
UUllttrraassoouunndd  GGuuiiddeedd  PPrroossttaattee  IImmppllaannttss
TTaasskk  GGrroouupp  --  6644

DDaavviidd  EE..  MMeelllleennbbeerrgg,,  PPhh..DD..
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRaaddiioollooggyy

DDiivviissiioonn  ooff  RRaaddiiaattiioonn  OOnnccoollooggyy
UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIoowwaa

TTaasskk  GGrroouupp  --6644  MMeemmbbeerrss
■■  YYaann  YYuu,,  CChhaaiirrmmaann,,LLoowweellll  AAnnddeerrssoonn,,  ZZuuooffeenngg  LLii,,  DDaavviidd  MMeelllleennbbeerrgg,,  RRaavviinnddeerr  NNaatthh,,  MMiicchhaaeell

SScchheellll,,  FFrraannkk  WWaatteerrmmaann,,  AAnnddrreeww  WWuu,,  JJoohhnn  BBllaasskkoo
TTGG--6644  RReeppoorrtt
■■  HHiissttoorryy
■■  PPrroocceedduurree

◆◆  VVoolluummee  SSttuuddyy
◆◆  TTrreeaattmmeenntt  PPllaannnniinngg
◆◆  SSeeeedd  PPrreeppaarraattiioonn
◆◆  IImmppllaanntt
◆◆  FFiinnaall  DDoossiimmeettrryy  aanndd  IImmppllaanntt  EEvvaalluuaattiioonn

■■  MMeeddiiccaall  PPhhyyssiiccss  IInnssiigghhttss  rreeggaarrddiinngg  UUSSGGPPII’’ ss
HHiissttoorryy  ooff  PPrroossttaattee  IImmppllaannttss
■■  PPaasstteeaauu  aanndd  DDeeggrraaiiss  --  11991133  RRaaddiiuumm  IInnttrraa--uurreetthhrraall
■■  RRaaddiiuumm  ttuubbeess  iinnsseerrtteedd  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerriinneeuumm  oorr  bbllaaddddeerr
■■  FFlloocckkss  --  11995522  IInnjjeeccttiioonn  ooff   CCooll llooiiddaall   GGoolldd--119988
■■  GGoolldd--119988  sseeeedd  iimmppllaannttaattiioonn
■■  BBrraacchhyytthheerraappyy  ttrreeaattmmeenntt  ooff   tthhee  pprroossttaattee  ddiieedd  oouutt  iinn  tthhee  11996600’’ ss  dduuee  ttoo  tteecchhnniiccaall   ddii ff ff iiccuull ttiieess  aanndd

ccoommppll iiccaattiioonnss  aass  wweell ll   aass  EEBBRRTT’’ ss  aaddvvaannccee
■■  II--112255

◆◆  HHii llaarriiss  aanndd  WWhhii ttmmoorree  MMSSKKCCCC  --  11997722
◆◆  RReettrrooppuubbiicc  aapppprrooaacchh  --  ooppeenn  pprroocceedduurree  wwii tthh  ddii rreecctt  vviissuuaall iizzaattiioonn  ooff   tthhee  pprroossttaattee
◆◆  55  yyrr  ssuurrvviivvaall   --  7799%%  660066  ppaattiieennttss

✦✦  9966%%  ssuurrvviivvaall   TT11
✦✦  7766%%  ssuurrvviivvaall   TT22
✦✦  6699%%  ssuurrvviivvaall   TT33
✦✦  1133%%  ssuurrvviivvaall   TT44

■■  CCoommppaarriissoonn  wwii tthh  EEBBRRTT
◆◆  MMoorrttoonn  aanndd  PPeesscchheell   --  YYaallee  UUnniivveerrssii ttyy  11998888

✦✦  RReettrrooppuubbiicc  IImmppllaanntt  vvss  EEBBRRTT  --  99  yyeeaarr  ddiisseeaassee  ff rreeee  ssuurrvviivvaall
••  8888%%  vvss  7744%%  ffoorr  ssttaaggee  AA22
••  6622%%  vvss  6633%%  ffoorr  ssttaaggee  BB
••  3300%%  vvss  3377%%  ffoorr  ssttaaggee  CC

◆◆  SScchheellllhhaammmmeerr  eett..  aall..
✦✦  RReettrrooppuubbiicc  IImmppllaanntt  --  55  yyeeaarr  ddiisseeaassee  ffrreeee  ssuurrvviivvaall

••  9955%%,,  6655%%  aanndd  3344%%  ffoorr  wweellll,,  mmooddeerraattee  aanndd  ppoooorrllyy  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  lleessiioonnss
CCoommpplliiccaattiioonnss  ooff  rreettrrooppuubbiicc  pprroossttaattee  iimmppllaannttss

