry-vinkelområde
• Kollimatorvinkel
• Overvågningsenheder (MU’er)

Gennemgang af buerne og gantry-vinklerne
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Nr. Komponent

⑤

Objekter, der modtager dosis fra den nuværende valgte bue og ved denne vinkel er omgi-
vet af MLC-blade markeret med følgende farver:
• Orange, hvis metastasen bestråles af den nuværende bue ved den valgte bordvinkel.
• Lysegrå, hvis metastasen ikke bestråles af den nuværende bue for den valgte bordvin-

kel.
Kæberne vises som en rektangel. Hvis en maskine ikke har kæber (f.eks. Vero), vises
blokeringsenhedens maksimale område. Hvis maskinen kun har Y-kæber (f.eks., Elekta
Agility), repræsenteres kæben af to parallelle linjer.

⑥ Trådkorset markerer isocenteret.

⑦ Gantry - og bordpositioner for denne buevinkel.

⑧ Afspil plan fremad.

⑨ Nuværende gantry-vinkel. Brug skyderen til at ændre vinklen.

⑩ Afspil plan tilbage.

⑪ Nuværende patient- og lineær acceleratorposition.

Advarsel
Gennemgå altid buefordelingen for hver metastase som vist i layoutet Beam’s Eye-visning.

Advarsel
Ret altid fejl i opsætning før behandling, især rotationsfejl, hvis mere end en læsion skal
behandles med et enkelt isocenter. Rotations opsætningsfejl påvirker ”satellit” isocentre.

Advarsel
Større MLC-bladbredder ved feltkanter kan medføre en ikke-konform dosis til målområdet. I
layoutet Beam’s Eye-visningen skal metastaser undersøges grundigt omkring feltkanterne
i målområdet.

Advarsel
Bladafstanden for behandlinger med dynamisk bue vises i Beam’s Eye-visningen. Verificer
bladpositionerne før eksport.
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Sådan gennemgås ekstra buer i Beam’s Eye-visningen

①

Figur 29  

Trin

1. I tabellen Plan Analysis aktiveres afkrydsningsfeltet Extra Arcs ved siden af alle meta-
staser, som bør modtage en ekstra bue.

2. Vælg Calculate.

3. Åbn layoutet Beam’s Eye View.

4. Vælg en valgmulighed fra rullemenuen for at se buerne enten for grupperede eller indivi-
duelle metastaser ①.
BEMÆRK: Hvis du ikke aktiverede et Extra Arcs afkrydsningsfelt i tabellen Plan Analys-
is, er kun Grouped Mets tilgængelig fra rullemenuen. 

Hvis antallet af overvågningsenheder pr. bue er højere end det maksimum angivet i
maskinprofilen, opdeles buen i to eller flere dele, som tilfredsstiller maskinens restriktioner.
Beam’s eye-visningen viser ikke disse dele. Derfor kan de eksporterede dele have andre retninger
end dem vist i denne visning. Se PDF-udskriften for at gennemgå de eksporterede dele og
retningen. Delenes rækkefølge er forklaret i kapitlet algoritme.

Gennemgang af buerne og gantry-vinklerne
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4.4 Dosisvolumenhistogram (DVH)

Visning af DVH’et

Et DVH vises for hvert objekt i Overview og 3D View layouts. Visningen viser et kumulativt
histogram, hvor det kan ses, hvor meget af volumen der modtager mindst den valgte dosis.

Layoutet giver også visninger til at hjælpe dig med at identificere områder, der modtager for stor
eller for lille dosis.

Advarsel
DVH-repræsentationen må ikke være det eneste beslutningskriterie for en
behandlingsplan. Gennemse yderligere kriterier (f.eks. dosisfordelingsvisningen).

Advarsel
Bekræft DVH for hver metastase og alle andre objekter.

Layoutet 3D View

③ ④ ⑤

②①

Figur 30  

Åbn layoutet 3D View for at få vist DVH’et og andre nyttige gennemgangsfunktioner som en hjælp
til at identificere pletter, der modtager for meget eller for lidt dosis.

Nr. Komponent Beskrivelse

① Objektvisning Tillader dig at vælge hver metastase eller et andet objekt til
gennemgang.

② DVH DVH’et for den valgte struktur.

③ Maximum Intensity Pro-
jection

Viser den projicerede 3D-dosis på et 2D-plan, der fremhæver
de højeste doser.

④ Dose Surface
Viser, hvor meget af objektets overflade, der er dækket af or-
dinationsdosis. Det valgte objekt er hovedobjektet for visning,
og alle spærrende objekter er gennemsigtige.

GENNEMSE BEHANDLINGSPLANER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 65



Nr. Komponent Beskrivelse

⑤ Dose Cloud
Viser to dosisskyer rundt om metastaserne:
• Ensfarvet grøn sky: 100 % ordinationsdosis
• Gennemsigtig grå sky: 50 % ordinationsdosis

Sådan vises DVH’et

Trin

For at vise DVH for et specifikt objekt, vælges objektet enten i Overview eller 3D View layoutet
eller fra listen over objekter i menuen Data.

Sådan vises den normale hjerne DHV

①

Figur 31  

Trin

1. Opret og gennemgå hele hjerneobjektet i Anatomical Mapping.

2. Indlæs hele hjerneobjektet i Multiple Brain Mets SRS.

3. Vis DVH for alle objekter, eller vælg hele hjerneobjektet. DVH for den normale hjerne (hel
hjerne - PTV’ere) vises.

4. Bevæg markøren over kurven for at se dosis- og volumenoplysningerne ① for den nor-
male hjerne.
BEMÆRK: DVH-graferne for hele hjernen og den normale hjerne ligner hinanden meget.
Du skal muligvis zoome ind på DVH’en ved at holde og trække enderne af akserne mod
nul for at adskille de to kurver. Du kan også skjule andre objekter i menuen Data. 

Dosisvolumenhistogram (DVH)
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4.4.1 DVH-visning

① ②

④

⑥

③

⑤

⑦

⑨

⑧

Figur 32  

Nr. Beskrivelse

① Klik på enden af volumenaksen, og træk for at ændre skalaen Volume.

② Grafen for normalt væv (NT) (se nedenfor).

③ Klik på enden af dosisaksen, og træk for at ændre skalaen Dose.

④ Min./Mean/Max doser, CI (overensstemmelsesindeks), GI (gradientindeks) og relativ
maks. dosis vises over DVH.

⑤ Max. Dose Rel. (relativ maksimum dosis): Forholdet mellem ordinationsdosis/maksimal
dosis.

⑥
Hold musemarkøren over et punkt for at se flere data. Restriktionen er markeret på hver
linje. Hvis markøren holdes over restriktionspunktet, vises der en datavisning inklusive re-
striktionen for dette objekt og overensstemmelsesindekset (kun for PTV’et).

⑦ Et omvendt T repræsenterer den tolererede dækningsvolumen.

⑧ En diamant repræsenterer ordinationspunkt. Hvis der er en cirkel omkring ordinations-
punktet, blev målet ikke opfyldt.

⑨ En diamant repræsenterer restriktions- og formålspunktet. Hvis der er en cirkel omkring
diamanten, blev restriktionen og formålet ikke opfyldt.

BEMÆRK: En firkant (ikke vist) repræsenterer et restriktionspunkt med skyderen indstillet til Off. 

Fortolkning af DVH

①

Figur 33  
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DVH-kurven Tissue svarer til den ydre kontur (Type = Outer Contour i Objects opført under
Data).
DVH-kurven Normal Tissue svarer til en virtuel struktur sammensat af den ydre konturstruktur
minus strukturerne for alle metastaser.
Hvis der ikke vælges nogen struktur fra listen Objects under Data, vises DVH’erne for alle
strukturer, der er sat til at være synlige. Derudover vises DVH-kurverne Tissue og Normal Tissue,
selv hvis den ydre kontur ikke er sat til at være synlig.
Hver metastase ledsages af en ekstra blå linje, som kaldes for grafen for normalt væv (NT).
Denne kurve svarer til en virtuel ringstruktur omkring metastasen og bruges til CI-beregningen.
Dens procentvolumen normaliseres til metastase-volumen og vises sammen med metastase-
volumen som NT ①.
BEMÆRK: Hvis der kun er en metastase, viser NT-grafen cirka de samme oplysninger, som
kurven for Normal Tissue. 

BEMÆRK: Volumenen vist i DVH afviger fra objektvolumen vist i resten af softwaren. Dette er
fordi DVH-beregningen bruger en anden objektopløsning. 

Yderligere DVH-funktioner

• Grid Size: Den opløsning, der bruges til strukturdiskretisering under DVH-generering
• Den dosisalgoritmetype, der vises under DVH-visningen
• Dobbeltklik på Volume (over y-aksen) for at skifte mellem absolut (cm3) og relativ (%) volumen.

DVH-visning
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4.4.2 DVH-overensstemmelsesindekser

Baggrund

Overensstemmelsesindekset angiver, hvor nøjagtigt dosisfordelingens volumen stemmer overens
med størrelsen og formen af PTV’et/PTV’erne. Softwaren angiver det omvendte Paddick-
overensstemmelsesindeks (CI) og gradientindekset (GI) pr. målvolumen.

Advarsel
Gennemse overensstemmelsesindekset for hvert PTV.

Omvendt Paddick-overensstemmelsesindeks (CI)

CI’et beskriver, hvor godt isodosisvolumen på 100 % stemmer overens med målvolumen. Dette
beregnes som det omvendte Paddick-CI:

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

*Inverse Paddick CI =

• Det først led sanktionerer normalt væv, der modtager mere end dækningsdosen, Dcoverage.
• Det andet led sanktionerer kolde pletter (dosis under dækningsdosen) inde i tumorvolumenen.

En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et CI på ”1”.

Gradientindeks (GI)

GI’et beskriver stejlheden af dosisnedgangen fra isodosen på 100 % til isodosen på 50 %:

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

En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et GI på ”1”.

Sådan beregner softwaren overensstemmelsesindekset

①

②

③

④

Figur 34  

CI’et og GI’et beregnes ved at vurdere dosen i PTV’et ① plus en ekspansionsring for normalt væv
②. Størrelsen på ekspansionen er 15 mm som standard.
Softwaren undersøger dosen ved grænsen til ringen for normalt væv. Hvis isodosislinjen for 50 %
eller 100 % er inden for ringen for normalt væv, kan softwaren beregne det respektive
overensstemmelsesindeks ③. Hvis isodosislinjen for 50 % og/eller 100 % ikke længere er inden
for PTV-volumen og ringen for normalt væv, kan softwaren ikke beregne det respektive CI/GI ④.
Hvis isodosen overskrides for mindst ét af punkterne på grænsen til ringen for normalt væv, viser
softwaren N/A. Dette hænder typisk, hvis PTV’ere placeres meget tæt på hinanden. Volumenens
gennemsnitlige overensstemmelsesindekser vil være n/a, hvis indekset for mindst ét af PTV’erne
er n/a.
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Hvis den korteste afstand mellem to PTV’ere er mindre en 2 x standard ekspansionsringen for
normalt væv, reduceres ringen til normalt væv således, at ekspansionsvolumener ikke overlapper.
Den resulterende ringstørrelse vises i DVH og gemmes med behandlingsplanen.

Hvis ingen af PTV-volumenelementerne når ordinationsdosen, viser softwaren - - for
overensstemmelsesindekserne.

DVH-overensstemmelsesindekser
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4.5 Fuldførelse af plangennemgangen

Genberegning af en plan

Hvis det besluttes at justere en plan, for eksempel ved at udelukke en metastase, skal planen
beregnes igen ved at vælge Calculate. Hvis planen er tilfredsstillende, fortsættes der med at
gemme, udskrive og eksportere.

Advarsel
Hver gang du ændrer afkrydsningsfeltet Behandl metastaser, skal objektdefinitionerne nøje
gennemgås og beregningen genstartes.

Advarsel
Du skal meget grundigt tjekke, at indholdet af planen er korrekt (f.eks. bladpositioner) efter
eventuelle justeringer af planen eller ændringer i Behandl metastasers funktionalitet. Hvis
du ændrer et objekt, der anvendes i den eksisterende plan i et andet element i
planlægningsarbejdsgangen (f.eks. SmartBrush), skal du genstarte softwaren. Generelt
udfør alle justeringer for objekter, før de anvendes i dosisplanlægning.

Oprettelse af en anden plan

Advarsel
Hvis det ønskes at oprette en anden plan for en patient, skal man være særligt omhyggelig,
hvis den første plan allerede er blevet eksporteret (f.eks. til et Record and Verify-system
eller til en MLC-kontrolenhed). Udfør ikke en patientbehandling med en forældet plan.
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5 GEM
BEHANDLINGSPLANER

5.1 Indledning

Baggrund

Vælg Next, når din plan er tilfredsstillende. Dette gør det muligt at:
• Gemme planen
• Oprette en PDF eller udskrift af planen
• Eksportere planen til DICOM Dette gør det muligt at overføre den til et Record and Verify-

system (R&V), til Dose Review og til ExacTrac
BEMÆRK: Behandlingsplanens parametre er kun tilgængelige til behandling, når de er blevet
gennemgået for korrekthed og fuldkommenhed. 

Ændringer af patientens navn og id skal foretages med forsigtighed. Brugen af specialtegnkan for
eksempel resultere i utilsigtet duplikering af patientfilen.

Advarsel
Ifølge IEC 62083-bestemmelserne skal det verificeres, at alle behandlingsplanens
parametre er blevet tilstrækkeligt gennemgået og godkendt af kvalificeret personale inden
eksport til et tredjepartssystem.
Softwaren kan generelt eksportere data til alle de vigtigste R&V-systemer. Der henvises til kapitlet
om DICOM-eksport for yderligere oplysninger.

Enheder

Alle målinger i PDF’en er angivet med metriske målenheder. Hvis der ikke er angivet nogen
enhed, er målenheden i millimeter.

GEM BEHANDLINGSPLANER
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5.2 Sådan gemmes en plan

Sikkerhedsbemærkninger

Advarsel
Hvis planlægningsoplysningerne (f.eks. behandlingspositioner) eksporteres direkte til og
bruges af et patientpositioneringssystem (med brug af enten ExacTrac-eksport eller
DICOM-eksport), skal den tilknyttede behandlingsplan også bruges til behandlingen.

Advarsel
Brainlab opbevarer konturer med meget høj præcision. På grund af en begrænsning i
DICOM kan antallet af konturpunkter, der bruges til at rekonstruere strukturer, blive
reduceret, inden de bliver skrevet på DICOM RT Structure Set. Dette kan resultere i uønsket
deformering af konturerne og forskelle i størrelse og volumen. Derfor skal korrektheden af
konturerne omhyggeligt verificeres efter import til tredjepartssystemet.

Advarsel
Alle planrapporter skal godkendes af en kvalificeret person, inden oplysningerne anvendes
i stråleterapibehandlinger.

Advarsel
Brainlab anbefaler at bruge verificeringsplanrapporterne til at verificere alle
behandlingsparametre, herunder, men ikke begrænset til, kollimatorstørrelser og -
positioner, udstyrsvinkler og dosisspecifikationer, direkte på selve
behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Verificer dybdeækvivalensen og vævets indgangspunkt i udskriften.

Advarsel
Eksporter den endelige plan til et tredjepartssystem lige efter oprettelse og gennemgang af
PDF’en.

Advarsel
Alle udskrevne koordinater er kun gyldige med certificerede positioneringsystemer.

Advarsel
Hvis en tidligere eksporteret behandlingsplan blev ændret efter den første eksport, skal det
sikres, at alle involverede behandlingsanordninger modtager den opdaterede version af de
tilsvarende behandlingsplanparametre. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, R&V-
systemer, patientpositioneringssystemer osv. Derudover skal alle involverede parter
informeres herom (f.eks. fysiker, læge, behandler).

Advarsel
Hvis den lineære accelerators kontrolenhed på Elekta Agility-maskiner repositionerer
bladene bag kæberne, er dosisalgoritmerne ikke i stand til at tage dette med i betragtning.
De store mellemrum, der indføres af den lineære accelerators kontrolenhed, kan ændre
backscatter-forholdende, hvilket medfører små dosisunøjagtigheder på nogle få procent.
BEMÆRK: Det er ikke altid teknisk muligt at flytte lukkede bladpar bag kæberne. Det skal
kontrolleres, om de lukkede bladpar er positioneret bagved kæber. Hvis ikke, skal brugeren efter
eget skøn beslutte, om den resulterede dosislækage er acceptabel eller ej. 

