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

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tlf.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannien

Tlf.: +44 1223 755 333

Spanien

Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Forventet servicelivstid
Brainlab yder 10 års service på denne software. I løbet af denne periode tilbydes
softwareopdateringer så vel som support på stedet.

Feedback
På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2

Juridiske oplysninger

Ophavsret
Denne vejledning indeholder oplysninger, 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.
• ExacTrac® 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 beskyttet af et eller flere patenter eller afventende patentansøgninger. Se
https://www.brainlab.com/patent/ for flere oplysninger.

Integreret tredjepartssoftware
• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Dette produkt indeholder softwaren Xerces C++ 3.1.1.
• Dette produkt indeholder software udviklet af Apache Software Foundation: http://
www.apache.org/.
• Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta, Ophavsret © 1988-1997 Sam Leffler og Ophavsret ©
1991-1997 Silicon Graphics. En fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder og licenser kan
ses her: http://www.simplesystems.org/libtiff.
• Denne software er baseret på arbejde udført af Open JPEG Group. Se her for
licensoplysninger: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
• 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 Spine SRS er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne 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.
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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.

10
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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: Spine SRS-applikationen som et RT Element giver optimeret planlægning og visning
for enkelte metastaser i rygsøjlen.

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

Miljø
Computerhardwaren er beregnet til brug i et hospitalsmiljø (f.eks. klinisk planlægningskontor).
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 kan anvendes i hospitalsmiljøet.

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

Kompatibelt medicinsk udstyr fra Brainlab
Advarsel
Brug kun denne software sammen med et 6D-billedvejledningssystem og et 6Dpatientstøttesystem (f.eks. ExacTrac og Robotics med rammeløse strålekirurgiske
komponenter).

Kompatibelt medicinsk udstyr, som ikke er fra Brainlab
Denne software kan eksportere til Record and Verify-systemer ved hjælp af DICOM-format.

Andet udstyr, som ikke er fra Brainlab
Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko 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/MLCkombinationer.
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1.6

Kompatibilitet med software

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab
Advarsel
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må
installeres og anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for at få en
afklaring vedr. kompatibilitet med Brainlabs medicinske 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. Det kan ikke udelukkes, at Brainlab RT Elements påvirker
tredjepartssoftware og omvendt. Derfor er det brugerens ansvar at sørge for og identificere
egnede platforme, som opfylder de relevante krav til installation af Brainlab RT Elements.
Advarsel
Brainlab fraråder kraftigt at installere tredjepartssoftware på platformen, da
tredjepartssoftware kan påvirke ydeevnen af RT Elements. Det er brugerens ansvar at
bekræfte, at RT Elements ikke påvirkes af nogen installationer eller opdateringer af
tredjepartssoftware. Til dette formål kan de angivne instruktioner til softwaretest i den
kliniske brugervejledning benyttes.

Fjernhjælp
Såfremt det ønskes, kan softwarearbejdsstationen udstyres med fjernadgang til Brainlab-support
via iHelp® (Axeda).

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

13

Tekniske krav

1.7

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 Skylake-mikroarkitektur (frigivet i august 2017) eller nyIntel XEON CPU med Westmere-miere.
kroarkitektur (frigivet i januar 2010) og
Antal kerner:
6 fysiske kerner.
• Softwaren er i stand til at udnytte et
Eller
højt antal kerner
Intel i7 CPU med Haswell-mikroarkitek• Beregningshastigheden øges med
tur (frigivet i juni 2013) og 4 fysiske
antallet af kerner og clockfrekvensen
kerner.
•
Det
anbefales at bruges mindst 12
Eksempler:
fysiske kerner
• 2 x Intel Xeon X5660
Eksempel:
• Intel Core i7-4770S
• 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 arbejdsstationsgrafikkort med mindst 4 GB grafikhukommelse og hardwarefunktionsniveau
11.
Der anbefales en høj hukommelsesbåndbredde mellem acceleratorhukommelse og accelerator og kerner med
mindst 640 GPU.
NVIDIA Quadro-serien med Pascal
Chipset eller nyere med NVIDIA-driverversion: 385.41 eller nyere (ODE-afdeling).
Eksempler:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA
Quadro P4000

Skærmopløsning

1.920 x 1.080

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

Netværksforbindelse

100 Mbit/s

1 Gbit/s

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

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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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.
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1.8

Oplæring og dokumentation

Brainlab-oplæring
For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere deltage i et
uddannelsesprogram, 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.

Læs brugervejledninger
Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger
Brugervejledning

Indhold

Patient Data Manager

Instruktioner til patientdataadministration

Softwarebrugervejledning til DICOM Viewer

Instruktioner til gennemgang af data

Softwarebrugervejledning til Do- Instruktioner til gennemgang af dosisplaner, der er gemt fra
se Review
et af RT Planning Elements
Softwarebrugervejledning til
Image Fusion

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

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

Instruktioner til, hvordan man gennemser og justerer objekSoftwarebrugervejledning til Obter, føjer marginer til objekter og opretter nye objekter baseject Manipulation
ret på handlinger på eksisterende objekter
Softwarebrugervejledning til RT
QA

Instruktioner til, hvordan man udfører patientspecifik kvalitetssikring og verificerer dosisberegninger

Teknisk referencevejledning til
Brainlab Fysik

Detaljer om algoritmer og kvalitetssikringsforanstaltninger

Softwarebrugervejledning til
Physics Administration

Detaljer om, hvordan man administrerer målte stråledata og
maskinprofiler

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Brugervejledning

Indhold

Klinisk brugervejledning til iPlan
Detaljer om oprettelse af et objekt til xBrain-konvertering
RT Dose
Klinisk brugervejledning til iPlan Detaljer om, hvordan man klargør patientbilleddata til
RT Image
xBrain-konvertering

18

Klinisk brugervejledning til
PatXfer RT

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

Hardwarebrugervejledning til
patientstøttesystem

Detaljer om de rammeløse strålekirurgikomponenter og Robotics

Klinisk brugervejledning til
ExacTrac

Detaljer om Brainlab-patientpositioneringssystemet

Klinisk brugervejledning til
ExacTrac Vero

Detaljer om Brainlab Vero-patientpositioneringssystemet
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SOFTWAREOVERSIGT

2.1

Startvejledning

Baggrund
Spine SRS er en hjælp til at oprette og gennemse behandlingsplaner for patienter med
metastaser i den cervikale, thorakale eller lumbale del af rygsøjlen.

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
Hvis Spine SRS-softwareversion 1.0 stadig er installeret på maskinen, kan softwareikonet kun
vælges i arbejdsgangen Radiotherapy. Spine SRS-softwareversion 1.5 tilgås som beskrevet
nedenfor.
Trin
1.

Vælg en patient.

2.
Vælg arbejdsgangen for Spine SRS-planlægning.

3.

Vælg det relevante patientdatasæt, inklusive CT- og MR-billedsæt og alle definerede objekter eller gemte behandlingsplaner.

4.

Vælg OK.
Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.
5.

Vælg DICOM Viewer for at gennemse planens aktuelle tilstand.

6.

Vælg Dose Review for at gennemse dosisplaner gemt med Cranial SRS (valgfrit).

7.

Vælg Image Fusion for at fusionere to eller flere billedsæt (f.eks. CT og MR), som ønskes anvendt til planlægning.
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Startvejledning

Trin
8.

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

9.

Vælg Anatomical Mapping for automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. risikoudsatte organer) og for at gennemse og justere disse objekter.

10.

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

11.

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

12.

Vælg Spine SRS for at oprette en strålebehandlingsplan.

13.

Vælg RT QA for at kortlægge en behandlingsplan på et fantom.

Se softwarebrugervejledningerne til DICOM Viewer, Dose Review, Image Fusion,
Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation og RT QA 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. Systemet anbefaler dernæst nøje at gennemse 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.
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Valgmuligheder
Klik på cirklen ved Start by default ② for at indstille den valgte version som standard. Vælg derefter START ①.
Højreklik med musen på softwareikonet for at vælge fra listen over tilgængelige softwareversioner 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.
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Datasæt

2.2

Datasæt

Scanningskrav
Se Brainlabs scanningsprotokol.
Denne software læser og indlæser kun godkendte og gyldige omregningstabeller for Hounsfieldenhed 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 ikkelokaliserede 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.
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2.3

Information om forudgående planlægning

Klargøring til Spine SRS med billedfusion
Når der udføres Image Fusion som klargøring til Spine SRS, skal der defineres en unik
planlægnings-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 modalitets-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 være fusioneret.

Klargøring til Spine SRS med anatomisk kortlægning
Vælg Anatomical Mapping for automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. risikoudsatte
organer) og for at gennemse og justere/omforme disse objekter.
Anatomical Mapping definerer automatisk: Type = navn på organet og Role = Undefined.

Klargøring til Spine SRS med SmartBrush
For at Spine SRS kan fungere, skal den metastase, der skal behandles, kontureres. SmartBrush
definerer automatisk: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.
Når tumoren er kontureret, opretter SmartBrush automatisk:
• CTV’et og definerer: Name = Clinical target, Type = Unknown og Role = CTV
• Rygmarvskanalen og definerer: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal og
Role = OAR
BEMÆRK: Den beskårne rygmarvskanal, der er oprettet i SmartBrush, får tildelt Role = OAR for
at skelne den fra den rygmarvskanal, der blev oprettet i Anatomical Mapping, som har Role =
Undefined. Det er muligt at ændre rollen for ethvert objekt for at skelne den fra et andet objekt af
den samme type.
Hvis det ønskes, kan der oprettes et boost-objekt inden for den aftegnede tumor, som skal
defineres som Role = CTV. Spine SRS registrerer automatisk et PTV inden for et PTV eller en
tumor som et boost og beregner boostet som en SIB-plan (samtidigt integreret boost).
BEMÆRK: Der tillades kun ét boost-objekt i PTV’et.

Klargøring til Spine SRS med objektmanipulation
Hvis det ønskes, kan der oprettes et PTV i Object Manipulation ved at føje en margin til CTV’et.
Object Manipulation definerer automatisk: Type = Undefined, Role = PTV.

Sådan findes PTV og boost
Spine SRS søger efter PTV’et og boostet (hvis de er tilgængelige) for at behandle i følgende
rækkefølge:
1. Role = PTV. Hvis der ikke findes noget passende objekt, så
2. Role = CTV. Hvis der ikke findes noget passende objekt, så
3. Type = Tumor.
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Information om forudgående planlægning

4. Softwaren detekterer automatisk et boost, hvis det finder nøjagtigt ét PTV fuldstændigt
indesluttet i et andet PTV.
BEMÆRK: Hvis der findes mere end ét PTV, vil softwaren ikke beregne dosisfordelingen.

Ændrede data

Figur 3
Hvis der tilføjes, fravælges eller ændres nogen datasæt (f.eks. billedfusion) eller objekter (f.eks.
tumorform), der hører til den indlæste behandlingsplan i Elements for forudgående planlægning,
vil planen blive tilpasset til ændringerne. Meddelelsen ovenfor advarer om dette, når Spine SRS
starter. Vælg OK for at bekræfte og tilpasse den endelige RT-plan til de seneste ændringer.

Sådan behandles flere objekter
Lige nu kan Spine SRS kun beregne en behandlingsplan for et enkelt PTV som én
sammenhængende volumen. For at behandle flere metastaser skal disse enten behandles
separat eller de skal behandles sammen som én sammenhængende objektvolumen som
beskrevet i følgende trin.
Trin
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1.

Generer et GTV og CTV for hver metastase i SmartBrush.

2.

Gå til Object Manipulation.

3.

Brug funktionen Union til at forbinde de isolerede CTV-objekter.

4.

Kombiner volumenerne i en enkelt målvolumen (f.eks. ved hjælp af SmartBrush eller
SmartShaper).
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2.4

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 (zretning), eller til beskæringsboksen, alt efter hvilken der er mindre.
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Indledende trin

Sådan defineres patientmodelindstillingerne
①

②

③

④
⑤

⑥

Figur 4
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 brikstoppen beskæres fra CT’et ved hjælp af beskæringsværktøjet. Hvis brikstoppen ikke beskæres 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 vævsmodellen.

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.
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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 patientdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior retning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under dosisberegning.

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 placering. Så snart der ikke trækkes længere, forsvinder placeringshjælpen.

6.

Vælg Next ⑥ for at fortsætte.
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Klargøringer i de koronale og sagittale skiver

①
②

③

Figur 5
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 patientdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior retning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under dosisberegning.

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.

Vælg Next ③ for at fortsætte.
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Indledende trin

Sådan gennemses og justeres den ydre kontur
①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

Figur 6
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.

Gennemse Outer Contour ① ved at dreje 3D-visningen og rulle igennem alle skiverne.
ACS-skiverne viser vævsmodellen bestående af Outer Contour i blåt ② og brikstopmodellen ③ (hvis en brikstopmodel tidligere er blevet valgt).
Vævsmodellen vises i gråt/hvidt og den oprindelige CT i orange ⑤.

2.

Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, bruges værktøjerne i rullemenuen Outer Contour 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.
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Opridsede objekter i CT’et

②

①

Figur 7
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 8
Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Indledende trin

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

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 automatisk 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 3Dobjektet 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 9

Trin
1.

30

I menuen Configuration er det første, man skal gøre, at vælge en maskinprofil fra rullelisten ①. Oprettelsesdatoen og -tidspunktet vises for at identificere maskinprofilen.
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Trin
BEMÆRK: Det er kun muligt at vælge fra understøttede maskinprofiler (f.eks. maskinprofiler, 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.
2.

3.

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.
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 viser dem i tabellen Plan Analysis. Disse værdier skal gennemses og kan ændres i Clinical 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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Visningsfunktioner

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-knappen 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/gråtoneværdiniveauet
• Træk til højre/venstre for at forøge/formindske vinduesbredden for Hounsfieldenheden/gråtoneværdien
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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

①

SELECTED DATA

②

LAYOUTS
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Beskrivelse
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Angiver alle tilgængelige objekter såsom metastaser, OAR’er og
Outer Contour
Skifter mellem forskellige layouts.
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Datamenu

Objekter

①
⑤
④

②
③

Figur 11

Nr.

Komponent

①

Klik på de åbne/lukkede øjeikoner for at gøre alle objekter synlige/skjulte.

②

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

③

Objektvolumen.