◆◆  FFoowwlleerr  eett..aall..
✦✦  IInnttrraaooppeerraattiivvee

••  nneerrvvee  iinnjjuurryy  44%%
••  eexxcceessssiivvee  bblleeeeddiinngg  22%%

✦✦  PPoossttooppeerraattiivvee  --  2233%%
••  llyymmpphhoocceelleess,,  hheemmaattoommaass,,  aabbsscceesssseess,,  cceelllluuiittiiss  aanndd  wwoouunndd  ccoommpplliiccaattiioonnss
••  ppuullmmoonnaarryy  eemmbboolliissmm,,  --  77%%
••  oobbssttrruuccttiioonn



✦✦  LLaattee  ccoommpplliiccaattiioonnss  --  2288%%
••  llyymmpphheeddeemmaa,,  vvooiiddiinngg  ssyymmppttoommss,,  rreeccttaall  ssyymmppttoommss,,  iimmppootteennccee,,  wwoouunndd  hheeaalliinngg,,

hheemmaattuurriiaa
■■  RReettrrooppuubbiicc  aapppprrooaacchh

◆◆  PPoooorr  sseeeedd  aanndd  ddoossee  ddiissttrriibbuuttiioonn
◆◆  SSiiggnniiffiiccaanntt  ccoommpplliiccaattiioonnss
◆◆  PPoooorr  lloonngg  tteerrmm  cclliinniiccaall  ccoonnttrrooll
◆◆  WWaallsshh  nneerrvvee  ssppaarriinngg  pprroossttaatteeccttoommyy
◆◆  HHiigghh  eenneerrggyy  EEBBRRTT

■■  NNaagg  11998855  --  TTRRUUSS  aanndd  FFlluuoorroossccooppyy  gguuiiddeedd  iimmppllaannttss
■■  BBllaasskkoo,,  GGrriimmmm  aanndd  RRaaggddee

◆◆  SSeeaattttllee  tteecchhnniiqquuee
◆◆  PPooppuullaarriizzeedd  pprroossttaattee  iimmppllaannttaattiioonn

AAddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  TTrraannssppeerriinneeaall  AApppprrooaacchh
■■  AAvvooiiddss  tthhee  mmoorrbbiiddiittyy  ooff  llaappaarroottoommyy
■■  OOuuttppaattiieenntt  pprroocceedduurree
■■  EEaarrllyy  rreeccoovveerryy  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  nnoorrmmaall  ppaattiieenntt  lliiffeessttyyllee
■■  MMiinniimmaall  bblleeeeddiinngg
■■  LLooww  lloonngg  tteerrmm  mmoorrbbiiddiittyy
■■  OOnnee  ttiimmee  pprroocceedduurree
■■  WWeellll  ttoolleerraatteedd
■■  MMaaiinntteennaannccee  ooff  sseexxuuaall  ffuunnccttiioonn
PPrroocceedduurree  ffoorr  IImmppllaannttaattiioonn
■■  VVoolluummee  ssttuuddyy
■■  PPllaannnniinngg
■■  SSeeeedd  pprreeppaarraattiioonn
■■  PPrroocceedduurree
■■  FFiinnaall  DDoossiimmeettrryy  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn
VVoolluummee  SSttuuddyy
■■  SStteeppwwiissee  uullttrraassoouunndd  ssccaannss  tthhrroouugghh  tthhee  pprroossttaattee
■■  PPaattiieenntt  iinn  ssaammee  ppoossiittiioonn  aass  dduurriinngg  iimmppllaanntt  pprroocceedduurree
■■  11//22  ccmm  sstteeppss
■■  VViirrttuuaall  ggrriidd  oonn  UUSS  ssccaann
■■  DDiissppllaacceemmeenntt  ooff  PPrroossttaattee  bbyy  UUSS  pprroobbee
■■  VVoolluummee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  CCTT,,  MMRR  aanndd  UUSS

◆◆  NNoott  iinn  aaggrreeeemmeenntt
◆◆  PPlleexxuuss  --  NNeeuurroo--vvaassccuullaarr

■■  UUSS  --  GGoolldd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  VVoolluummee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iinn  UUrroollooggyy
◆◆  DDeeffoorrmmaattiioonn  ooff  PPrroossttaattee  bbyy  pprroobbee
◆◆  PPrroollaattee  eelliippssooiidd

✦✦  44//33  ΠΠ  aa  bb  cc
✦✦  44..1199  aa  bb  cc
✦✦  00..5522  AA  BB  CC

UUSS  vvss  CCTT  vvss  MMRRII  PPrroossttaattee
■■  CCTT  --  llaarrggeesstt  vvoolluummee

