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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tästä oppaasta tarvitsemiasi tietoja tai jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski-
ja Etelä-Amerikka

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

us.support@brainlab.com

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

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset
alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

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

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

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa Dose Review:lle huoltoa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä oppaassa saattaa olla virheitä.
Jos haluat ehdottaa parannuksia tähän käyttöohjeeseen, lähetä palautetta
sähköpostiosoitteeseen oncology.manuals@brainlab.com.

Valmistaja

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

YLEISTÄ
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Kielitiedot

Kaikki Brainlabin käyttöohjeet on alkuaan laadittu englanniksi.

Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
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1.1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä opas sisältää tekijänoikeuden suojaamia liikesalaisuuksia. Tämän oppaan mitään osaa ei
saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

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

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

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

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmia (http://

www.apache.org).
• Tämä ohjelmisto perustuu Open JPEG Group -ryhmän työhön (katso käyttöoikeustiedot

seuraavasta kohdasta: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlabin tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkin-
nällisiä laitteita koskevan (MDD) direktiivin 93/42/ETY olennaiset vaatimukset.
Lääkinnällisistä laitteista annetussa neuvoston direktiivissä määritettyjen periaat-
teiden mukaan Dose Review on CE-luokan IIb tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

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

YLEISTÄ
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreillä huomautussymboleilla. Ne sisältävät tärkeitä
turvallisuuteen liittyviä tietoja mahdollisista laitteessa ilmenevistä ongelmista. Tällaisia
ongelmia ovat muun muassa laitteen toimintahäiriöt, laitteen rikkoutuminen tai laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutuneet vauriot.

Huomiot

HUOMAUTUS: huomiot esitetään kursiivilla, ja niillä annetaan hyödyllisiä lisävihjeitä.
 

Symbolit
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1.3 Käyttötarkoitus

Oikeellisuuden tarkistaminen

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

Käytön indikaatiot

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.
Dose Review -sovellus on yksi RT Element -kohde, joka sisältää ominaisuuksia isodoosilinjojen ja
annos-tilavuus-histogrammin tarkistukseen, annosvertailuun ja annoksen summaukseen.

Aiotut käyttäjät

Tyypilliset käyttäjät ovat lääketieteen ammattilaisia, muun muassa sädehoidon onkologeja,
lääketieteellisiä fyysikoita tai lääkäreitä.

YLEISTÄ
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1.4 Koulutus ja asiakirjat
1.4.1 Koulutus

Vastuu

Dose Review ei korvaa yksityiskohtaista tarkistusta, diagnoosia ja hoito-ohjelmistoa
asianmukaisessa lääkinnällisessä laitteessa. Sitä on tarkoitus käyttää siirtoon ja nopeaan kuvien
tarkistukseen, ei diagnosointiin tai hoitoon.

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

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

Varoitus
Käyttäjät eivät saa jakaa sisäänkirjautumistietojaan. Jos käyttäjänimen tai salasanan
turvallisuus vaarantuu, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Varoitus
Pätevän henkilön on hyväksyttävä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoidoissa.

Koulutus ja asiakirjat
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1.4.2 Asiakirjat

Käyttäjäkunta

Dose Review on tarkoitettu sellaisten lääketieteen ammattilaisten (lääkärit, heidän henkilöstönsä,
sairaanhoitajat jne.) käyttöön, jotka ymmärtävät riittävän hyvin lääketieteelliseen fysiikkaan ja
kuvantamiseen liittyvää englanninkielistä teknistä sanastoa hallitakseen Dose Review -
käyttöliittymän asianmukaisen käytön.

Varoitus
Ohjelmisto on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten käyttöön. Koska suurin osa
tieteellisistä julkaisuista kirjoitetaan englanniksi, voidaan edellyttää perustason
englanninkielen taitoa. Opas on saatavilla vakiokielillä, ja siinä kuvataan ohjelmiston
aiottua yleisöä (lääketieteen ammattilaiset, lääkärit, sädehoidon onkologit, fyysikot).

Käyttöoppaiden lukeminen

Käyttöohjeessa kuvataan monimutkaisia lääkinnällisiä ohjelmistoja, joita on käytettävä varoen.
On tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien ja ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiston käyttöä
• voivat käyttää käyttöohjeita milloin tahansa.

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

YLEISTÄ
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1.5 Tekniset vaatimukset

Ohjelmisto

Ohjelmisto Vaatimus

Käyttöjärjestelmä
Windows 7 Ultimate (64-bittinen)
Windows 2008 Server (64-bittinen)
Windows 8.1

Lisätietoja Service Pack -yhteensopivuudesta saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
Dose Review -sovellusta ei saa asentaa järjestelmiin, jotka eivät vastaa suositeltuja
laitteistovaatimuksia.
Järjestelmän hyväksymisen jälkeen Dose Review:n asennuksesta otetaan varmuuskopio. Tämä
varmuuskopio toimii ainoastaan työasemilla, joille ohjelmisto on lisensoitu.

Päivitykset

Brainlab suosittelee käyttöjärjestelmän päivittämistä hotfix-korjauksilla sairaalan IT-
määräysten mukaisesti. Brainlab ei odota hotfix-asennuksiin liittyviä ongelmia. Mikäli
ongelmia ilmenee, ilmoita asiasta Brainlabin asiakastukeen.

Käyttöjärjestelmän (hotfix-korjaukset) tai muiden valmistajien ohjelmistojen päivitykset on
suoritettava työajan ulkopuolella ja testiympäristössä, jotta Brainlab-järjestelmän
asianmukainen toiminta voidaan varmistaa. Brainlab seuraa julkaistuja Windowsin hotfix-
päivityksiä ja saa tietää joidenkin päivitysten kohdalla, onko odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset aiheuttavat
ongelmia.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta
suojaavien ohjelmistojen (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja niiden
määritystiedostojen pitämistä ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi
jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen lataus ja tallennus saattaa olla
hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee reaaliaikaisten tarkistusten poistamista käytöstä ja
virustarkistusten suorittamista työajan ulkopuolella.
Jos käyttäjä määrittää omat haittaohjelmia koskevat suojatoimensa, Brainlab suosittelee
vahvistamaan järjestelmän jälkeenpäin uudelleen (katso s. 49).

Laitteisto

Suositeltavat laitteistovaatimukset:

Laitteisto Vaatimus

Prosessori
2 x 6 fyysistä ydintä, Intel Xeon (Ivy-Bridge-
mikroarkkitehtuuri tai sitä uudempi versio),
2,6 GHz

Muisti 32 Gt

Grafiikkakortti Työaseman yhteensopiva DirectX 11 -grafiikka-
kortti vähintään 1 Gt:n muistilla

Näytön resoluutio 1 920 x 1 200

Verkkoyhteys 1 Gt/s.