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)

⑤

Hvis der vælges et enkelt objekt, fremhæves det i orange, og alle visninger centreres på
dette objekt.

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

Beskrivelse
Overview viser følgende:
• Venstre side: Tabellen Plan Analysis
• Aksiale, koronale og sagittale skivevisninger
• DVH: Dosisvolumenhistogrammet for det aktuelt valgte objekt
• Nederst til højre: Udskifteligt billedsæt, der viser en aksial, koronal eller
sagittal skivevisning
BEMÆRK: De tilsvarende skivevisninger opdateres automatisk på baggrund af, hvad der vælges i tabellen Plan Analysis.
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Layout

Beskrivelse
3D View viser følgende:
• DVH: Dosisvolumenhistogrammet for det aktuelt valgte objekt
• Dose Surface: Viser dosisoverfladegrænsefladen mellem det mest kritiske OAR og PTV’et for at foretage en volumetrisk undersøgelse af dosisnedgangen. Gør det muligt at gennemse dosisfordelingen for det vigtigste OAR og PTV på disses modstillede 3D-overflader.
• Beam’s Eye View: Viser MLC-formen for hvert kontrolpunkt for den valgte bue.
• 3D-buevisning: Viser først buerne som defineret i Clinical Protocol Editor på en 3D-visning af PTV’et og omkringliggende OAR’er. Buerne opdateres efter hver beregning.
Beam’s Eye View viser følgende:
• 3D-buevisning: Viser først buerne som defineret i Clinical Protocol Editor på en 3D-visning af PTV’et og omkringliggende OAR’er. Buerne opdateres efter hver beregning.
• Beam’s Eye View: Viser MLC’erne ved ligeligt fordelte gantry-vinkler for
den valgte bue. Ændr buen i 3D-buevisningen.
Gallery View viser følgende:
• Venstre side: Tabellen Plan Analysis
• Skiver vist side om side for hurtigt at kunne rulle eller stryge
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Genveje

2.7

Genveje

Liste over tastaturgenveje
Følgende genveje er tilgængelige i softwaren. Visse genveje er kun tilgængelige for specifikke
softwarefunktioner.
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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 afstandsmåling
Kun tilgængelig, hvis:
• Vis dosis eller vis tærskel er aktiveret
• Dosisberegning er afsluttet (ikke kører)
• En dosisafstandsmåling er aktiv

Ctrl + Shift + L
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3

BEREGN
BEHANDLINGSPLANER

3.1

Beregning af en dosisplan

Oversigtslayout
①

②

③

Når der er valgt maskinprofil, protokol og opsætning, 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 indstillinger kan redigeres i tilstanden Advanced Editing.

②

Configuration: Åbn konfigurationsmenuen, hvor det er muligt 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.

Beregningsmuligheder
Advarsel
Gennemse PTV’et, før beregning af dosisalgoritmen startes.
Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Beregning af en dosisplan

Knap

Funktion

Vælg Calculate for at konstruere dosisplanen.

Vælg Cancel for at stoppe optimeringen. Dette resulterer ikke i en gyldig dosisplan.

Vælg Finish for at stoppe optimeringen for at sætte beregningshastigheden op.
Dette resulterer i en gyldig dosisplan.

Vælg Continue for at genoptage beregningen efter at have stoppet den eller efter
at have ændret nogle af parametrene (f.eks. skydebjælker, Dose Shaper).

Fortrydelsesmuligheder

Figur 12

Knap

Funktion

Revert

Vælg Revert for at fortryde den seneste handling (f.eks. skydebjælkepositioner,
Calculation, Optimization, Dose Shaper). Vælg så mange gange, som det er
nødvendigt.

Revert all

Vælg Revert all for at gå tilbage til før den første optimering.

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 bruges til den fremadrettede dosisberegning:
Monte Carlo
- Monte Carlo fra = Småstråle-baseret omtrentlig dosis og fremadrettet Pencil
Beam-dosis
- Monte Carlo til = Småstråle-baseret omtrentlig dosis og fremadrettet Monte
Carlo-dosis
BEMÆRK: Monte Carlo-beregningen kan tage en del tid.

Relaterede links
Monte Carlo-optimering på side 113
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3.2

Plananalysetabel

Tabelmenuen Plan Analysis
⑤

③

①

⑥

④

②

⑦

Figur 13

Nr.

Komponent
Skydebjælkeindstillinger for PTV’et:

①

Weighting: Angiver vigtigheden af PTV’et i forhold til OAR’erne for beregningen.
Vægtning af PTV’et (position yderst til venstre):
• Deaktiverer enhver streng restriktion for det vigtigste OAR
• Garanterer, at PTV-volumenordinationen vil blive opfyldt (medmindre Dose Shaper benyttes, se nedenfor)
Vægtning mod PTV’et resulterer i:
• Højere dækning af PTV-volumen
• Højere homogenitet af PTV-dosis
• Forbedret opfyldelse af den øvre dosisrestriktion
Vægtning mod OAR’et resulterer i:
• Forbedret opfyldning af OAR-restriktioner
• Forbedret beskyttelse af normalt væv
• Mere lempelig PTV-volumenordination
Normal Tissue Sparing: Styrer vigtigheden af at skåne alt normalt væv, der omgiver
PTV’et.
High beskyttelse af normalt væv resulterer i:
• En stejlere dosisgradient
• Lavere (bedre) CI- og GI-værdier
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Plananalysetabel

Nr.

Komponent
Modulation: Styrer mængden af modulation ved at indstille VMAT-dosismodulationskomponenterne.
High modulation resulterer i:
• Højere antal overvågningsenheder
• Øget bladbevægelse mellem kontrolpunkter
• Øget bladbevægelse inden for et segment
• Mindre feltstørrelser
• Variation mellem overvågningsenhederne for kontrolpunkter for alle buer
Hvis Modulation indstilles til Low (den lavest mulige indstilling), vil der ikke blive skabt en
dynamisk konform bue. I stedet medfører denne indstilling deaktivering af dosismodulationen (f.eks. ingen ændring i dosishastighed og gantry-hastighed) mellem kontrolpunkter.
De resulterende behandlingsplaner minder om planer for dynamiske konforme buer fra
iPlan RT Dose med manuelt justerede bladpositioner. Dette kan medføre behandlingsplaner med mindre omfattende krav til kvalitetssikring.

②

Indstillinger for PTV, PTV-Boost og Boost:
• Prescription: Antal fraktioner og ordineret dosis
• Ordinationsvolumen: Ønsket procentdel af PTV’et, som bør dækkes af den ordinerede
dosis
• D%/DMAX: Maksimal/ønsket dosisrestriktion på PTV’et

③

Skydebjælkeindstillinger for det vigtigste OAR:
Dosisvolumenrestriktioner: Den maksimale volumen for det vigtigste OAR, som er godkendt til at modtage den angivne dosis, for hvilken vigtigheden kan ændres ved at justere
skyderne.
• Off: Der vil ikke blive taget hensyn til OAR-restriktionen under optimeringen.
• Smart: Optimeringsfunktionen vil sanktionere enhver overtrædelse af OAR-restriktionen. Optimeringsfunktionen vil dog stadig tage hensyn til andre restriktioner.
• Strict: OAR-restriktionen betragtes som yderst vigtig.

④

Skydebjælkeindstillinger for alle andre OAR’er:
• Guardian: Angiver vigtigheden af det valgte OAR i forhold til de andre OAR’er og
PTV’et.
• Dosisvolumenrestriktioner: Den maksimale volumen for et OAR, som er godkendt til at
modtage den angivne dosis, for hvilken vigtigheden kan ændres ved at justere skydebjælkerne.

BEMÆRK: Det anbefales at fjerne alle OAR’er, som kun er til gennemgangsformål, og som der
ikke behøver at blive taget hensyn til under optimering, fra Protocol. Hvis restriktionsskyderne
sættes til Off i stedet for at fjerne disse OAR’er, øges beregningstiden drastisk.

40

⑤

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

⑥

De farvede cirkelsymboler angiver den mest alvorlige overtrædelse af de respektive restriktioner. Hvis dækningsdosen f.eks. opfyldes (grøn), men dosen for den ønskede restriktion overstiger tolerancen (rød), er symbolet rødt.
Andre cirkelsymboler for objekter:
• Udfyldt grå cirkel: Dosen er ikke tilgængelig for objektet, eller der er ikke defineret nogen restriktion for objektet.
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Nr.

⑦

Komponent
De farvede dosis-/volumenværdier i tabellen Plan Analysis er defineret som følger:
• For PTV/PTV-Boost/Boost:
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
Maksimal dosisrestriktion (kun ikke-SRS-ordinationstilstand):
- Grøn: Dosen er under restriktionen
- Gul: Dosen overstiger restriktionen, men er inden for tolerancen
- Rød: Dosen overstiger restriktionen og er over tolerancen
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.
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Plananalysetabel

①

①

②

③

④
⑤

⑥
⑦
Figur 14

Trin
1.

Vælg Configuration for at få vist en liste over tilgængelige valgmuligheder:
• 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 inhomogeneity) for metastaserne.

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.
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Relaterede links
Konfiguration af kliniske protokoller på side 87
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Avanceret redigering

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 den redigerbare MU og doser, der kan normaliseres.
• Der vises en blyant i 3D-buevisningen, som muliggør redigering af bueopsætningen på
brugergrænsefladen.

PTV

①
Figur 15

Nr.

①

44

Komponent

Beskrivelse

MU

Vælg pilen for at åbne en boks, der gør det muligt at ændre overvågningsenhedernes skaleringsfaktor (%), som kan anvendes for behandlingsplanen.
Softwaren beregner automatisk dosen igen.
BEMÆRK: Hvis der vælges Normalize, kan det medføre ikke-lineære skaleringseffekter.
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PTV, PTV-Boost og Boost

②

①

Figur 16

Nr.
①

②

Komponent

Beskrivelse

Parametre for Clinical
Protocol Editor

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

Normalize

Vælg pilehovedet ved siden af en af værdierne, og klik på det
felt, der kommer frem, for at normalisere til enten den ordinerede eller den maksimale/ønskede dosisrestriktion.
Softwaren beregner automatisk dosen igen ved at forsøge at
opfylde den tilsvarende restriktion (ordineret eller maksimal/
ønsket dosis).
BEMÆRK: Hvis der vælges Normalize, kan det medføre ikkelineære skaleringseffekter.
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Avanceret redigering

Vigtigste OAR

②
③

①

Figur 17

Nr.

Komponent

Beskrivelse

①

Parametre for Clinical
Protocol Editor

Det er muligt manuelt at redigere Objective for dosen til ordinationsvolumen eller den maksimale dosis i de redigerbare
sorte felter, der vises.

②

Asterisk

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

Normalize

Vælg pilen ved siden af en af værdierne, og klik på det felt,
der vises, for at normalisere dosisrestriktionen eller formålet.
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 ikkelineære skaleringseffekter.

③
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Andre OAR’er

①

②

Figur 18

Nr.

①

②

Komponent

Beskrivelse

Normalize

Vælg pilen ved siden af en af værdierne, og klik på det felt,
der vises, for at normalisere enten dosisrestriktionen eller formålet.
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 ikkelineære skaleringseffekter.

Parametre for Clinical
Protocol Editor

Det er muligt manuelt at redigere Objective for dosen til ordinationsvolumen eller den maksimale dosis i de redigerbare
sorte felter, der vises.
Der vises en asterisk ved siden af dosen, hvis restriktionen og
formålet ikke har den samme værdi.
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Avanceret redigering

Buer

①

②

Figur 19

Nr.

48

Komponent

Beskrivelse

①

Kliniske parametre for
Setup-skabeloner

Tilgængelige hvis systemet er i tilstanden Advanced Editing
og layoutet Beam’s Eye View åbnes, eller 3D Arc View vælges fra layoutet Overview. De foruddefinerede værdier i Setup-filerne kan ændres og anvendes for den aktuelle plan.
Skabelonen ændres ikke.

②

Flueben

Vælg fluebenet for at lukke redigeringsvisningen.
Softwaren opdaterer automatisk visningerne.
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3.2.2

SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet)

Brug af tilstanden SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
Tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) kan aktiveres for PTV’et eller PTV boost i menuen Advanced.
Tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) forsøger at opnå både
dækningsdosisrestriktionen og den ønskede dosisrestriktion og genererer dermed flere
inhomogene PTV-dosisfordelinger, som typisk bruges ved stereotaktisk radiokirurgi.

Ændringer i objekter i PTV - Boost og Boost

③

②

①

Figur 20

Nr.

Komponent

Beskrivelse

Desired Dose Constraint

Maximum Dose Constraint ændres til Desired Dose Constraint.
Når man vælger Calculate, forsøger optimeringsalgoritmen at
opfylde den ønskede dosisrestriktion.

②

% IDL

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

③

/SRS

Så snart tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) aktiveres, viser softwaren /SRS ved siden af den ordinerede dosis.

①
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SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet)

DVH for PTV’et i tilstanden SRS Prescription
①

②

Figur 21

Nr.

50

Komponent

Beskrivelse

①

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”fra”

Når SRS Prescription (controlled inhomogeneity) slås fra, forsøger
optimeringsfunktionen af opfylde ordinationspunktet (trekant) for PTV
eller PTV - boost. Optimeringsfunktionen har dig frihed til at vælge en
maksimal dosis. Dette medfører en ret homogen dosisfordeling.

②

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”til”

Når SRS Prescription (controlled inhomogeneity) slås til, forsøger
optimeringsfunktionen af opfylde både ordinationspunktet (trekant) og
den ønskede dosisrestriktion for PTV eller PTV - boost. Dette medfører en ret heterogen dosisfordeling.
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4

GENNEMSE
BEHANDLINGSPLANER

4.1

Gennemgang af dosen

Dosismenu
Når en dosisplan er blevet beregnet, skal dosisfordelingen og isodosislinjerne for PTV’et
gennemgås. Følgende visningsmuligheder er tilgængelige i menuen Dose (findes i sidepanelet).
Advarsel
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. Gennemgå den endelige plan omhyggeligt.
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.
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Gennemgang af dosen

Indstillinger for dosismenuen

Figur 22
Menuen Dose giver muligheder for visning af dosisfordelingen.
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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, PTV’et og andre.
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4.1.1

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
Gennemse dosisfordelingen og DVH’et for PTV’et.
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

③

④

②
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.
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Dosisfordeling

Nr.