◆◆  1155--3300%%  llaarrggeerr  tthhaann  UUSS
■■  MMRRII

◆◆  VVaarriiaabbllee,,  bbuutt  sslliigghhttllyy  llaarrggeerr  tthhaann  UUSS
■■  UUSS

◆◆  UUsseedd  ffoorr  ppllaannnniinngg
◆◆  MMaarrggiinn  mmaayy  bbee  uusseedd



RRTTOOGG  SSttuuddyy  MMaarrggiinn
■■  EExxppaanndd  UUSS  vvoolluummee  22--33  mmmm  iinn  tthhee  aanntteerriioorr  ddiimmeennssiioonn
■■  EExxppaanndd  UUSS  vvoolluummee  22--33  mmmm  iinn  tthhee  llaatteerraall  ddiimmeennssiioonnss
■■  MMaaiinnttaaiinn  ppoosstteerriioorr  bboorrddeerr
■■  EExxppaanndd  UUSS  vvoolluummee  55  mmmm  cceepphhaallaadd  aanndd  ccaauuddaadd
RRTTOOGG  SSttuuddyy
■■  CCTTVV  --  CClliinniiccaall  TTaarrggeett  VVoolluummee

◆◆  PPrree--iimmppllaanntt  TTRRUUSS  pprroossttaattee
■■  PPTTVV  --  PPllaannnniinngg  TTaarrggeett  VVoolluummee

◆◆  EExxppaannddeedd  CCTTVV
■■  EETTVV  --  EEvvaalluuaattiioonn  TTaarrggeett  VVoolluummee

◆◆  PPoosstt  iimmppllaanntt  CCTT  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  pprroossttaattee
PPllaannnniinngg
■■  TTrraannssffeerr  UUSS  iimmaaggeess  ttoo  TTPPCC

◆◆  DDiiggiittiizzee  iimmaaggeess
✦✦  PPrroossttaattee
✦✦  UUrreetthhrraa
✦✦  OOtthheerr  ssttrruuccttuurreess

◆◆  CCaappttuurree  vviiddeeoo  iimmaaggee  iinn  ccoommppuutteerr
✦✦  CCoonnttoouurr  pprroossttaattee  aanndd  uurreetthhrraa  oonn  ssccrreeeenn

◆◆  AAdddd  aapppprroopprriiaattee  mmaarrggiinnss
◆◆  OOvveerrllaayy  iimmppllaanntt  tteemmppllaattee

■■  DDeetteerrmmiinnee  pprreessccrriibbeedd  ddoossee
◆◆  114444  GGyy  II--112255  IImmppllaanntt  aalloonnee
◆◆  112200  GGyy  II--112255  XXRRTT  ++  IImmppllaanntt
◆◆  111155  GGyy  PPdd--110033  IImmppllaanntt  aalloonnee
◆◆  9900  GGyy  PPdd--110033  XXRRTT  ++  IImmppllaanntt

■■  DDiissttrriibbuuttee  sseeeeddss  iinn  pprroossttaattee  uussiinngg  TTPPCC  ttoooollss
◆◆  FFoollllooww  oonnee  ooff  sseevveerraall  pphhiilloossoopphhiieess

■■  GGuueessss  iinniittiiaall  aaccttiivviittyy  aanndd  aaddjjuusstt  sseeeeddss  aanndd  aaccttiivviittyy  aass  nneeeeddeedd
PPrroossttaattee  MMaarrggiinnss
■■  MMaarrggiinnss  ccoonnssttiittuuttee  ddoossee  eessccaallaattiioonn
■■  IInnccrreeaassee  iinn  sseeeedd  nnuummbbeerr  aanndd  sseeeedd  ssttrreennggtthh
■■  SSeeeeddss  iinn  ddiissssoollvvaabbllee  ssuuttuurree
■■  SSeeeedd  ppllaacceemmeenntt  eerrrroorr
■■  NNeeuurroo--vvaassccuullaarr  bbuunnddllee
■■  SSeeeedd  mmiiggrraattiioonn  ttoo  lluunngg
SSeeeedd  PPllaacceemmeenntt  PPhhiilloossoopphhiieess
■■  UUnniiffoorrmm  LLooaaddiinngg

◆◆  11  ccmm  ggrriidd
■■  MMooddiiffiieedd  UUnniiffoorrmm  LLooaaddiinngg

◆◆  EElliimmiinnaattee  sseeeeddss  aarroouunndd  tthhee  UUrreetthhrraa
■■  NNoonn--UUnniiffoorrmm  LLooaaddiinngg

◆◆  UUnniiffoorrmm  llooaaddiinngg  wwiitthh  sseevveerraall  cceennttrraall  nneeeeddlleess  rreemmoovveedd
■■  PPeerriipphheerraall  LLooaaddiinngg