BEMÆRK: Den maksimalt tilladte kæbehastighed tages ikke i betragtning af
planlægningssystemet for behandlinger med dynamisk bue og VMAT-behandlinger, der benytter
lineære acceleratorer fra Elekta Agility. Dette kan medføre:
• En smule længere behandlingsleveringstid på grund af en reduktion i dosishastigheden i

tilfælde, hvor kæbehastigheden ville være overskredet

Sådan gemmes en plan
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• Unøjagtig dosislevering (sørg for, at de rutinemæssige kvalitetssikringstest kan spore sådanne
unøjagtigheder)

• At leveringssystemet afviser dosisplanen 

Advarsel
For MLC’er med en relativt stor påkrævet minimumsbladafstand må der ikke planlægge
meget små eller smalle mål.

Sådan gemmes en behandlingsplan

Trin

1.

Vælg Next for at fortsætte til siden, hvor det er muligt at gemme og ekspor-
tere.

2. Gennemse planindholdet på den indledende PDF-forhåndsvisning.

3.
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Trin
Indtast plandetaljer for den endelige PDF, som tydeligt differentierer de forskellige be-
handlingsplaner:
• Plan Name: Indtast et unikt og meningsfuldt navn.
• Plan Intent: F.eks. helbredende eller palliativ. De tilgængelige planhensigter og stan-

dardplanhensigten kan konfigureres under installation, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK: Hvis der anvendes en godkendelsesmaskinprofil eller en tabel for HU til
ED, begrænses Plan Intent til MACHINE_QA, SERVICE eller RESEARCH. 

• Plan Content: Genereres automatisk fra planberegningsoplysningerne.
• Plan Description: Indtast en beskrivelse, hvis det er nødvendigt.
• Save as Approved Plan (valgfrit): Indtast Windows-brugernavn og -adgangskode.

Vælg fluebenet igen for at fjerne godkendelsesstatussen.
• Domain: Hvis der er mere end ét tilgængeligt domæne, skal det aktuelle domæne væl-

ge et fra rullelisten.

4.

Hvis der blev valgt en behandlingsplan sammen med patientdatasættet, spørger systemet
om, hvorvidt det ønskes at erstatte den valgte plan med den opdaterede plan:
• Vælg Yes for at erstattet (og dermed opdatere) planen.
• Vælg No for at vende tilbage til plandetaljerne for at gemme planen med et nyt navn.

5.
Vælg Save.
Denne plan kan nu vælges sammen med patientdatasættet. Hvis planen
blev godkendt, vises der et flueben ved siden af planens navn.

6.

Vælg fra listen over PDF-muligheder.
Softwaren opretter en separat PDF for hver mulighed. PDF’en Treatment Parameters er
obligatorisk og kan ikke fravælges.

Sådan gemmes en plan
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Trin

7.

Gennemse fejl og advarsler i PDF’en.
BEMÆRK: Information om fejl og advarsler i behandlingsplanen findes i begyndelsen af
PDF’en. Information om ordinationsdosis og parametre til PTV’et og OAR’erne samt infor-
mation om isocenter og maskine findes midt i PDF’en inden godkendelsessiden. 

8.

Vælg Save PDF eller Print PDF for at fortsætte.

9. Vælg en filplacering, hvor de angivne PDF’er skal gemmes, eller vælg printeren for at ud-
skrive PDF’en.

10. Gennemse behandlingsplanens parametre i PDF-udskriften. Fortsæt til næste trin, hvis
resultaterne er tilfredsstillende. Vælg Back for at vende tilbage til softwaren, hvis det ikke
ønskes at eksportere.
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Trin

11.

Åbn menuen Export Options.
Indtast R&V Plan ID og vælg et Export Target for at eksportere.
BEMÆRK: R&V Plan ID er til identifikation på eksterne systemer. Der skal derfor oprettes
et meningsfuldt R&V-plan-ID eller -forløbs-ID, der tager hensyn til tegnbegrænsningerne
på det eksterne system (f.eks. maks. 13-15 alfanumeriske tegn og ingen mellemrum). 

12.

Hvis planen ikke er blevet godkendt tidligere, vil en dialogboks spørge, om eksporten skal
annulleres for at gå tilbage og godkende planen:
• Vælg Yes for at gå tilbage og godkende
• Vælg No for at fortsætte med eksporten

BEMÆRK: Behandlingsplanen skal gennemgås for korrekthed og fuldkommenhed og
godkendes inden DICOM-eksport til patientbehandling. 

Sådan gemmes en plan
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Trin

13.

Vælg Export.
Vælg Back, hvis det ikke ønskes at eksportere planen.

14. Vælg Exit.
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6 EKSPORTER
BEHANDLINGSPLANER

6.1 Eksport til DICOM

Dialogboksen DICOM Export

Figur 35  

Softwaren eksporterer automatisk til DICOM. Der vises en dialogboks under eksport.

DICOM-overensstemmelse

Eksport til DICOM er kun mulig, efter der er udført planoptimering. Softwaren bruger DICOM 3.0
Merge-biblioteket som overførselsprotokol til levering af oplysninger til tredjepartssystemer.
DICOM muliggør generel interoperabilitet mellem systemer fra forskellige forhandlere. DICOM RT
(strålebehandling), som anvendt i denne software, er det nyeste undersæt af DICOM-objekter, der
anvendes til at håndtere overførslen af specifikke digitale billeder samt grafiske data og ikke-
billeddata mellem to eller flere systemer.
For detaljerede oplysninger henvises der til de seneste DICOM-overensstemmelseserklæringer
på: www.brainlab.com/DICOM.
DICOM-konfigurationen udført af Brainlab er på ingen måde en garanti for, at interoperabilitet altid
er korrekt. Brugerne skal bekræfte, at deres udstyr er fuldt ud funktionelt og producerer nøjagtige
resultater.

Advarsel
Gennemgå omhyggeligt strukturforme, der er blevet importeret fra eller eksporteret til
tredjepartsplanlægningssystemer. På grund af DICOM-standarden kan visse strukturer
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utilsigtet blive modificeret eller ændret under overførslen som følge af forskellige
fortolkninger af DICOM-standarden mellem forskellige TPS-forhandlere.

Formen og volumen af strukturer kan afvige en smule fra system til system på grund af
forskellige algoritmer, der afbilleder konturerne. Derfor skal konturerne omhyggeligt
godkendes efter import til et tredjepartssystem.

DICOM garanterer ikke interoperabilitet. Overensstemmelseserklæringen letter dog en
validering af første niveau for, at interoperabiliteten mellem forskellige applikationer
understøtter den samme DICOM-funktionalitet. Overensstemmelseserklæringen skal læses
og forstås af brugeren i forbindelse med DICOM-standarden.

I henhold til IEC 62266 ”Vejledning i implementering af DICOM i stråleterapi”, kapitel 11
”Advarsel til brugere” skal ”[...] indkøbere af stråleonkologiudstyr verificere, at deres
udstyr kommunikerer korrekt med andet udstyr og overfører oplysninger ved hjælp af
DICOM-protokollerne og -definitionerne.”

DICOM-grænseflader fra tredjeparter

I henhold til IEC 62083-bestemmelserne skal korrektheden af inputdata verificeres, og de
komplette behandlingsplaner skal gennemses og godkendes på behørig vis af en kvalificeret
person.

Advarsel
Verificer alle data, der importeres af Brainlab-applikationen, for fuldkommenhed og
korrekthed, da forskellige fortolkninger af DICOM-standarden kan medføre forskellige
implementeringer af datagengivelse overbragt af DICOM-protokollen.

Da DICOM-standarden ikke angiver en metode til verificering af, hvorvidt integriteten af en
DICOM-fil er blevet kompromitteret inden import til Brainlab-systemet, anbefales det kun at
benytte DICOM-overførsel via netværk. Dette sikrer, at dataene ikke let kan manipuleres
under dataudvekslingen. Hvis DICOM-data skrives som filer til et lagringsmedie, anbefales
det, at behandle disse oplysninger med samme omhu som skrevne eller udskrevne
patientjournaler af enhver slags for at undgå manipulering.

Sikkerhedsbemærkninger

Ved at reducere konturer (henholdsvis antallet af konturpunkter) kan små konturer
deformeres i større grad end større objekter eller kan endda helt forsvinde. Derfor skal
korrektheden af konturerne verificeres omhyggeligt (f.eks. at konturer er justeret korrekt i
forhold til billederne) efter import til tredjepartssystemet.

Eksportplatformfiler

Afhængig af den forventede efterfølgende anvendelse af de eksporterede DICOM-data på
klinikken er forskellige platformfiler prædefinerede til de gældende krav af Brainlab-
supportspecialisten.
• De tilgængelige valgmuligheder under eksport vil variere lidt afhængigt af indstillingerne

konfigureret i eksportplatformfilen, der er valgt til det aktuelle arkiv.
• Af sikkerhedshensyn kan eksportplatformfilerne til behandlingsplaner kun redigeres af Brainlab-

support.
• Brug af standardeksportplatformen kan medføre en ukorrekt behandling.
• Vær opmærksom på, at softwaren kan løbe tør for hukommelse, hvis supportteknikeren ændrer

tilstanden dosiseksport fra Plan til Beam, hvis der defineres et større antal stråler med store
dosisvolumener.

Verificer behandlingsmodaliteten med dynamisk bue ved at importere DICOM RT-eksportfilerne til
R&V-systemet. Disse parametre kan overføres til den lineære accelerators konsol og ”stråle til”,
hvis det er muligt.

Eksport til DICOM
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6.2 Klargøring til eksport til Dose Review

Dose Review 2.0

For at gennemse planer i Dose Review 2.0 skal planen gemmes i denne
behandlingsplanlægningssoftware og indlæses i Dose Review 2.0. Se
softwarebrugervejledningen til Dose Review for nærmere oplysninger.

Dose Review 1.0

For at gennemse planer i Dose Review 1.0 skal Brainlab-supporten konfigurere en automatisk
eksport fra denne behandlingsplanlægningssoftware til den placering, hvor denne software får
adgang til den. Når planen er eksporteret, kan den åbnes i Dose Review 1.0.
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6.3 Eksport til ExacTrac

Baggrund

Denne software eksporterer automatisk behandlingsplanen til ExacTrac-
patientpositioneringssystemet efter DICOM-eksport.
Hvis der et konfigureret en separat eksportplatformfil, skal det sikres, at eksporten til ExacTrac og
R&V-systemet udføres samtidigt.

Eksport til ExacTrac
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6.4 Behandlingslevering

Sikkerhedsbemærkninger

Ensartethed, korrekthed og fuldkommenhed af det importerede datasæt eller data, der indlæses,
skal kontrolleres af IGRT-udstyret, før de godkendes til IGRT.

Advarsel
Hvis man anvender et behandlingsleveringssystem med ekstreme parametre (f.eks. høj
dosishastighed, lav MU pr. stråle eller høj bladhastighed) kan det resultere i unøjagtig
levering af den planlagte behandlingsdosis. Det er fysikerens ansvar at sikre korrekt
levering af den planlagte behandlingsdosis til patienten. Dette indbefatter, at der tages
ansvar for at udvælge de relevante behandlingsparametre.

Advarsel
Hvis én eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret,
udskiftet eller omkalibreret, skal der udføres en revalidering af
behandlingsplanlægningssystemet i forhold til behandlingsleveringssystemet i
overensstemmelse med kvalitetssikringsprocedurerne. Hvis komponenter, som påvirker
systemets dosimetriske parametre, er blevet ændret, skal stråledatamålingerne gentages
og de reviderede data indlæses i systemet ved hjælp af værktøjet Physics Administration.

Advarsel
For at sikre ensartethed, hvis der anvendes flere planlægningssystemer, skal alle endelige
positionerings- og behandlingsparametre godkendes i det samme
behandlingsplanlægningssystem. Hvis information fra denne software f.eks. bruges direkte
til patientpositionering, skal også den tilsvarende behandlingsplan komme fra denne
software, og behandlingsplanen må ikke ændres med noget andet
behandlingsplanlægningssystem.

Advarsel
Gennemse alle konturer (PTV, OAR’er osv.) inden behandling.

Advarsel
Det er obligatorisk at fuldføre systemgodkendelse, verificering og validering af
behandlingsplanlægningssystemet, herunder stråleprofilerne, før patientbehandling
påbegyndes.

Advarsel
Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere fra behandlingsrummet, at den
valgte brikstop er den samme som den brikstop, der blev anvendt under
behandlingsplanlægningen.

Advarsel
Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere fra behandlingsrummet, at de
valgte gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette
resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Kollisionsadvarslen i softwaren advarer om mulige kollisioner mellem gantryet på den
lineære accelerator og behandlingsbriksen. Den er ikke tiltænkt som et nøjagtigt værktøj til
forudsigelse af kollisioner. Afhængigt af behandlingsopsætningen og/eller patientens
anatomi kan der forekomme kollisioner, selvom der ikke angives nogen
advarselsmeddelelse. Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere, at
behandlingen er mulig uden kollisioner.

EKSPORTER BEHANDLINGSPLANER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 85



Advarsel
Det er brugerens ansvar at sikre, at maskinkonfigurationerne (herunder, men ikke
begrænset til, kæbeindstillinger) er synkroniseret mellem de forskellige
konfigurationsplaceringer (f.eks. behandlingsplanlægningssystem, R&V-system og
behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem den
maskinkonfiguration, der anvendes til planlægning, og den, der anvendes til behandling,
kan medføre, at der foretages forkert behandling, eller at den kliniske arbejdsgang
afbrydes.

Advarsel
Behandlinger med uret (CW)/mod uret (CCW): Gantry-rotationsretningen kan blive forbyttet
under forskellige faser i planlægningsprocessen, (f.eks. når MLC-formerne bliver spejlet på
grund af spejlvendt gantry-rotation, eller udskriften ikke udtrykkeligt angiver den valgte
rotationsretning). Verificer, inden behandlingen påbegyndes, at den rigtige gantry-
rotationsretning blev importeret til R&V-systemet og vises på den lineære accelerators
konsol.

Advarsel
Systemet er generelt ikke beregnet til at behandle en patient med en plan med primære
kæber, som blokerer for MLC-åbningen. Den eneste undtagelse er Elekta Agility-MLC’en på
grund af adfærden af begrænset overløb og funktionen til kæbesporing. I
behandlingsplaner for Elekta Agility-MLC’en overlapper kæberne MLC-feltet. For at bruge
Elekta Agility-MLC’en er yderligere stråledatamålinger angivet i Teknisk
referencevejledning til Brainlab Fysik nødvendige.

Advarsel
Det er helt og holdent brugerens ansvar at verificere, at dataene returneret af Brainlab er
korrekte, og at verificere, at feedback eller anbefalinger fra Brainlab er korrekte.
Sikkerheden og effektiviteten af data returneret Brainlab skal valideres inden udførsel af
patientbehandlinger.

Kvalitetssikring

Advarsel
Det er brugerens ansvar at oprette et omfattende kvalitetssikringsprogram, som er egnet til
at detektere fejl, begrænsninger eller unøjagtigheder i behandlingsplanlægnings- og
behandlingsleveringssystemerne. Yderligere oplysninger om Brainlab Fysik kan findes i
kapitlet om kvalitetssikring i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

Advarsel
Pencil Beam-dosisberegning for buebehandlinger udføres på et diskret gantry-vinkelgitter
ved hjælp af en fast buetrinstørrelse (i grader). Derfor kan den beregnede dosis være
unøjagtig. Det anbefales kraftigt at udføre fantomverificering for hver buebehandlingsplan,
der anvender buer.

Advarsel
Mål den absolutte nøjagtighed af systemet i kombination med
behandlingsleveringssystemerne ved hjælp af fantomer. Der skal tages højde for den målte
nøjagtighed, når der konfigureres planlægningsparametre, for at sikre nøjagtig
behandlingslevering.

