
Technické novinky firmy 
Elekta v oblasti 
rádioterapie



Elekta acquisitions



Lineárne urýchľovače Elekta

• Elekta Synergy®

• Precise                                  

Treatment 
system ™

• Elekta Compact

™

• Versa HD ™

• Elekta Axesse™

• Elekta Infinity ™



Versatility





Versa HD

• Optimalizované pre  streotaktickú rádioterapiu/ rádiochirurgiu

• Digitálne riadenie lineárneho urýchľovača

• Presné polohovanie cieľového objemu s pomocou 
zobrazovacej techniky Cone Beam CT

• Volumetric Moderated Arc Therapy VMAT

• HD kolimátor Agility a vysoký dávkový príkon v režime High 
Dose rate mode

• Integrované riešenie 

– ožarovač, kolimátor, MV portálový zobrazovač, kV CBCT, 6D 
polohovanie, sequencer (verifikačný systém) , Network Security Solution -
jedna IP adresa v nemocničnej sieti



High- Definition Therapy

• Kolimácia s vysokým rozlíšením (HD 
beam shaping) bola doteraz obmedzená 
na malé cieľové objemy

– Mechanické obmedzenie MLC kolimátora s HD 
rozlíšením 

• Versa HD umožňuje širšie využitie 
kolimácie s vysokým rozlíšením 

– Stereotaktické aj konvenčné cieľové objemy

– Pokrytie viacerých cieľových objemov s  
rovnako jemným vyclonením  v celom 
ožarovacom poli  (lamely sa dokážu zasunúť 
medzi dve lamely  z protiľahlej strany, 
vytvorenie ostrovčekov)



Agility™ -

• Komfort pre pacienta 

– Veľká vzdialenosť kolimátora od izocentra  (clerance) =45cm

• Minimalizácia nežiadúcej dávky

– Extrémne nízke prežarovanie pomedzi lamely (leakage)

• Ochrana kritických štruktúr

– Užší polotieň (penumbra)

• Skrátenie času ožarovania

– Vysoká rýchlosť lamiel spolu so zvýšenou presnosťou polohovania

• Zdokonalená klinická efektívnosť

– Zdokonalená technika VMAT

• Uľahčenie práce 

– Optimálne tvary clôn bez použitia blokov 



Extrémne nízke prežarovanie pomedzi lamely



Agility product data

Leaves

Leaves&diap

MLCi2

Up to 15x15 7mm, Large 8mm



Flattening Filter Free



VMAT



High Dose Rate mode



Rapid MLC leaf speed



High Dose Rate mode



Packages for unique clinical needs



Packages for unique clinical needs

• Fixačné pomôcky podľa klinických potrieb

• Movement management

– Aktívna kontrola dýchania, trigrovanie 

• Potrebné softwarové licencie najmä pre XVI 

– Dvojitá registrácia – cieľový objem, kritické 
štruktúry

– Symmetry - 4D CBCT zobrazovanie

• Neinvazívne 4D zobrazovanie  mäkkých 
tkanív

– Clarity™, možnosť intervencie počas frakcie, 
korekcia medzi frakciami

– Clarity Autoscan - 4D intrafrakcionálna vizualizácia



Clarity – neinvazívne zobrazovanie mäkkých 
tkanív



Clarity – neinvazívne zobrazovanie mäkkých 
tkanív





Open system



Elekta Compact

• Compact Lite

• Compact IMRT



Elekta Compact



XVI 5.0 nové funkcie s opciou Intra-fraction 
imaging
1) VolumeView during VMAT

– Umožňuje 3D VolumeView akvizíciu počas ožarovania s rotáciou gantry 
(Conformal Arc, Dynamic Arc &VMAT). Toto umožňuje korekciu nastavenia 
pacienta medzi jednotlivými oblúkovými sekvenciami.

– Je možná aj 4D VolumeView akvizícia počas rotačného ožarovania, ale v tomto 
prípade XVI nedokáže kontrolovať kV dávku. 

• 2) PlanarView / MotionView during treatment

– Pri statických poliach je možné snímkovať 2D kV obrazy počas MV žiarenia. Túto 
funkciu je možné využiť na monitorovanie pohybu bezprostredne pred a počas 
ožarovania. Užívateľ má takto možnosť zasiahnuť, ak zistí, že pohyb počas frakcie 
prekročil prípustnú mieru. 

• 3) Annotation Overlay

– Umožňuje zapísať anotácie  na referenčnom obrázku a potom ich zobraziť na 
živom obraze. Má to slúžiť na vizuálnu verifikáciu anatomickej polohy počas 

ožarovania. 

• 4) Static into Volumetric imaging

– Statický 2D obraz je prítomný pred 3D VolumeView akvizíciou. Použitie je 
napríklad  na to, aby sa obsluha uistila, že pacient sa nehýbe pred tým, než začne 
akvizícia obrazu pre nastavenie polohy. 



XVI 5.0 Ďalšie nové funkcie

• XVI R5.0 umožňuje pri MotionView zobrazovaní použiť funkciu 
Pause/Restart 

• 4D DICOM Export z XVI 5.0 umožňuje export obrazov zo 
špecifickej fázy respiračného cyklu, prípadne export celého 
respiračného cyklu. Import takýchto obrázkov umožňuje v 
súčasnosti konturovací systém Focal 4D a bude možný aj v 
nasledujúcej verzii MOSAIQu. 

• Je implementovaný nástroj na anonymizáciu pacientských 
údajov.  

• XVI R5.0 umožňuje zobraziť hodnotu density v Hounsfieldových 
jednotkách.



XVI 5.0 zlepšenie integrácie s onkologickým 
informačným systémom MOSAIQ

• Rýchlejšia a efektívnejšia práca s dvojicou 2D obrázkov pri 
nastavení polohy pacienta

• Distribuované zobrazenie - umožňuje jednoducho presúvať 
pacientské udaje medzi XVI a pracovnými stanicami MOSAIQu 

• Distribuované prehliadanie a registrácia -XVI umožní preniesť 
registračné údaje do MOSAIQu, čo má umožniť off-line 
kontrolu a registráciu. Túto funkciu zatiaľ nepodporuje 
MOSAIQ.



XVI 5.0 zlepšenie kvality obrazu a redukcia 
dávky

Došlo k zmenám v nasledovných presetoch