◆◆  EEiitthheerr  hhiigghh  aaccttiivviittyy  oorr  22XX  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sseeeeddss  oonn  tthhee  ppeerriipphheerryy



IImmppllaanntt  PPhhiilloossoopphhiieess
■■  SSeeeedd  aaccttiivviittyy
■■  UUrreetthhrraall  ddoossee
■■  RReeccttaall  ddoossee
■■  SSeeeedd  ppllaacceemmeenntt  eerrrroorr
■■  SSeeeedd  mmiiggrraattiioonn
■■  PPrroossttaattee  ssiizzee
■■  SSeeeedd  NNuummbbeerr
IImmppllaanntt  PPhhiilloossoopphhiieess
■■  AAllll  aapppprrooaacchheess  ccaann  mmeeeett  ggooaallss

◆◆  CCoovveerraaggee
◆◆  UUrreetthhrraall  aanndd  rreeccttaall  ssppaarriinngg

■■  DDVVHH  aannaallyyssiiss  ooff  pprreeppllaann
◆◆  CCoommppaarree  ddiiffffeerreenntt  iimmppllaanntt  pphhiilloossoopphhiieess
◆◆  AAddjjuusstt  sseeeedd  AAiirr  KKeerrmmaa  SSttrreennggtthh  ttoo  ooppttiimmaall

■■  AAuuttoommaatteedd  mmeetthhooddss  ooff  pprreeppllaannnniinngg
◆◆  YYuu  eett..  aall..

RRaattiioonnaall  ffoorr  MMooddiiffiieedd  UUnniiffoorrmm  aanndd  PPeerriipphheerraall  LLooaaddiinngg
■■  DDiisseeaassee  iiss  iinn  ppeerriipphheerryy  ooff  tthhee  pprroossttaattee  ggllaanndd
■■  LLooccaattiioonn  wwhheerree  sseeeedd  llooccaattiioonn  iiss  mmoosstt  ccrriittiiccaall  iiss  tthhee  ppeerriipphheerryy
■■  LLoowweerr  UUrreetthhrraall  ddoossee
■■  DDoossiimmeettrryy
■■  PPaatttteerrssoonn  PPaarrkkeerr
SSoouurrccee  AAccttiivviittyy
■■  SSmmPPDD  --  TToottaall  ssoouurrccee  ssttrreennggtthh  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacchhiieevvee  11  GGyy  iinn  tthhee  mmPPDD
■■  SSoouurrccee  ssttrreennggtthh  ccaallccuullaatteedd  ffrroomm  nnoommooggrraapphh  oorr  ffoorrmmuullaa

◆◆  LLoowweellll  AAnnddeerrssoonn
✦✦  II--112255  SS  ==  00..001144  dd22..0055    UU//GGyy--mmPPDD
✦✦  PPdd--110033  SS  ==  00..005566  dd22..2222    UU//GGyy--mmPPDD

◆◆  SSoouurrccee  sstteennggtthh  ppeerr  GGyy  ooff  MMPPDD
✦✦  II--112255  SS  ==  00..001111  dd22..22    UU//GGyy--MMPPDD
✦✦  PPdd--110033  SS  ==  00..003366  dd22..5566    UU//GGyy--MMPPDD

PPllaann  EEvvaalluuaattiioonn
■■  RRoooott  mmeeaann  ssqquuaarree  ddeevviiaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerriipphheerraall  ddoossee
■■  PPUUNN  --  PPeerriipphheerraall  UUnniiffoorrmmiittyy  NNuummbbeerr

◆◆  00..6677
◆◆  RRaattiioo  ooff  mmPPDD  aanndd  mmeeaann  ppeerriipphheerraall  ddoossee

■■  CCNN  --  CCoonnffoorrmmaattiioonn  NNuummbbeerr
◆◆  RRaattiioo  ooff  vvoolluummee  ooff  tthhee  PPTTVV  ttoo  tthhee  vvoolluummee  eenncclloosseedd  bbyy  tthhee  mmPPDD  iissooddoossee  ssuurrffaaccee
◆◆  00..7722

PPllaann  EEvvaalluuaattiioonn
■■  CCII  --  CCoovveerraaggee  IInnddeexx

◆◆  PPeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ttaarrggeett  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  iissooddoossee  lleevveell
◆◆  110000%%  iinn  ppllaann
◆◆  9900%%  iinn  ppoosstt  iimmppllaanntt  ddoossiimmeettrryy

■■    TThhrreeee  DD  ttoooollss
◆◆  VViissuuaalliizzee  ddoossee  cclloouudd  aanndd  pprroossttaattee
◆◆  AAddjjuusstt  ffoorr  mmiinniimmuumm  aaccttiivviittyy  ttoo  ccoovveerr