Advarsel
Det skal sikres, at behandlingsplanen leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt at
udføre en fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtigt de samme
parameterindstillinger, som vil blive brugt, når patienten rent faktisk skal behandles.

Advarsel
For hver patientbehandlingsplan skal det verificeres, at konfigurationen af den lineære
accelerator, som er planlagt, er korrekt overført og anvendt på den lineære accelerator.

Behandlingslevering
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Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, udfladningsfiltertilstanden og konfiguration af
tilbehør.

Advarsel
Stereotaktiske behandlinger, såsom stereotaktisk strålekirurgi (SRS), indebærer meget
høje dosishastigheder og doser pr. fraktion, og de planlægges typisk med nedsatte
målvolumenmargener. Der skal derfor anvendes yderligere sikkerhedsforanstaltninger
under behandlingsplanlægning, planoverførsel og behandlingslevering. Det anbefales
kraftigt at udføre yderligere kvalitetssikring inden hver stereotaktisk patientbehandling.

Advarsel
Det anbefales at verificere og bekræfte patientens positionering ved hjælp af en relevant
positionsverificeringsmetode inden behandling. Der kan genereres prøveplaner ved at
anvende fantomer til at teste nøjagtigheden af den faktiske patientpositioneringsmetode.

Advarsel
Vær sikker på at Brainlab-behandlingsplanlægningssystemet er korrekt konfigureret, og at
konfigurationen afspejler parametrene i behandlingsleveringssystemerne. Disse parametre
inkluderer, men er ikke begrænset til, skalakonventionen for den lineære accelerator,
mekaniske begrænsninger eller dosimetriske parametre såsom lineær acceleratorenergi
eller fluenstilstande såsom SRS og FFF (udfladningsfilterfri).

Advarsel
Vær sikker på, at behandlingsleveringssystemerne, der anvendes til at behandle en patient,
er de samme som dem, der blev planlagt under planlægningsprocessen (dvs. at den valgte
maskinprofil stemmer overens med behandlingsmaskinen).

Advarsel
Sammenlign alle behandlingsparametre, der er eksporteret til R&V-systemet, med
udskriften fra softwaren.

Advarsel
Overhold nøje specifikationerne og de anbefalinger, der gives af producenten af
dosimetriudstyret. Brug af dosimetriudstyr uden for dets angivne omfang af feltstørrelser
og eller anden ukorrekt anvendelse kan medføre unøjagtige dosisberegninger.
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7 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1 Konfiguration af kliniske protokoller

Clinical Protocol Editor

Med Clinical Protocol Editor er det muligt at definere flere variabler, der anvendes i en
planberegning. Brugeren kan oprette sin egen kliniske Protocol og Setup på det lokale drev.

Advarsel
Ændringer af skabelonerne i Clinical Protocol Editor er først gyldige, når softwaren
genstartes.

Sådan ændres Clinical Protocol Editor-skabeloner

①

②

Trin

1. Gør et af følgende for at få adgang til et sæt standardskabeloner:
• Start Clinical Protocol Editor på skrivebordet eller fra Origin Server-grænsefladen,

afhængigt af installationen, eller
• Gå til: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/MultipleBrainMetsSRS<version
#> med Windows Explorer, og åbn den ønskede fil.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Trin

2. Skift visningstilstanden til Adjustment, og indtast adgangskoden for at til-
lade ændringer.

3. Dobbeltklik på en parameter for at redigere en værdi.
Der åbnes et pop-op-vindue ①. Læs beskrivelsen for nyttige oplysninger om redigering
②.

4. Konfigurer variablerne i de følgende tabeller.

5. Omdøb skabelonen for at oprette en ny klinisk protokol til klinisk brug.

6. Vælg Save.
Gå til den relevante Brainlab-mappe for den korrekte softwareversion (f.eks.
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/MultipleBrainMetsSRS2.0). Det anbefales
at vælge det foreslåede navn for at sikre ensartethed mellem navnet i filen og filnavnet.

7. Så snart eksempelprotokollerne fra eksempelmappen ikke længere er nødvendige, kan
de slettes fra filsystemet ved at gå til: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols med
Windows Explorer og slette de pågældende filer eller hele eksempelmappen.
Derefter er eksemplerne ikke længere tilgængelige under valg af Protocol og Setup i
softwaren.

Automatisk korrektion af ugyldige værdier

①

Figur 36  

Nogle værdier er afhængige af værdier inden for andre parametre. Hvis en værdi utilsigtet
ændres, så den er i strid med en afhængig værdi, retter softwaren automatisk den respektive
værdi, så den passer til restriktionen. Den ønskede dækningsvolumen skal f.eks. altid være ≥ den
tolererede dækningsvolumen. Hvis der indtastes en ønsket dækningsvolumen, som er lavere end
den tolererede dækningsvolumen, justeres den tolererede dækningsvolumen derfor automatisk ①
og omvendt.

Konfiguration af kliniske protokoller
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Sådan importeres kliniske skabelonværdier

Trin

1. Åbn en skabelonfil fra den aktuelle mappe kaldet Examples_x.x (”x.x” henviser til den ak-
tuelle softwareversion).
Softwareversionen af en skabelonfil vises ved siden af parameteren Type.
BEMÆRK: Version 1.5 indeholder ikke et versionsnummer. 

2. Skift visningstilstanden til Adjustment.

3.
Vælg importikonet.

4. Find og importer den fil, der blev redigeret i den tidligere softwareversion.
De importerede værdier er markeret med kommentarer, der angiver værdiens oprindelse.

5. Skift navnet i skabelonfilen, og gem filen under det foreslåede navn i mappen for den til-
svarende version x.x (”x.x” henviser til den nye softwareversion).

6. Efter import skal de importerede og ikke-importerede værdier kontrolleres for sandsynlig-
hed og redigeres, hvis det er nødvendigt. Tag hensyn til følgende:
• Kun værdier, der kan ændres i den aktuelle visningstilstand, importeres.
• Kun værdier, der er gyldige for den aktuelle version af protokollen, importeres.
• Hvis værdier fra den gamle filversion afhænger af værdier i den nye filversion, kan

softwaren også automatisk justere standardværdierne i den nye filversion, så de pas-
ser til deres afhængige værdier i den gamle filversion.

Følgende værdier er nye for denne version af softwaren, og de vil derfor ikke blive impor-
teret fra den forrige version:

Protokolskabeloner:
- Prescription: Tolerated Coverage Volume (%), Desired Dose Constraint Volu-

me (%), Tolerated Dose Deviation, SRS Prescription (controlled inhomogenei-
ty)

- Prescription Ranges (Value List): Desired Dose Constraint Dose (Gy)
- OAR Constraints (Value List): En standard liste over OAR’ere
- For hvert OAR: Organ Type, Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose, Maxi-

mum Dose Mode, Constraint Type, Constraint Volume, Constraint Dose, Con-
straint Mode

- Dose Display: Dose Threshold for Normal Brain (Gy)
- Dose Grid Parameters: Dose Grid Resolution (mm) (tidligere kun i Advanced

Editing tilstand), Monte Carlo Spatial Resolution (mm), Monte Carlo Statistical
Uncertainty for final forward dose calculation (%)

- Optimization Parameters: Beam’s Eye View Margin range determination mode,
Manual: Minimum Beam’s Eye View Margin (mm), Manual: Maximum Beam’s
Eye View Margin (mm), Manual: Maximum number of Beam’s Eye View Mar-
gins, Maximum Collimator Rotation (°)

Opsætningsskabeloner:
- Optimization Parameters: Maximum Number of Passes, Number of Extra Arcs,

Enable Automatic Arc Setup Mirroring
BEMÆRK: Kontrollér disse nye værdier nøje, og skift standarden, hvis det er nødvendigt. 

BEMÆRK: Advarselsmeddelelser informerer brugeren, hvis værdien af en parameter ikke
kan importeres. 
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7.2 Funktioner i Clinical Protocol Editor

Ikoner i Clinical Protocol Editor

Valgmulig-
heder

Beskrivelse

Værdien er ikke blevet ændret.

Værdien er blevet ændret.

Værdien er skrivebeskyttet (kan ikke redigeres).

Værdien er ugyldig.

Vis flere valgmuligheder.

Tilføj post (hvis relevant).

Slet post (hvis relevant).

Åbn en ny klinisk protokol, eller indlæs den aktuelle fil igen.

Så snart der foretages ændringer, ændres gem-ikonet fra gråt til farvet ③. Det er
muligt at ændre filnavnet for at oprette en ny skabelon.
Der er ingen grænse for det antal kliniske protokolskabeloner, der kan oprettes.

Luk den aktuelle kliniske protokolfil.

Skift visningstilstanden for den aktuelle kliniske protokolfil. Det er nødvendigt at
gemme den aktuelle kliniske protokolskabelon og angive en adgangskode for at
skifte mellem standardtilstanden og andre tilstande.

Importer værdier fra en ældre klinisk protokol til den aktuelle åbne protokol, og
overskriv de aktuelle værdier.
BEMÆRK: Systemet skal være i Visningstilstand: Adjustment. 

Vælg for at få vist en historik over ændringerne af den aktuelle kliniske protokol-
skabelon.

Udvider alle valgte elementer samtidigt.

Afslut Clinical Protocol Editor.

Protokolskabelon

BEMÆRK: Redigering af Protocol-skabelonerne er beskyttet med adgangskode. 
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Variabel Beskrivelse

Protocol

Type

Definerer protokoltypen og softwareversionen.
BEMÆRK: Typen er fast og kan ikke ændres. 

BEMÆRK: Softwareversion 1.x indeholder ikke et versions-
nummer. 

Name

Definerer protokolnavnet.
BEMÆRK: Dette er synligt i Multiple Brain Mets SRS-soft-
waren. Opret en meningsfuldt navn, som ikke er i strid med
andre værdier i skabelonen. 

Purpose

Definerer protokollens formål.
Demo: Protokollen er kun til demoformål. Ikke til klinisk
brug.
Clinical Use: Protokollen er egnet til klinisk brug.

Prescription

Fractions Indtast antallet af fraktioner til behandling.

Desired Coverage Volume (%)

Indtast den procentdel af en PTV-volumen, som ideelt skal
dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal
være mellem 90-100 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den tolererede dæk-
ningsvolumen. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Indtast den minimalt tolererede procentdel af en PTV-volu-
men, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Den-
ne værdi skal være mellem 50-100 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være mindre eller lig med den
ønskede dækningsvolumen. 

Desired Dose Constraint Volu-
me (%)

Indtast den ønskede dosisvolumen. Denne værdi skal være
mellem 0,0-50,0 %.
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Variabel Beskrivelse

Dose Linear Interpolated

Indstillingen Dose Linear Interpolated angiver om dosis or-
dinationspar (se Prescription Ranges nedenfor) for mel-
lemliggende metastasestørrelser på en lige linje mellem de
tre værdier (True) eller at bruge det næststørste værdipar
(False).
• For Dose Linear Interpolated = True, er en øvre størrel-

sesgrænse obligatorisk (Not Set er ikke tilladt).
For eksempel, hvis en metastase har en volumen på 10 cm3

og de tre dosis-/metastasestørrelsespar er prædefineret
som:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/18,4 cm3,
derefter dosis = 20,5 Gy.
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• For Dose Linear Interpolated = False er en øvre størrel-
sesgrænse ikke tilladt (brug Not Set).

For eksempel, hvis en metastase har en volumen på 10 cm3

og de tre dosis-/metastasestørrelsespar er prædefineret
som:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/Not Set,
derefter anvendes den dosis (18 Gy), der svarer til den
næststørste volumen (14,2 cm3).
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X

BEMÆRK: x-akse = volumen (cm3), y-akse = dosis (Gy). 
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Variabel Beskrivelse

Type of Upper Limit

Vælg, om den øvre grænse for ordinationsfelter bør define-
res som enten PTV-volumen eller PTV-størrelse.
Volumen (cm3): Der tages højde for tumorens volumen.
Størrelse (mm): Der tages højde for tumorens størrelse.
Størrelsen er objektets største diameter.

Tolerated Dose Deviation

Hvis Desired Dose Constraint er indstillet, definerer Tole-
rated Dose Deviation (%) den tolererede afvigelse mellem
den ønskede dosisrestriktion og den nuværende beregnede
dosis for denne restriktion [0,0 ... 10,0]. Denne værdi påvir-
ker de farvede symboler i plan-analysetabellen. Tolerated
Dose Deviation tages ikke i betragtning af optimiserin-
gsfunktionen.
Denne værdi skal være mellem 0-10 %.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled in-
homogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inho-
mogent inden for PTV-volumenen. Den ønskede dosisre-
striktion behandles som en del af ordinationen.
False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). Dosis inhomogenitet i PVT-volumen af-
hænger af positionen for den normale vævsskyder i GUI.

Prescription Ranges (Value List)

Prescription Range

Tre værdier, der definerer dosisordinationen. Hver værdi le-
verer ordineret dosis og en valgfri ønsket dosis for en PTV-
størrelse eller volumen.
BEMÆRK: Det er obligatorisk at definere et ordinationsom-
råde. 

Upper Limit (either mm or cm3)

Angiver den øvre grænse for PTV-størrelse, hvor ordinati-
onsdosisparameteret for denne post er relevant.
For PTV-størrelser mellem de øvre grænser for de to poster:
Enten interpoleres de eller brug den laveste af de to doser
(afhængigt af Dose Linear Interpolated).
For PTV-størrelser mindre end den øvre grænse for den før-
ste post: Brug dosis for den første post. For PTV-størrelser
større end den øvre grænse for den sidste post, anvendes
dosis fra den seneste post.
Denne værdi skal være mellem 0,1-9.999.
Not Set: Ubegrænset øvre grænse for den ordinerede do-
sis.
BEMÆRK: Enhederne indstilles under Type of Upper Li-
mit. 

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Indtast den samlede dosis, der skal anvendes til PTV. Den-
ne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.
BEMÆRK: Hvis Desired Dose Constraint Dose er indstil-
let, skal Prescription/Coverage Dose være mellem
50-90 % af Desired Dose Constraint Dose for at sikre, at
%IDL er mellem 50-90 %. 

Desired Dose Constraint Dose
(Gy)

Indtast den ønskede dosis ordineret til PTV. Denne værdi
skal være mellem 1,0-99,9 Gy.
Not Set: Ingen maksimum dosis.
BEMÆRK: Prescription/Coverage Dose skal være mellem
50-90 % af Desired Dose Constraint Dose for at sikre, at
%IDL er mellem 50-90 %. 
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Variabel Beskrivelse

OAR Constraints (Value List)

Opret en liste over OAR’er og deres restriktionsoplysninger.
Definer for hvert OAR:
• Den organ-Type, der passer til Type i Object Manage-

ment
• En maksimal dosisrestriktion
• Op til fire dosisrestriktionspunkter

BEMÆRK: Den maksimale dosis for hvert OAR skal være
højere eller lig med alle andre restriktionsdoser defineret for
det pågældende OAR. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Indtast standardværdien i Gy for det fri fremhævningsfelt i
funktionen Dose Display. Denne værdi skal være mellem
1,0-99,9 Gy.

Show Half Prescription

Vælg at aktivere eller deaktivere den halve ordinationsværdi
i funktionen Dose Display (kun for metastaser og normalt
væv).
True: Aktiver den halve ordinationsværdi.
False: Deaktiver den halve ordinationsværdi (standard).

Show Maximum Limit

Vælg at aktivere eller deaktivere den maksimale dosisgræn-
sevisning i funktionen Dose Display.
True: Aktiver den maksimale dosisgrænse.
False: Deaktiver den maksimale dosisgrænse.
BEMÆRK: Denne værdi indstilles under Maximum Limit
(%). 

Maximum Limit (%)

Indtast den maksimale dosisgrænse i forhold til ordinations-/
dækningsdosen (%), som skal vises i funktionen Dose Dis-
play i applikationerne. Denne værdi skal være mellem
100-200 %.

Dose Threshold for Normal
Brain (Gy)

Indtast dosistærskel for den normale hjerne, x Gy. Volumen
for normalt hjernevæv, som modtager denne dosis eller hø-
jere, vises som Vx i tabellen Plan Analysis. Denne værdi
skal være mellem 1,0-99,9 Gy.
BEMÆRK: Den normale hjernevolumen inkluderer ikke
PTV’ere. 