Tekniset vaatimukset
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Laitteisto Vaatimus

Kiintolevy RAID5 Volume ja 1 Tt:n levytila

Vähimmäislaitteistovaatimukset:

Laitteisto Vaatimus

Prosessori

4 fyysistä ydintä, Intel Xeon (Nehalem-mikro-
arkkitehtuuri tai sitä uudempi versio) tai Intel
Core i7 (Nehalem-mikroarkkitehtuuri tai sitä uu-
dempi versio), 2,6 GHz

Muisti 8 Gt

Grafiikkakortti Työaseman yhteensopiva DirectX 11 -grafiikka-
kortti vähintään 512 Mt:n grafiikkamuistilla

Näytön resoluutio 1 280 x 1 024

Verkkoyhteys 100 Gt/s.

Kiintolevy 250 Gt levytilaa

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä. Sairaalan on noudatettava
muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja.
Näin ollen sairaalaympäristössä voidaan käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia.
Työasemalaitteistoon tehtävät muutokset eivät ole Brainlabin hallinnassa. Vastaavia paikallisia
määräyksiä on noudatettava.

Muiden ohjelmistojen asentaminen

Varoitus
Brainlab ei salli Brainlab RT Elementsin asentamista alustoille, joihin on asennettu
kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Tämä johtuu siitä, että ei voida taata,
ettei Brainlab RT Elements vaikuta kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai päinvastoin.
Tässä yhteydessä on käyttäjän vastuulla tarjota ja nimetä sopivat alustat, jotka täyttävät
annetut Brainlab RT Elementsin asennusvaatimukset.

Varoitus
Brainlab suosittelee, että kolmannen osapuolen ohjelmistoja ei asenneta alustalle, koska
kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat vaikuttaa heikentävästi Brainlab RT Elementsin
suorituskykyyn. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa, että RT Elementsiin ei vaikuta mikään
kolmannen osapuolen ohjelmistoasennus tai kolmannen osapuolen ohjelmiston
päivitykset. Tähän tarkoitukseen käytetään tässä käyttöohjeessa annettuja ohjelmiston
uudelleenvahvistusohjeita.

YLEISTÄ

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 13



1.6 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.6.1 Brainlabin lääkinnällinen ohjelmisto

Brainlabin yhteensopiva lääkinnällinen ohjelmisto

Dose Review on yhteensopiva seuraavien Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa:

Brainlabin lääkinnällinen ohjelmisto Kommentti

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Näihin viitataan toisinaan yhdessä nimellä Patient
Data Manager 2.0)
Potilastietojen hallintaohjelmisto

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Hoidonsuunnittelujärjestelmät

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Muut Brainlabin ohjelmistot

Tämän käyttöoppaan julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia Brainlab-
ohjelmistoja. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmiston yhteensopivuudesta Dose Review:n kanssa,
ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Jos käytät tällä hetkellä edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta.

Varoitus
Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin mainitsemia
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja.

Etäohje

Pyydettäessä Dose Review -työasema voidaan varustaa etäyhteydellä Brainlabin asiakastukeen.
Käytettävissä on Brainlabin etätuki iHelp® 6.1 (Axeda) -sovelluksen avulla.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.6.2 Muiden valmistajien kuin Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Yleistä

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

DICOM-yhteensopivuus

DICOM-vastaavuuslausunnot ovat Brainlabin kotisivulla seuraavassa osoitteessa: https://
www.brainlab.com/dicom/.

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

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

Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

Varoitus
DICOM-standardin monimuotoisuuden vuoksi on mahdollista, että joitakin kolmannen
osapuolen hoidonsuunnitteluohjelmistoilla luotuja suunnitelmia ei voida ladata kokonaan.

Varoitus
Tarkista kaikkien Brainlab-sovelluksen tuomien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus, sillä
DICOM-standardin eri tulkinnat saattavat johtaa DICOM-protokollasta saatavien tietojen
esityksen toteutumiseen eri tavoilla.
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Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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2 POTILASANNOKSEN
TARKISTAMINEN

2.1 Dose Review

Yleistä

Dose Review:n avulla voit tarkistaa kuvatiedot, jotka sisältävät iPlan RT:stä, Brain Metastases -
ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen hoidonsuunnitteluohjelmistosta vietyjä radiokirurgia-
annossuunnittelutietoja.

Hyväksyminen

Varoitus
Suunnitelman hyväksyntätilaa ei käsitellä Dose Review Elementissä.

Varoitus
Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki hoitosuunnitelmat, ennen kuin niiden sisältämiä
tietoja käytetään sädehoidossa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Lisätietoja saat tutustumalla hoidonsuunnittelujärjestelmän käyttöohjeiden
laadunvarmistuslukuun (esim. Teknisten taustatietojen oppaasta (Brainlab – fysiikan
perusteet), joka on tarkoitettu käytettäväksi iPlan RT:n kanssa).

Varoitus
Jos haluat tarkistaa hoitosuunnitelmasi Dose Review:n avulla, varmista, että annos vietiin
yhtenä kokonaisvaltaisena fyysisenä suunnitelma-annoksena.

Varoitus
Joitakin hoitosuunnitelman ominaisuuksia ei ehkä voida havaita Dose Review Elementissä
esitettävässä annoksessa (esim. annosalgoritmia ei esitetä Dose Review:ssa).

Varmista koko tarkistusprosessin osalta, että työskentelet oikean potilastietojoukon
parissa.

POTILASANNOKSEN TARKISTAMINEN
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Dose Review:n tukemat DICOM-tietotyypit

Tietotyyppi Kuvaus

RTPLAN
Sisältää viittauksia hoidonsuunnitteluohjelmis-
tosta vietyihin objektien ja annoksen kaltaisiin
hoitosuunnitelman osiin

RTSTRUCT Sisältää objekteja, jotka on luotu vietäessä hoi-
tosuunnitelma hoidonsuunnitteluohjelmistosta

RTDOSE Sisältää annostiedot

REG Sisältää yhdistettyjä kohteita (joka on luotu
esim. Brainlab Image Fusionin avulla)

TT, MR, PT Kuvatiedot

Vain RT Structure Sets -rakennejoukkojen tuonti ortogonaalisiin kuvasarjoihin on mahdollista.

Varoitus
Tuetaan suunnitelmatietoja, joissa käytetään DICOM RT -vientiä, kun taas Brainlabin omaa
xbrain-tiedostomuotoa ei tueta.

Tarkista tuonnin jälkeen, että ääriviivat on kohdistettu asianmukaisesti kuviin.

Yleensä on mahdollista, että RT Elementsiä varten on saatavilla enemmän potilastietoja tai
muita ylimääräisiä potilastietoja kuin niihin voidaan ladata. Tämä saattaa esimerkiksi olla
tulosta muista suunnitteluvaiheista tai kolmansien osapuolten järjestelmistä saaduista
tiedoista. Siinä tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei
voida tuoda. Sen jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan tuotujen potilastietojen
oikeellisuus ja kelpoisuus huolellisesti.