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

①

Antallet af isodosislinjer tilpasses visningens zoomniveau. Når der zoomes ind, vises der
flere isodosislinjer. Når der zoomes ud, forsvinder de tyndere linjer.
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②

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

③

Dobbeltklik på det øverste venstre hjørne af signaturforklaringen for at skifte fra absolut
dosis til procentdel og omvendt. Denne gælder for både isodosislinjerne og DVH-visningen.

④

Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den pågældende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.
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Sådan fremhæves en dosisvask

①

Figur 24

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

Relaterede links
Protokolskabelon på side 90
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Dosisanalyse

4.1.2

Dosisanalyse

Brug af dosisanalyse
Visningen Dose Analysis gør det muligt at fokusere på risikoområder i planen. Den viser
dosisniveauer i PTV’et og andre anatomiske objekter og fremhæver underdosen og overdosen.

Analyse af PTV og OAR’er med dosisanalyse

④
⑤
⑥
⑦
⑧

③
②
①

Figur 25
PTV’et vises i grønt og alle andre objekter i blåt.
Nr.
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Beskrivelse

①

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

②

Dosis inde i PTV’et over den maksimale/ønskede restriktion er fremhævet i lyserødt.

③

Dosis inde i PTV’et mellem ordinationsdosen og den maksimale/ønskede restriktionsværdi har ingen farve.

④

Alle doser under ordinationsværdien inde i PTV’et er fremhævet i grønt.

⑤

Et mærket punkt (rødt) inde i PTV’et viser den højeste dosis.

⑥

Et mærket punkt (grønt) inde i PTV’et viser den lavest dosis.

⑦

Alle doser, der falder inde i et OAR, er fremhævet med en blå dosisvask. Højere dosisniveauer har en mere uigennemsigtig farve.

⑧

Et mærket punkt (rødt) inde i et OAR viser den højeste dosis.
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4.1.3

Dose Shaper

Brug af Dose Shaper
Dose Shaper gør det muligt at forme en enkelt isodosislinje lokalt for at optimere
dosisberegningens resultater, skåne OAR’er og bedre opfylde kravene.

Advarsel om at fortsætte

Figur 26
Så snart der foretages ændringer med skyderne i Dose Shaper, vises der et pop-op-vindue, der
beder om at trykke på Continue.

Sådan formes isodosislinjer for at skåne OAR’er

④
⑤
⑥

①

②

⑦

③

Figur 27

Trin
1.

Vælg Dose Shaper ③.

2.

Form en isodosislinje ved at trække i linjen med musen.
Når musen holdes over markøren over isodosislinjerne, vises der en gul dosissky ④. De
gule pile ⑤ angiver, hvilken retning den aktuelle isodosislinje kan trækkes i.
BEMÆRK: Isodosislinjer kan kun flyttes for at skåne OAR’er. Hvis der gøres forsøg på at
ændre isodosen i den forkerte retning, bliver markørskyen rød, og formningen ignoreres.

3.

Den isodosislinje, der i øjeblikket flyttes, fremhæves i orange i dosissignaturforklaringen
⑦.
BEMÆRK: For at ændre en isodosislinje, som ikke er angivet i dosissignaturforklaringen,
skal man lukke Dose Shaper, vælge Dose og ændre dosisværdien under Highlight.

4.

Den stiplede linje ⑥ angiver den ændrede isodosislinje.
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Dose Shaper

Trin
5.

6.

Vælg Revert ① for at fortryde alle dosisformninger siden sidste optimering. Dobbeltklik
på den fremhævede isodosis i signaturforklaringen for at fortryde alle dosisformninger
uafhængigt af optimeringen.
BEMÆRK: Vælg Revert all for at vende tilbage til begyndelsen af optimeringen.
Vælg Continue ②.
Algoritmen forsøger at opnå faktiske doser (fuldt optrukne linjer), der gengiver den formede dosis (stiplet linje) så godt som muligt i lyset af alle andre restriktioner.
Den formede isodosis vises for at angive, hvor godt den faktiske dosis tilnærmer sig den
formede dosis.
BEMÆRK: Opnåelse af den faktiske dosisfordeling, som tilnærmer sig den formede isodosislinje, begrænses af det faktum, at ordinationen til PTV’et kan kompromitteres af optimeringsalgoritmen. I øjeblikket kan isodosislinjer kun formes mod højere doser.

7.

Gentag så ofte som nødvendigt for en enkelt isodosislinje.

BEMÆRK: Der kan kun formes én isodosislinje pr. behandlingsplan. For at påbegynde
formningen af en isodosislinje, efter en anden isodosislinje allerede er blevet formet, skal alle
tidligere formningstrin fortrydes.
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4.1.4

Gallerivisning

Brug af gallerivisning
Åbn layoutet Gallery View for at gennemse dosisfordelingen ved at stryge igennem siderne med
aksiale CT- eller MRI-skiver. Visningens retning er relativ i forhold til patienten og ikke til
scanningen.

Gallerivisningslayout
①

②

Figur 28

Nr.
①
②

Komponent

Beskrivelse

Skivevisning

Det aktuelle skivenummer/antal skiver vises.

Swipe

På berøringsskærme kan man let bruge en finger til at stryge
siden op eller ned.
På ikke-berøringsskærme kan man bruge musen til at rulle siden op eller ned.
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Målemenu

4.1.5

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 forudberegnet 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 være 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-scanninger et det i Hounsfield-enheder.
BEMÆRK: Hvis der måles et punkt i visningen Dose Distribution, vises dosisoplysningerne også.
3.

Et punkt kan flyttes ved at holde musemarkøren over det og trække det til dets nye position 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.
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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 mellem 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 mellemliggende skiver.
4.

En linje kan flyttes ved at holde musemarkøren over den og trække den til dens nye position med den venstre museknap.

5.

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

4.2

Gennemgang af buerne og gantry-vinklerne

Beam’s Eye View
③
②
①

④

⑤

Figur 29
Åbn Beam’s Eye View for at gennemse buerne og gantry-vinklerne.
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. Den valgte bue vises i orange.

②

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

③

Buens startvinkel findes øverst til venstre.

④

Blad- og kæbepositioner for forskellige kontrolpunkter for den valgte bue.

⑤

Buens stopvinkel findes nederst til højre.

Advarsel
Gennemse altid buefordelingen for PTV’et som vist i layoutet Beam’s Eye View.
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Advarsel
Større MLC-bladbredder ved feltkanter kan medføre en ikke-konform dosis til målområdet. I
layoutet Beam’s Eye View skal PTV’et undersøges grundigt omkring feltkanterne i
målområdet.
Advarsel
Bladafstanden for behandlinger med dynamisk bue vises i Beam’s Eye View i RT QAsoftwaren. Verificer bladpositionerne før eksport.

Sådan ændres den valgte bue

①

Figur 30

Trin
Vælg en af de blå (ikke-valgte) buer ① øverst til venstre på skærmen i layoutet Overview eller
3D View.
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Dosisvolumenhistogram (DVH)

4.3

Dosisvolumenhistogram (DVH)

Visning af DVH’et
Der vises et DVH for hvert objekt i layoutet 3D Review og Overview (vælg DVH fra den
udskiftelige visning). DVH-visningen viser et kumulativt histogram, hvor det kan ses, hvor meget af
volumen der modtager mindst den valgte dosis.
Advarsel
DVH-repræsentationen må ikke være det eneste beslutningskriterie for en
behandlingsplan. Gennemse yderligere kriterier (f.eks. dosisfordelingsvisningen).
Advarsel
Verificer, at DVH’et og omridset af PTV’et og alle andre objekter er korrekte for at undgå
utilsigtet dosis til disse objekter.

Layoutet 3D View

①

②

④

③

Figur 31
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.
①
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Komponent

Beskrivelse

DVH

DVH’et for den valgte struktur.
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Nr.

②

③

④

Komponent

Beskrivelse

Dose Surface

Viser dosisoverfladegrænsefladen mellem det mest kritiske
OAR og PTV’et for at foretage en volumetrisk undersøgelse af
dosisnedgangen. Gør det muligt at gennemse dosisfordelingen for det vigtigste OAR og PTV på disses modstillede 3Doverflader.

Beam’s Eye View

Det PTV, der modtager dosis fra den aktuelt valgte bue i en
bestemt vinkel, vises overlejret på en repræsentation af MLCbladene, herunder det bestrålede felt.
Kæbepositionen vises som et rektangel omkring PTV’et.
Træk i pilehovedet, eller klik på de orange linjer i bunden for
at ændre gantry-vinklen.

3D-buevisning

Gør det muligt at:
• Vælge hver bue til gennemgang (visningen opdateres i
Beam’s Eye View).
• Vælg et 3D-objekt, der skal vises i DVH’et (vælg alternativt
et objekt fra menuen Data).
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DVH-visning

4.3.1

DVH-visning

DVH-visningskomponenter
④
②

①

⑥

⑤

⑦

③

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, GI og relativ maks. dosis viser over DVH’et.

⑤

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 restriktionen for dette objekt og overensstemmelsesindekset (kun for PTV’et).

⑥

Trekanten repræsenterer ordinationspunktet. Hvis der er en cirkel omkring ordinationspunktet, blev målet ikke opfyldt.

⑦

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

BEMÆRK: Et kvadrat (ikke vist) repræsenterer et restriktionspunkt med skyderen sat til Off eller
en restriktion, hvor formålet afviger fra restriktionen. Formålet vises så som en diamant.
BEMÆRK: Et omvendt T (˔) repræsenterer den tolererede dækningsvolumen (ikke vist).

Fortolkning af DVH

①

Figur 33
DVH-kurven Tissue svarer til strukturen af typen Outer Contour i Objects angivet under Data.
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DVH-kurven Normal Tissue svarer til en virtuel struktur, som består af Tissue minus PTV’et.
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 strukturen Outer Contour ikke er sat til at være synlig.
PTV-grafen ledsages af en ekstra blå linje, grafen for normalt væv (NT). Denne kurve svarer til en
virtuel ringstruktur omkring PTV’et og bruges til CI-beregningen. Dens procentvolumen
normaliseres til PTV-volumen og vises sammen med PTV (tumor)-volumen som NT ①.

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.

Sådan vises DVH’et
②
①

Figur 34

Trin
Vælg det pågældende objekt for at vise DVH’et for dette objekt ved at klikke på det i enten tabellen Plan Analysis ① (layoutet Overview) eller i menuen Data ②.
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DVH-overensstemmelsesindekser

4.3.2

DVH-overensstemmelsesindekser

Baggrund
Overensstemmelsesindekset angiver, hvor nøjagtigt dosisfordelingens volumen stemmer overens
med størrelsen og formen af PTV’et/PTV’erne. Softwaren angiver det omvendte Paddickoverensstemmelsesindeks (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:

Inverse Paddick CI =

Total volume receiving ≥ Dcoverage
PTV volume receiving ≥ Dcoverage *

PTV volume
PTV volume receiving ≥ Dcoverage

• 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 %:

Gradient Index (GI) =

Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage
Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage

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

Sådan beregner softwaren overensstemmelsesindekset

④

①
②
③

Figur 35
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 30 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. Volumenens gennemsnitlige overensstemmelsesindekser vil være n/a, hvis
indekset for mindst ét af PTV’erne er n/a.
Hvis ingen af PTV-volumenelementerne når ordinationsdosen, viser softwaren - - for
overensstemmelsesindekserne.
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4.4

Fuldførelse af plangennemgangen

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

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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Fuldførelse af plangennemgangen
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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 Verifysystem (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.

Modulationskompleksitetsscore (MCS)

①

MCS ① vises i PDF’en Treatment Delivery under Objects and Constraints og er en angivelse
af behandlingsplanens kompleksitet. Den tager hensyn til placeringerne af omkringliggende blade
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Indledning

og afvigelsen fra den maksimale åbning for hvert kontrolpunkt vægtet efter bestrålet dosis. En
værdi på 1,0 karakteriserer den mest simple form, en uniform, rektangulær åbning for hvert
kontrolpunkt. Lavere værdier angiver mere komplekse former. For yderligere oplysninger om,
hvordan MCS beregnes, henvises der til følgende publikationer:
1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,
Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.
Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.
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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&Vsystemer, 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
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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 eksportere.

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 behandlingsplaner:
• Plan Name: Indtast et unikt og meningsfuldt navn.
• Plan Intent: F.eks. helbredende eller palliativ. De tilgængelige planhensigter og standardplanhensigten 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 vælge 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.
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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 information 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 udskrive PDF’en.
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Trin
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.

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.
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Trin
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.
13.
Vælg Export.
Vælg Back, hvis det ikke ønskes at eksportere planen.
14.
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Vælg Exit.
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6

EKSPORTER
BEHANDLINGSPLANER

6.1

Eksport til DICOM

Dialogboksen DICOM Export

Figur 36
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 ikkebilleddata 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 Brainlabsupportspecialisten.
• 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 Brainlabsupport.
• 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.
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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 ExacTracpatientpositioneringssystemet efter DICOM-eksport.
Hvis der et konfigureret en separat eksportplatformfil, skal det sikres, at eksporten til ExacTrac og
R&V-systemet udføres samtidigt.
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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.
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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 gantryrotationsretning 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.
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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 de kliniske protokolskabeloner
①

②

Figur 37

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/SpineSRS<version #> med Windows Explorer, og åbn den ønskede fil.
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Trin
2.

Skift visningstilstanden til Adjustment, og indtast adgangskoden for at tillade 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/SpineSRS1.5). 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 38
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.

Sådan importeres kliniske skabelonværdier
Trin
1.
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Åbn en skabelonfil fra den aktuelle mappe kaldet Examples_x.x (”x.x” henviser til den aktuelle softwareversion).
Softwareversionen af en skabelonfil vises ved siden af parameteren Type.
BEMÆRK: Version 1.0 indeholder ikke et versionsnummer.
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Trin
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 tilsvarende version x.x (”x.x” henviser til den nye softwareversion).

6.