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Du kan maks. definere tre kritiske dosislinjer i funktionen
Dose Display i overensstemmelse med dine behov. Disse
gælder for objekter, Metastases og Others.

Dose (Gy) Indtast dosen (Gy) for hver dosislinje. Denne værdi skal væ-
re mellem 1,0-99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Indtast gitteropløsningen. Denne værdi skal være mellem
1,0-4,0 mm.
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Variabel Beskrivelse

Pencil Beam Arc Gantry Angle
Resolution

Indtast 1, 2 eller 5 for at definere antallet af virtuelle kontrol-
punkter, der anvendes under dosisberegning foruden de
eksporterede kontrolpunkter. De virtuelle kontrolpunkter
eksporteres ikke og bruges heller ikke til bladkontrol.
1 = intet virtuelt kontrolpunkt (dvs. dosis beregningspunkt
hver 10°)
2 = 1 virtuelt kontrolpunkt (dvs. dosis beregningspunkt hver
5°)
5 = 4 virtuelle kontrolpunkter (dvs. dosis beregningspunkt
hver 2°)
BEMÆRK: Denne værdi er kun synlig i Advanced Mode. 

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Indtast den rumlige Monte Carlo-opløsning. Denne værdi
skal være mellem 1,0-4,0 mm.

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

Indtast den statistiske Monte Carlo-usikkerhed for endelig
fremadrettet dosisberegning. Denne værdi skal være mel-
lem 1,0-8,0 %.

Monte Carlo Dose Result Type
Der findes to Monte Carlo-dosisresultattyper:
• Dose to water
• Dose to medium

Advarsel
Monte Carlo-dosisresultattypen er som standard sat til Dose to medium. Derfor
skal dosisfordelingen for objekter, der befinder sig i knogle, nøje gennemses. Der
henvises til Teknisk referencevejledning til Brainlab Fysik for flere oplysninger. Det
er muligt at indstille Monte Carlo-dosisresultattypen til Dose to water og gennemgå
planen i RT QA Recalculation.

Optimization Parameters

Beam’s eye view margin range
determination mode

Automatic: Softwaren bestemmer automatisk de passende
beam’s eye-visningsmargener for den brugerdefinerede or-
dination pr. metastase.
Manual: Indstil minimum, maksimum og antallet af beam’s
eye-visningsmargener manuelt i den næste tre parametre.

Manual: Minimum beam’s eye
view Margin (mm)

I manuel tilstand, indstil minimum beam’s eye-visningsmar-
gen. Denne værdi skal være mellem -3,0-3,0 mm.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≤ den maksimale
beam’s eye-visningsmargen. 

Manual: Maximum beam’s eye
view Margin (mm)

I manuel tilstand, indstil maksimum beam’s eye-visnings-
margen. Denne værdi skal være mellem -3,0-3,0 mm.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den maksimale
beam’s eye-visningsmargen. 

Manual: Maximum number of
beam’s eye view margins

I manuel tilstand, indstil det maksimale antal beam’s eye-
visningsmargener, der skal tages i betragtning til optimering.
Denne værdi skal være mellem 1-10.

Minimum Collimator Rotation (°)

Indtast minimum kollimatorrotation (°) for alle buer. Kollima-
toren for alle buer roteres mindst med denne mængde. Det-
te kan være en positiv eller en negativ rotation. Kollimatoren
roteres automatisk yderligere, hvis muligt.
Denne værdi skal være et heltal mellem 0-90° (ikke nega-
tiv). Ikke-heltalsværdier rundes ned.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≤ af den maksimale kol-
limatorrotation. 
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Variabel Beskrivelse

Maximum Collimator Rotation
(°)

Indtast maksimum kollimatorrotation (°) for alle buer. Kolli-
matoren for alle buer roteres højest med denne mængde.
Denne værdi skal være et heltal mellem 0-90° (ikke nega-
tiv). Ikke-heltalsværdier rundes ned.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ af den minimum kolli-
matorrotation. 

Opsætningsskabelon

Parametrene for Setup-skabelonerne afhænger af maskinen.
BEMÆRK: Redigering af Setup-skabelonerne er beskyttet med adgangskode. 

Variabel Beskrivelse

Setup

Type
Definerer typen af opsætning.
BEMÆRK: Typen er fast og kan ikke ændres. 

Name

Definerer opsætningsnavnet.
BEMÆRK: Dette er synligt i Multiple Brain Mets SRS-soft-
waren. Opret en meningsfuldt navn, som ikke er i strid med
andre værdier i skabelonen. 

Purpose

Definerer opsætningens formål.
Demo: Opsætningen er kun til demoformål. Ikke til klinisk
brug.
Clinical Use: Opsætningen er egnet til klinisk brug.

Optimization Parameters

Maximum Number of Passes
Indtast det maksimale antal overgange (mulige buer pr.
bordvinkel) for at behandle alle metastaser, der ikke er valgt
for ekstra buer. Denne værdi skal være mellem 1-2.

Number of Extra Arcs

Indtast antallet af ekstra buer. Hver metastase valgt for eks-
tra buer, vil derefter blive eksklusivt behandlet af disse buer.
Denne værdi skal være mellem 3-10.
BEMÆRK: Hvis antallet af ekstra buer overstiger antallet af
bordvinkler, antallet af ekstra buer reduceres til antallet af
bordvinkler. 

Enable Automatic Arc Setup
Mirroring

Yes: Aktiverer automatisk bueopsætningsspejling, således
at softwaren automatisk bestemmer, om bueopsætningen
bør spejles baseret på radiologisk dybde af metastaser.
No: Automatisk bueopsætningsspejling er deaktiveret.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Definerer de numerisk nedre og øvre gantry-vinkler for en
buekandidats gantry-bevægelse (°).
Hver post af denne type indstiller en buekandidat, der kan
anvendes til behandling. Der skal være mindst tre poster af
denne type.
Optimeringsalgoritmen kan beslutte at spejle buekandidater-
ne. Se side 105 for yderligere oplysninger.
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Variabel Beskrivelse

Table Angle (°)

Indtast briksvinklen (°) for en buekandidat. Værdien skal
være et heltal mellem 0-360°.
Briksvinklen skal angives i IEC 61217-koordinater.
BEMÆRK: Bordvinkler mellem 90° og 270° er ikke mulige. 

Gantry Lower Angle (°)

Indtast den numerisk nedre gantry-vinkel for en buekandi-
dats gantry-bevægelse (°). Værdien skal være et heltal mel-
lem -360-360°.
Værdien af Gantry Lower Angle skal være < end værdien
for Gantry Upper Angle i alle tilfælde.
Gantry Lower Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.
BEMÆRK: Minimum buelængde skal være mindst 50°. 

Gantry Upper Angle (°)

Indtast den numerisk øvre gantry-vinkel for en buekandidats
gantry-bevægelse (°). Værdien skal være et heltal mellem
-360-360°.
Værdien af Gantry Upper Angle skal være > end værdien
for Gantry Lower Angle i alle tilfælde.
Gantry Upper Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.
BEMÆRK: Minimum buelængde skal være mindst 50°. 

Yderligere oplysninger om Gantry Lower Angle og Gantry Upper Angle

Softwaren placerer en buekandidat i intervallet [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle].
Dette betyder, at buen defineres i urets retning (CW). For den faktiske behandling vælger soft-
waren gantry-rotationsretningen automatisk, ofte ved hjælp af bevægelser, som er både med
uret og mod uret (CCW).
Buelængden skal være ≥ 50°, ellers kan der ikke oprettes en gyldig behandlingsplan. Hvis bue-
længden desuden ikke kan divideres med 10°, justeres de givne vinkler herefter.

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

Regler for oprettelse af buer:
• 0° = 360°.
• Retningen er altid CW.
• Gantry Lower Angle skal være mindre end Gantry Upper Angle. Hvis nedre er højere en

øvre, skal der anvendes negative værdier ①.
Billederne viser strålerne fra toppen:
• Bord: 0° til 180°, gantry: 180° til 360°
• Bord: 180° til 360°, gantry 0° til 180°

Eksempler:
a) [5;175]: bue af længde 170°, bevægelse fra 5° til 175° med uret, eller fra 175° til 5° mod uret.
b) [-175;175]: bue af længde 350°, bevægelse fra -175° (= 185°) til 175° med uret, eller fra 175°
til -175° (= 185°) mod uret.
c) [95;185]: bue af længde 90°, bevægelse fra 95° til 185° med uret, eller fra 185° til 95° mod
uret.
Det anbefales ikke at bruge buelængder, der er kortere end 90°.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variabel Beskrivelse

Bordkollissionsfejl og -advarsler:
Sørg for, at den valgte tabel og gantry-vinkler ikke medfører brikskollisioner.

Advarsel
Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere, at behandlingen er mulig
uden kollisioner.

Softwaren viser fejl og advarsler for disse områder i IEC 61217 koordinatsystemet og standard
lineære acceleratorer (f.eks., ikke VERO):
• Kollissionsfejl: Bord [35, 90], gantry [70, 165] og bord [270, 325], gantry [195, 290]
• Kollissionsadvarsel: Bord [5, 90], gantry [70, 165] og bord [270, 355], gantry [195, 290]

Prøveskabelon for en Varian TrueBeam lineær accelerator (i IEC 61217):
• Bord: 0°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Bord: 80°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Bord: 40°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Bord: 340°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
• Bord: 300°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°

Funktioner i Clinical Protocol Editor
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8 SÅDAN FUNGERER
OPTIMERINGS-
ALGORITMEN

8.1 Indledning

Omvendt optimering af dynamisk konforme buer

Multiple Brain Mets SRS understøtter hurtig automatisk generering af behandlingsplaner med
enkelt isocenter for flere læsioner. For at tillade ensartet behandlingsplanlægning med optimalt
kompromis mellem konformitet, normal vævsbeskyttelse, behandlingstid og leveringsnøjagtighed
anvender Multiple Brain Mets SRS dynamiske konforme buer. I en typisk plan bestråles flere
PTV’ere samtidigt for hver bue.

En Brainlab dynamisk konform bue har følgende egenskaber:
• PTV’erne er enten tildelt til buen eller ej.
• MLC-bladene tilpasses projektionen fra PTV’erne i beam eye-visningen (BEV).
• Som en ekstra frihedsgrad kan en positiv eller negativ BEV tilføjes til PTV-projektionen. Denne

margen kan ændres for hver tildelt PTV individuelt. En PTV kan have forskellige BEV-margener
for hver bue, hvortil den tildeles.

• Som en ekstra frihedsgrad kan PTV’ens projicerede form blokeres for hvert individuelt
kontrolpunkt. Blokering betyder, at bladsekventeringsfunktionen har til formål at lukke bladene
for kontrolpunktet. Der henvises til dette som beskæring.

• Buen har en konstant dosishastighed/gantryhastighed.

Den nuværende optimeringsalgoritme letter automatisk generering af behandlingsplaner, der
afspejler et optimalt kompromis mellem flere ordinationsdoser, risikoorgan (OAR)
dosisrestriktioner, konformitet-/gradientindekser og overvågningsenheder. Ordination, restriktioner
og forskellige optimeringsparametre beskrives i kliniske protokolfiler, der kan redigeres af
brugeren. Flere parametre kan ændres i brugergrænsefladen for at imødekomme finindstilling af
den automatisk oprettede behandlingsplan.

Oversigt over optimeringsalgoritme

Optimering af behandlingsplanen er sammensat af to vigtige optimeringstrin:
1. Fordeling af metastaser til buer og kollimatoroptimering.
2. Kerne-optimering: Omvendt optimering af behandlingsplan ved samtidig optimering af BEV-

margener, beskæringer og buevægte.
Disse optimeringstrin er beskrevet mere detaljeret i de næste afsnit af dette kapitel.

Kontrol af ordinationen

Multiple Brain Mets SRS 2.0 skelner mellem to ordinationstilstande:
• Ikke-SRS ordinationstilstand: Ordinerer PTV’ere ved hjælp af histogram over enkelt

dosisvolumen (DVH) punkt, som svarer til den dækningsdosis, der opnås for
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dækningsvolumen. Dette svarer typisk til den dosis, der skal opnås ved grænsen af PTV. I ikke-
SRS ordinationstilstand kontrolleres den maksimale dosis ikke direkte af
optimeringsalgoritmen. Den normale vævsskyder kan anvendes til at kontrollere kompromis
mellem heterogeniteten for dosisfordeling og normal vævsbeskyttelse.

• SRS ordinationstilstand: Ordinerer først PTV’ere ved hjælp af to tilsvarende DVH-punkter, til
dækningsdosis (lig ikke-SRS ordinations tilstand), som opnås for dækningsvolumen og
dernæst til den ønskede dosisrestriktion, der opnås inden i PTV (kontrolleret hotspot). Dette
tillader ordinering til en isodosislinje (IDL) ved at definere forskellige dosisværdier til grænsen
og midten af en PTV (IDL-ordination). Ved hjælp af SRS-ordinationstilstand kan du kontrollere
homogeniteten af dosisfordelingen i PTV’erne. På grund af de dynamiske konforme buers natur
er hotspot typisk placeret i midten af PTV.

Eksempler på dosisfordeling for SRS-ordinationstilstand

①

②

Nr. Komponent

①
For at modtage en 50 % IDL-ordination (dækningsdosis er 50 % af den ønskede dosisre-
striktion) finder optimeringsalgoritmen negative BEV-margener. Dette medfører en meget
heterogen dosisfordeling.

②
For at modtage en 90 % IDL-ordination (dækningsdosis er 90 % af den ønskede dosisre-
striktion) finder optimeringsalgoritmen positive BEV-margener. Dette medfører en homo-
gen dosisfordeling.

BEMÆRK: Det er ikke altid fysisk muligt at opnå en given IDL-ordination af følgende årsager: 

• Det er svært at opnå en homogen dosisfordeling i området, hvor bestrålingen trænger ind i
kroppen (nær ved kraniet).

• Hvis PTV’erne er i nærheden af hinanden, vises hotspot typisk et eller andet sted mellem
PTV’erne, i stedet for i midten af de individuelle PTV’ere. Dette er et resultat af overlejrede
felter fra forskellige retninger. Sammenfletning af PTV’ere kan overvejes for at opnå den
ønskede dosisfordeling.

• Lignende, hvis PTV’ere er i nærheden af hinanden, kan en homogen IDL-ordination
sædvanligvis ikke opnås. Sammenfletning af PTV’ere kan overvejes for at opnå den ønskede
dosisfordeling.

Dosis og volumen for alle ordinationspunkter kan defineres for hver metastase individuelt. Derfor
er det muligt at definere forskellige IDL-ordinationer i en enkelt behandlingsplan.
SRS-ordinationstilstand kan slås til/fra i den kliniske protokol eller i Multiple Brain Mets SRS
softwaren.

Indledning
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Håndtering af bueopsætning

Optimeringsalgoritmen anvender brugerdefinerede bueopsætningsskabeloner, som hovedsageligt
definerer bordvinkler, gantry-startvinkler og gantry-stopvinkler. Efter valg af en bueopsætning
udføres mulig spejling af buerne, som følger:
• Den oprindelige bueopsætning spejles i det sagittale plan.

For begge opsætninger:
- Alle PTV’ere valgt for behandling tildeles til alle buer.
- Den radiologiske dybde akkumuleres over alle kontrolpunkter.

• Opsætningen med minimal akkumuleret radiologisk dybde vælges som en skabelon for
behandlingsplanlægning.

(Fra)vælge PTV’ere for behandlingsresultater i en ny overvejelse af spejling af bueopsætning.
Automatisk spejling kan deaktiveres ved at ændre de henholdsvise indstillinger i bueopsætning.
Bemærk: Efter en manuel ændring af buebord/gantryvinkler tages der ikke højde for spejlede
bueopsætninger. Denne adfærd varer ved selv efter at have gemt og indlæst behandlingsplanen.
Resultatet af den mulige bueopsætningsspejling eller redigeret bueopsætning vises i 3D-
visningen, som altid viser bordvinkler som input for optimeringsalgoritmen. Optimeringsalgoritmen
kan skabe flere buer pr. bordvinkel.
Isocenter for behandlingsplanen afgøres af et ikke-vægtet gennemsnit for de geometriske
midtpunkter på PTV’erne.