Kolmansien osapuolten järjestelmistä vietyjen hoitosuunnitelmien lataaminen

Jotta annostilavuudet voidaan ladata Dose Review:hin, DICOMissa on noudatettava seuraavia
kriteerejä:

Kriteerit DICOM-terminologian tekniset tiedot

Ladattavan annostilavuuden täytyy edustaa yk-
sittäisen sädehoitosuunnitelman kokonaisan-
nosta.

Dose Summation Type -asetuksena täytyy olla
PLAN.
Kahdelle tai useammalle RT Plan -suunnitel-
malle (MULTI_PLAN) laskettu annos ja annos,
joka ei edusta koko suunnitelmaa (FRACTION,
BEAM, CONTROL_POINT), hylätään.
BRACHY-tyyppi hylätään.

Annos on ilmoitettava Gray-yksiköinä. Annosyksiköiden on oltava muotoa GY, ei muo-
toa RELATIVE.

Vain fyysinen annos (ei vaikuttava annos) voi-
daan ladata.

Annostyypin on oltava PHYSICAL, ei EFFEC-
TIVE tai ERROR.

Annokseen liittyvien kuvatietojen on oltava käy-
tettävissä.

Käytettävissä on oltava kuvasarja, joka joko si-
jaitsee samassa koordinaattijärjestelmässä (vii-
tekehys) tai voidaan jäljittää takaisin yhdessä
annoksen kanssa vietyjen RTSTRUCT /
RTPLAN -instanssien kanssa.

Aiheeseen liittyvien kuvien modaliteettina täy-
tyy olla TT, MR tai PT.

Kuvamodaliteetteja, joita ei tällä hetkellä tueta,
ovat NM (Nuclear Medicine), XA (X-Ray An-
giography) ja RTIMAGE (Radiotherapy Image).

Dose Review
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Kriteerit DICOM-terminologian tekniset tiedot

Ei yksittäisiä pisteitä.
MARKER-, ISOCENTER- ja REGISTRATION-
tyyppisten yksittäisten pisteiden tuontia DICOM
RT Structure Set -joukon kautta ei tueta.

DICOM RT Structure Setissä määritetyn rekisteröinnin tuontia ei tueta. Tällaisessa tapauksessa
käyttäjää kehotetaan tarkistamaan, että rakenteet on kohdistettu asianmukaisesti kuviin tuonnin
jälkeen.
Lisätietoja on DICOM-vastaavuuslausunnossa.

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

Varoitus
Useita RTPLAN-instansseja ei voida tuoda samaan aikaan, jos RT Plan Relationship ei ole
”CONCURRENT”. Kaikki muut suunnitelmayhdistelmät hylätään, ja tuonti keskeytetään.

POTILASANNOKSEN TARKISTAMINEN
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2.1.1 Annossuunnitelman avaaminen

Annossuunnitelman lataaminen

Vaiheet

1.

Valitse Content Managerissa Dose Review -työnkulku. Näkyviin tulee Patient Browser.

2.

Valitse potilastietojoukko, johon sisältyy iPlan RT:stä viety annossuunnitelma.

3.
Esitetään valitussa työnkulussa (tässä tapauksessa vain Dose Review) käytettävissä ole-
vat Brainlab Elements -kohteet.
Valitse Dose Review.

4.

Tämän potilaan kohdalla näytetään luettelo suunnitelmista, jos niitä on useampia.
Voit ladata yhden suunnitelmista napsauttamalla sitä.

HUOMAUTUS: suunnitelman laajentamisen myötä saadaan enemmän tietoa, kuten vali-
tun suunnitelman hyväksyntätila, heterogeenisyyskorjaustiedot, PTV- ja OAR-lukumäärät
ja saatavilla olevien kuvajoukkojen modaliteetti.
 

5. Sovellus käynnistetään ja avataan TT-kuvajoukko.

Dose Review
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Tuonti-ilmoitukset

Vaihtoehto

Napsauttamalla tietopainiketta näet luettelon ilmoituksista, jotka kelpuutetaan valitun
suunnitelman kohdalla.

HUOMAUTUS: i-kuvake on oranssi, kunnes tiedot / varoitus on luettu. Myös tuonnin ti-
lan valintaikkuna näytetään, jos varoituksia on vähintään yksi. Varoitus voidaan hyväk-
syä, ja se on sen jälkeen käytettävissä napsauttamalla i-kuvaketta.
 

Annosnäytön valitseminen

Kun kuvajoukko aluksi ladataan, annos näytetään vasta, kun valitaan Dose Option Configuration -
tiedosto annosnäytön suhteen asettamiseksi.

Vaiheet

1. Napsauta Select a Display Option.

2. Valitse Dose Option Configuration -tiedosto saatavilla olevasta luettelosta.

POTILASANNOKSEN TARKISTAMINEN
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2.2 Kuvien katselutoiminnot

Peruskatseluvaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit panoroida leikkeitä napsauttamalla tätä painiketta ja vetämällä leikettä hiiren
osoittimella.

Voit selata leikkeitä
napsauttamalla tätä painiketta ja vetämällä hiiren osoitti-
men leikkeen halki ylös tai alas. Voit myös käyttää hiiren
kiekkoa.

Voit lähentää tai loitontaa

napsauttamalla zoomauspainiketta ja vetämällä hiiren
osoitinta ylös / alas.
Voit nollata zoomauksen kaksoisnapsauttamalla yhden
kuvanäkymän sisällä.

Voit kiertää 3D-näkymää
(soveltuvin osin)

napsauttamalla 3D-näkymässä ja vetämällä hiiren osoit-
inta.

Leikkeen ikkunoinnin muuttaminen

Voit muuttaa ikkunointiasetuksia kuvien Hounsfield-yksikön / harmaasävytason jakauman
säätämiseksi, jotta näkyvyyttä tai rakenteen kontrastia voidaan parantaa.

Vaihtoehdot

Voit muuttaa perusikkunointia napsauttamalla tätä painiketta:

Napsauta yhtä leikettä, pidä hiiren painiketta painettuna ja vedä hiiren osoitinta ikkunointihistog-
rammin säätämiseksi:
• Voit lisätä (vähentää) Hounsfield-yksikköä / harmaasävytasoa vetämällä ylös (alas).
• Voit lisätä (vähentää) Hounsfield-yksikköä / harmaasävytasoa vetämällä oikealle (vasemmal-

le).

Käytettävissä olevat kuva-asettelut

Vaihtoehdot

ACS-näkymien (aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen)
lisäksi käytettävissä on annos-tilavuus-histogrammi-ikku-
na (katso s. 35).

ACS-näkymien lisäksi käytettävissä on kierrettävä kuva.

ACS-näkymien lisäksi käytettävissä on suuri näkymä.
Napsauttamalla ACS-näkymää voit muuttaa suuren nä-
kymän näytön suuntaa.