Efter import skal de importerede og ikke-importerede værdier kontrolleres for sandsynlighed 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 passer til deres afhængige værdier i den gamle filversion.
Følgende værdier er nye for denne version af softwaren, og de vil derfor ikke blive importeret fra den forrige version:
Protokolskabeloner:
- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,
SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
- Alle elementer i boost-sektionen
- For hvert OAR: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
- Dose Grid Parameters: (tidligere kun i tilstanden Monte Carlo Statistical Dose
Result Type)
• Opsætningsskabeloner: Alle værdier vil blive importeret, hvis de afviger fra den nye
skabelon, da der ikke er blevet tilføjet nogen nye elementer siden den forrige version.
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
Valgmuligheder

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 View Mode: Adjustment.
Vælg for at få vist en historik over ændringerne af den aktuelle kliniske protokolskabelon.
Udvider alle valgte elementer samtidigt.

Afslut Clinical Protocol Editor.

Protokolskabelon
”Tumor” i tabellen nedenfor henviser til:
• PTV, hvis der ikke er noget tilgængeligt boost-objekt
• PTV - boost, hvis der er et tilgængeligt boost-objekt

90

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

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

Beskrivelse

Type

Definerer typen og protokollen og softwareversionen.
BEMÆRK: Softwareversion 1.0 indeholder ikke et versionsnummer.
BEMÆRK: Typen er fast og kan ikke ændres.

Name

Definerer protokolnavnet.
BEMÆRK: Dette er synligt i softwaren. Opret en meningsfuldt navn, som ikke er i strid med andre værdier.

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.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Indtast ordinations-/dækningsdosen. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ ordinations-/
dækningsdosen for boost-objektet og skal være ≤ den maksimale/ønskede dosisrestriktion for tumoren.

Desired Coverage Volume (%)

Indtast den procentdel af en tumorvolumen, som ideelt skal
dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal
være mellem 50-99,9 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den tolererede dækningsvolumen.

Tolerated Coverage Volume (%)

Indtast den minimalt tolererede procentdel af en tumorvolumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≤ den ønskede dækningsvolumen.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Indtast den absolutte maksimale/ønskede dosisrestriktion,
eller efterlad tom. Denne værdi skal være mellem
1,0-99,9 Gy.
Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet,
skal ordinations-/dækningsdosen for tumoren være
50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis
for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter.
Denne værdi skal være ≤ den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for boost-objektet (se Boost nedenfor).
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
falsk: Denne indstilling er valgfri og indstillet som den
maksimale dosisrestriktion.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
sand: Denne indstilling er påkrævet og indstillet som den
ønskede dosisrestriktion.
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Variabel

Beskrivelse

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen.
Denne værdi skal være mellem 0-50 %.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
falsk: Denne indstilling er indstillet som den maksimale
dosisrestriktion.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
sand: Denne indstilling er indstillet som den ønskede dosisrestriktion.

Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikkeTolerated Dose Deviation of Ma- SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisreximum/Desired Dose Constraint striktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i
(%)
plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem
0-10 %.
True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for tumorvolumenen. Den ønskede dosisreSRS Prescription (controlled in- striktion behandles som et ordinationspunkt, der skal nås.
homogeneity)
False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for tumorvolumenen. Algoritmen forsøger ikke
at overstige den maksimale dosisrestriktion.
Boost
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Use for Normalization

True: Algoritmen bruger boost-objektet til normalisering.
False: Algoritmen bruger PTV - boost til normalisering.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Indtast den samlede dosis, der skal anvendes til boostet.
Hvis PTV - boost f.eks. skal modtage 15 Gy, og boost modtager yderligere 3 Gy, er den samlede dosis 18 Gy. Denne
værdi skal være mellem 1-99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Indtast den procentdel af en boost-volumen, som ideelt skal
dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal
være mellem 50-99,9 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den tolererede dækningsvolumen for boost-objektet.

Tolerated Coverage Volume (%)

Indtast den minimalt tolererede procentdel af en boost-volumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≤ den ønskede dækningsvolumen for boost-objektet.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Variabel

Beskrivelse

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis, der
skal anvendes til boostet, eller efterlad tom. Denne værdi
skal være mellem 1-99,9 Gy.
Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet for
boost-objektet, skal ordinations-/dækningsdosen for boostobjektet være 50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og
ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
falsk: Denne indstilling er valgfri og indstillet som den
maksimale dosisrestriktion.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
sand: Denne indstilling er påkrævet og indstillet som den
ønskede dosisrestriktion.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for PTV - boost (se Prescription
ovenfor).

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen.
Denne værdi skal være mellem 0-50 %.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
falsk: Denne indstilling er indstillet som den maksimale
dosisrestriktion.
• Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
sand: Denne indstilling er indstillet som den ønskede dosisrestriktion.

Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikkeTolerated Dose Deviation of Ma- SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisreximum/Desired Dose Constraint striktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i
(%)
plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem
0-10 %.
True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for boost-volumenen. Den ønskede dosisreSRS Prescription (controlled in- striktion behandles som en del af ordinationen.
homogeneity)
False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for boost-volumenen. Algoritmen forsøger ikke at overstige den maksimale dosisrestriktion.
Vigtigste OAR

OAR Constraints (Value List)

Indtast organtypen for det vigtigste OAR. Navnet skal passe
til et element i 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 Management
• En tolereret dosisafvigelse
• En maksimal dosisrestriktion
• Op til fire dosisrestriktionspunkter
BEMÆRK: Definer kun OAR’er i Protocol, som skal tages i
betragtning under optimering. Alle tilgængelige OAR’er, der
ikke er angivet her, kan stadig gennemses i softwareapplikationen (herunder DVH’et).
BEMÆRK: Den maksimale dosisrestriktion for hvert OAR
skal være ≥ alle andre restriktionsdoser defineret for det pågældende OAR.
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Variabel

Beskrivelse

Dosisdisplay
Highlight Dose (Gy)

Indtast standardværdien i Gy for det justerbare 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.
True: Aktiver den halve ordinationsværdi.
False: Deaktiver den halve ordinationsværdi (standard).

Show Maximum Limit

Vælg at aktivere eller deaktivere den maksimale dosisgrænse.
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 Display i applikationerne. Denne værdi skal være mellem
100-200 %.

Show Absolute Dose

Vælg for at vise absolutte eller relative dosisværdier i dosissignaturforklaringen som standard. Denne indstilling kan
ændres i softwaren ved at dobbeltklikke på dosissignaturforklaringen.
True: Vis den absolutte dosis.
False: Vis den relative dosis.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Funktionen Dose Display i henhold til brugerens behov.
Maksimum: 3 værdier.
BEMÆRK: Der kan defineres et maksimum på tre kritiske
dosislinjer.

Dose (Gy)

Indtast dosen (Gy) for hver dosislinje. Denne værdi skal være 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.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

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

Indsat den statistiske Monte Carlo-usikkerhed under VMAToptimering. Denne værdi skal være mellem 1,0-8,0 %.
Monte Carlo Statistical Uncertainty during VMAT optimization BEMÆRK: Denne værdi skal være ≥ den statistiske Monte
Carlo-usikkerhed for den endelige fremadrettede dosisbe(%)
regning.
Indtast den statistiske Monte Carlo-usikkerhed for endelig
fremadrettet dosisberegning. Denne værdi skal være melMonte Carlo Statistical Uncertainty for final forward dose cal- lem 1,0-8,0 %.
BEMÆRK: Denne værdi skal være ≤ den statistiske Monte
culation (%)
Carlo-usikkerhed under VMAT-optimering.

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

Beskrivelse

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 gennemse
planen i RT QA Recalculation.

Opsætningsskabelon
Under installationen opretter Brainlab standard-Setup-skabeloner i serviceindstillingerne. Disse
skabeloner kan kun ændres af Brainlab-support. Hvis Brainlab instrueres om at ændre navnet på
standardskabelonerne under installationen, stemmer navnene på standard-Setup-skabelonerne
ikke længere overens med Setup-filnavnene i Clinical Protocol Editor. Hvis disse navne ikke
stemmer overens, kan softwaren ikke længere identificere, hvilken Setup-skabelon der skal
indlæses, når der vælges en Protocol-skabelon i softwareapplikationen. I stedet vælger
softwaren den næste fil i alfanumerisk rækkefølge. Hvis denne ikke er den korrekte Setupskabelon, skal den korrekte vælges fra rullelisten i softwaren.
Der er to muligheder for at tvinge softwaren til automatisk at vælge den korrekte Setup-fil:
• Omdøb Setup-skabelonen i Clinical Protocol Editor, så navnet er identisk med Setupskabelonen i serviceindstillingerne.
• Omdøb Setup-skabelonen i Clinical Protocol Editor, så den er den første i den alfanumeriske
liste.
Parametrene for Setup-skabelonerne afhænger af maskinen.
BEMÆRK: Redigering af Setup-skabelonerne er beskyttet med adgangskode.
Variabel

Beskrivelse

Type

Definerer typen og protokollen og softwareversionen.
BEMÆRK: Softwareversion 1.0 indeholder ikke et versionsnummer.
BEMÆRK: Typen er fast og kan ikke ændres.

Name

Definerer opsætningsnavnet.
BEMÆRK: Dette er synligt i Spine SRS-softwaren. Opret
en meningsfuldt navn, som ikke er i strid med andre værdier.

Purpose

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

Arc Duplication Optimization

Arc Duplication Optimization is
enabled
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Vælg for at aktivere optimering af bueduplikering, eller brug,
som den er. Rygsøjlemetastaser befinder sig i ryghvirvlerne,
som er konkave strukturer. Derfor er det muligt at opdele
PTV’et (bueduplikering) for bedre at kunne behandle konkave PTV’er.
Yes: Aktiver optimering af bueduplikering. Hvis PTV’ets
struktur opfylder bestemte krav, vil PTV’et blive opdelt i ét
eller flere under-PTV’er. For hvert under-PTV kopieres
bueopsætningen, og felterne for disse buer initialiseres med
IMRT-segmenter, der kun dækker dette under-PTV. Når beregningen er startet i softwaren, har MLC-former, der er initialiseret for et af under-PTV’erne, lov til at dække flere under-PTV’er.
No: Brug bueopsætning, som den er.
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Variabel

Beskrivelse

Maximum number of arcs

Indtast det maksimale antal buer, som kan bruges til behandling, herunder buer oprettet ved bueduplikering. Denne
værdi skal være mellem 1-12.

Arc Planes Common Parameters
Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Indtast den maksimale bladafstand mellem PTV og MLC i
stråleprojektionen (mm). Denne værdi skal være mellem
0-10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Definerer de numerisk nedre og øvre gantry-vinkler for en
buekandidats gantry-bevægelse (°).
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 softwaren gantry-rotationsretningen automatisk, ofte
ved hjælp af bevægelser, som er både med uret og mod
uret (CCW).
Buelængden skal være lig med eller større end 50°, ellers
kan der ikke oprettes en gyldig behandlingsplan. Hvis buelængden desuden ikke kan divideres med 10°, justeres de
givne vinkler herefter.
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.
Sørg for, at den valgte tabel og gantry-vinkler ikke medfører
brikskollisioner.

Table Angle (°)

Indtast briksvinklen (°) for en buekandidat. Værdien skal
være et heltal mellem 0-360°.
Briksvinklen skal angives i IEC 61217-koordinater.

Gantry Lower Angle (°)

Indtast den numerisk nedre gantry-vinkel for en buekandidats gantry-bevægelse (°). Værdien skal være et heltal mellem -360-360°.
Værdien af Gantry Lower Angle skal være mindre end
værdien for Gantry Upper Angle i alle tilfælde.
Gantry Lower Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.

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 større end værdien for Gantry Lower Angle i alle tilfælde.
Gantry Upper Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.

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 softwaren gantry-rotationsretningen automatisk, ofte ved hjælp af bevægelser, som er både med
uret og mod uret (CCW).
Collimator Angle
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Indtast kollimatorvinklen (°). Denne værdi skal være mellem
0-360°.
Collimator Angle skal angives i IEC 61217-koordinater.
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SÅDAN FUNGERER
OPTIMERINGSALGORITMEN

8.1

Indledning

Baggrund
Der benyttes en indikationsspecifik optimeringsalgoritme til at producere strålebehandlingsplaner,
der faciliterer teknikken volumetrisk moduleret bueterapi (VMAT).
De vigtigste trin under optimeringen kan opsummeres som følger:
• Bueduplikering: PTV’et opdeles i flere konvekse undervolumener for at støtte den efterfølgende
VMAT-optimering med henblik på at finde en behandlingsplan af høj kvalitet.
• VMAT-optimering: Finder optimale flerbladede kollimator (MLC)-former og kontrolpunktvægte
(overvågningsenheder pr. buesegment) for at opfylde de dosimetriske restriktioner.
De følgende afsnit beskriver disse trin i detaljer. Senere afsnit beskriver, hvordan
optimeringsresultatet kan ændres, og beskriver den tekniske baggrund bag VMAT-planer.
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Bueduplikering/PTV-opdeling

8.2

Bueduplikering/PTV-opdeling

Terminologi
①

②

• Konveks: Buer ud eller udadbøjet ①
• Konkav: Buer ind eller indadbøjet ②

Motivation

②

①
Figur 39
VMAT-algoritmen fungerer ikke godt på konkave objekter. Konkave objekter er objekter, der
indeholder en volumen eller volumener, som er mindre end deres konvekse skrog ①. Derfor
bruger Spine SRS en PTV-opdelingsalgoritme for bedre at kunne behandle konkave objekter
såsom ryghvirvler.
PTV-opdelingsalgoritmen bestemmer automatisk det optimale antal og den optimale form på
under-PTV’er, som VMAT-algoritmen bruger til optimering ②.
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Algoritmebeskrivelse

①
②
Figur 40
For hvert under-PTV kopieres bueopsætningen, og felterne for disse buer initialiseres med IMRTsegmenter, der kun dækker dette under-PTV. Når VMAT-optimeringen er startet, har MLC-former
for en bue, der er initialiseret for et af under-PTV’erne, lov til også at dække andre under-PTV’er.
Den eneste synlige effekt er duplikering af bueopsætningen. Bueduplikering/PTV-opdeling kan
slås til eller fra ved at indstille Arc Duplication is enabled til enten Yes eller No ①.
Hvis bueopsætningen indeholder mere end én bue, kan det være fornuftigt at begrænse det
samlede antal buer. Dette begrænser direkte antallet af under-PTV’er, der oprettes automatisk.
Indstil det maksimale antal buer under Maximum number of arcs.
Hvis der f.eks. er to buer i opsætningen, og Maximum number of arcs er indstillet til 6 ②, kan
PTV-opdeling generere op til tre under-PTV’er (2 x 3 buer). Hvis Maximum number of arcs = 4,
kan der imidlertid kun genereres op til to under-PTV’er (2 x 2 buer).