Ekstra buer

I en typisk Multiple Brain Mets SRS plan, bestråles flere PTV’ere samtidigt for hver bue. Det er
nu muligt at give visse PTV’ere større frihedsgrader. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Extra
Arcs for en PTV, deler denne PTV ikke buer med andre PTV’ere. I stedet for fordeles den til en
eksklusiv gruppe buer med samme isocenter som de andre buer. Dette kan øge frihedsgraderne
for optimeringsalgoritmen og forbedre behandlingsplaner med kompleks geometri. Små PTV’er
kan især nyde godt af Extra Arcs til behandling med Elekta Agility MLC’ere med dynamisk
kæbesporing aktiveret.

Behandlingsplan-interaktion

Optimeringsalgoritmen starter altid buekonfiguration (beskæringer, BEV-margener og buevægte)
fra starten og kører, indtil der findes en løsning. Ved at vælge Calculate direkte efter afslutning af
en tidligere optimering har ingen effekt, da den finder det samme resultat.
Hvis du først beregner en behandlingsplan, skal en parameter i software ændres, og
efterfølgende vælges Calculate igen, optimeringsalgoritmen genbruger så mange
forudberegnede data som muligt. For eksempel, efter at have genereret en indledende automatisk
behandlingsplan vil du muligvis udskifte dækningsordinationen for en PTV. Dette ændrer ikke
fordelingen af PTV’ere til buer, og alle forudberegnede dosis påvirkningsdata er fortsat gyldige.
Derfor er planoptimering med den ændrede ordination hurtigere end at generere den originale
behandlingsplan.
Nogle ændringer (f.eks., ændring af Extra Arcs, vælge en ny protokol, vælge en ny
bueopsætning) medfører en nulstilling af optimeringsfunktionen og de forudberegnede data
kasseres som et resultat.
Hvis du ikke er tilfreds med et planlægningstrin, vælg Revert for at vende tilbage til en tidligere
gyldig plan. Doserne for de tre seneste behandlingsplanlægningstrin cachelagres, hvilket tillader
hurtig genoprettelse af behandlingsplanen.

Genoptimering af behandlingsplaner fra en tidligere version

Hvis du indlæser en behandlingsplan fra en tidligere Multiple Brain Mets SRS version, er det
muligt at gennemgå behandlingsplanen. Det er dog ikke længere muligt at gemme. Vælg
Calculate for at oprette en ny behandlingsplan fra bunden ved hjælp af den nuværende
optimeringsalgoritme. Den resulterende plan kan gemmes og eksporteres.
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Til behandling af den nye behandlingsplan anvender algoritmen den oprindelige bueopsætning,
ligesom den oprindelige kliniske protokol, som blev brugt til at oprette den indlæste
behandlingsplan. Standard værdier vælges for alle kliniske protokolindstillinger, som ikke var
tilgængelige i en tidligere version af softwaren.

Relaterede links

Kerne-optimering på side 108
Distribution af PTV’ere til buer på side 105

Indledning
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8.2 Distribution af PTV’ere til buer

Trin før optimering

Optimeringsalgoritmen er sammensat af adskillige trin før optimering til at optimere fordelingen af
PTV’er til de tilgængelige buer. Der henvises til et tilfælde af en sådan fordeling som packing.
Følgende trin skal behandles:
1. Kollimatorvinklen for hver bue optimeres således, at antallet af pakkede PTV’ere maksimeres.
2. Packing-algoritmen optimerer fordelingen af PTV’ere til buerne i henhold til kollimatorvinklerne i

trin 1.
3. I lyset af den optimerede packing af det tidligere trin optimeres kollimatorvinklerne igen.

Hvert trin beskrives yderligere nedenfor.

Optimering af blokeringsmatrice

En blokeringsmatrice beskriver, på hvor mange kontrolpunkter PVT’ere blokerer hinanden for en
vis bue. To PTV’ere defineres som blokerende, hvis de begge kræver åbning af mindst et bladpar
samtidig. En blokeringsmatrice for en bue med tre PTV’ere kan ligne en:

00   03   10
03   00   00
10   00   00  

Det betyder, at PTV’ere 1 og 2 overlapper på tre kontrolpunkter på denne bue, og PTV’ere 1 og 3
overlapper på 10 kontrolpunkter. En ”00” post i matricen beskriver to PTV’ere, som aldrig
overlapper for buen. Den blokerende matricealgoritme optimerer kollimatorvinklen således, at
antallet af ”00” poster i matricerne maksimeres.
Dette trin påvirker hovedsageligt behandlingsplaner, der indeholder et lille til mellemstort antal
PTV’er.

Packing-algoritmen

①

Kombinering af PTV’ere:
For at forhindre unødvendig bestråling af normalt væv og sænke den dosimetriske afhængighed
mellem PTV’ere anvender Multiple Brain Mets SRS to regler efter definitionen af blokeringen (i
trin 2):
1. PTV’ere pakket til en bue må ikke overlappe geometrisk for et kontrolpunkt.
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2. PTV’ere pakket til en bue må aldrig bruge det samme bladpar for et kontrolpunkt, da
mellemrummet ville indføre en unødvendig dosis af normalt væv (①: beam eye-visning for en
bue).

Sticky Clipping:
Som beskrevet i trin 1 indeholder blokeringsmatricerne antallet af kontrolpunkter, hvor to PTV’er
deler et bladpar for en specifik bue. Normalt tillades enhver kombination af PTV’er med nulværdi-
poster i blokeringsmatricen ikke, da de involverer unødvendige doser normalt væv. I denne
version af Multiple Brain Mets SRS kan to PTV’er dog pakkes i en enkelt bue, hvis de overlapper
på mindre end fem kontrolpunkter. Disse kontrolpunkter beskæres (dvs. bladåbningen er ikke
formet i henhold til dens projektion) for en af PTV’erne, mens den anden PTV kan nyde godt af
det høje antal kontrolpunkter. Da de beskårede PTV-former aldrig bør åbnes under optimering af
buekonfiguration, henvises der til dette trin som sticky clipping. En dosimetrisk overvejelse
anvendes til at beslutte, hvilke af de to PTV’ere der beskæres for kontrolpunktet. PTV’en, som
potentielt nyder mest gavn af de ekstra kontrolpunkter, vil ikke blive beskåret for kontrolpunktet.
Generelt medfører sticky clipping et højere minimumsantal bordvinkler over alle PTV’ere. Derfor
kan algoritmen tillade fordeling af PTV’ere over flere bordvinkler, som især er nyttig for
behandlingsplaner med et stort antal PTV’ere.
Packing:
Den nye packing-algoritme optimerer PTV-fordelingen ved vilkårlig tilføjelse af tilladte PTV’ere til
buer. Tilladte PTV’ere er dem, som består tærsklen for sticky clipping for blokeringsmatricer nævnt
ovenfor. Da antallet af mulige kombinationer typisk er meget højt, anvendes en stokastisk
optimeringsalgoritme, som minimerer en formålsfunktions til at finde den optimale packing. Den
stokastiske metode gør det muligt at kombinere mange PTV’ere med mange bordvinkler.
Fordelen ved en packing frem for en anden kan defineres ved at evaluere:
1. Antallet af bordvinkler pr. PTV (f.eks. bestråling fra tre bordvinkler medfører typisk bedre

konformitet end en bordvinkel).
2. Den dosimetriske påvirkning af kontrolpunkterne på PTV (dvs. bestråling af PTV’ere fra en

vinkel tættere på bestrålingskilden, foretrækkes frem for vinkler, hvor kilden er længere væk).
Formålsfunktionen består af følgende betingelser:
1. Antallet af bordvinkler for hver PTV (skal være maksimeret)
2. Gennemsnitligt antal bordvinkler over alle PTV’ere (skal være maksimeret)
3. Dosimetrisk påvirkning af hver PTV (skal være maksimeret)
4. Gennemsnitlig dosimetrisk påvirkning over alle PTV’ere (skal være maksimeret)
5. Antal af kontrolpunkter pr. PTV, som er uden for kæbefeltet (skal være minimeret)
6. Gennemsnitligt antal kontrolpunkter, som er uden for kæbefeltet over alle PTV’ere (skal være

minimeret)
7. Antal af kontrolpunkter pr. PTV, der bruger tykke blade (skal være minimeret)
8. Gennemsnitligt antal kontrolpunkter, som bruger tykke blade over alle PTV’ere (skal være

minimeret)
BEMÆRK: 7 og 8 er kun relevante for MLC’ere med forskellige bladbredder. 

Packing-algoritmen anvender alle bordvinkler defineret i bueopsætningen.

Optimering af kollimatorvinkel

Det sidste trin inden for fasen før optimering er optimering af kollimatorvinkel. Dette udføres for
alle buer, der ikke påvirkes af sticky clipping. Den udforsker, hvorvidt yderligere rotation af
kollimatoren minimerer:
1. Kontrolpunkter, hvor PTV’erne er uden for det område, som kan bestråles på grund af

kæbefeltgrænser, beskrevet i maskinprofilen.
2. Kontrolpunkter for hvilke der anvendes store bladbredder. Dette er kun relevant for MLC’ere

med forskellige bladbredder.

Ekstra buer

Når du vælger Extra Arcs for en PTV, oprettes en individuel buegruppe. Bordvinklerne vælges fra
bueopsætningen (enten fra den indlæste opsætning eller spejlet fra den indlæste opsætning eller
brugerredigeret). Antallet af tilføjede buer kan opsættes i bueopsætningsfilen. Hvis antallet af
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ekstra buer svarer til antallet af tilgængelige bordvinkler, tilføjes en ekstra bue for hver bordvinkel
fra bueopsætningen. Hvis antallet af ekstra buer er lavere end antallet af tilgængelige bordvinkler,
vælges det respektive antal fra de definerede bordvinkler, for hvilken den gennemsnitlige
radiologiske dybde over alle kontrolpunkter er minimal. Hvis antallet af ekstra buer er højere end
antallet af tilgængelige bordvinkler, tilføjes ekstra buer kun for hver bordvinkel fra
bueopsætningen.
BEMÆRK: PTV’erne for hvilke Extra Arcs er slået fra (standard) er pakket, som beskrevet i
trinnene ovenfor. PTV’erne for hvilke Extra Arcs er slået til, inkluderes ikke i packing. Dog
udføres trin 3 også for ekstra buer. 

Bordvinkler og overgange

En typisk Multiple Brain Mets SRS behandlingsplan indeholder flere overgange pr. bordvinkel.
En overgang defineres som en bue med en unik packing. For hver bordvinkel finder packing-
algoritmen sædvanligvis to overgange. Når antallet af PTV’ere er lille, kan packing-algoritmen
finde duplikerede overgange (buer med den samme packing). Disse overgange fjernes.
Antallet af brugte overgange, der anvendes af packing-algoritmen er som standard to, men det
kan indstilles til en i bueopsætningsfilen.
Brug af funktionen Extra Arcs medfører ekstra overgange.
BEMÆRK: En overgang kan opdeles for at den endelige behandlingsplan kan leveres. Hvis
antallet af overvågningsenheder for en overgang overstiger den tilsvarende grænse, som
beskrevet i maskinprofilen, opdeles overgangen i flere dele, som sammenfattet opnår den
samlede mængde overvågningsenheder for denne overgang. 

Relaterede links

Kerne-optimering på side 108
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8.3 Kerne-optimering

Algoritmebeskrivelse

Multiple Brain Mets SRS kerne-optimeringsalgoritme har til formål, at generere en
behandlingsplan, der passer med ordinationen af alle PTV’ere, mens der tages højde for OAR
dosisgrænser, minimere CI og GI og bruge et passende antal overvågningsenheder (MUs).
Kerne-optimering består af følgende trin:
1. Frembringelse af dosis påvirkningsdata
2. Optimering af buekonfiguration
3. Endelig optimering af buevægt

Afhængigt af softwarens tilstand er det kun nødvendigt at udføre et undersæt af disse trin.
Optimeringsalgoritmen kan annulleres under ethvert af disse trin. Efterfølgende optimeringskørsler
forsøger at genbruge så mange beregnede data som muligt.

Formålsfunktion for kerne-optimering

Formålsscoren for en behandlingsplan defineres af en formålsfunktion, som består af følgende
sanktionsvilkår:
1. Afvigelse fra dosis i dækningsvolumer til de ordinerede dækningsdoser
2. Under dosering af de tolererede volumener til den ordinerede dækningsdoser
3. Afvigelse fra dosis i de ønskede dosis restriktionsvolumener til den ordinerede ønskede

dosisrestriktion (kun SRS-ordinationstilstand)
4. Afvigelse fra dosis i OAR restriktioner/formål til de henholdsvise OAR-dosisgrænser
5. Overensstemmelsesindekser (CIs)
6. Gradientindekser (GIs)
7. Overvågningsenhed fordeling mellem buer
8. Samlede overvågningsenheder
9. Antallet af beskæringer pr. metastase og bue under buekonfigurationsoptimering

Formålsfunktionen anvendes i trin 2 og 3.

Frembringelse af dosis påvirkningsdata

Under buekonfigurationsoptimering er det vigtigt at vurdere kvaliteten af dosisfordelingen så
hurtigt som muligt. Under optimering antages det derfor, at den samlede behandlingsplandosis
kan tilnærmes af en lineær sum af dosiskontributionen fra små fluens-rettelser (minder om
småstråle-tilgangen). For hver af disse rettelser, beregnes dosis-påvirkning for alle voxels, der er
relevante for optimeringsproblemet. Den akkumulerede dosisfordeling og de resulterende DVH-
data kan beregnes på mindre end et millisekund, hvilket gør det muligt at udforske millioner af
buekonfigurationsløsninger dosimetrisk.
BEMÆRK: Dosis-påvirkningsdata beregnes kun efter anmodning. Hvis du for eksempel optimerer
en plan og derefter ændrer ordinationen og optimerer igen, udelades dette trin, eller hvis du
optimerer en plan, tilføjer et OAR-objektiv og optimerer igen, beregnes dosis-påvirkningsdata kun
for den nyligt tilføjede OAR. Ændring af en IDL-ordination eller den normale vævsskyderposition
kan også medføre en opdatering af dosis-påvirkningsdata. 

Optimering af buekonfiguration

Under optimering af buekonfiguration optimeres følgende parametre:

• Beskæringer: Optimeringsalgoritmen kan indføre eller fjerne tidligere indtastede beskæringer.
Hvis OAR-beskyttelse er slået fra, laves beskæringer kun ved gantry-start og/eller -stop. Hvis
OAR-beskyttelse er slået til, kan felterne i midten af en bue også beskæres.

• BEV-margener: Optimeringsalgoritmen kan øge eller sænke BEV-margenen for hver metastase
og bue individuelt. Hvis den automatiske BEV-margentilstand er aktiveret i den kliniske
protokolfil, bestemmes område og antal af nyttige BEV-margener automatisk. Hvis tilstanden er
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deaktiveret, interpoleres disse værdier lineært fra området og antallet af BEV-margener som
angivet i den kliniske protokolfil.

• Buevægte: Optimeringsalgoritmen kan øge eller sænke antallet af overvågningsenheder pr.
bue individuelt.

Softwaren anvender en omvendt optimering med en genetisk algoritme til at finde en optimal
behandlingsplan, hvad angår formålsfunktionen nævnt ovenfor. Algoritmen anvender en
gentagende generering af både heuristiske og vilkårlige ændringer.

Algoritmen fjerner ikke bordvinkler under optimering af buekonfiguration.

Beskæring for OAR-beskyttelse kan medføre felter, for hvilke alle blade er lukket. For
beskæringer, der ikke vedrører OAR’ere, forhindres fuldstændigt lukkede felter aktivt af
optimiseringsalgoritmen. Imidlertid, hvis frihedsgraden er for begrænset (f.eks. mange PTV’ere
med et lille antal bordvinkler), kan behandlingsplanen indeholde helt lukkede felter. For at
forhindre dette øges frihedsgraderne (f.eks., ved at øge antallet af bordvinkler eller tilføje Extra
Arcs).
Antallet af iterationer for optimering af buekonfiguration afhænger i store træk lineært af antallet af
metastaser og antallet af buer. Tilføjelse af OAR restriktioner/formål og SRS-ordinationer øger
typisk antallet af påkrævede iterationer.