Kuvien katselutoiminnot
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Vaihtoehdot

ACS-näkymien lisäksi käytettävissä on 3 x 3 -näkymä.
Napsauttamalla ACS-näkymää voit muuttaa 3 x 3 -näky-
mien näytön suuntaa.

POTILASANNOKSEN TARKISTAMINEN

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 23



2.3 Näkymät

iPlan RT Dose -jakauman tarkasteleminen

Voit tarkastella vietyä kuvajoukkoa, jossa on annossuunnittelutiedot (iPlan RT:stä tai muusta
hoidonsuunnitteluohjelmistosta), jonka avulla voit tarkistaa annosjakauman suhteessa OAR- ja
PTV-kohteiden kaltaisiin objekteihin.

Kuva 1 

Näkymävaihto-
ehto

Kuvaus

Dose Off Tarkastele vain objekteja ja vain kuvatietoja.

Dose Distribution Tarkastele koko annosjakaumaa.

Dose Analysis Tarkastele yli- ja aliannosalueita, joissa on kuumia ja kylmiä pisteitä, OAR-
tai PTV-kohteiksi määritettyjen rakenteiden kohdalla.

Kuvajoukon ja näytön muuttaminen

Vaiheet

1. Napsauttamalla tätä kuvaketta voit näyttää tietovalikon.

Näkymät
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Vaiheet

2.

Kunkin joukon tiedot sisältävät seuraavaa
• modaliteetti
• leikkeiden etäisyys (maks.)
• leikkeiden määrä
• lyhyt huomautus
• modaliteetti ja suunta
• päivämäärä ja kellonaika.

3.

• Muuta kuvajoukkoa napsauttamalla kuvajoukkoa potilaskansion Images -kohdassa
saatavilla olevien kuvajoukkojen joukosta.

• Näytön asettelua muutetaan napsauttamalla näytön asetteluvaihtoehtoa Layouts -koh-
dassa.
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2.3.1 Kuvajoukkojen ja objektien tarkasteleminen

Määritettyjä rakenteita sisältävien kuvien tarkasteleminen

Kun ladataan kuvajoukko, joka on viety anatomisia rakenteita (objekteja) sisältävästä
suunnittelujärjestelmästä, esimerkiksi iPlan RT:stä, ne esitetään värillisinä.

Kuva 2 

Objektien näyttäminen / piilottaminen

Vaiheet

1. Aktivoimalla kytkimen Object List -kohdassa näet kaikki objektit.

2.

Voit näyttää / piilottaa objektin aktivoimalla / inaktivoimalla sen vieressä olevan silmäsym-
bolin ①. Voit myös näyttää / piilottaa objektin aktivoimalla / inaktivoimalla sen tietovalikos-
sa.
Napsauttamalla objektin nimeä voit keskittää kyseisen objektin kuvanäkymissä.

①

Näkymät
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Objektin tilavuuden tarkasteleminen

Vaihto-
ehto

Napsauttamalla kuvaketta voit näyttää tietovalikon.
• Objektityyppi (OAR, PTV, ei mitään, kudos)
• Tilavuus

Kaikki OAR- tai PTV-tyyppiset objektit ovat oletusarvoisesti näkyvissä.
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2.3.2 Annosjakauman katselu

Jakaumanäkymä

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma näytetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana (katso s. 24). Isodoosilinjat ovat mukautettavia: yksityiskohtien määrä muuttuu
kuvan näyttämiseen käytettävissä olevan tilan mukaan, kun kuvaa lähennetään. Myös väriliukuma
on mukautettavissa: värit muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa lähennetään, jolloin piilevät
rakenteet voidaan nähdä selkeästi.

Varoitus
Annosnäyttö ei saa olla hoitosuunnitelman valinnassa käytettävä ainoa kriteeri. Toisena
kriteerinä ovat esim. annos-tilavuus-histogrammit.

Kuva 3 

Isodoosilinjojen säätäminen

Näkymän oikeassa alakulmassa olevassa selosteessa näytetään, mitkä isodoosilinjat kulloinkin
näytetään prosenttiosuutena. Voit näyttää prosenttiosuuden absoluuttisen annosarvon pitelemällä
hiiren osoitinta selosteen yllä. Absoluuttinen annos näytetään työkalun kärkenä.
Isodoosilinjojen määrä on mukautettavissa: se skaalautuu näkymän zoomaustason mukaan.
Lähennettäessä näytetään enemmän isodoosilinjoja.
Näytöllä esitetään Dose Option Configuration -tiedoston arvojen isodoosilinja ja korostusarvo, jota
voit muuttaa.

Vaihe

Voit määrittää näytön tietyn isodoosilinjan syöttämällä sen arvon kohtaan Highlight.

HUOMAUTUS: kaksoisnapsauttamalla selosteen vasenta yläkulmaa voit määrittää näytölle
absoluuttisen annoksen. Tämä koskee sekä kuva-asetteluja että annos-tilavuus-
histogramminäyttöä.
 

HUOMAUTUS: kaksoisnapsauttamalla yhtä selosteen linjoista voit piilottaa kyseisen linjan. Linja
tulee uudelleen näkyviin, kun sitä kaksoisnapsautetaan uudelleen.
 

Näkymät
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Väriliukuman laskeminen

Lisäksi väriliukuma mukautuu kuvan asteikkoon. Lähennettäessä näkyviin tulee enemmän värejä,
ja väriliukuma muuttuu läpinäkyvämmäksi.

Vaihe

Voit korostaa erityistä annosarvoa vastaavan väriliukuman pitelemällä hiiren osoitinta selostees-
sa kyseisen arvon yllä ①.

①

HUOMAUTUS: painamalla vaihto-painiketta ja pitelemällä hiiren osoitinta annoslinjojen yllä voit
korostaa kyseisen linjan väriliukuman.
 

Dose Option Configuration -tiedoston ja normalisointiarvon muuttaminen

Kuva 4 

Vaihtoehdot

Voit muuttaa käytettävää Dose Option Configuration -tiedostoa napsauttamalla Select a Display
Option -kentässä ja valitsemalla jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Dose Option Configuration -tiedoston mukaan voit muuttaa suunnitelman normalisointiarvo koh-
dassa With.

Seuraavat Dose Option Configuration -esittelytiedostot toimitetaan Dose Review -asennuksen
mukana:
• Cranial 80 % V80 (Demo)
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80 % = Def.30Gy (Demo).

Näkymät
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2.3.3 Annosanalyysin tarkasteleminen

Analyysinäkymä

Dose Analysis -näkymän avulla voit keskittyä suunnitelmassa oleviin riskialueisiin. Siinä
korostetaan PTV:n aliannosta, PTV:n kuumia pisteitä, PTV:n ulkopuolella sekä riskielimen (OAR)
suurannosalueilla olevan (myös ”muuksi” kudokseksi kutsuttavan) normaalikudoksen yliannosta.