Begrænsninger
I øjeblikket er det ikke muligt at anvende algoritmen for PTV’er, som har flere enkeltstående
komponenter (dvs. flere dele, der ikke ligger ved siden af hinanden). Man kan f.eks. forestille sig
et enkelt PTV, der dækker to ryghvirvler, men springer over ryghvirvlen imellem dem. To
ryghvirvler ved siden af hinanden kan også kontureres, således at de respektive volumener ikke
overlapper.
BEMÆRK: Eftersom dette er et heuristisk præ-optimeringstrin, er der ingen garanti for, at
opdelingen resulterer i den bedst mulige måde til at opdele et PTV i under-PTV’er, hvad angår
dosimetrisk resultat efter optimeringen.

Algoritmedetaljer
PTV-opdelingsalgoritmen er meget specifik for ryghvirvlers komplicerede former. Den er derfor
kun tilgængelig i Spine SRS-arbejdsgangen.
Ved behandling af rygsøjlemetastaser kan enten hele ryghvirvlen eller blot dele (eller sektorer) af
den medtages i PTV’et. Algoritmen er i stand til at skelne mellem disse to tilfælde på baggrund af
PTV’ets skelet. Skelettet af en hel ryghvirvel domineres af en cirkulær sektion omkring det hul,
hvor rygmarven passerer igennem ryghvirvlen. Skeletter af delvise ryghvirvler indeholder ikke en
sådan fremtrædende cirkulær sektion.
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Hele ryghvirvler
PTV’et opdeles i 8 dele af k-gennemsnitsalgoritmen (ved hjælp af k++ initialisering). Disse dele
sammenflettes efterfølgende, indtil der er 4 dele tilbage. Ved hver sammenfletning vælges der to
dele, således at summen af volumenerne af de konvekse skrog af alle de tilbageværende dele
efter sammenfletning er minimal. Hvis Maximum number of arcs er mindre end 4 gange antallet
af bueplansdefinitioner, opdeles hele ryghvirvlen følgeligt i færre end 4 dele. Dette opnås ved at
sammenflette flere dele.

Delvise ryghvirvler
②
③
④
①

Figur 41
PTV’et opdeles i 2 dele ved at forsøge sig frem. Ved hvert volumenelement af PTV’ets skelet
bestemmes der et plan, der minimerer planets skæringsområde med PTV’et. Planerne er
parallelle med en forudbestemt rotationsakse, som ligger på linje med massemidteraksen for den
lokale del af rygmarven. Hvis hverken rygmarven, rygmarvskanalen, rygsøjlen eller cauda equina
er tilgængelige som OAR i applikationen, bruges z-aksen fra referencebilledsættet som
rotationsaksen. Kandidatplaner oprettes ved at rotere et indledende plan, der går igennem
skeletvolumenelementet, omkring denne rotationsakse.
For hvert optimalt plan (dvs. for hvert volumenelement i skelettet) opdeles PTV’et i 2 dele. Et
konkavt objekt kan opdeles på én af to måder:
1. En naiv, geometrisk måde af et plan ①. Dette er dog ikke optimalt, fordi den nederste del ikke
er forbundet.
2. Ved opfyldning nedefra startende fra skeletvolumenelementet ②. Algoritmen for opfyldning
nedefra må ikke krydse planet i skeletvolumenelementets lokale omgivelser ③, men må gerne
krydse planet i andre dele af objektet ④.
Hvis den sammenlagte konvekse skrogvolumen af delene er blevet betydeligt reduceret ved
opdeling i to dele, er det muligt at opdele en af delene igen. Derudover opdeles PTV’et to gange
på samme tid, hvilket betyder, at alle mulige kombinationer af to skeletvolumenelementer vælges,
og PTV’et opdeles i tre dele med to planer. Resultatet med den laveste sammenlagte konvekse
skrogvolumen vælges. Visse trin udføres ikke afhængigt af indstillingen for Maximum number of
arcs. Hvis der f.eks. er 2 bueplandefinitioner, og Maximum number of arcs = 4, bliver der ikke
udført to gange opdeling på samme tid, fordi dette vil medføre henholdsvis 3 dele og 6 buer.
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Flowdiagram

Figur 42
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8.3

VMAT-optimering

Indledende VMAT-optimering
Det første trin i optimeringen er generering af et indledende sæt VMAT-buer, som tjener som
startpunkt for den efterfølgende primære del af optimeringen. Dette indledende sæt produceres
ved:
• En fluensbaseret optimering, der minder om IMRT
• En speciel bladsekventeringsfunktion, der forsøger at indfange de største fluensbidrag fra hver
bueretning
De resulterende buer opfylder PTV-ordinationen og overholder maskinens begrænsninger, f.eks.
grænser for bladhastighed. Derfor kan disse buer allerede leveres af en lineær accelerator.
Dosimetrisk kan de imidlertid endnu ikke producere en behandlingsplan af høj kvalitet. De bruges
i stedet kun som startpunkt for kerneoptimeringsfunktionen. Derfor er denne del af optimeringen
relativt kort sammenlignet med det næste trin.

Optimeret VMAT-plan
Det næste trin i optimeringen er en direkte åbningsbaseret optimering (DAO), som ændrer både
bladpositioner og kontrolpunktsvægte for at opfylde de dosimetriske krav fra
behandlingsplanlæggeren så godt som muligt. Direkte åbningsbaseret betyder, at det under
optimeringen kun er behandlingsplaner, der kan leveres, som evalueres og sammenlignes med
hinanden. Efterfølgende bladsekventering er derfor ikke nødvendig. Derudover bruger
optimeringen en hård og ligefrem fremgangsmåde til at finde den bedste løsning, og den er derfor
uafhængig af enhver speciel type af formålsfunktionen. Dette tillader øget fleksibilitet ved
formulering af optimeringsmålene (f.eks. nem integration af bladbevægelsesbegrænsninger eller
krav til overvågningsenheder). Afhængigt af de specifikke krav kan forskellige optimeringsmål
derfor indstilles via skyderne i GUI’et.
Denne del af optimeringen vil allerede bruge den normale dosisberegningsalgoritme (Pencil Beam
eller Monte Carlo, afhængigt af, hvad der vælges). Derfor bruges størstedelen af optimeringstiden
på dette andet trin. Efterfølgende dosisberegning er dog ikke nødvendig. Det, der ses under og
efter optimeringen, er allerede den endelige behandlingsplan med den endelige dosisberegning.

102

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

SÅDAN FUNGERER OPTIMERINGSALGORITMEN

8.4

Plananalysetabel

SRS-ordination (kontrolleret inhomogenitet) ”til, fra”

Figur 43
Softwaren understøtter to metoder til ordination af dosis. De varierer i den tilsigtede PTVdosishomogenitet.
SRS-ordinationstilstand ”fra”
- Defineret dækning, f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy
- (valgfrit) Maksimal dosisrestriktion, f.eks. Dosis (1 % Vol.) ≤ 20 Gy
Den første tilstand (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”fra”) bruges, hvis der
ønskes en bestemt dækning af PTV’et (f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy), men ordinationen
ikke indeholder en veldefineret maksimal dosis, som skal modtages i den behandlingsplan, der
skal oprettes. Der kan være en maksimal dosisrestriktion, som ikke må overgås, men
optimeringsfunktionen har dog frihed til at vælge en maksimal dosis, som er mindre end den
givne restriktion. Denne tilstand bruges til at generere relativt homogene PTV-dosisfordelinger,
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der anvendes ved fraktioneret strålebehandling. Dette er den eneste tilstand, der understøttes i
version 1.0 af softwaren.
SRS-ordinationstilstand ”til”
- Defineret dækning, f.eks. Dosis (99 % Vol.) = 16 Gy
- (obligatorisk) Ønsket dosisrestriktion, f.eks. Dosis (1 % Vol.) = 20 Gy
Den anden tilstand (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) ”til”) bruges, når der skal
opfyldes to restriktioner samtidigt, en bestemt PTV-dækning og en veldefineret maksimal dosis,
som skal opnås i behandlingsplanen. I dette scenarie ses den maksimale dosis ikke som en
øvre begrænsning, men som en ønsket dosis (bemærk: Dette har ikke noget at gøre med den
ønskede dosis i iPlan RT Dose). Denne tilstand bør derfor typisk anvendes til at generere
relativt inhomogene PTV-dosisfordelinger, der bruges ved stereotaktisk strålekirurgi (SRS,
heraf navnet på tilstanden).
Som et alternativ til at angive dækningsdosis D1 og den maksimale dosis D2 er det muligt at
angive inhomogeniteten udtrykt som en isodosislinjeprocent (% IDL). Dette gøres ved at
indtaste en dækningsdosis D1 (f.eks. 25 Gy) og %IDL-værdien P < 100 % (f.eks. 83,3 %).
Dette indstiller automatisk den maksimale dosis D2 til D1 / P (f.eks. 30 Gy).
Feltet til redigering af dette er kun tilgængeligt i tilstanden Advanced Editing (se nedenfor).
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Skydebjælker

Figur 44
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VMAT-skyderne findes i plananalysetabellen i venstre side af layoutene Overview og Gallery
View.

Skyder for beskyttelse af normalt væv
Styrer vigtigheden af at beskytte det normale væv, der omgiver PTV’et. Dette inkluderer
OAR’erne, men omfatter også alle andre områder uden for PTV’et.
Internt opretter optimeringen et såkaldt ”ringobjekt”, som omkranser (men ikke inkluderer) PTV’et.
Det har en tykkelse på 35 mm og er helt skjult for brugeren. Området spænder fra Low til High.
På alle positioner, der kan vælges, forsøger optimeringsfunktionen af reducere dosen til det
normale væv, men reduktionen af dosis til normalt væv er dog forskellig for hver position. Mere
beskyttelse af normalt væv producerer bedre (dvs. lavere) CI- og GI-værdier. Alle skyderne
diskretiseres for at muliggøre en bedre reproducerbarhed af optimeringsresultaterne.

Skyder til modulering
Skyderen Modulation styrer mængden af modulering i behandlingsplanen. Modulering
bestemmes af følgende:
• Antallet af overvågningsenheder
• Mængden af variation mellem overvågningsenhederne for kontrolpunkter for alle buer
• Mængden af bladbevægelse mellem kontrolpunkter
• Mængden af blad-”bevægelse” inden for samme segment
• Størrelsen på segmenterne (mindre feltstørrelser svarer til en stigning i modulering)
Optimeringen forsøger at reducere mængden af modulering, uanset hvilken skyderposition der
benyttes. Det er dog skyderen, der angiver vigtigheden. Området spænder fra Low til High
modulering.
BEMÆRK: Hvis Modulation indstilles til Low, vil der ikke blive produceret en dynamisk konform
bue (i modsætning til iPlan RT Dose). I stedet deaktiverer indstillingen Low (i tillæg til adfærden
beskrevet ovenfor) dosismoduleringen mellem kontrolpunkter. Dette betyder, at indstillingen Low
deaktiverer ændringer i både dosishastighed og gantry-hastighed mellem kontrolpunkter. De
resulterende behandlingsplaner minder ret meget om planer for dynamiske konforme buer i iPlan
RT Dose med manuelt justerede bladpositioner. Dette kan medføre behandlingsplaner med
mindre omfattende krav til kvalitetssikring.

Deaktiverede, smarte eller strenge restriktionsindstillinger
Restriktionsindstillingerne Off, Smart og Strict styrer vigtigheden af hver enkelt DVH-restriktion.
Indstilling Beskrivelse
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Off

Hvis skyderen indstilles til Off, vil der ikke blive taget hensyn til restriktionen under
optimeringen. Hvis alle restriktioner for et givet OAR indstilles til Off, vil OAR’et derfor reelt set blive ignoreret.

Smart

• Hvis skyderen indstilles til Smart, tages der hensyn til OAR’er på en normal måde.
• Optimeringsfunktionen ser restriktionen og sanktionerer enhver overtrædelse. Eftersom der ofte er andre optimeringsmål, som modarbejder opfyldelsen af restriktionen, kan den endelige behandlingsplan muligvis stadig overtræde en eller flere
restriktioner. For at give en højere vigtighed til OAR’et (og derfor til de restriktioner, der hører til det) skal skyderen Weighting bruges til Most Important OAR,
som er valgt på forhånd i den kliniske protokol, eller skyderen Guardian for alle
OAR’er undtagen Most Important OAR (se nedenfor).
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Strict

• Hvis skyderen indstilles til Strict, gives restriktionen meget høj vigtighed.
• Hvis restriktionen overtrædes under optimering, flytter optimeringsfunktionen formålet bag restriktionen til en lavere dosisværdi. Hvis en restriktion f.eks. indstilles
til Strict for 12 Gy, og restriktionen overtrædes, vil optimeringsfunktionen sænke
sit formål til en lavere værdi (f.eks. 10 Gy), mens den faktiske restriktion forbliver
på 12 Gy. Denne procedure forøger det led, der sanktionerer overtrædelsen af
denne restriktion, og forøger derved reelt set dens vigtighed. Derfor forsøger optimeringsfunktionen grundigt at opfylde restriktionen. Der er dog stadig tilfælde,
hvor andre dele af formålsfunktionen vinder.

Beskytter
Angiver vigtigheden af OAR’et i forhold til alle andre OAR’er og mål.
Denne skyder findes ikke for Most Important OAR, fordi dens funktionalitet er indeholdt i
skyderen Weighting (se nedenfor), som gør det samme for Most Important OAR (med flere).