Endelig optimering af buevægt

Efter buekonfigurationen er oprettet, udføres dynamisk bue bladsekventering, og efterfølgende
beregnes den endelige dosisfordeling. Den endelige dosisfordeling kan afvige fra tilnærmelsen,
der resulterer fra trin 1 og 2. Derfor udføres en ekstra stokastisk optimering af buevægte, ved
hjælp af dosis-påvirkningsdata, baseret på den endelige dosisfordeling pr. bue. Den samme
formålsfunktion anvendes som i trin 2.
Den resulterende dosisfordeling kan fortsat indeholde nogle kolde punkter for visse PTV-
ordinationer (da der typisk er modsigende formål). Derfor udføres en endelig vægtoptimering for
at garantere, at ordinationsdosis opnås for mindst den tolererede volumen for hver PTV. Den
resulterende farve i plan-analysetabellen bør derfor altid være grøn eller gul, men ikke rød. Kun
SRS-ordinationstilstand: Lyssignalet for den ønskede dosisrestriktion kan være rødt, hvis
afvigelsen fra den ønskede dosis er større end den tolererede dosisafvigelse.
Når dette trin er afsluttet, udføres softwaren en endelig dosisberegning. Den endelige
dosisberegning kan ikke annulleres.

Monte Carlo dosisoptimering

Multiple Brain Mets SRS tillader inkorporation af Monte Carlo dosis i behandlingsplanprocessen.
Uanset Monte Carlo skiftepositionen i brugergrænsefladen er dosisberegningen for trin 1 og 2
altid baseret på Pencil Beam. Trin 3 anvender en dosisalgoritme, der svarer til Monte Carlo
skiftepositionen.
To eksempler på, hvordan optimeringsalgoritmen svarer på ændringer:
• Hvis du optimerer en behandlingsplan ved hjælp af dosisalgoritme A, så skift Monte Carlo

omskifteren til dosisalgoritme B, og vælg derefter Calculate, så udføres den endelige
buevægtsoptimering (trin 3).

• Hvis du først optimerer en behandlingsplan ved hjælp af dosisalgoritme A, så skift Monte Carlo
omskifteren til dosisalgoritme B, skift derefter modulationsskyderen, og vælg dernæst
Calculate, så udføres buekonfigurationsoptimeringen (trin 2) ved hjælp af Pencil Beam, og den
endelige buevægtsoptimering (trin 3) udføres ved hjælp af dosisalgoritme B.

Monte Carlo omskifter er kun tilgængelig efter den første optimering er udført.

Skyder til normalt væv

Multiple Brain Mets SRS anvender GI-optimering. Under optimering af buekonfiguration påvirkes
GI hovedsageligt af BEV-margenerne. Optimering af GI medfører typisk heterogene
dosisfordelinger. Den normal vævsskyder giver kontrol over GI-optimering, som følger:
• Flytning af den normale vævsskyder til højre medfører en stigning i vigtigheden af beskyttelse

af normalt væv, med typisk negative BEV-margener og heterogene PTV-dosisfordelinger.
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• Flytning af den normale vævsskyder til venstre medfører et fald i vigtigheden af beskyttelse af
normalt væv, med typisk positive BEV-margener og en homogen dosisfordeling.

Det venstre område på den normale vævsskyder medfører BEV-margener, der er lig dem i de
tidligere versioner af softwaren.
Den normale vævsskyder er kun tilgængelig i ikke-SRS-ordinationstilstand. I SRS-
ordinationstilstand, optimeres BEV-margener effektivt til at tilfredsstille IDL-ordinationerne.

Overvågningsenheders spredningsskyder

Multiple Brain Mets SRS tillader styring af MU-spredning ved hjælp af MU-spredningsskyder
som følger:
• Når MU-spredningsskyderen flyttes til højre, sænkes vigtigheden af en lille varians i MU’ere

over alle buer.
• Når MU-spredningsskyderen flyttes til venstre, hæves vigtigheden af en lille varians i MU’ere

over alle buer.
Dette opnås ved at kontrollere fordelingen af de vilkårligt genererede MU’ere og vægten af de
henholdsvise betingelser i formålsfunktionen.
BEMÆRK: MU-spredningssanktionen slukkes aldrig helt, og den minimale MU/grad for en bue
respekteres altid. 

For typiske behandlingsplaner findes der et kompromis mellem præcis opnåelse af ordinationen
og MU-spredningen. Især for opnåelse af IDL-ordinationer og et større antal PTV’ere er MU-
spredningen nødvendig for at generere en passede behandlingsplan.
MU-spredningen sanktioneres kun for buer inden for en buegruppe. For eksempel, for en
behandlingsplan med 8 PTV’ere, for hvilke 2 PTV’ere har Extra Arcs-funktionen aktiveret,
beregnes MU-spredningsbetingelsen tre gange. For det første for buegruppen, der behandler de 6
grupperede PTV’ere, for det andet for en af PTV’erne med Extra Arcs aktiveret og for det tredje
for den anden PTV med Extra Arcs aktiveret.

Tolereret volumen i forhold til dækningsvolumen

Optimeringsalgoritmen har til formå at opnå ordination dækningsdosis til dækningsvolumen ved at
straffe både under- og overdosering. Det er dog muligt at give optimeringen lidt udnyttelse ved at
indstille den tolererede volumen til en lavere værdi end dækningsvolumenen. Formålsfunktionen
straffer kun underdosering for denne volumen.
Ved at sænke den tolererede volumen i forhold til dækningsvolumen bliver det muligt for
optimeringsalgoritmen at udveksle noget PTV-dækning (med et lille koldt punkt som resultat) for
andre formålsfunktionsbetingelser. En optimal CI og GI kan for eksempel opnås ved at tillade
optimeringsalgoritmen at introducere kolde punkter. Denne funktion kan også være nyttig for en
PTV med en overlapning/nærliggende OAR, fordi reducering af tolereret volumen for PTV tillader
kompromisset mellem PTV-dækning og OAR-beskyttelse, der skal kontrolleres.
BEMÆRK: Slutdelen af den endelige vægtoptimering (trin 3) garanterer ordinationsdosis i den
tolererede volumen for hver PTV. 

OAR-beskyttelse

Optimeringsalgoritmen kan tage højde for OAR-formål/restriktioner. Alle formål/restriktioner, som
aktiveres (skyder i positionen Smart) i plan-analysetabellen, tages i betragtning af algoritmen.
Under optimering af buekonfiguration (trin 2), identificeres felter, for hvilke PTV’ere overlapper
med OAR. Beskæring af sådanne felter forventes at forbedre dosisfordelingen for OAR’ere.
BEMÆRK: En PTV er enten helt beskåret eller helt ubeskåret for et kontrolpunkt. Algoritmen
optimerer de passende beskæringer baseret på dosimetriske og geometriske overvejelser. 

Beskyttelsesskyderen giver kontrol over OAR-beskyttelse på to måder:
1. Den styrer vægten af OAR formålets betingelser lineært i formålsfunktionen (i forhold til

hinanden og PTV’erne).
2. Den styrer de øvre grænser af felter, som kan beskæres for at beskytte OAR.

Kerne-optimering
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Første gang en OAR er indstillet til Smart og Calculate er valgt, skal dosis-påvirkningsdata
genberegnes, uanset beskyttelsesskyderens position. Hvis beskyttelsesskyderens position er
indstillet til 0, har OAR beskyttelse ingen effekt på behandlingsplanen.
Indstilling af OAR restriktioner/formål til Smart øger optimeringstiden. Hvis disse er indstillet til
Off, påvirkes optimeringstiden ikke.
Under den første del af trin 3 anvendes OAR restriktioner/formål. I den anden del garanteres
ordinationsdosis dog for den tolererede volumen for hver PTV. For at generere behandlingsplaner,
der tilfredsstiller PTV-ordinationerne og OAR restriktioner/formål, er det vigtigt at restriktionerne/
formålene er realistiske. Det anbefales først at starte en behandlingsplanlægning uden OAR-
beskyttelse og dernæst overveje tilføjelse af OAR’ere til optimeringsproblemet. Aktivering af en/et
OAR restriktion/formål direkte for de indledende optimeringsresultater i den samme
behandlingsplan, som tilføjelse af OAR til optimeringen senere på grund af optimering af
buekonfiguration (trin 2) udføres altid fra bunden.
Hvis en PTV findes inden i en OAR (fuldt overlap), beskærer optimeringen af buekonfigurationen
ikke PTV for at beskytte organet. Imidlertid tages OAR-dosisen fortsat i betragtning af
formålsfunktionen.
For meget udfordrende OAR-beskyttelsessager (f.eks. en PTV inden i hjernestammen) vil
tilføjelse af Extra Arcs til den pågældende PTV hjælpe optimeringsalgoritmen med at finde en
løsning.

Visualisering under optimering

Under optimering af behandlingsplan vises en tilnærmelse af dosisfordelingen i softwaren. Den
endelige dosisberegning forventes at afvige en smule fra den omtrentlige dosis. Derfor ændrer
DVH-kurver, lyssignaler og isodosislinjer sig måske kort tid efter, den endelige dosisberegning har
fundet sted.
BEV kan også vurderes under optimering af behandlingsplanen. Imidlertid, under optimering,
opdateres visningen ikke ved hver iteration.

Grænser for overvågningsenhed

Optimeringsalgoritmen følger det mindste antal af MU pr. gantrygrad, som udledt fra
maskinprofilen. Dette antal afhænger af faktorer, såsom dosishastighed og gantryhastighed. En
lav dosisordination pr. fraktion kan være umulig at opnå for et højt minimum antal af MU pr. grad,
kombineret med et stort antal buer. En uheldig kombination medfører sædvanligvis en
uacceptabelt høj PTV-dosis. Optimeringsalgoritmen kan påvise en sådan uoverensstemmelse og
informerer brugeren ved at generere en advarselsmeddelelse, efter behandlingsplanen er blevet
optimeret.

Sortering af buer til eksport

Efter optimering opdeles buerne i dele, hvis det maksimale antal overvågningsenheder pr. bue er
overskredet. Efterfølgende optimeres rækkefølgen af delene for en hurtig behandlingslevering,
som følger:
• Første sorteringskriterium: Bordvinkel (først 0°, derefter begyndende med 180° i IEC 61217
konventionen og rotation i den positive retning omkring z-aksen (modsat urets retning, når den
ses ovenfra)).
• Dernæst tilpasses den sorterede liste yderligere, så gantry rotationsretningen skiftes mellem
med eller mod urets retning, afhængigt af hvor gantryet stoppede efter den tidligere del, og
hvilken vinkel der kan nås med mindre rotation.
De eksporterede deles endelige rækkefølge gives i udskriften.
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9 IMPORTER DATA
9.1 xBrain-data (iPlan RT)

Indlæsning af data

For at indlæse data oprettet i iPlan RT Image og iPlan RT Dose skal dataene først konverteres
fra DICOM Raw-format ved hjælp af xBrainConverter. Disse data bør kun bruges til ibrugtagning
og plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.
BEMÆRK: Der gælder de samme inputkrav som for Elements til forudgående planlægning. 

Begrænsninger for xBrainConverter

Der gælder følgende begrænsning for xBrain-konverterede data:
• Eksterne ydre konturer importeret fra xBrainConverter kan ikke beskæres. Justering af

brikstoppen har ingen effekt på den ydre kontur.
• xBrainConverter konverterer og indlæser ikke nogen dosis- eller planoplysninger eller

isocentre (f.eks. stråler, buer).
• xBrainConverter konverterer ikke nogen data, hvis CT’et er lokaliseret.

Begrænset planhensigt

Så snart xBrain-konverterede data er indlæst, indstilles Plan Intent automatisk til Research. I
forskningstilstand er funktionen Export deaktiveret, og derfor er klinisk behandling ikke mulig.
Importerede xBrain-konverterede data er til ibrugtagning og sammenligning af behandlingsplaner
oprettet i denne software med planer oprettet af iPlan RT eller andre
tredjepartsplanlægningssystemer.

Objektdefinitioner

Softwaren genkender kun følgende objekter til bestråling:
• iPlan RT Image: Under Object Creation genkendes kun Structure = Tumor (ikke PTV, GTV

eller CTV osv.). Hvis Structure er indstillet til PTV i iPlan RT Image, tildeles Elements til dette
objekt som Type = PTV og Role = Undefined. Objekter af Type = PTV placeres under Others
og genkendes ikke som kandidater til behandling, selv hvis objekterne tidligere blev behandlet i
iPlan RT. Disse objekter kan finjusteres i SmartBrush, inden denne software startes.

• iPlan RT Dose: Under Object Creation genkendes kun Structure = Tumor (ikke PTV, GTV
eller CTV osv.). Hvis Structure er indstillet til PTV i iPlan RT Dose, tildeler Elements dette
objekt som Type = PTV og Role = Undefined. Objekter af Type = PTV genkendes ikke som
kandidater til behandling, selv hvis objekterne tidligere blev behandlet i iPlan RT. Disse
objekter kan finjusteres i SmartBrush, inden denne software startes.
BEMÆRK: Denne software kan ikke fortolke objektdefinitioner (f.eks. OAR, Boost, PTV, Other),
som er oprettet i Prescription. Det et kun objekter oprettet i Object Creation, der genkendes. 

BEMÆRK: Når planer konverteres via PatXfer RT: Gennemse objekterne og
objektdefinitionerne (Type og Role) nøje i RT Planning Elements efter hver konvertering. 
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RT QA

Eksport aktiveres i elementet RT QA.
BEMÆRK: Planhensigterne begrænses ved eksport for at undgå klinisk behandling. 

xBrainConverter-arbejdsgang for plansammenligninger

Trin

1. Kopier xBrain-dataene til en udvalgt placering til gennemgang med Patient Selection
(der henvises til Softwarebrugervejledning for Patient Data Manager).
xBrain-indholdet vil blive detekteret, og konvertering vil blive udført automatisk.

2. Vælg de konverterede data.
Det konverterede indhold skal opfylde kravene til forudgående planlægning. Hvis dette ik-
ke er tilfældet, kan indholdet rettes i xBrain-applikationer eller i nogle tilfælde ved hjælp af
Elements til forudgående planlægning.

3. Start softwaren, og opret behandlingsplanen igen.

4. Vælg RT QA Recalculation for at genberegne og eksportere planen.
BEMÆRK: Planhensigten vil være begrænset, da behandlingsplanen ikke er til klinisk
brug. 

5. Indlæs den eksporterede plan i Dose Review til plansammenligning (f.eks. med den op-
rindelige plan oprettet i iPlan RT Dose).

Der henvises til de kliniske brugervejledninger til iPlan RT Image, iPlan RT Dose og PatXfer
RT.

xBrainConverter-arbejdsgang for ibrugtagning

Trin

1. Kopier xBrain-dataene til en udvalgt placering til gennemgang med Patient Selection
(der henvises til Softwarebrugervejledning for Patient Data Manager).
xBrain-indholdet vil blive detekteret, og konvertering vil blive udført automatisk.

2. Vælg de konverterede data.
Det konverterede indhold skal opfylde kravene til forudgående planlægning. Hvis dette ik-
ke er tilfældet, kan indholdet rettes i xBrain-applikationer eller i nogle tilfælde ved hjælp af
Elements til forudgående planlægning.

3. Start softwaren, og opret behandlingsplanen igen.

4. Vælg Patient Specific QA for at kortlægge planen på et fantom med henblik på ibrugtag-
ning.

5. Eksporter planen til fantombestråling.

Der henvises til Softwarebrugervejledning til RT QA.

xBrain-data (iPlan RT)
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9.2 DICOM-data (tredjepartssystemer)

Import af data

For at importere data fra tredjepartssystemer i RT Elements skal dataene skubbes ved hjælp af en
DICOM-netværksforbindelse ved hjælp af BL_IMPORT som AET ved Port 104.
Alle DICOM RT-data, der skubbes til dette AET, vurderes for importkonvertering. For detaljer
henvises der til DICOM-overensstemmelseserklæringen på: http://www.brainlab.com/en/DICOM.
BEMÆRK: Indlæste brikstoppe bruges ikke til dosisberegning. 