PTV:n analysointi

PTV:t näytetään aina turkoosin värisenä.

④

⑥

①

②
⑤

③

Nro Kuvaus

①
Normaalikudoksen annos näytetään oranssina. Isodoosilinja näytetään asetettujen taso-
jen (Dose Option Configuration -tiedoston mukaan) ja määritettävän Highlight-arvon koh-
dalla.

② PTV:n sisällä oleva yliannos korostetaan vaaleanpunaisella.

③ Annos näytetään selosteen mukaan. (Annos hoitomääräyksestä PTV:n sisällä yliannok-
seksi määritettyyn arvoon on väritön).
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Nro Kuvaus

④ PTV:n sisällä olevat aliannokset korostetaan turkoosilla.

⑤ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä esitetään pienin annos.

⑥ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä esitetään suurin annos.

Älä sekoita objektien (PTV turkoosilla) ja isodoosilinjan värikoodausta. Isodoosilinjat
näytetään objektia ohuempina.

OAR-kohteiden analysointi

Kaikki objektit, jotka eivät ole PTV-kohteita (OAR-kohteet ja muut objektit, joilla ei ole
tyyppitietoja), näytetään aina sinisellä värillä.

②

①

Nro Kuvaus

① Kunkin OAR:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä esitetään suurin annos.

② OAR:n sisään jäävä annos korostetaan sinisellä väriliukumalla. Korkeampien annostaso-
jen väri on opaakimpi.

HUOMAUTUS: PTV-objektin sisällä ei näytetä OAR-tietoja.
 

Näkymät
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2.3.4 Mittausten suorittaminen

Annoksen mittaaminen pisteestä

Vaihe

Voit mitata annoksen kuvassa olevasta yksittäisestä pisteestä valitsemalla Point
Measure-kohdassa ja napsauttamalla kuvan sisällä kohdesijaintia. Yhdessä pisteen
kanssa näytetään kuvatiedot.

X-, Y- ja Z-koordinaatit näytetään DICOM-koordinaattijärjestelmässä. Näytetään TT-
tietojoukon HU-arvo.
Point Dose (Pisteannos) näytetään Dose Distribution- tai Dose Analysis -näkymissä
absoluuttisina ja suhteellisina arvoina.

HUOMAUTUS: voit poistaa mittauspisteet tai etäisyydet napsauttamalla kuvanäytön sisällä hiiren
oikeaa painiketta tai aktivoimalla / inaktivoimalla toiminnon Measure-kohdassa.
 

Varoitus
Tarkista kohdealueen ympärillä oleva annos mittaustoiminnon avulla.

Varoitus
PET: Koska SUV-arvot saattavat vaihdella käytetyn PET-skannerin ja
kuvantamisprotokollan mukaan, vertaa aina ennen käyttöä näytössä näkyvää arvoa
skannerilla suoraan saatuun SUV-arvoon.

Etäisyyksien mittaaminen

Kahden pisteen välisen etäisyyden mittaaminen:

Vaiheet

1.

Napsauta etäisyysmittauspainiketta:
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Vaiheet

2.

Leikkeen sisäisen etäisyyden mittaaminen: napsauta leikkeessä kahta kohdepistettä. Nii-
den välinen etäisyys näytetään:

HUOMAUTUS: lisäksi näytetään loppupisteen pistemittaus.
 

3.

Eri leikkeissä olevien kahden pisteen välisen etäisyyden mittaaminen:
• Napsauta ensimmäisen leikkeen kohdepistettä.
• Selaa kohdeleikkeeseen hiiren kiekkopainikkeella.
• Napsauta kohdeleikkeen toista pistettä.

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

Näkymät
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2.4 Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)

Yleistä

Hoitosuunnitelman päätavoite on hoitaa suuri osuus kasvaimen tilavuudesta määrätyllä
annoksella pitäen samalla normaalikudokseen kohdistuva annos mahdollisimman pienenä. Tämä
suhde voi muodostaa hyvän kriteerin optimointiasteen arvioinnille, ja se voidaan laskea suoraan
annos-tilavuus-histogramminäytöstä lukemalla normaalikudokseen kohdistuvan annoksen
prosentuaalinen osuus vertikaalisesta kohdasta, jossa riittävän korkea osuus kasvaimesta saa
tarvittavan annoksen.
Annos-tilavuus-histogrammi näytetään jokaisen objektin kohdalla ACS + DVH-asettelussa.
Näkymässä esitetään kumulatiivinen histogrammi, jossa näet, miten suuri osa tilavuudesta saa
valitun annoksen.

Varoitus
Dose Review:ssa näytettävää annos-tilavuus-histogrammia ei tuoda DICOMista vaan
lasketaan kulloinkin esitettävän annoksen perusteella. Tämä saattaa johtaa eroihin
esitetyissä arvoissa (esim. yhdenmukaisuusindeksit, minimi- / maksimi- / keskiarvot) Dose
Review:n ja sen hoidonsuunnittelujärjestelmän välillä, jossa suunnitelma luotiin.

Annos-tilavuus-histogrammin tarkasteleminen

Näkymävaihto-
ehto

Kuvaus

Napsauttamalla ACS + DVH -painiketta Layouts-valikossa voit avata näy-
tön, jolla näytetään kaikkien kulloinkin valittujen objektien annos-tilavuus-his-
togrammi.

Kuva 5 

Varoitus
Annos-tilavuus-histogrammin esitys ei saa olla hoitosuunnitelman valinnassa käytettävä
ainoa kriteeri. Toisena kriteerinä on esim. annosnäyttö.
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Tietojen tarkasteleminen

Pitämällä hiirtä annos-tilavuus-histogrammin yllä näet tarkat annosmäärät tilavuutta kohti.

①

②

Kuva 6 

Nro Kuvaus

①
Y-akseli: Objektin tilavuus (%).
Napsauttamalla akselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Volume-asteikkoa.

②
X-akseli: Kyseisen tilavuuden saama annos (suhteellinen [%] tai absoluuttinen [Gy]).
Napsauttamalla akselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Dose-asteikkoa.

HUOMAUTUS: kaksoisnapsauttamalla annosselostetta voit siirtyä absoluuttisen ja suhteellisen
annoksen välillä.
 

Objektin annos-tilavuus-histogrammin tarkasteleminen

Vaihe

Voit tarkastella yksittäisen objektin annos-tilavuus-histogrammikaaviota valitsemalla kyseisen
objektin Objects-luettelosta tietovalikossa.