✦✦  MMaarrggiinn



PPrroossttaattee  VVoolluummee
■■  AAvveerraaggee  vvoolluummee  iimmppllaanntteedd  aatt  UUIIHHCC  --  3366..55  cccc
■■  MMeeaassuurreedd  bbyy  UUSS  sslliiccee  aarreeaa  iinntteeggrraattiioonn
■■  33  AAxxiiss  eessttiimmaattee  ooff  vvoolluummee  vvss  iinntteeggrraatteedd  vvoolluummee

◆◆  AAvveerraaggee  ddiiffffeerreennccee  66..33%%
◆◆  MMaaxxiimmuumm  ddiiffffeerreennccee  1199%%

■■  MMaaxxiimmuumm  ssiizzee  ffoorr  iimmppllaanntt  5500--6600  cccc
■■  LLaarrggeerr  pprroossttaatteess  hhaavvee  bbeeeenn  iimmppllaanntteedd  wwiitthh  ddiiffffiiccuullttyy
AAvveerraaggee  AAccttiivviittyy  IImmppllaanntteedd
■■  110000  mmCCii  ooff  PPaallllaaddiiuumm
■■  11..33  --  11..44  mmCCii  ppeerr  sseeeedd
■■  RRaannggee  ooff  sseeeedd  aaccttiivviittyy  11..1100  ttoo  11..4466  mmCCii
■■  9911  SSeeeeddss  oonn  aavveerraaggee
■■  RRaannggee  ooff  sseeeedd  nnuummbbeerr  3333--112277
NNuummbbeerr  ooff  NNeeeeddlleess
■■  2200  NNeeeeddlleess  aavveerraaggee
■■  RRaannggee  1144  ttoo  2266
■■  NNeeeeddlleess  oonn  11  ccmm  GGrriidd  ffoorr  aacccceessssiibbiilliittyy
IIssoottooppeess
■■  II--112255  sseeeeddss

◆◆  6600  ddaayy  hhaallff  lliiffee
◆◆  2277--3355  kkeeVV  xx--rraayyss  aanndd  3355..55  kkeeVV  ggaammmmaa  rraayy
◆◆  114444  GGyy  ttyyppiiccaallllyy  pprreessccrriibbeedd  ((ffoorrmmeerrllyy  116600  GGyy))

■■  PPdd--110033
◆◆  1177  ddaayy  hhaallff  lliiffee
◆◆  2200--2233  kkeeVV  xx--rraayyss
◆◆  111155  GGyy  ttyyppiiccaallllyy  pprreessccrriibbeedd

SSeeeedd  PPrreeppaarraattiioonn
■■  LLeeaakk  tteessttiinngg  ooff  sseeeeddss

◆◆  UUssuuaallllyy  ddoonnee  bbyy  mmaannuuffaaccttuurreerr
◆◆  CChheecckk  ccoonnttaaiinneerrss  ffoorr  rreessiidduuaall  rraaddiiooaaccttiivviittyy

■■  CCaalliibbrraattiioonn  ooff  sseeeeddss
◆◆  1100%%  ooff  sseeeeddss  iinnddiivviidduuaallllyy
◆◆  1100%%  ooff  sseeeeddss  55  aatt  aa  ttiimmee
◆◆  BBaattcchh  aassssaayy
◆◆  CCaarrttrriiddggee  aassssaayy
◆◆  AAuuttoorraaddiiooggrraapphh

SSeeeedd  AAssssaayy
■■  MMeeaassuurree  1100%%  ooff  sseeeeddss  iinnddiivviidduuaallllyy
■■  MMeeaassuurree  sseeeeddss  iinn  bbuullkk
■■  MMeeaassuurree  sseeeeddss  iinn  ccaarrttrriiddggee
■■  MMeeaassuurree  sseevveerraall  sseeeeddss  aanndd  ppeerrffoorrmm  aauuttoorraaddiiooggrraapphh

◆◆  qqaa  ooff  llooaaddiinngg
◆◆  sseeeedd  uunniiffoorrmmiittyy

SSeeeedd  SStteerriilliizzaattiioonn
■■  MMuusstt  bbee  ddoonnee  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  NNuurrssiinngg  oorr  IIDD
■■  CCoonnttaaiinneerr  mmuusstt  aallllooww  sstteeaamm  ttoo  rreeaacchh  tthhee  sseeeeddss
■■  SSeeeeddss  aarree  NNOOTT  sseellff  sstteerriilliizzeedd  dduuee  ttoo  rraaddiiaattiioonn
■■  SSeeeeddss  mmaayy  bbee  llooaaddeedd  uunnddeerr  sstteerriillee  ccoonnddiittiioonnss
■■  MMPP  sshhoouulldd  bbeeccoommee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  sstteerriillee  tteecchhnniiqquuee
■■  SStteerriilliizzaattiioonn  iiss  ttiimmee  lliimmiitteedd