Begrænsninger for DICOM RT Import Performer

Der gælder følgende begrænsning for importerede data:
• DICOM RT Import Performer importerer ikke nogen dosis- eller planoplysninger, som kan

bruges af RT Planning Elements.
• Tilsidesættelser af elektrondensitet importeres ikke i øjeblikket.
• RT Structure Set-konturer af typen POINT importeres ikke i øjeblikket.

BEMÆRK: Når planer konverteres via PatXfer RT: Gennemse objekterne og objektdefinitionerne
(Type og Role) nøje i RT Planning Elements efter hver konvertering. 
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10 SOFTWAREREVALIDERING
10.1 Sådan udføres en revalidering af softwaren

Baggrund

Dette er den anbefalede test til at revalidere systemet efter mindre ændringer af systemet,
herunder:
• Programrettelser til operativsystemet
• Installation af virusscannere
• Installation af tredjepartssoftware

Mindst én DICOM-testpatient bør være tilgængelig til denne procedure.
Ved større ændringer i operativsystemet (nyt operativsystem, ny servicepakke osv.) skal man
kontakte Brainlab-support.

Arbejdsgang for softwarerevalidering

Trin

1. Start Brainlab Elements, og vælg en velegnet patient.

2. Vælg softwareikonet for at starte arbejdsgangen.

3. Vælg et velegnet patientdatasæt inklusive mindst ét CT-billedsæt og tumoren.

4. Start softwaren.

5. Vælg brikstoppen, og juster brikstoppens position.

6. Kontrollér at visningen opdateres, når valget af brikstop ændres.

7. Kontrollér, at beskæringsfunktionen kan bruges i alle visninger.

8. Bekræft behandlingsretningen.

9. Vælg Next.

10. Kontrollér, at den næste side indlæses korrekt.

11. Vælg Next.

12. Gennemse Outer Contour.

13. Vælg Next.

14. Kontrollér, at hovedsiden åbnes korrekt.

15. Vælg maskinprofilen og energien.

16. Klik på Select for at kontrollere, om Protocol og Setup er valgt.

17. Kontrollér, at det er muligt at panorere, zoome, rulle og udføre windowing.

18. Kontrollér, at knappen Calculate er aktiveret og fremhævet med orange.

19. Vælg Calculate, og kontrollér, at beregningen fungerer.

20. Så snart beregningen er færdig, skal det kontrolleres, at isodosislinjerne vises på de til-
gængelige MRI- og CT-billedsæt.
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Trin

21. Kontrollér, at dosissignaturforklaringen vises.

22. Kontrollér, at symbolerne i tabellen Plan Analysis opdaterer deres farve for at vise det
faktiske resultat.

23. Kontrollér, at DVH’et ændrer kurverne, når der vælges forskellige objekter.

24. Vælg forskellige buer i 3D-buevælgervinduet i layoutet beam eye-visning og kontrollér,
om den valgte bue bliver markeret, og beam eye-visningen justeres derefter.

25. Afspil gantry-rotationen for flere buer.

26. Træk gantryvinkel-skyderen. Bevæger gantryet sig herefter?

27. Kontrollér, at alle visninger i alle layouts vises korrekt.

28. I beam eye-visningen:
• Skift fra Generel til Details og kontrollér, at visningen opdateres
• Vælg forskellige bordvinkler i 3D-buevisningen, og kontrollér, om de henholdsvise buer

vises
• Vælg forskellige buer, og kontrollér, om bladene opdateres derefter
• Afspil gantry-rotationen for flere buer, og træk gantryvinkel-skyderen, og kontrollér, at

gantryet bevæger sig derefter

29. Vælg Back, og kontroller, at der vises en meddelelsesboks, der informerer om, at patie-
ntmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.

30. Kontrollér alle trin involveret i at oprette og gemme PDF’en.

31. Eksportér planen til et R&V-system og til ExacTrac. Kontrollér, at et eksportresumé åbnes
og lukkes.

32. Afslut applikationen. Revalideringen er gennemført.

Sådan udføres en revalidering af softwaren
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11 MEDDELELSER
11.1 Advarsels- og fejlmeddelelser i pop-op-

dialogbokse

Liste over meddelelser

• There are unsaved changes (Der er ændringer, der ikke er gemt)
• Do you want to save? (Vil du gemme?)
• Revert to previous optimization result (Vend tilbage til forrige optimeringsresultat)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Vil du vende

tilbage til forrige optimeringsresultat? Dette kan ikke fortrydes.)
• Approved Plan (Godkendt plan)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Du indlæser en godkendt behandlingsplan. Enhver ændring vil medføre tab af
plangodkendelse.)

• This data must be used for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data skal bruges til ibrugtagning
og plansammenligninger. De må ikke bruges til oprettelse af kliniske behandlingsplaner.
Eksport er ikke mulig.)

• 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. (Dosen blev
genberegnet ved opstart, fordi den indlæste plan blev gemt under brug af en ældre
softwareversion. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Eksporten mislykkedes. Kontrollér logfilen
for detaljer.)

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

the changes. (Statussen for forudgående planlægning for den indlæste dosisplan er blevet
ændret. Planen vil blive tilpasset til ændringerne.)

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

export in order to approve the plan? (Det anbefales at godkende en behandlingsplan før
eksport. Vil du annullere eksporten for at godkende planen?)

• Going back to Patient Model (Går tilbage til patientmodellen)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Bemærk, at

ændringer af patientmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.)
• Replace plan? (Erstat plan?)
• Do you want to replace the current plan? (Vil du erstatte den aktuelle plan?)
• Authentication Error Message (Fejlmeddelelse for godkendelse)
• Plan is approved. (Planen er godkendt.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Den aktuelle plan er godkendt og kan ikke overskrives. Vælg et andet navn, og prøv igen.)
• 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. (Den aktuelle plan er godkendt og
kan ikke overskrives. Du skal enten fjerne godkendelsesstatussen, eller gemme planen under
et andet navn, når du har foretaget ændringer.)
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• Plan cannot be unapproved. (Planens godkendelse kan ikke fjernes.)
• The plan cannot be unapproved if you change the original name. Select the original name and

try again. (Planens godkendelse kan ikke fjernes, hvis du ændrer det oprindelige navn. Vælg
det oprindelige navn, og prøv igen.)

• Plan already exists. (Planen findes allerede.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name

and try again. (En plan med navnet [plannavn] findes allerede og kan ikke overskrives. Vælg et
andet navn, og prøv igen.)

• Exit without Saving? (Afslut uden at gemme?)
• Plan has not been saved yet. (Planen er ikke blevet gemt endnu.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Ændringer af planen [plannavn] er ikke

blevet gemt endnu.)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Der er sket ændringer uden for applikationen til dosisplanlægning.
[Applikationsnavn] skal genstartes.)

• 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. (En ekstern ydre kontur er blevet detekteret.
[Applikationsnavn] kan ikke oprette en ydre kontur. Den eksterne vil blive brug til
dosisberegninger, medmindre der foretages ændringer, der kræver en genberegning af den
ydre kontur.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose c
alculation. (Beskæringsboksen overskrider området for planlægnings-CT’et i superior eller
inferior retning. Dele af bordpladen, der er uden for dette område i denne retning, vil blive
ignoreret under dosisberegning.)

• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Er du sikker på, at du vil ændre den kliniske protokol og miste den aktuelle
behandlingsplan? Dette kan ikke fortrydes.)

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Er du sikker på, at du vil ændre maskinprofilen og miste den aktuelle
behandlingsplan? Dette kan ikke fortrydes.)

• The normalization can not be performed with this input (Normaliseringen kan ikke udføres med
dette input)

• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Ingen metastaser er valgt til behandling. Gennemgå for hver metastase,
valget af afkrydsningsfeltet Behandl metastase.)

• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(Du valgte kun en klinisk protokol for maskin-QA. Den beregnede plan optimeres ikke.)

• 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 X 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. (Dosis for planen beregnes ved hjælp af
Pencil Beam. På grund af den lille størrelse på PTV’erne definerer planen sandsynligvis en
betragtelig mængde små felter (ækvivalente kvadratiske felter med en størrelse på X mm eller
mindre). Det anbefales at bruge Monte Carlo i stedet til dosisberegning af så små felter for at få
en rimelig nøjagtighed af beregningsresultaterne.)

Advarsels- og fejlmeddelelser i pop-op-dialogbokse
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11.2 Meddelelser i udskriften (trafiklys)

Liste over meddelelser

Type Tekst

Information
Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Dosisberegninger er ikke startet. Aktivér do-
sisdisplay for at aktivere dosisfordeling med relation til planens statuskontroller.)

Information Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Dosisberegning
baseres på specialsæt: [Modalitetsnavn].)

Fejl
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 2 buekontrolpunkter. Be-
handling er ikke mulig. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Fejl The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Værdien
for MU pr. grad er lavere end defineret i maskinprofilen.)

Fejl The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Værdien
for MU pr. grad er højere end defineret i maskinprofilen.)

Fejl The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gan-
try-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Fejl Danger of table collision. Please verify. (Fare for brikskollision. Bekræft.)

Advarsel Risk of table collision. Please verify. (Risiko for brikskollision. Bekræft.)

Fejl The angle is invalid. Treatment is not possible. (Vinklen er ugyldig. Behandling er
ikke mulig.)

Fejl The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringrotationsvink-
len er ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Fejl The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimatorvinklen er
ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Advarsel
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Buen defineret af start- og stopvinkler er tvetydig. Be-
kræft, at den ønskede sektor behandles.)

Fejl The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gan-
try-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Fejl
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Tiden til levering af den ønskede dosis ([tid] sek.) overstiger
maskingrænsen ([tid] sek.). Bekræft.)

Fejl

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. (MU-værdien ([antal enheder] MU) for en af denne
stråles/bues eksportdele er over den tilladte MU ([antal enheder] MU), som er
konfigureret for maskinen. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Dette element er
opdelt i mere end 10 portioner. Bekræft venligst.)

Information

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). (Elementet er delt op i [antal dele] dele, fordi MU-værdien ([antal en-
heder] MU) er større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU).)

Advarsel
The dose needs to be recalculated. The dose might deviate slightly from the ori-
ginal plan. (Dosen skal genberegnes. Dosen kan afvige en smule fra den oprin-
delige plan.)

Fejl The name of the beam or arc contains invalid characters. (Navnet på strålen el-
ler buen indeholder ugyldige tegn.)
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Fejl The name of the beam or arc is empty. (Navnet på strålen eller buen er tomt.)

Fejl The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Navnet
på strålen eller buen indeholder et af tegnene ”(” eller ”)”.)

Advarsel

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Det datasæt, der er brugt som justeringssæt, er blevet scannet [scan-
ningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsret-
ning]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Det datasæt, der er brugt som referencesæt, er blevet scannet [scan-
ningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsret-
ning]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

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. (Be-
handlingsretningen for patienten er udefineret. Denne status er kritisk. Kontakt
Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)

Fejl

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. (Billed- og patientretningen for behandling
med den aktuelle plan er ikke blevet godkendt. Denne status er kritisk. Kontakt
Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)

Advarsel

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Planen refererer
til det/de følgende tomme objekt(er) som PTV eller OAR: [Objektnavne]. Disse
objekter skal være korrekt segmenteret, hvis påkrævet.)

Advarsel

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. (Dosisberegningerne er baseret på et referencesæt af
typen keglestråle og kan afvige signifikant. Det anbefales kraftigt at udføre en
opdateret CT-scanning, som anvendes som referencesæt.)

Advarsel

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heteroge-
nitetskorrigering er slukket. Den brikstop, som er føjet til vævsmodellen, antages
derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)

Information

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terogenitetskorrigering er slukket. Området indeni den detekterede patientkontur
antages derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The plan intent is set to [plan intent value]. (Planhensigten er indstillet til [plan-
hensigtsværdi].)

Fejl

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Name comparison is case-insensitive). (Der fandtes [antal duplikater] stråler el-
ler buer, hvis navne ikke er unikke. De involverede stråle- eller buenavne er: [Du-
plikatnavne]. Kontakt Brainlab-support. (Navnesammenligning skelner ikke mel-
lem store og små bogstaver).)

Advarsel
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Dosisopløsningen for den aktuelle plan overskrider grænsen
på 10 mm. Kontakt Brainlab-support.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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Fejl

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Justeringssæt-
tet skal være det samme skivesæt som referencesættet, men der bruges to for-
skellige skivesæt i denne behandlingsplan. Hvis du fortsætter, forventer vi i vær-
ste tilfælde geometriske unøjagtigheder, når du eksporterer planen og placerer
patienten til behandling. Kontakt Brainlab-support.)

Information
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Visse værdier i den valgte omregningstabel for HU til ED er uden for de
sandsynlige områder.)

Advarsel
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er kun
til godkendelse og må ikke bruges til patientbehandling.)

Advarsel
The selected HU to E D conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til E D er ikke god-
kendt og må ikke bruges til patientbehandling.)

Advarsel The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Maskinprofilen er ikke blevet valideret af Brainlab. Behandling er ikke mulig.)

Advarsel

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. (Den aktive maskinprofil, som er indlæst fra den aktuelle plan, er
ikke indeholdt i listen over installerede maskinprofiler. Profilen kan være forældet
eller fra en ekstern kilde. Bekræft.)

Fejl The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isocenterkoordinaten
er ikke inde i patientens væv.)

Information Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Ikke-understøttet dosishastig-
hed. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofil er ikke god-
kendt.)

Advarsel The active machine profile and its beam data are not approved. (Den aktive ma-
skinprofil og dens stråledata er ikke godkendt.)

Advarsel The beam data of the active machine profile is not approved. (Stråledata for den
aktive maskinprofil er ikke godkendt.)

Advarsel
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Den aktive maskinprofil er kun til godkendelse og må ikke bru-
ges til patientbehandling.)

Advarsel
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordinaten [koordinatnavn] er ik-
ke tildelt præfikset [koordinatpræfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] er ikke tildelt præ-
fikset [koordinat præfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordintnavnet [koordinatnavn] er en-
ten ikke unikt eller for langt. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Behandlingsgruppenavnet [gruppenavn] er enten ikke unikt el-
ler for langt. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Be-
handlingsgruppen [gruppenavn] bruger identifikatoren [identifikatornavn]. Denne
bruges også af en ikke-forbundet isocenterkoordinat. Kontakt Brainlab-support.)
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Advarsel

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. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] og dens isocenterkoordinat [koordi-
natnavn] identificeres hver for sig af forskellige numre. Der bør bruges det sam-
me nummer, hvor det er muligt. Hvis flere behandlingsgrupper tildeles den sam-
me isocenterkoordinat, skal der bruges unikke alfanumeriske identifikatorer. Kon-
takt Brainlab-support.)

Information
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Rækkefølgen af elementer og retningen af gantry-rotation kan eventuelt forbed-
res for behandling.)

Information The plan contains closed fields (MLC). (Planen indeholder lukkede felter (MLC).)

Information The plan contains closed fields (jaws). (Planen indeholder lukkede felter (kæ-
ber).)

Information The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isocenteret er blokeret (kæber).
Bekræft.)

Advarsel The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Kæ-
bepositionerne blotlægger MLC-slæden. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The jaws are overlapping the MLC field. (Kæberne overlapper MLC-feltet. Be-
kræft.)

Advarsel
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Det planlagte bladmellemrum på mindst ét luk-
ket bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér din plan omhyggeligt.)

Information

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. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket bladpar er in-
den for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne
under levering. Kontrollér din plan omhyggeligt.)

Advarsel

For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal buefelter:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Er den minimale feltudstræk-
ning mindre end fire gange [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens
nøjagtighed kan være begrænset.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Accuracy of dose calculations may be limited. (Den minimale feltudstræk-
ning er mindre end fire gange dosisgitterets opløsning. Dosisberegningers kan
nøjagtighed være begrænset.)

Advarsel
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Det planlagte bladmellemrum på mindst ét luk-
ket bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér din plan omhyggeligt.)