Vægtning
Styrer kompromiset mellem PTV’et og OAR’et ved at justere følgende:
• Vigtigheden af målene (PTV og boost) i forhold til OAR’erne. Skyderpositionen længst til
venstre (Target) betyder mere vægt på målene (PTV og boost).
• Guardian for Most Important OAR. Skyderpositionen længst til højre (OAR) betyder mere
vægt på Most Important OAR.
Kun for SRS-ordinationstilstand ”fra”:
- Vigtigheden af at opfylde Maximum Dose Constraint for målene (venstre skyderposition
betyder mere vægt på Maximum Dose Constraint).
- Vigtigheden af at have en homogen dosis i målene (venstre skyderposition betyder mere
vægt på en homogen dosis).
• Reduktion af PTV-dækningsvolumen i tilfælde af overtrædelse af en restriktion for Most
Important OAR. Skyderpositionen længst til højre betyder en mere lempelig PTVdækningsvolumen, dvs. en højere afvigelse fra den ønskede dækningsvolumen, hvis det er
nødvendigt for at opfylde en streng restriktion på Most Important OAR. Der henvises til næste
afsnit om ”halo’en” for en forklaring af, hvordan mekanismen til reduktion af PTVdækningsvolumen bruges til at finde det bedste kompromis mellem PTV-dækning og OARbeskyttelse.
Skyderpositionen yderst til venstre (Target) er særlig, fordi den:
• Deaktiverer muligheden for enhver streng restriktion på Most Important OAR.
• Helt deaktiverer reduktion af PTV-dækningsvolumen. Der er derfor garanti for, at den
ønskede dækningsvolumen opfyldes.
BEMÆRK: Det ”ringobjekt”, der bruges til Normal Tissue Sparing (se ovenfor), er ligesom
ethvert andet OAR. Hvis skyderen Weighting flyttes mod OAR, forøges vigtigheden af
beskyttelse af normalt væv derfor også.
BEMÆRK: Hvis der tillades en inhomogen dosis i PTV’et, bliver det lettere at opnå god
beskyttelse af normalt væv. Derfor forøges vigtigheden af beskyttelse af normalt væv, hvis
skyderen Weighting flyttes mod OAR.

Farveindikatorer
PTV
Dækning:
- Volumen ved ”dækningsdosis” over ”ønsket volumen”: Grøn
- Volumen ved ”dækningsdosis” under ”ønsket volumen”, men over ”tolereret volumen”: Gul
- Volumen ved ”dækningsdosis” under ”ønsket volumen” og under ”tolereret volumen”: Rød
• Maximum Dose Constraint i SRS-ordinationstilstand ”fra”:
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- Dosis under ”maksimal dosisrestriktionsdosis”: Grøn
- Dosis over ”maksimal dosisrestriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse under ”tolereret
dosisafvigelse for maksimal dosisrestriktion”: Gul
- Dosis over ”maksimal dosisrestriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse over ”tolereret
dosisafvigelse for maksimal dosisrestriktion”: Rød
• Desired Dose Constraint i SRS-ordinationstilstand ”til”:
- Relativ dosisafvigelse under ”tolereret dosisafvigelse for ønsket dosisrestriktion”: Grøn
- Relativ dosisafvigelse over ”tolereret dosisafvigelse for ønsket dosisrestriktion”: Rød
OAR
Restriktion:
- Dosis under ”restriktionsdosis”: Grøn
- Dosis over ”restriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse under ”tolereret dosisafvigelse”: Gul
- Dosis over ”restriktionsdosis”, relativ dosisafvigelse over ”tolereret dosisafvigelse”: Rød

Avanceret redigering ”til”, ”fra”

Figur 45
Advanced Editing er deaktiveret (”fra”) som standard. I denne tilstand er det muligt at vælge en
protokol og en bueopsætning og ændre alle skyderpositioner. Dette er som regel nok til at skabe
behandlingsplaner af høj kvalitet for de fleste patienter.
Hvis der er behov for mere kontrol over optimeringsresultatet, kan Advanced Editing aktiveres
(”til”). I denne tilstand er det muligt ydermere at ændre følgende parametre:
• Bueopsætning (briksvinkel, gantry-start- og gantry-stopvinkel) i Beam’s Eye View.
• PTV-dækning: Ønsket volumen, tolereret volumen, dosis.
• Maksimal/ønsket dosisrestriktion for PTV: Volumen og dosis.
• Kun for SRS-ordinationstilstand ”til”: %IDL-værdi (se ovenfor).
• Brugerdefinerede OAR-formål. Softwaren skelner mellem restriktioner og formål. Restriktioner
er kliniske værdier og bruges til at bestemme, om et OAR modtager for meget dosis eller ej
(hvilket påvirker farven på overtrædelsesindikatoren). De er angivet i Protocol-skabelonen. I
modsætning hertil har formål ikke nogen direkte klinisk betydning og bruges kun til at lede
optimeringsfunktionen i den rigtige retning. Som standard opretter hver restriktion, der er
indtastet i Protocol, automatisk et formål (ved den samme dosis og volumen). I tilstanden
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Advanced Editing kan brugeren ændre den dosisværdi for formålet, der benyttes under
optimering. Farven på restriktionens overtrædelsesindikator gives stadig af den oprindelige
restriktion (eftersom denne har en klinisk betydning), men optimeringsfunktionen vil imidlertid
kun se formålet og handle derefter (mere eller mindre strengt end med den oprindelige
restriktion, afhængigt af den ændrede dosisværdi).
• Normalisering til restriktion eller formål. Det er muligt at klikke på den faktiske dosisværdi i
plananalysetabellen for at skalere en behandlingsplan, således at den tilknyttede restriktion
opfyldes (for både PTV’er og OAR’er).
BEMÆRK: Dette er ikke nødvendigvis en lineær skalering på grund af forskellige
begrænsninger på behandlingsmaskinen.
• Skaler antallet af overvågningsenheder direkte. Ved at klikke på mængden af
overvågningsenheder i plananalysetabellen, får man mulighed for at indtaste en
skaleringsfaktor (i procent), som kan anvendes for en behandlingsplan.
BEMÆRK: Dette er ikke nødvendigvis en lineær skalering på grund af forskellige
begrænsninger på behandlingsmaskinen.
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8.5

Strenge restriktioner på det vigtigste OAR

Baggrund

①
②

Figur 46
Det er en udfordrende planlægningsopgave at håndtere OAR’er, der ligger meget tæt på PTV’et
(eller endda overlapper PTV’et). Det er ofte ikke muligt at opfylde både den ønskede PTVdækningsvolumen og OAR-restriktionerne. Man må derfor finde det bedste kompromis mellem
disse to modstridende mål i stedet.
Nogle gange skal OAR-restriktionerne lempes (med bivirkninger, som måske kan tolereres i visse
situationer). I softwaren kan dette f.eks. opnås ved at indstille OAR-restriktionen til Off eller Smart
i stedet for Strict.
Alternativet er at lempe PTV-dækningsvolumenen. Under de fleste omstændigheder vil
optimeringsfunktionen garantere en vis dækning (givet af Desired Coverage Volume ①). Som
beskrevet ovenfor vil optimeringsfunktionen imidlertid langsomt reducere dækningen ned til et
minimum af Tolerated Coverage Volume ②, hvis nogle af restriktionerne på Most Important
OAR er indstillet til Strict og alligevel ikke kan opfyldes. Hvor meget dækningen reduceres
afhænger af mængden af OAR-restriktionsovertrædelse og placeringen af skyderen Weighting
(Target-siden: Ingen reduktion i dækning, OAR-siden: Maksimal reduktion, dvs. af Tolerated
Coverage Volume, hvis OAR-restriktioner ikke kan opfyldes på andre måder).
Dækningen reduceres ikke blot for hele PTV’et. I stedet bruges der placeringsbaserede
oplysninger til at sikre, at dækningen ”ofres” på den rigtige placering (f.eks. tæt på OAR’et). Dette
gøres ved at benytte en serie af såkaldte ”halo”-objekter.
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Haloobjekter
①

②

③

④

Figur 47
En ”halo” er et virtuelt planlægningsobjekt (usynligt i softwaren), som oprettes automatisk ved at
udvide Most Important OAR ③ ensartet i alle retninger. Der kan f.eks. oprettes en ”halo” for en
radius på 1, 2 eller 3 mm ④. Dette betyder, at ”halo”-objektet er 1, 2 eller 3 mm større end
OAR’et.
Den faktiske halo udledes fra mængden af ”ofret” dækning på følgende måde. Først beregnes
mængde af ”ofret” PTV-volumen ①. Hvis der f.eks. kun skal opnås 96 % i stedet for 98 %
dækning, ”ofres” der reelt set 2 % af volumenen. Dernæst oprettes der et koronaobjekt, som
nøjagtigt dækker mængden af ”ofret” PTV-volumen (f.eks. 2 %). Dette betyder, at koronaen vil
være større for større PTV-volumenrestriktioner. PTV-volumenelementerne dækket af koronaen ②
vil så blive markeret som ”skal ofres” til optimeringen. Disse volumenelementer behøver ikke at
opfylde den ønskede PTV-dosis.

Arbejdsgang for koronaalgoritme
Trinnene i koronaalgoritmen er beskrevet i følgende tabel. Som beskrevet ovenfor kan mængden
af dækningsreduktion og derfor koronaen i visse tilfælde blive opdateret flere gange i løbet af
optimeringen.
Trin
1.

Desired Coverage Volume for PTV’et bruges til at normalisere behandlingsplanen.

2.

OAR-restriktionen for Most Important OAR er indstillet til Strict og overskrides.

3.

PTV-dækning reduceres på baggrund af mængden af overtrædelse.

4.

Denne reducerede dækning oversættes til en koronaradius.

5.

Volumenelementer i PTV’et, som er dækket af koronaen, markeres som ”skal ofres”.

Fordele ved koronafremgangsmåden
Fordelen ved at markere bestemte volumenelementer som ”skal ofres” er at informere
optimeringsfunktionen om, hvilke volumenelementer der skal vælges, når dækningen reduceres.
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Dette forhindrer dårlige kompromiser såsom reduktion af dækningen i PTV-volumenelementer,
som er langt væk fra et OAR.
Planlægningsværktøjer, der mangler denne automatiske koronagenerering, skal typisk oprette
hjælpestrukturer manuelt til samme formål. Fordelene ved vores fremgangsmåde er:
• Automatisering
• En hurtigere behandlingsplanlægningsproces
• En garanti for, at koronaobjektet har nøjagtigt den rigtige størrelse, der passer til det tilladte
”offer” i PTV-dækning, hvorved der tilbydes præcis kontrol over kompromiset mellem PTVdækning og OAR-beskyttelse
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8.6

Monte Carlo-optimering

Baggrund
VMAT-optimeringen benytter to metoder til beregning af doser på en indbyrdes forbundet måde:
• En småstråle-baseret omtrentlig dosisberegning for høj hastighed
• En fremadrettet dosisberegning for høj nøjagtighed
De fleste af de nøjagtige dosisberegninger under optimeringen udføres med den omtrentlige
dosisberegning. Den fremadrettede dosisberegning bruges dog til korrektion af dosisværdierne fra
den omtrentlige dosisberegning (ved lineær skalering). Dette muliggør, med begrænsninger,
samtidigt den bedste hastighed og nøjagtighed. Derfor er doserne under optimering altid en hybrid
af den omtrentlige dosisberegning og den fremadrettede dosisberegning.

Til/fra-knap for Monte Carlo

Figur 48
Til/fra-knappen for Monte Carlo tjener to formål:
1. At skifte dosisvisningen fra Pencil Beam- til Monte Carlo-tilstand (og omvendt). Derved kan
enhver synlig dosis (ACS-visninger, DVH, risikoanalysetabel, 3D-dosisdisplays) beregnes med
én af de to dosismaskiner. Når der trykkes på til/fra-knappen, genberegnes dosisfordelingen
kun for den eksisterende behandlingsplan med enten Pencil Beam eller Monte Carlo, og den
aktuelle behandlingsplan bliver ikke (gen-)optimeret.
2. At slå den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning VMAT-optimering, til
eller fra. Når der køres VMAT-optimering, er følgende derfor sandt (tiderne i parenteser angiver
den typiske tid for én dosisberegning):
- Monte Carlo slået fra: Småstråle-baseret omtrentlig dosis (~ 1 msek.) og Pencil Beam
fremadrettet dosis (~ 1 sek.)
- Monte Carlo slået til: Småstråle-baseret omtrentlig dosis (~ 1 msek.) og Monte Carlo
fremadrettet dosis (~ 1 min.)
BEMÆRK: Monte Carlo kan ikke bruges til den første VMAT-optimering (fordi det ville gå for
langsomt). Den skal i stedet bruges, efter softwaren har nået et fornuftigt Pencil Beam-baseret
optimeringsresultat. Den Monte Carlo-baserede optimering kan derefter finjustere det
eksisterende resultat (som med den Pencil Beam-baserede optimering bruger Continue det
forrige resultat som startpunkt). Når Monte Carlo bruges under optimeringen, reduceres antallet af
udførte iterationer sammenlignet med, når Pencil Beam benyttes (der udføres ca. halvt så mange
iterationer). Hvis der er brug for flere iterationer, skal der blot trykkes på knappen Continue. Af
hensyn til hastigheden anbefales det kun at bruge Monte Carlo-baseret VMAT-optimering til de(t)
sidste trin under behandlingsplanlægning.

Monte Carlo-arbejdsgang
En typisk arbejdsgang er beskrevet nedenfor.
Trin
1.

Vælg Protocol og Setup.

2.

Vælg Calculate for at køre den første VMAT-optimering. Softwaren bruger Pencil Beam
under denne optimering.

3.

Hvis den resulterende behandlingsplan ikke er tilfredsstillende, kan man ændre nogle af
skyderne (f.eks. Normal Tissue Sparing) og derefter vælge Continue for at genoptage
optimeringen. Gentag dette trin så ofte som nødvendigt for at opnå en god behandlingsplan.
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Trin
På dette tidspunkt er der opnået en tilfredsstillende behandlingsplan. Ikke desto mindre
bruges Pencil Beam-dosisalgoritmen til dosisvisningen og VMAT-optimeringen.
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4.

Slå til/fra-knappen for Monte Carlo til for at gå i gang med at bruge en Monte Carlo-beregning til dosisvisningen.

5.