Annos-tilavuus-histogrammin ominaisuudet

Annos-tilavuus-histogrammikaaviossa esitetään:
• objektin minimi- ja maksimiannos
• valitun objektin saama keskiannos
• annosmatriisin hilakoko: tuodun annostiedoston resoluutio
• vokselihilakoko: annos-tilavuus-histogrammin luonnin aikana rakenteen diskretisointiin

käytettävä resoluutio
• CI: käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (katso alla) CI riippuu määritetystä

normalisointiarvosta (esim. CI (80 Gy:n kohdalla))
• Tissue-annos-tilavuus-histogrammikäyrä vastaa Tissue-tyypin rakennetta tietovalikon Objects-

luettelossa

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
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• jos tietovalikon Objects-luettelosta ei valita rakenteita, kaikki näkyviksi määritetyt rakenteet
näytetään myös Tissue-annos-tilavuus-histogrammikäyrä näytetään, vaikka sen rakenneta ei
ole määritetty näkyväksi

• jos CI-näyttö on käytössä, jokaiseen PTV:hen liittyy ylimääräinen sininen linja, jotka kutsutaan
NT-kaavioksi (Normal Tissue -kaavio) tämä käyrä vastaa PTV:n ympärillä olevaa virtuaalista
rengasrakennetta, ja sitä käytetään CI-laskentaan sen prosenttitilavuus normalisoidaan PTV:n
tilavuuden mukaiseksi ja esitetään yhdessä PTV:n tilavuuden kanssa NT:nä

• jos annosprosentti on < 4 %, näytöllä siirrytään cm3:een:

Kuva 7 

Käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (CI)

Yhdenmukaisuusindeksi ilmoittaa, miten tarkasti annosjakauman tilavuus vastaa kohdealueen
kokoa ja muotoa, kun normaalikudostarkastelut otetaan huomioon.
CI kuvaa hoidon yhdenmukaisuutta. Tämä on karkeasti arvioiden sen suhde, missä määrin
kudosta säteilytetään hoitomääräysannoksella tuumorin tilavuuteen verrattuna.
• Ihanteellisessa tapauksessa arvo on 1.
• Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän konformaalista hoito on.
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2.5 Yhdistettyjä tietojoukkoja sisältävän annoksen
tarkasteleminen

Yleistä

Useimmissa suunnittelujärjestelmissä viedään ainoastaan TT-tietojoukon sisältävä annos. Jotta
MR:n tai PET:n kaltaisten yhdistettyjen tietojoukkojen annosta voidaan tarkastella, Image Fusion
-elementtiä on ehkä käytettävä tietojoukkojen yhdistämiseen. Yhdistetyt tietojoukot ovat saatavilla
näkymissä ja asetteluvalikossa tarkistamista varten.

Yhdistettyjä tietojoukkoja sisältävän annoksen tarkasteleminen

38 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



2.6 Annosvertailu

Suunnitelmien lataaminen vertailua varten

Jos potilaskansio sisältää useamman annossuunnitelman, voit ladata toisen suunnitelman
annoksen viitesuunnitelman suhteen tehtävää vertailua varten.
Annosvertailun avulla voit esimerkiksi:
• Vertaile eri suunnittelujärjestelmillä luotujen hoitosuunnitelmien annosjakaumia.
• Vertaa samalla suunnittelujärjestelmällä mutta eri hoitomodaliteetteja (esim.

hybridikaarisuunnitelmat verrattuna konformaalista säteilykeila käyttäviin suunnitelmiin)
käyttäen luotujen hoitosuunnitelmien annosjakaumia.

Jos annos on ladattu vertailua tai summausta varten, annoksen on oltava joko samassa
tietojoukossa tai tietojoukossa, joka yhdistetään viitesuunnitelman kuvajoukkoon.
Kun annos lisätään vertailua tai summausta varten, normalisointijoukko on kelvollinen molempien
annosten, viiteannoksen ja summausta tai vertailua varten lisätyn annoksen kohdalla.

Varoitus
Annoshilan koko saattaa olla erilainen viitesuunnitelmassa ja annoksessa, joka lisätään
summausta tai vertailua varten.

Vaiheet

1. Napsauttamalla kuvaketta voit näyttää tietovalikon.

2.
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Vaiheet

3.

Napsauta plus-painiketta (+) Dose Plans -kohdan vieressä.
Käytettävissä olevat suunnitelmat näytetään luettelossa.

Seuraavat tiedot ovat saatavilla annossuunnitelman tunnistamiseksi:
• hoidonsuunnittelujärjestelmä
• päivämäärä ja kellonaika
• suunnitelman tunniste.

4.

Napsauttamalla suunnitelmaa Load Doses from Other Plans -kohdan luet-
telossa voit lisätä sen Dose Review:hin sisältyviin annossuunnitelmiin.

①

5.

Voit suorittaa annosvertailun napsauttamalla painiketta ①.
HUOMAUTUS: voit myös ottaa annosvertailun käyttöön napsauttamalla suunnitelman Do-
se-kuvaketta.
 

Suunnitelmien vertaileminen

Voit vertailla lataamaasi viitesuunnitelmaa yhteen muuhun suunnitelmaan kerrallaan.
• Viitesuunnitelman kuvake on harmaana.
• Vertailua varten ladattu annossuunnitelma on merkitty sinisellä rajalla ja silmäsymbolilla

näkyvyyttä ajatellen.

Vaiheet

1. Voit valita suunnitelman verrattavaksi viitesuunnitelmaan napsauttamalla sitä tietovalikon
Dose Plans -kohdassa.

2. Napsauta vertailupainiketta Dose Plans -kohdan vieressä.

Annosvertailu
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Vaiheet

3.

Napsauta Layouts-kohdassa seuraavaa:
• Side by Side annossuunnitelmien esittämiseksi yhdessä.
• ACS + DVH kuvajoukon objektien annos-tilavuus-histogrammin näyttämi-

seksi kunkin suunnitelman mukaisesti.

HUOMAUTUS: annosvertailu- ja summaustilassa objektiluettelo sisältää vain viitesuunnitelman
objektit. Siinä ei näytetä vertailua tai summausta varten lisätyn annossuunnitelman objekteja.
 

Suunnitelmien vertailu vierekkäin

Kun päätetään vertailla annossuunnitelmia vierekkäin, viitesuunnitelma näytetään toisen
suunnitelman yläpuolella. Kuhunkin suunnitelmaan on merkitty sen nimet.
Voit käyttää Dose Distribution- ja Dose Analysis -näkymiä suunnitelmien tutkintaan, kuten on
kuvattu seuraavassa kohdassa: s. 24.

Kuva 8 
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Suunnitelmien vertailu kiikarin avulla

Kiikari on käytettävissä ACS-, 1 x 1- ja 3 x 3 -näkymissä. Sillä yhden suunnitelman osa asetetaan
päällekkäin toisen kanssa niin, että annosjakaumaa ja analyysia voidaan vertailla.