SSeeeedd  SStteerriilliizzaattiioonn
■■  SStteeaamm  sstteerriilliizzaattiioonn
■■  FFllaasshh  sstteerriilliizzaattiioonn

◆◆  227700  ddeegg  FF  ((113322  ddeegg  CC))
◆◆  2277  ppssii
◆◆  44--55  mmiinn
◆◆  2200  mmiinn  ddrryyiinngg  ttiimmee

■■  DDoo  nnoott  sstteeaamm  sstteerriilliizzee  rraappiidd  ssttrraanndd
■■  DDoo  nnoott  sstteeaamm  sstteerriilliizzee  llooaaddeedd  nneeeeddlleess
SSeeeedd  SStteerriilliizzaattiioonn
■■  SStteeaamm  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  rreeaacchh  sseeeeddss

◆◆  LLoooosseenneedd  ccaapp  oorr  aacccceessss  hhoolleess
◆◆  CCoottttoonn  pplluugg  iinn  vviiaall
◆◆  CCaarree  ttaakkeenn  ttoo  pprreevveenntt  sseeeeddss  ffrroomm  bbeeiinngg  eevvaaccuuaatteedd  ffrroomm  ccoonnttaaiinnmmeenntt

■■  CCoonnttaaiinneerr  mmaayy  bbee  ddoouubbllee  wwrraappppeedd  iinn  ttoowweellss
◆◆  AAlllloowwss  hhaannddlliinngg  aanndd  ssttoorraaggee

SSeeeedd  LLooaaddiinngg
■■  LLooaadd  sseeeeddss  iinnttoo  nneeeeddlleess  aass  ppeerr  ppllaann

◆◆  PPlluugg  eenndd  ooff  nneeeeddllee  wwiitthh  bboonnee  wwaaxx  oorr  rreeccttaall  ssuuppppoossiittoorryy
◆◆  SSeeeeddss  aanndd  ssppaacceerrss  llooaaddeedd  aass  ppeerr  tthhee  ppllaann
◆◆  LLooaaddeedd  nneeeeddlleess  ppllaacceedd  iinn  nneeeeddllee  bbooxx  wwhhiicchh  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ppllaann  aanndd  tteemmppllaattee
◆◆  LLooaaddiinngg  ddoonnee  uunnddeerr  sstteerriillee  ccoonnddiittiioonnss  aafftteerr  tthhee  sseeeeddss  hhaavvee  bbeeeenn  sstteerriilliizzeedd

MMiicckk  AApppplliiccaattoorr
■■  SSeeeeddss  llooaaddeedd  iinnttoo  ccaarrttrriiddggeess
■■  SSeeeeddss  ddeelliivveerreedd  llooaaddeedd  iinnttoo  ccaarrttrriiddggeess

◆◆  RReeuussaabbllee  ccaarrttrriiddggeess
◆◆  DDiissppoossaabbllee  ccaarrttrriiddggeess

■■  SSeeeeddss  ccaalliibbrraatteedd  iinn  ccaarrttrriiddggeess
■■  SSeeeeddss  llooaaddeedd  iinnttoo  lluunncchh  bbooxxeess  aanndd  sseenntt  ffoorr  sstteerriilliizzaattiioonn
IInnsseerrttiioonn  ooff  SSeeeeddss
■■  PPrreellooaaddeedd  NNeeeeddlleess

◆◆  SSeeeeddss  llooaaddeedd  iinnttoo  nneeeeddlleess
◆◆  EEnndd  ooff  nneeeeddllee  pplluuggggeedd  wwiitthh  bboonnee  wwaaxx
◆◆  SSppaacceerrss  ((ddiissssoollvvaabbllee  ssuuttuurree))  ppllaacceedd  bbeettwweeeenn  sseeeeddss
◆◆  RRaappiidd  SSttrraanndd

■■  MMiicckk  AApppplliiccaattoorr
◆◆  SSeeeeddss  ppllaacceedd  iinn  ccaarrttrriiddggeess
◆◆  MMiicckk  AApppplliiccaattoorr  aattttaacchheess  ttoo  nneeeeddlleess

IImmaaggee  GGuuiiddaannccee
■■  NNeeeeddlleess  sseeeenn  oonn  UUllttrraassoouunndd  IImmaaggee
■■  UUSS  mmaacchhiinnee  ppllaacceess  aa  tteemmppllaattee  oonnttoo  tthhee  iimmaaggee
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◆◆  NNoott  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  aannaattoommyy
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◆◆  IInnff//SSuupp  ppoossiittiioonn  ddeeppeennddeenntt  oonn  CCTT  sslliiccee  tthhiicckknneessss
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◆◆  AAuuttoommaatteedd  sseeeedd  llooccaalliizzaattiioonn  rroouuttiinneess
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■■  DD110000,,  DD9900,,  DD8800
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■■  MMPPDD