Vurder behandlingsplanen ved at gennemse dosisfordelingen i tilstanden Monte Carlo.
Monte Carlo-dosisfordelingen minder ofte om Pencil Beam-dosisfordelingen eller tilfredsstiller i hvert fald stadig alle restriktioner og krav angående behandlingsplanen.
• Hvis behandlingsplanen er tilfredsstillende, fortsættes der med den eksisterende behandlingsplan.
• Hvis behandlingsplanen ikke er tilfredsstillende, skal man vælge Continue for at udføre flere iterationer med Monte Carlo for de fremadrettede dosisberegninger i VMAT-optimeringen. Dette kan tage noget tid (~ 15 min.). Den resulterende behandlingsplan vises i Monte Carlo.
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8.7

Dose Shaper

Baggrund
VMAT-behandlingsplaner afbalancerer normalt flere modstridende betingelser (f.eks. ordination til
PTV’et og restriktioner for risikostrukturer). Algoritmen finder de bedst mulige kompromiser for at
leve op til disse betingelser, men disse kompromiser giver måske ikke en perfekt dosisfordeling for
hver enkelt patient. Med Dose Shaper er det muligt at forme dosisfordelingen lokalt for bedre at
opfylde planlægningspersonalets behov.
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8.8

Dosismodulering

Sådan varierer algoritmen dosismoduleringen

Figur 49
VMAT-optimeringen kan udnytte behandlingsmaskinens (eller den lineære accelerators) formåen
til at ændre mængden af leverede overvågningsenheder langs forskellige segmenter af buen ved
at variere en af følgende:
• Dosishastigheden (overvågningsenheder pr. minut)
• Gantry-hastigheden (gantry-bevægelse pr. minut)
Dette er ud over moduleringen forårsaget ved flytning af MLC-bladene.
BEMÆRK: MLC-bladbevægelse har en meget større indvirkning end dosismodulering på den
samlede mængde modulering.

Typer af dosismodulering

Figur 50
De specifikke opsætninger af lineær accelerator og R&V bestemmer, hvilken slags modulering der
bruges. Der er tre typer af dosismodulering:
Type
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Beskrivelse

Ingen dosismodulering:
Konstant dosishastighed
og konstant gantry-hastighed

• Dosishastighed kun fra listen over dosishastigheder eller
• En hvilken som helst dosishastighed mellem min. og maks. på dosishastighedslisten

Dosismodulering: Variabel dosishastighed og
konstant gantry-hastighed

• Dosishastigheder kun fra listen over dosishastigheder eller
• Alle dosishastigheder mellem min. og maks. på dosishastighedslisten
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Type
Dosismodulering: Variabel dosishastighed og variabel gantry-hastighed

Beskrivelse
• Alle dosishastigheder mellem min. og maks. på dosishastighedslisten

Hvis der benyttes dosishastighedsmodulering, er der ingen grænse for, hvor meget
dosishastigheden kan ændre sig mellem kontrolpunkter. Hvis der benyttes gantryhastighedsmodulering, er der imidlertid en grænse for, hvor meget gantry-hastigheden kan ændre
sig mellem kontrolpunkter. Physics Administration gør det muligt at konfigurere den lineære
accelerators formåen.

Detaljerede oplysninger
Den behandlingsplan, der resulterer fra en VMAT-optimering, angiver ikke dosishastigheden og/
eller gantry-hastigheden for individuelle kontrolpunkter, men angiver i stedet, hvor mange
overvågningsenheder, der skal leveres mellem på hinanden følgende kontrolpunkter. Det er op til
den lineære accelerator at beslutte, hvordan den faktisk skal levere antallet af anmodede
overvågningsenheder, ved at variere dosishastigheden og/eller gantry-hastigheden. Det er ikke
desto mindre vigtigt at angive den korrekte formåen i Physics Administration for at kunne
producere behandlingsplaner, som vellykket kan leveres af den lineære accelerator. Dette
skyldes, at visse maskinbegrænsninger (f.eks. de maksimale ændringer af gantry-hastigheden
mellem kontrolpunkter) skal være kendte, når behandlingsplanen oprettes.
Når der leveres en bue, forsøger behandlingsmaskinen altid at finde (inden for grænserne for
maskinens formåen) en kombination af dosishastighed og gantry-hastighed, som resulterer i den
hurtigst mulige behandling af det givne antal overvågningsenheder. For maskiner, der er i stand til
at variere både dosishastigheden og gantry-hastigheden, betyder dette, at maskinen enten bruger
den maksimale dosishastighed eller den maksimale gantry-hastighed for hvert segment mellem to
på hinanden følgende kontrolpunkter.
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8.9

Indstillinger for Physics Administration

Baggrund
Dette afsnit forklarer de indstillinger for Physics Administration, der er særligt relevante for
fremstilling af VMAT-behandlingsplaner, som kan leveres af en lineær accelerator (dvs. godkendt
til behandling af den lineære acceleratorkonsol uden fejl og leveret uden stop eller
strålestandsning). Der henvises til afsnittet med generelle oplysninger i
Softwarebrugervejledning til Physics Administration for yderligere oplysninger om de
resterende indstillinger.
Alle parametre afhænger af den lineære accelerators formåen og nogle gange af det R&V-system,
den er tilsluttet. Derfor er det vanskeligt at angive generelle værdier, og Brainlab kan ikke
garantere korrektheden af visse af de nedenfor angivne værdier. I tilfælde af tvivl, bedes man
kontakte producenten af den lineære accelerator.

Egenskaber/generelle parametre/maskinparametre
Parameter

Beskrivelse

Tilladte kollimatorvinkler, tilladte
tabelvinkler (eller ringvinkler), tilladte gantry-vinkler

Angiver de tilladte intervaller for kollimatorvinkler, tabelvinkler
(eller ringvinkler) og gantry-vinkler. Kliniske protokoller, der
indeholder vinkler uden for disse intervaller, kasseres af softwaren.

Minimal og maksimal gantry-hastighed under dosislevering

En typisk værdi for den minimale gantry-hastighed under dosislevering er 0,5 grader/sek. for Varian- og Elekta-maskiner
og 0,3 grader/sek. for MHI Vero.

En korrekt værdi for den maksimale gantry-hastighed er især vigtig for at kunne generere planer,
der kan leveres.
BEMÆRK: Visse lineære acceleratorer bevæger sig langsommere under dosislevering, end når
strålen er slået fra. Varian-maskiner bevæger sig typisk med en hastighed på 4,8 grader/sek. eller 5,5 grader/sek. (i stedet for 6,0 grader/sek.) under dosislevering. MHI Vero- og Elekta-maskiner bevæger sig med en maksimal hastighed på 6,0 grader/sek. under dosislevering.

Understøttede afstande mellem
kontrolpunkter
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Liste over afstande mellem kontrolpunkter, der understøttes
af den lineære accelerator. Softwaren er konfigureret til at
bruge en afstand på 4 grader mellem kontrolpunkter, hvis det
er muligt. Hvis 4 grader ikke understøttes af den lineære accelerator, vil den nærmeste værdi fra listen over understøttede værdier blive brugt. De fleste lineære acceleratorer understøtter en afstand på 4 grader.
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Parameter

Beskrivelse
Muliggør angivelse af den lineære accelerators formåen angående modulering af dosishastighed og gantry-hastighed.
Korrekte indstillinger i dette afsnit er især vigtige for at generere planer, der kan leveres. Der henvises til afsnittet Dosismodulering for yderligere detaljer.
BEMÆRK: Modulering af dosishastighed eller gantry-hastighed understøttes ikke af Brainlab Novalis Classic eller MHI
Vero.

Dynamisk formåen

For maskiner, der understøtter modulering af gantry-hastighed, er den typiske værdi for ændring i maksimal gantry-hastighed 0,75 (grader/sek.)/kontrolpunkt.
• Brainlab Novalis Classic bør anvendes ved en ”konstant
dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Only
Dose Rates From Dose Rate List.
• MHI Vero bør anvendes ved en ”konstant dosishastighed”
og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
• Ældre lineære acceleratorer fra Elekta bør anvendes ved
en ”variabel dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Only Dose Rates From Dose Rate List.
• Ældre lineære acceleratorer fra Varian bør anvendes ved
en ”variabel dosishastighed” og ”konstant gantry-hastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
• Alle resterende (nyere) lineære acceleratorer bør anvendes ved en ”variabel dosishastighed” og ”variabel gantryhastighed”. Brug Any Dose Rate Between Minimum And
Maximum Of Dose Rate List.

Egenskaber/MLC/MLC-begrænsninger
Hvis planer ikke kan leveres, er den hyppigste årsag en bladbevægelse, som overstiger MLCkontrolenhedens tekniske begrænsninger. Derfor kan en reduktion af værdierne i dette afsnit
hjælpe med at oprette behandlingsplaner, der kan leveres.
BEMÆRK: Unødvendig begrænsning af disse parametre kan medføre en reduktion i
behandlingsplanens kvalitet.
Der er tre mulige begrænsninger for bladbevægelsen:
1. Maksimal bladhastighed: Den vigtigste begrænsning er den maksimale bladhastighed. En
typisk værdi er 25 mm/sek. for de fleste af de understøttede maskiner. Brainlab Novalis Classic
er dog begrænset til 10 mm/sek., og Elekta Agility understøtter 35 mm/sek.
2. Maksimal bladbevægelsesafstand pr. gantry-grad: Bladbevægelse er desuden begrænset pr.
mængde af gantry-grad. En typisk værdi for Varian- eller Elekta-maskiner er 5,5 mm/grad, og
en typisk værdi for MHI Vero er 4,4 mm/grad.
3. Maksimal bladbevægelsesafstand pr. overvågningsenhed: En anden begrænsning er
mængden af bladbevægelse pr. leveret overvågningsenhed. Denne begrænsning er normal
ikke nødvendig for Varian- eller Elekta-maskiner. MHI Vero-maskiner kræver en grænse på
4,5 mm/MU.

[Pr. energi/modalitet] Indstillede parametre/acceleratorindstillinger/dosishastigheder
Understøttede dosishastigheder
Angiver alle understøttede (nominelle) dosishastigheder. Afhængigt af den valgte konfiguration i
Dynamisk formåen bruger behandlingsplaner en eller flere dosishastighed(er) fra denne liste eller
dosishastigheder mellem minimum og maksimum på denne liste.
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De fleste lineære acceleratorer fra Varian understøtter 100, 200, 300, 400, 500 og 600 MU/min. i
Std-tilstand og højere dosishastigheder i SRS- eller FFF-tilstand.
BEMÆRK: Det er især vigtigt at angive alle understøttede dosishastigheder, men som minimum
angive den minimale og maksimale dosishastighed. Hvis der kun indtastes den maksimale
dosishastighed, produceres der behandlingsplaner af ringe kvalitet for tilfælde, der kræver et lavt
antal overvågningsenheder pr. bue.
De anbefalede værdier for VMAT-leveringer med MHI Vero er 200, 250, 300, 350 og 400 MU/min.

[Pr. energi/modalitet] Indstillede parametre/acceleratorindstillinger/MU og behandlingsbegrænsninger
Der er nede og øvre grænser for antallet af overvågningsenheder, der kan leveres pr. bue og også
pr. buegrad.
Hvis en behandlingsplan kræver mere end den øvre grænse for overvågningsenheder for en
given bue, opdeler softwaren buen i flere buer. De resulterende buer kaldes dele og skal bestråles
én efter én.
BEMÆRK: Hvis den øvre grænse, der benyttes, er mindre end nødvendigt, producerer algoritmen
for mange dele. Dette medfører en forlænget behandlingstid, især for SRS-behandlinger (enkelt
fraktion, eller lavt antal fraktioner), hvilket kræver et stort antal MU’er pr. fraktion. Hvis den øvre
grænse, der benyttes, er større end det, der understøttes af den lineære accelerator, producerer
algoritmen behandlingsplaner, der ikke kan leveres.
Nogle maskiner understøtter en højdosisteknik. De øvre grænser for denne tilstand kan indstilles
separat:
• Maksimal MU pr. bue: Det maksimale antal overvågningsenheder pr. individuel bue (pr. del). En
bue, der overstiger denne grænse, vil blive inddelt i dele. Se dokumentationen til den lineære
accelerator og/eller R&V for en velegnet værdi. Typiske værdier for ældre maskiner er 999 MU.
Nyere maskiner kan normalt levere op til 7.200 MU i én bue.
• Minimal MU pr. bue: Det minimale antal overvågningsenheder pr. buegrad for en individuel bue
(pr. del). En typisk værdi for Varian- eller Elekta-maskiner er 0,30 MU/grad, og en typisk værdi
for MHI Vero er 0,74 MU/grad.
• Maksimal MU pr. buegrad: Det maksimale antal overvågningsenheder pr. buegrad for en
individuel bue (pr. del). En bue, der overstiger denne grænse, vil blive inddelt i dele. En typisk
værdi for Varian- og Elekta-maskiner er 20,00 MU/grad, og en typisk værdi for MHI Vero er
22,20 MU/grad.
BEMÆRK: Den maksimale MU pr. buegrad skal stemme overens med forholdet (maksimal
dosishastighed/minimal gantry-hastighed). Hvis den maksimale MU pr. buegrad er større end
forholdet, tilføjes der yderligere dele for at muliggøre levering af buen.
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8.10

Historiksupport

Optimeringstrin

Figur 51
Flowdiagrammet ovenfor forklarer i detaljer, hvordan optimeringstrinnene fungerer.
* Indstillinger for skydere eller Dose Shaper.
** Kun hvis planen er indlæst.
*** Valgfrit indlæse-/gemmepunkt.
**** Continue kan bruges med forskellige og de samme skydebjælkepositioner eller Dose
Shaper-indstillinger og kan udføres så mange gange, som det er nødvendigt for at nå frem til en
god plan.
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8.11

Sådan identificeres objekter

Objektmenu

Figur 52
Object Manipulation gemmer oplysninger om Name, Type og Role for hvert objekt.
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Clinical Protocol Editor

Figur 53
De kliniske protokoller har følgende oplysninger for hver indtastning i listen over OAR-restriktioner:
Organ Type.

Sådan findes PTV’et
Softwaren søger efter PTV’et for at behandle i følgende rækkefølge:
1. Role = PTV. Hvis der ikke er nogen passende objekter, så
2. Role = CTV. Hvis der ikke er nogen passende objekter, så
3. Type = Tumor.
BEMÆRK: Hvis softwaren ikke kan finde nøjagtigt ét PTV, er optimering ikke mulig.
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Sådan findes boostet
Softwaren detekterer automatisk et objekt i PTV’et som boostet, hvis alle de følgende betingelser
er opfyldt:
• Boostet er helt indeholdt i PTV’et.
• Boostet skal tildeles den samme Role og/eller Type som PTV’et (ved at følge reglerne
ovenfor).
Hvis det detekteres, bruges softwaren boostet til en plan for samtidigt integreret boost (SIB).
VMAT-optimeringen burger den indtastede ordination og restriktioner for PTV’et til det ”rene” PTV
(PTV - boost) i stedet.