①

②

Kuva 9 

Nro Kuvaus

①
Kiikari-ikkuna on merkitty B-kirjaimella peittokuvasuunnitelman tunnistamiseksi.
• Napsauttamalla ikkunan reunaa ja vetämällä voit muuttaa sen kokoa.
• Napsauttamalla ikkunaa ja vetämällä voit siirtää ikkunaa.

② Suunnitelmat, jotka on merkitty A- ja B-kirjaintunnisteella.

HUOMAUTUS: kun kiikaria käytetään Dose Analysis -ikkunassa, sekä PTV- että OAR-kohteissa
näytetään minimi- ja maksimipisteet, mutta niissä ei näytetä arvoja.
 

Annosvertailu
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Annos-tilavuus-histogrammin vertailu

Kun valitaan ACS + DVH -asettelu, molempien suunnitelmien annos-tilavuus-histogrammi
näytetään kiinteänä viivana ① ja pisteviivana ②. Voit valita, minkä objektin annos-tilavuus-
histogrammi näytetään tietovalikossa.

①

②

③

Kuva 10 

Nro Kuvaus

① A-suunnitelman annos-tilavuus-histogrammi (kiinteä)

② B-suunnitelman annos tilavuus-histogrammi (pisteviiva)

③ Valitun objektin minimi- / keski- / maksimiannos

Suunnitelman poistaminen Dose Review:sta

Suunnitelman latauksen poistaminen:

Vaiheet

1.

Napsauta miinus-painiketta (-) Dose Plans -kohdan vieressä.
Käytettävissä olevat suunnitelmat näytetään luettelossa.

2. Napsauttamalla suunnitelmaa voit poistaa sen Dose Review:sta.
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2.7 Annoksen summaus

Yleistä

Jos potilaskansio sisältää useamman annossuunnitelman, voit ladata toisen suunnitelman
annoksen viitesuunnitelman suhteen tehtävää summausta varten.
Annoksen summauksen avulla voit esimerkiksi:
• tarkastella jo annetun annoksen summausta
• summata sellaisten potilaiden annossuunnitelmia, joilla on useita metastaaseja, jotta saadaan

kokonaisannosjakauma.
Jos annos on ladattu vertailua tai summausta varten, annoksen on oltava joko samassa
tietojoukossa tai tietojoukossa, joka yhdistetään viitesuunnitelman kuvajoukkoon.
Kun annos lisätään vertailua tai summausta varten, normalisointijoukko on kelvollinen molempien
annosten, viiteannoksen ja summausta tai vertailua varten lisätyn annoksen kohdalla.

Suunnitelmien lataaminen summausta varten

Varoitus
Annoshilan koko saattaa olla erilainen viitesuunnitelmassa ja annoksessa, joka lisätään
summausta tai vertailua varten.

Varoitus
Tuetaan vain PHYSICAL-annostyyppiä ja annoksen PLAN-summaustyyppiä.

Vaiheet

1. Napsauttamalla kuvaketta voit näyttää tietovalikon.

Annoksen summaus
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Vaiheet

2.

3.

Napsauta plus-painiketta (+) Dose Plans -kohdan vieressä.
Käytettävissä olevat suunnitelmat näytetään luettelossa.

Seuraavat tiedot ovat saatavilla annossuunnitelman tunnistamiseksi:
• hoidonsuunnittelujärjestelmä
• päivämäärä ja kellonaika
• suunnitelman tunniste.
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Vaiheet

4.

Napsauttamalla suunnitelmaa Load Doses from Other Plans -kohdan luet-
telossa voit lisätä sen Dose Review:hin sisältyviin annossuunnitelmiin.

①

5.
Voit suorittaa annoksen summauksen napsauttamalla painiketta ①.
Nyt annosnäkymissä esitetään kahdesta yhteen lisätystä suunnitelmasta saatu annos.

HUOMAUTUS: annosvertailu- ja summaustilassa objektiluettelo sisältää vain viitesuunnitelman
objektit. Siinä ei luetella vertailua tai summausta varten lisätyn annossuunnitelman objekteja.
 

Summauksen annos-tilavuus-histogrammi

Kun valitset ACS + DVH -asettelun annoksen summaustilassa, annos-tilavuus-histogrammissa
esitetään kumuloitu annos sekä viitesuunnitelmasta että lisätyistä annossuunnitelmista.

Annoksen summaus
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2.8 Dose Option Configuration -tiedoston luominen

Yleistä

Voit määrittää omat Dose Option Configuration -tiedostosi.

Varoitus
Dose Option Configuration -tiedoston muutokset tulevat voimaan vasta ohjelmiston
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Dose Option Configuration -tiedoston luonti

Vaiheet

1.
Siirry Dose Review:n asennushakemistoon.
Sen sijainti on tavallisesti seuraava: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res

2.

Kopioi yksi saatavilla olevista DoseOption.xml-tiedostoista.
• Dose Option Configuration -tiedostonimen muoto on DoseOption*.xml.
• Älä käytä tiedostonimessä erikoismerkkejä.
• Luotavien Dose Option Configuration -tiedostojen määrä on rajaton.

3. Avaa tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Windows Notepad tai Notepad++).

4. Voit määrittää muuttujat seuraavassa taulukossa.

Muuttuja Kuvaus

nameLine1

Määrittää Kokoonpano-tiedoston nimen (ensim-
mäinen rivi).
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä Dose Re-
view:ssa. Kiinnitä huomiota nimeämiseen, joka
saattaa olla ristiriidassa Dose Option Configurati-
on -tiedoston muiden arvojen kanssa.
 

Pakollinen

nameLine2

Määrittää Kokoonpano-tiedoston nimen (toinen ri-
vi).
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä Dose Re-
view:ssa. Kiinnitä huomiota nimeämiseen, joka
saattaa olla ristiriidassa Dose Option Configurati-
on -tiedoston muiden arvojen kanssa.
 

Pakollinen

defaultPrescriptionValue

Määrittää määrätyn annoksen normalisoinnin ab-
soluuttisen annosarvon Gy-yksiköinä. Tämä arvo
korvaa ladatun normalisointiannoksen, eikä sitä
voida muuttaa Dose Review:ssa, jos se on määri-
tetty.
Valinnainen

prescriptionPercentage
Määrittää määrätyn annoksen normalisointipro-
sentin. Jos tätä arvoa ei määritetä, vain absoluutti-
nen annosarviointi on mahdollista.
Valinnainen

defaultHighlightValue
Määrittää Dose Review:ssa Gy-yksiköinä Dose-
valikon vapaan korostuskentän oletusarvon.
Pakollinen
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Muuttuja Kuvaus

showHalfPrescription

True: ottaa annosnäytössä käyttöön puolikkaan
hoitomääräysarvon (vain PTV:n ja normaalikudok-
sen kohdalla).
False: poista arvo käytöstä.
Valinnainen
Oletusarvo: False

show100Percent

True: ota 100 %:n isodoosi käyttöön annosnäy-
tössä (oranssi viiva tavallisella annosnäytöllä).
False: poista isodoosi käytöstä.
Valinnainen
Oletusarvo: False

maxLimitPercentage
Määrittää suhteellisen maksimiannosrajan.
Valinnainen
Oletusarvo: 107.0

showMaxLimit

True: ota käyttöön maxLimitPercentage-koh-
dassa määritetty maksimiannosraja (punainen vii-
va tavallisella annosnäytöllä).
False: poista maksimiannosraja käytöstä.
Valinnainen
Oletusarvo: True

showAbsDose

Määrittää sen, näytetäänkö aluksi absoluuttiset
(True) vai suhteelliset (False) annosarvot. (Voit
edelleen siirtyä absoluuttisten ja suhteellisten an-
nosarvojen välillä kaksoisnapsauttamalla annok-
sen selostetta.)
HUOMAUTUS: jos prescriptionPercentage-
kohdetta ei ole määritetty, voidaan näyttää vain
absoluuttiset annosarvot.
 