◆◆  MMaattcchheedd  ppeerriipphheerraall  ddoossee  uusseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  eelllliippssooiiddaall  aapppprrooxxiimmaattiioonn  ffoorr  pprroossttaattee
vvoolluummee

■■  mmPPDD
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■■  DDoossee  vvoolluummee  hhiissttooggrraammss  --  TTaarrggeett
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■■  TTiimmee  ooff  iimmaaggiinngg  ssttuuddyy  aanndd  sseeeedd  llooccaalliizzaattiioonn
◆◆  AAffffeeccttss  tthhee  rreessuullttaanntt  ddoossiimmeettrryy
◆◆    33  wweeeekk  CCTT

EEvvaalluuaattiioonn  TToooollss  ffoorr  PPrroossttaattee  IImmppllaannttss
■■  33  AAxxiiss  ppoosstt  ppllaann
■■  VVoolluummee  ccoommppaarriissoonn
■■  PPoossiittiioonn  HHiissttooggrraamm
■■  DDoossee  VVoolluummee  HHiissttooggrraamm
■■  CCoorrrreellaattiioonn  ttoo  CCTT
■■  CCoorrrreellaattiioonn  ttoo  UUSS
■■  CCoorrrreellaattiioonn  ttoo  MMRRII
RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy
■■  GGMM  aanndd//oorr  SScciinnttiillllaattiioonn  ddeetteeccttoorr  aavvaaiillaabbllee  iinn  OORR
■■  AAccccoouunnttiinngg  ooff  aallll  sseeeeddss  aanndd  nneeeeddlleess  sshhaallll  bbee  kkeepptt
■■  SSccaann  aallll  ppeerrssoonnnneell  aanndd  mmaatteerriiaall  lleeaavviinngg  OORR
■■  SSuurrvveeyy  eeaacchh  nneeeeddllee  aafftteerr  wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  PPaattiieenntt
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■■  SSeenndd  hhoommee  wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  --  RReeqquuiirreemmeenntt
■■  NNoott  nneecceessssaarryy  ttoo  ssttrraaiinn  uurriinnee  aanndd  rreettuurrnn  sseeeeddss  aafftteerr  rreelleeaassee
■■  KKeeeepp  aapppprraaiisseedd  ooff  rreegguullaattoorryy  cchhaannggeess
■■  AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  ffoorr  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee

◆◆  44  hhaallff  lliivveess
■■  CChhiillddrreenn  rreessttrriicctteedd  ffrroomm  llaapp  ffoorr  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee

◆◆  44  hhaallff  lliivveess
■■  SSeexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthh  ccoonnddoomm

◆◆  22  wweeeekkss  aafftteerr  iimmppllaanntt
◆◆  CCoonnddoomm  uussee  ffoorr  44  hhaallff  lliivveess

■■  AAnnyy  sseeeeddss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  hhaannddlleedd  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  hhaannddss  oorr  ffiinnggeerrss..
■■  UUssee  ooff  aa  ppllaassttiicc  ssppoooonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  hhaannddllee  sseeeeddss..
■■  AAnnyy  rreettrriieevveedd  sseeeedd  sshhoouulldd  bbee  ssttoorreedd  aawwaayy  ffrroomm  ppeeooppllee  iinn  aa  ffooiill  wwrraappppeedd  ccoonnttaaiinneerr  ssuucchh  aass  aa

ggllaassss  jjaarr..
EEqquuiippmmeenntt
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◆◆  GGrriidd  ppaatttteerrnn  aanndd  tteemmppllaattee
◆◆  BBuucckkeett  ooff  wwaatteerr,,  ggrriidd  aanndd  nneeeeddlleess

■■  FFlluurroo  iinn  OORR  hhaass  mmiinniimmaall  ddiissttoorrttiioonn
■■  AAcccceeppttaannccee  tteesstt  ooff  UUSS  uuiinniitt
■■  AApppplliiccaattoorrss,,  aacccceessssssoorriieess,,  ssttaabbiilliizzeerrss,,  eettcc..
TTrreeaattmmeenntt  PPllaannnniinngg  SSyysstteemm
■■  TTGG--4433
■■  CChheecckk  ppllaannnniinngg  ssyysstteemm  rreessuullttss  vveerrssuuss  ssiinnggllee  sseeeedd  ccaallccuullaattiioonn
■■  CChheecckk  ppllaannnniinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  ddoossiimmeettrryy  aattllaass
■■  CChheecckk  ppllaannnniinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  mmuullttiippllee  sseeeedd  ccaallccuullaattiioonn
SSeeeedd  AAssssaayy
■■  CChheecckk  ddoossiimmeettrryy  ssyysstteemm  ccoonnssttaannccyy  uussiinngg  lloonngg  lliivveedd  iissoottooppee
■■  CChhaammbbeerr  ccaalliibbrraatteedd  aatt  AADDCCLL
■■  SSuurrvveeyy  mmeetteerr  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  uussee  iinn  OORR