Sådan findes OAR’erne
Softwaren sammensætter en liste over organtyper fra Clinical Protocol Editor. For hver Organ
Type på listen søger softwaren efter OAR’erne i følgende rækkefølge:
1. Type = Organ Type. Hvis der findes flere objekter, så derudover
2. Role = OAR.
BEMÆRK: Brugeren modtager en meddelelse, hvis der mangler objekter enten i valget eller i
(Protocol) skabelonen. Dette mindsker sandsynligheden for glemte objekter.
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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 ikke 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 oprindelige 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 ikke 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 ibrugtagning.

5.

Eksporter planen til fantombestråling.

Der henvises til Softwarebrugervejledning til RT QA.
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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 tilgængelige MRI- og CT-billedsæt.
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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-buevisningen, og kontrollér, om udligneren justeres herefter.

25.

Træk i udligneren. Bevæger gantryet sig herefter? Opdateres Beam’s Eye View herefter?

26.

Kontrollér, at alle visninger i alle layouts vises korrekt.

27.

Vælg Back, og kontroller, at der vises en meddelelsesboks, der informerer om, at patientmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.

28.

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

29.

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

30.

Afslut applikationen. Revalideringen er gennemført.
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11 MEDDELELSER
11.1 Advarsels- og fejlmeddelelser i pop-opdialogbokse
Liste over meddelelser
• There are unsaved changes (Der er ændringer, der ikke er gemt)
• Do you want to save? (Vil du gemme?)
• 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.)
• 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 only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data må kun bruges til ibrugtagning og
plansammenligning og ikke 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.)
• Plan cannot be unapproved. (Planens godkendelse kan ikke fjernes.)
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• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again. (Planens godkendelse kan kun fjernes, hvis navnet ikke ændres. 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.)
• Changed Data (Ændrede data)
• 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.)
• Loaded plan from an older version. (Indlæst plan fra en ældre version.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Den indlæste plan
blev oprettet med en tidligere softwareversion. Optimering, mulighed for at gemme og eksport
er deaktiveret. Vælg en anden klinisk protokol for at starte en ny optimering.)
• No RTPlan found (Ingen RT-plan fundet)
• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle
such baselines. (Du indlæser en klinisk referenceværdi, som ikke indeholder nogen RT-plan.
Applikationen kan ikke håndtere sådanne referenceværdier.)
• 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.)
• Change Most Important OAR (Ændr vigtigste OAR)
• Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (Ændring af det vigtigste
OAR vil gøre optimeringen ugyldig.)
• 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 PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour. (PTV’et befinder sig delvist uden for den ydre kontur.
Planlægning er ikke mulig, fordi PTV’et skal være indeholdt i den ydre kontur.)
• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour. (PTV’et befinder sig uden for den ydre kontur. Planlægning
er ikke mulig, fordi PTV’et skal være indeholdt i den ydre kontur.)
• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose
calculation. (Beskæringsboksen overskrider området for planlægnings-CT’et i superior eller
inferior retning. Dele af brikstoppen, der er uden for dette område i denne retning, vil blive
ignoreret under dosisberegning.)
• Revert to the beginning of the optimization (Vend tilbage til begyndelsen af optimeringen)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone. (Vil du
vende tilbage til begyndelsen af optimeringen? Dette kan ikke fortrydes.)
• Revert plan analysis table (Reverter plananalysetabel)
• Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Vil du
revertere dine ændringer af plananalysetabellen? Dette kan ikke fortrydes.)
• Revert Dose Shaper (Reverter Dose Shaper)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Vil du
revertere dine ændringer af Dose Shaper? Dette kan ikke fortrydes.)
• 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.)
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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 distribution related plan status checks. (Dosisberegninger er ikke startet. Aktivér dosisdisplay for at aktivere dosisfordeling med relation til planens statuskontroller.)

Information

Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Dosisberegning er
baseret 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. Behandling er ikke mulig. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Advarsel

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 3 kontrolpunkter. Behandling kan medføre en fejl i kontrolenheden. Verificer buens startog 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. (Gantry-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 table angle is invalid. Treatment is not possible. (Briksvinklen er ugyldig. Behandling er ikke mulig.)

Fejl

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringrotationsvinklen er ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Fejl

The collimator angle is not valid. Treatment 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 desired sector is treated. (Buen defineret af start- og stopvinkler er tvetydig. Bekræft, at den ønskede sektor behandles.)

Fejl

The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantry-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

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Antallet af dele, som dette element er delt i, overstiger 10. Bekræft.)

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 enheder] MU) er større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU).)
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Type

Tekst

Fejl

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. (MU ([antal enheder] MU) er større
end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU). (Bemærk: Opsplitning i flere
dele understøttes ikke af applikationen for denne behandling). Kontakt Brainlabsupport.)

Advarsel

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dosen skal genberegnes, fordi den indlæste plan blev gemt uden dosis. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)

Fejl

The name of the beam or arc contains invalid characters. (Navnet på strålen eller buen indeholder ugyldige tegn.)

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 [scanningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsretning]. 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 [scanningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsretning]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Behandlingsretningen 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 names]. 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. (Heterogenitetskorrigering 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 contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heterogenitetskorrigering 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 [planhensigtsværdi].)
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Fejl

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive). (Der fandtes [antal duplikater] stråler eller buer, hvis navne ikke er unikke. De involverede stråle- eller buenavne er:
[Duplikatnavne]. Kontakt Brainlab-support. (Bemærk: Navnesammenligning skelner ikke mellem 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.)

Fejl

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Justeringssættet skal
være det samme skivesæt som referencesættet, men der bruges to forskellige
skivesæt i denne behandlingsplan. Hvis du fortsætter, forventer vi i værste 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 ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er ikke godkendt 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 dosishastighed. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofil er ikke godkendt.)

Advarsel

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

Advarsel
Advarsel

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for patient treatment. (Den aktive maskinprofil er kun til godkendelse og må ikke bruges til patientbehandling.)

Advarsel

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

Advarsel

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] er ikke tildelt præfikset
[gruppepræfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

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

Tekst

Fejl

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

Advarsel

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

Advarsel

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate name] 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 [koordinatnavn] identificeres hver for sig af forskellige numre. Der bør bruges det samme nummer, hvor det er muligt. Hvis flere behandlingsgrupper tildeles den samme isocenterkoordinat, skal der bruges unikke alfanumeriske identifikatorer. Kontakt Brainlab-support.)

Information

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

Information

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

Information

The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isocenteret er blokeret (MLC).
Bekræft.)

Information

The plan contains closed fields (jaws). (Planen indeholder lukkede felter (kæber).)

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. (Kæbepositionerne blotlægger MLC-slæden. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The jaws are overlapping the MLC field. (Kæberne overlapper MLC-feltet. Bekræft.)

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 lukket 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 inden for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne
under levering. Kontrollér din plan omhyggeligt.)

Advarsel

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Den maksimale småstrålestørrelse er mindre
end [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens nøjagtighed kan være begrænset.)

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 value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Er den minimale feltudstrækning mindre end fire gange [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens
nøjagtighed kan være begrænset.)
• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Er den minimale feltudstrækning mindre end fire gange dosisgitterets opløsning. Dosisberegningens nøjagtighed kan være begrænset.)

Information

Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Applikationen er i
FORSKNINGS-tilstand. Eksport er ikke mulig.)
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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 indeholder 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 only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data må kun bruges til ibrugtagning og plansammenligning og ikke 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 gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er større end den øvre gantry-vinkel [øvre
gantry-vinkel]°.)

Fejl

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

Fejl

Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected 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 name] 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

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

Fejl

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

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

The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Boostets tolererede dækningsvolumen [volumen] % er større end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Fejl

The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription dose [dose] Gy. (Boostets maksimale dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre end den
ordinerede dosis [dosis] Gy.)

Fejl

The boost's prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target's prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Boostets ordinerede dosisrestriktion [boost-referencedosis] Gy er mindre end målets ordinerede dosis
[ptv-referencedosis] Gy.)

Fejl

SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Der er valgt SRS-ordination for boostet, men der er ikke indstillet nogen
maksimal dosisrestriktion.)
IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% [maximum IDL]%. (IDL-ordinationen [aktuel IDL] % er uden for det tilladte interval på [minimum-IDL] % - [maksimum-IDL] %.)

Fejl

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

Information

[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [protocol type]. ([Klinisk indikation] [protokolnavn] er fra en tidligere applikationsversion: [Protokoltype].)
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Fejl

The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Det
vigtigste OAR [oar-navn] er ikke en del af OAR-restriktionslisten.)

Fejl

Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volume]%. (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 objects will not be taken into account during optimization. (Den aktuelle behandlingsplan indeholder objekter, som enten ikke nævnes i protokollen, eller ignoreres, fordi de har den forkerte rolle/type. Disse objekter vil ikke blive taget i betragtning 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. (Protokollen indeholder objekttyper, som ikke er tilgængelige for den aktuelle behandlingsplan. Disse objekttyper vil ikke blive taget i betragtning under optimering.)
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 ordinationsdosen på [dosis] Gy og vil ikke blive vist: [Skjulte dosislinjer].)

Fejl

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

Fejl

The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescriptiondose [dose] Gy. (Den maksimale ordinerede dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre
end ordinationsdosen [dosis] Gy.)

Fejl

SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Der er
valgt SRS-ordination, men der er ikke indstillet nogen maksimal dosisrestriktion.)

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 maskin-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.)

Advarsel

VMAT deliverability warning: (Advarsel om mulighed for levering af VMAT.)

Advarsel

The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results. (PTV’et overlapper med følgende OAR’er: [oar-navne]. Dette kan
medføre ringe planlægningsresultater.)
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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 ækvivalente feltstørrelse uden for intervallet for målte feltstørrelser:)
• it is smaller than the depth dose field size range (den er mindre end dybdedosisfeltets størrelsesområde)
• it is larger than the depth dose field size range (den er større end dybdedosisfeltets størrelsesområde)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (den er mindre end spredningskæbefeltets størrelsesområde)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (den er større end spredningskæbefeltets størrelsesområde)
•
• it is larger than the scatter MLC-field size range (den er større end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet) it is smaller than the scatter MLC-field size range (den er mindre end størrelsesintervallet for sprednings-MLC-feltet)

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 Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Utilstrækkelige spredningstabeldata for kæbefeltstørrelse på [feltstørrelse] mm: Værdien for MLC-feltstørrelse på [feltstørrelse] mm bør måles og ikke kopieres. Se den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik for flere detaljer.)
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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 destination] failed due to insufficient access rights. (Eksport til
[eksportdestination] mislykkedes på grund af utilstrækkelige adgangsrettigheder.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Eksport til
[eksportdestination] mislykkedes på grund 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 RTplan.)
• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. 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.)
• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2]. ([Klinisk indikation] [protokolnavn] er ikke tilgængelig. Navnet bruges i flere filer: [fil 1], [fil 2]).
• 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 plan to load has a format that cannot be interpreted. (Den plan, der skal indlæses, har et
format, som ikke kan 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.)
• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the
current one is not supported. (Det understøttes ikke at fortsætte optimeringen af en plan, som
er oprettet med en anden version af applikationen end den aktuelle.)
• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported. (Det understøttes ikke at fortsætte optimeringen af en plan, som er oprettet med en
tidligere version af applikationen.)
• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Detekterede
et problem med restriktioner for den lineære accelerator. Der opstod følgende problem(er):)
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• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (PTV’et er for stort, og kan derfor ikke bestråles tilstrækkeligt med den aktuelle
MLC- og/eller fluenstilstand.)
• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Dosis i PTV,
PTV-Boost eller Boost kan ikke beregnes. Dette kan f.eks. ske, hvis dele af PTV’et befinder sig
uden for den ydre kontur, eller hvis boostet er identisk med PTV’et.)
• 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.)
• Empty object found. (Tomt objekt fundet.)
• 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.)
• Empty objects found. (Tomme objekter fundet.)
• 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 udvalget.)
• 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 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 image slices are not allowed.
Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et indeholder vippede
billedskiver. Vippede billedskiver er ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
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• The planning CT has too many slices. (Planlægnings-CT’et har for mange skiver.)
• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices
is supported. Go back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et har [antal
skiver] skiver. Der understøttes maksimalt [antal skiver]. 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.)
• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (Kunne ikke gemme RT-plan. Kontakt
Brainlab-support.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Den indlæste plan
blev oprettet med en tidligere softwareversion. Optimering, mulighed for at gemme og eksport
er deaktiveret. Vælg en anden klinisk protokol for at starte en ny optimering.)
• 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.)
• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Det er ikke tilladt med
mere end ét vigtigste OAR. Der er i øjeblikket:)
• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Bueduplikering tilføjede [antal buer] bue(r),
og derfor er det samlede antal buer [antal buer]. Manuel ændring af buer er ikke mulig.)
• Failed to calculate the tissue model. (Beregning af vævsmodel mislykkedes.)
• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Intet PTV fundet. Gå tilbage
til Selected Data, og kontrollér dette.)
• Boost is partly outside of PTV. (Boost er delvist uden for PTV.)
• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The
boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check
this. (Boost-objektet [boost-navn] er aftegnet uden for PTV-objektet [PTV-navn]. Boost-objektet
skal være fuldt omsluttet af PTV’et. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
• Multiple PTVs found. (Flere PTV’er fundet.)
• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed
boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet følgende
PTV’er: [PTV-navne]. Kun ét PTV og muligvis et enkelt omsluttet boost er tilladt. Gå tilbage til
Selected Data, og kontrollér dette.)
• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Behandlingsmålet består af
usammenhængende volumener. Dette understøttes ikke af Spine SRS. For at behandle dette
mål skal du kombinere volumenerne i en enkelt målvolumen.)
BEMÆRK: Denne meddelelse er kun for Spine SRS.
• Volume of some Object(s) too small. (Volumen af et/flere objekt(er) er for småt.)
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• The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume
bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Følgende
objekter blev fundet at være for små: [Objektnavne]. Kun objekter med en volumen større end
0,01 cm³ er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
• Boost volume too big. (Boost-volumen er for stor.)
• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV
object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this.
(Volumen af boost-objektet [boost-navn] skal være mindst 0,01 cm³ mindre end volumen af
PTV-objektet [PTV-navn]. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)
• Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Dosisberegning mislykkedes. Kontakt
Brainlab-support.)
• 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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