Information

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. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket bladpar er in-
den for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne
under levering. Kontrollér din plan omhyggeligt.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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Advarsel

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (For et væsentligt antal buefelter er den ækvi-
valente feltstørrelse uden for intervallet for målte feltstørrelser:)
• it is smaller than the depth dose field size range (den er mindre end dybdedo-

sisfeltets størrelsesområde)
• it is larger than the depth dose field size range (den er større end dybdedosis-

feltets størrelsesområde)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (den er mindre end spred-

ningskæbefeltets størrelsesområde)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (den er større end sprednings-

kæbefeltets størrelsesområde)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (den er mindre end størrel-

sesområdet for MLC-spredningsfeltet)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (den er større end størrelses-

området for MLC-spredningsfeltet)

Advarsel

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 Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. (Utilstrækkelige spred-
ningstabeldata for kæbefeltstørrelse på [feltstørrelse] mm: Værdien for MLC-felt-
størrelse på [feltstørrelse] mm bør måles og ikke kopieres. Se Teknisk reference-
vejledning til Brainlab Fysik for flere detaljer.)

Information Application is in RESEARCH Mode. Export is not possible. (Applikationen er i
FORSKNINGS-tilstand. Eksport er ikke mulig.)

Information

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. (Denne behandlingsplan har billedsæt, der inde-
holder standardoptagelsesværdier (SUV). Den viste SUV kan variere afhængigt
af producenten af PET-scanneren. Sammenlign altid de viste værdier med
SUV’en opnået direkte ved scanneren, før du bruger dem.)

Advarsel

This data must be used for commissioning and plan comparisons. It must not be
used for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data skal
bruges til ibrugtagning og plansammenligninger. De må ikke bruges til oprettelse
af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.)

Fejl

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Den nedre gantry-vinkel [nedre gan-
try-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er større end den øvre gantry-vinkel [øvre
gantry-vinkel]°.)

Fejl

Gantry angles [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] do not have the re-
quired minimal arc span of [arc span]°. (Gantry-vinklerne [nedre gantry-vinkel]°
for bueplanet [buenavn] har ikke den nødvendige minimale buerækkevidde [bue-
rækkevidde]°.)

Fejl
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Briksvinklen [briksvinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke
kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Gantry-vinklerne [nedre
gantry-vinkel]° - [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke kompatible
med den valgte maskinprofil.)

Fejl
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Kollimatorvinklen [kollimatorvinkel]° for bueplanet
[buenavn] er ikke kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Duplikerede
bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)
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Fejl Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Koplanare
bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)

Fejl
IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (IDL-ordinationen [aktuel IDL] % er uden for det tilladte inter-
val på [minimum-IDL] % - [maksimum-IDL] %.)

Fejl The clinical protocol has unsupported version $version. (Den kliniske protokol
har en ikke-understøttet version [versionsnummer].)

Information
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type]. ([Klinisk indikation] [protokolnavn] er fra en tidligere applikationsversi-
on: [Protokoltype].)

Fejl
Constraint # [number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [vo-
lume]%. (Restriktion nr. [nummer] for OAR [OAR-navn]: Relativ volumen er uden
for området: [Volumen] %.)

Advarsel

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. (Den aktuelle behand-
lingsplan indeholder objekter, som enten ikke nævnes i protokollen, eller ignore-
res, fordi de har den forkerte rolle/type. Disse objekter vil ikke blive taget i be-
tragtning under optimering.)
Names of ignored objects: (Navne på ignorerede objekter:)

Advarsel

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-
tokollen indeholder objekttyper, som ikke er tilgængelige for den aktuelle be-
handlingsplan. Disse objekttyper vil ikke blive taget i betragtning under optime-
ring.)
Missing types: (Manglende typer:)

Advarsel
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (De følgende dosislinjer er over ordinati-
onsdosen på [dosis] Gy og vil ikke blive vist: [Skjulte dosislinjer].)

Fejl
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Den tolererede dækningsvolumen [volumen] % er større
end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Advarsel The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Den
valgte kliniske protokol er kun for maskin-QA. Ikke til klinisk brug.)

Advarsel
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet med henblik på ma-
skin-QA. Ikke til klinisk brug.)

Advarsel
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet til demoformål. Ikke til klinisk
brug.)

Fejl
Maximum allowed collimator angle [collimator angle] degrees is outside range of
valid collimator angles. (Maksimum tilladt kollimatorvinkel [kollimatorvinkel] gra-
der er uden for området for gyldige kollimatorvinkler.)

Fejl
Minimum required collimator angle [collimator angle] degrees is outside range of
valid collimator angles. (Minimum påkrævede kollimatorvinkel [kollimatorvinkel]
grader er uden for området for gyldige kollimatorvinkler.)

Fejl
Maximum allowed collimator angles shall not be less than minimum required col-
limator angle. (Maksimum tilladte kollimatorvinkler må ikke være mindre end mi-
nimum påkrævet kollimatorvinkel.)

Fejl Maximum BEV margin shall not be smaller than minimum BEV margin. (Maxi-
mum BEV-margen må ikke være mindre end minimum BEV-margen.)

Advarsel Default diameter is not available in the currently selected machine profile. (Stan-
darddiameter er ikke tilgængelig for den nuværende valgte maskinprofil).
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Type Tekst

Advarsel Diameter is not available in the currently selected machine profile. (Diameter er
ikke tilgængelig for den nuværende valgte maskinprofil).

Information Metastasis [metastasis name] consist of more than one Metastasis. (Metastase
[metastasenavn] består af mere end en metastase.)

Information Metastases [metastases names] are overlapping. (Metastaser [metastasenavne]
overlapper.)

Information Metastasis [metastasis name] overlaps [metastases names]. (Metastase [meta-
stasenavn] overlapper [metastasenavne].)

Information Metastasis [metastasis name] is not selected for treatment. (Metastase [metasta-
senavn] er ikke valgt til behandling.)

Information
Metastasis [metastasis name] is not completely covered by MLC field of [field na-
me]. (Metastase [metastase navn] er ikke helt dækket af MLC-feltet for [felt-
navn].)

Advarsel

The plan has arcs reaching the limits of the selected machine profile. This may
have an impact on plan quality. Verify your machine profile parameters (e.g. mi-
nimum MU per degree), arc setup (e.g. total arc span, number of arcs) and dose
per fraction. (Planen har buer, der når grænserne for den valgte maskinprofil.
Dette kan få en betydning for planens kvalitet. Bekræft dine maskinprofilparame-
tre (f.eks. minimum MU pr. grad), bueopsætning (f.eks. samlet buerækkevidde,
antal buer) og dosis pr. fraktion.)

Fejl Technical setup of purpose [purpose name] needs to be of type [type name]
(Teknisk opsætning af formål [navn på formål] skal være af typen [typenavn])

Fejl
Technical setup of purpose [purpose name] and type [type name] has to have at
least [number] arc plane definitions. (Teknisk opsætning af formål [navn på for-
mål] og type [typenavn] skal indeholde mindst [antal] bueplandefinitioner.)

Fejl
Technical setup of purpose [purpose name] and type [type name] has to have
less than [number] arc plane definitions. (Teknisk opsætning af formål [navn på
formål] og type [typenavn] skal have mindre end [antal] bueplandefinitioner.)

Fejl
The maximum dose constraint of all dose points needs to be either set or unset
in the protocol (Den maksimale dosisrestriktion for alle dosispunkter skal enten
indstilles eller fravælges i protokollen)

Fejl
Tolerated coverage volume [volume] should not be larger than desired coverage
volume [volume] (Samlet dækningsvolumen [volumen] bør ikke være større end
den ønskede dækningsvolumen [volumen])

Fejl
Desired dose constraint is less than the prescription/coverage dose at prescripti-
on point [point name] (Ønsket dosisrestriktion er mindre end ordinations-/
dækingsdosis ved ordinationspunkt [punktnavn])

Fejl Upper limit is missing at prescription point [point name]. (Den øvre grænse
mangler ved ordinationspunkt [punktnavn].)

Fejl Upper limit is not allowed at prescription point [point name]. (Den øvre grænse er
ikke tilladt ved ordinationspunkt [punktnavn].)

Fejl Upper limit is not increasing at prescription point [point name]. (Den øvre grænse
stiger ikke ved ordinationspunkt [punktnavn].)
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11.3 Informationsmeddelelser (vist med i-ikonet)

Liste over meddelelser

• Export platforms have identical names. (Eksportplatforme har identiske navne.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient access rights. (Eksport til [navn på

eksportsti] mislykkedes på grund af utilstrækkelige adgangsrettigheder.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient disk space. (Eksport til [navn på

eksportsti] mislykkedes på af utilstrækkelig diskplads.)
• Export to [export destination] failed. (Eksport til [eksportdestination] mislykkedes.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(Behandlingsplanen blev adskilt af fraktionsgrupper, og der blev eksporteret mere end én RT-
plan.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Der blev detekteret områder af brikstoppen, som ikke krydser skivesættet.
Områder, der ikke krydser, vil ikke blive eksporteret.)

• Contour points were reduced (Konturpunkter blev reduceret)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Strukturen [objektnavn] blev ændret for eksport, da den var rekonstrueret på
referencebilleddatasættet.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Strukturen [objektnavn] kunne ikke eksporteres, da den
var rekonstrueret på referencebilleddatasættet og lader til at være for lille.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Strålingsdosen blev eksporteret, men en eller flere stråler er
opdelt. Derfor refererer RT-dosisobjektet nu til mere end én stråle.)

• 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-dosisvolumenobjektet indeholder ikke en
planreference, da planen blev adskilt, og dosiseksporten for hele planen blev anvendt.)

• Image modality (XT) not supported. (Billedmodalitet (XT) understøttes ikke.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(DICOM-billede(r) af modalitet XT kan ikke behandles af den aktuelle version af applikationen.)
• An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
• Unsupported data found. (Der blev fundet ikke-understøttede data.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Der blev fundet ikke-understøttede data under indlæsning. Gennemse
patientdataene nøje for fuldkommenhed.)

• Plan not valid for this application. (Plan ikke gyldig for denne applikation.)
• This plan has an invalid format. (Denne plan har et ugyldigt format.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Formatet af den plan, der skal indlæses,

kan ikke fortolkes.)
• An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
• Multiple plans selected. (Flere planer valgt.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Der er valgt

mere end én plan til indlæsning. Gå tilbage, og vælg kun en enkelt plan.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (Den eksterne ydre kontur

[konturnavn] er blevet fjernet.)
• The External Outer Contour [contour name] can not be used. (Den eksterne ydre kontur

[konturnavn] kan ikke bruges.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet flere eksterne ydre konturer. Der
skal være nøjagtigt én ekstern ydre kontur. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Objektet [objektnavn] er ikke fusioneret til noget billedsæt. Gå tilbage til
Smartbrush og Image Fusion, og kontrollér dette.)

• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(Objektet [objektnavn] er tomt. Aftegn objektet korrekt, eller fjern det fra udvalget.)
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• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Følgende objekter er tomme: [Objektnavne]. Aftegn objekterne korrekt,
eller fjern dem fra valget.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Billedsættet for objektet [objektnavn] er ikke indlæst. Gå tilbage til Selected Data, og
kontrollér dette.)

• Multiple objects are named identically. (Flere objekter har identiske navne.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet mere end ét objekt med navnet
[objektnavn]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér
dette.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Følgende objekter har identiske navne:
[Objektnavne]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér
dette.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Planlægnings-CT’et er deformt. Det må ikke være derformt. Gå tilbage til Selected Data,
og kontrollér dette.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Planlægnings-CT’et er lokaliseret. Det må ikke være lokaliseret. Gå tilbage til Selected
Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Planlægningsbilledsættet er ikke fra modaliteten CT. Det skal
være et CT-billedsæt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er ikke et ryglejebillede. Der understøttes
kun billeder i rygleje. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Planlægnings-CT’et er ikke et billedsæt med hovedet
først. Der understøttes kun billeder med hovedet først. Gå tilbage til Selected Data, og
kontrollér dette.)

• 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. (Planlægnings-CT’et
er et keglestråle-CT. Dette kan medføre, at dosisberegningerne afviger betydeligt, og er derfor
ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (Planlægnings-CT’et indeholder vippede billedskiver. Vippede
skiver er ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT has too many slices. (Planlægnings-CT’et har for mange skiver.)
• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported.

Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et har [antal skiver] skiver. Der
understøttes maksimalt ${maxSlices}. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Der blev fundet flere billedsæt
med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT. Gå tilbage
til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Der blev ikke fundet nogen
billedsæt med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT.
Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Ikke alle billedsæt
er fusioneret. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Object [object name] is set to invisible. (Objektet [objektnavn] er indstillet som usynligt.)
• Volume of object(s) too small. (Volumen af objekt(er) er for lille.)
• 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. (Følgende
objekter blev fundet at være for små: [Objektnavne]. Kun objekter med en volumen større end
[volumen] mm³ er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• There were unspecified problems during import. (Der opstod uspecificerede problemer under
import.)
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• Could not save Plan. Contact Brainlab support. (Kunne ikke gemme plan. Kontakt Brainlab-
support.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Licensen til denne applikation er udløbet. Mulighederne for at optimere, gemme og eksportere
er deaktiveret.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Licensen til denne applikation er udløbet, men ingen plan blev indlæst. Applikationen
kan ikke fortsætte.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Beregning af vævsmodel
mislykkedes. Kontrollér logfilen for detaljer.)

• [metastasis name] is not covered by the MLC for any table position! This may happen if the
metastasis is located too far away from the isocenter. Go back and check your plan and object
definitions. ([Metastasenavn] er ikke dækket af MLC for nogen bordposition! Dette kan hænde,
hvis metastasen er placeret for langt væk fra isocenteret. Gå tilbage og kontroller din plan og
objektbeskrivelser.)

• [metastasis name] cannot be irradiated! This may happen if the metastasis is located too far
away from the isocenter or if it is blocked by other metastases in every arc. ([Metastasenavn]
kan ikke bestråles! Dette kan hænde, hvis metastasen er placeret for langt væk fra isocenteret
eller hvis den er blokeret af andre metastaser i hver bue.)

• [metastasis name] cannot receive any dose! This may happen if the allowed beam-eye-view
margins result in closed fields Go back and check your margin settings in the clinical protocol
and object definitions. ([Metastasenavn] kan ikke modtage nogen dosis! Dette kan hænde, hvis
de tilladte strålesigtelinjemargener resulterer i lukkede felter, gå tilbage og kontroller dine
margenindstillinger i den kliniske protokol og objektbeskrivelser.)

• Error in weighting optimization (Fejl i vægtningsoptimering)
• Bad input! Check the log file. (Dårlig input! Kontroller logfilen.)

- Reason: No DynamicArcs (Årsag: Ingen dynamiske buer)
- Reason: No VoxelObjects (Årsag: Ingen voxelobjekter)
- Reason: No MultileafMachineProfile (Årsag: Ingen flerbladet maskinprofil)
- Reason: No MultiMets OptimizationSettings (Årsag: Ingen multimetastase

optimeringsindstillinger)
• Configuration is not valid! (Konfiguration er ugyldig!)
• Machine profile inconsistent! (Maskinprofil er usammenhængende!)
• Expect at least one met! (Forvent mindst en metastase!)
• The loaded plan is from an older software version. Saving and export are disabled. (Den

indlæste plan er fra en ældre softwareversion. Mulighederne for at gemme og eksportere er
deaktiveret.)

• Loaded plan from older version. (Indlæst plan fra ældre version.)
• No Metastases are found. Go back to Smartbrush and check this. (Ingen metastaser fundet.

Gå tilbage til Smartbrush, og kontrollér dette.)
• There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV. All GTVs and CTVs have to be

covered by a PTV. (Der er mindst en GTV eller CTV, der ikke er dækket af en PTV. Alle
GTV’ere og CTV’ere skal være dækket af en PTV.)

• There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV. No PTVs should be enclosed
by other PTVs. (Der er mindst en PTV, der er fuldt omsluttet af en anden PTV. Ingen PTV’ere
bør være omsluttet af andre PTV’ere.)

• 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. (Dosis for planen beregnes ved hjælp af
Pencil Beam. På grund af den lille størrelse på PTV’erne definerer planen sandsynligvis en
betragtelig mængde små felter (ækvivalente kvadratiske felter med en størrelse på 10 mm eller
mindre). Det anbefales at bruge Monte Carlo i stedet til dosisberegning af så små felter for at få
en rimelig nøjagtighed af beregningsresultaterne.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Dosisberegning baseres på et
specialsæt: Kontrast-CT.)
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