SSeeeeddss
■■  NNaattiioonnaall  AAiirr  KKeerrmmaa  SSttrreennggtthh  ssttaannddaarrdd
■■  TTGG--4433  ccoonnssttaannttss

◆◆  CChhaannggee  ffrroomm  116600  ttoo  114455  GGyy
■■  AAnniissoottrrooppyy
■■  NNeeww  sseeeeddss
■■  CChhaannggeess  iinn  sseeeedd  ccaalliibbrraattiioonn

◆◆  NNIISSTT
PPrroocceedduurree
■■  PPhhyyssiiccss  ssttaaffff  iinn  OORR  dduurriinngg  pprroocceedduurree
■■  AAccccoouunnttiinngg  ooff  sseeeeddss  aanndd  nneeeeddlleess
■■  SSuurrvveeyyss
■■  PPaattiieenntt  rreelleeaassee
PPoosstt  IImmppllaanntt  DDoossiimmeettrryy
■■  QQuuaannttiittaattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  iimmppllaanntt  qquuaalliittyy
■■  DDVVHH’’ ss
■■  DDSSHH
■■  DDLLHH
■■  DD9900
■■  VV220000
■■  DD110000,,  DD8800,,  VV110000,,  VV9900,,  VV8800
TTrraaiinniinngg
■■  55  ccaasseess  uunnddeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff   eexxppeerriieenncceedd  pphhyyssiicciisstt
■■  EExxppeerriieenncceedd  pphhyyssiicciisstt  ddeeff iinneedd  aass  oonnee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  2200  oorr  mmoorree  ccaasseess
■■  AAtttteenndd  ttrraaiinniinngg  ccoouurrssee
FFuuttuurree  DDiirreeccttiioonnss
■■  AAnniissoottrrooppyy
■■  IInntteerrsseeeedd  eeff ffeecctt
■■  TTiissssuuee  hheetteerrooggeenneeii ttyy
■■  BBiioollooggiiccaall   mmooddeellss
■■  RRBBEE
■■  EEddeemmaa  ttiimmee  ccoouurrssee
■■  DDii ff ffeerreennttiiaall   ddoossee  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeell iivveerryy
FFuuttuurree  DDiirreeccttiioonnss
■■  IInnttrraa--ooppeerraattiivvee  sseeeedd  llooccaall iizzaattiioonn  aanndd  ddoossiimmeettrryy
■■  CCoorrrreellaattiioonn  ooff   ddoossiimmeettrryy  aanndd  ccll iinniiccaall   oouuttccoommeess
■■  NNeeww  sseeeedd  ddeessiiggnnss
DDiissccuussssiioonn
■■  SSeeeedd  iimmppllaannttss  ooff ffeerr  aann  aall tteerrnnaattiivvee  ttoo  ssuurrggeerryy  aanndd  eexxtteerrnnaall   bbeeaamm  rraaddiiootthheerraappyy
■■  AAddvvaannttaaggeess

◆◆  OOuuttppaattiieenntt  pprroocceedduurree
◆◆  OOnnee  ddaayy
◆◆  MMiinniimmuumm  ooff  ssiiddee  eeff ffeeccttss
◆◆  EExxttrreemmeellyy  ccoonnffoorrmmaall   ttrreeaattmmeenntt

■■  CCaann  bbee  uusseedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwii tthh  EExxtteerrnnaall   BBeeaamm  rraaddiiootthheerraappyy  aass  aa  bboooosstt
■■  CCoonncceerrnnss

◆◆  OOppeerraattoorr  ddeeppeennddeenntt
◆◆  SShhoorrtt  hhiissttoorryy  iinn  ggeenneerraall   pprraaccttiiccee
◆◆  CCoosstt??????

■■  PPhhyyssiicciisstt  ppllaayyss  kkeeyy  rroollee  iinn  iimmppllaanntt
◆◆  PPllaannnniinngg,,  OORR,,  SSaaffeettyy,,  PPoosstt  iimmppllaanntt  ddoossiimmeettrryy,,  EEvvaalluuaattiioonn  ooff   iimmppllaanntt,,  pprreeddiiccttiioonn  ooff

oouuttccoommee,,  ffeeeeddbbaacckk  ttoo  iimmpprroovvee  tteecchhnniiqquuee