True: ota käyttöön absoluuttisen ja suhteellisen
annosnäytön välillä siirtyminen.
False: poista siirtyminen käytöstä.
Valinnainen
Oletusarvo: False

doseGy kohteessa <CriticalDose>

Voit määrittää kriittiset annosviivat tarpeidesi mu-
kaan. Nämä koskevat vain OAR-näyttöä (Gy-ar-
vot).
Valinnainen (koko osa)
Enintään: 3 arvoa

showCI
Määrittää, näytetäänkö annos-tilavuus-histogram-
missa yhdenmukaisuusindeksi (CI)
Valinnainen
Oletusarvo: True

Dose Option Configuration -tiedoston luominen
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2.9 Ohjelmiston uudelleenvahvistus

Yleistä

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

Ota merkittävissä käyttöjärjestelmämuutoksissa (uusi käyttöjärjestelmä, uusi ohjelma) yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.

Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin suorittaminen

Tätä toimenpidettä varten käytettävissä on oltava vähintään yksi DICOM-potilas (ottaen huomioon
latauskriteerit, jotka on kuvattu seuraavassa kohdassa: s. 18).

Vaiheet

1. Käynnistä Dose Review Element ja tarkista, onko tarkistukseen saatavilla yksi tai useam-
pia hoitosuunnitelmia.

2. Lataa yksi saatavilla olevista suunnitelmista.

3. Valitse annosnäytön määrittämistä varten Dose Option Configuration -tiedosto.

4. Tarkista annosjakauma- ja annosanalyysinäkymässä esitettävä annos.

5. Tarkista ACS- ja DVH-näyttö.

6. Tarkista ACS- ja 3D-näyttö.

7. Tarkista, että voit zoomata, panoroida, selata ja suorittaa ikkunoinnin.

8. Poistu Dose Review:sta napsauttamalla Done. Uudelleenvahvistus on valmis.
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2.10 Viestit

Tuonti-ilmoitukset

DICOM-tuonnin aikana saatetaan saada seuraavat ilmoitukset. Alla oleva luettelo sisältää tietoa ja
varoituksia, jotka on lueteltu DICOM-viestityypin mukaan. Kun tuonnin aikana ilmenee ongelmia,
lue viestit ja päätä, suoritetaanko tarkistus. Mahdolliset hyväksytyt varoitukset ovat saatavilla
Dose Review Elementin tietopainikkeen avulla.
Yleistä tietoa
xBrain data xxxx is not loaded. (xBrain-tietoja xxxx ei ladata.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (DICOM-viestiä ei
voida käsitellä sovelluksen nykyisellä versiolla.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (DICOM-viestissä määritetty potilaan nimi
on liian pitkä (> 64 merkkiä). DICOM-viennin tapauksessa potilaan nimeä lyhennetään
vastaavasti.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (DICOM-viestin Aakkosellinen
potilasnimi -kohteessa on sallittua enemmän nimikomponentteja. Vain viisi ensimmäistä tuodaan
ja muut komponentit jätetään huomiotta.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. (Potilastietoja ei voida tunnistaa DICOM-tiedostossa, sillä potilaan
nimeä ja potilaan tunnusta ei ole määritetty. Tiedosto ohitetaan.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. (DICOM-viestissä määritetty potilaan tunnus on liian
pitkä (> 64 merkkiä). DICOM-viennin tapauksessa potilaan tunnusta lyhennetään vastaavasti.)
DICOM RT Plan
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (DICOM-viestissä määritetty RT Plan Label ei ole
mukana. Koska tämä attribuutti vaaditaan, asetetaan oletusarvo, ja tuonti jatkuu.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (DICOM-viestissä määritetty RT Plan Label on liian pitkä
(> 16 merkkiä). RT Plan Labelia lyhennetään vastaavasti.)
The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. (DICOM-viestissä määritetty RT
Plan Name on liian pitkä (> 64 merkkiä). DICOM-viennin tapauksessa RT Plan Namea
lyhennetään vastaavasti.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported.
(DICOM RT Planissa on käytössä määrittämätön Plan Geometry. RT Plan -tietoja ei tuoda.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (DICOM RT Planissa on käytössä
Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. Sovelluksesta tuetaan ainoastaan Plan Geometry
PATIENTia. RT Plan -tietoja ei tuoda.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. (DICOM RT Planissa
on käytössä Plan Geometry PATIENT, mutta kumpikaan vaadittavista viitteistä, viite DICOM RT
Structure Set -joukkoon tai viite koordinaattijärjestelmään, ei ole mukana.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined.
(DICOM RT Planissa on käytössä Plan Geometry PATIENT, mutta vaadittava DICOM RT
Structure Set -viite ei ole mukana. Koordinaattijärjestelmää ei ehkä ole määritetty
asianmukaisesti.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (DICOM RT Planissa on käytössä Plan Geometry PATIENT, mutta viitattua
DICOM RT Structure Set -joukkoa ei löydy.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (DICOM-viestissä ilmoitettua Plan Intent -kohdetta ei ole määritetty. RT Plan -
suunnitelman tuontia jatketaan.)

Viestit
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The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (RTPLAN-viestissä ilmoitettua RT Plan Date -kohdetta ei ole määritetty tarkasti. RT Plan
-suunnitelman tuontia jatketaan.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (DICOM-viestissä ilmoitettua RT Plan Time -kohdetta ei ole määritetty. RT Plan -
suunnitelman tuontia jatketaan.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (DICOM RT Plan -tietoja ei löydy.
Tuontia jatketaan.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Tuonnin
aikana tapahtui määrittämätön virhe, sillä sisäistä Hoitosuunnitelma-kohdetta ei löydy.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Kelvollista potilasmallia ei voida luoda, sillä DICOM RT Plan -suunnitelmassa ei
ole määritetty hoitosuuntaa.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported
(DICOM RT Plan -suunnitelmaa ei voida tuoda, sillä vain pää edellä -hoitosuuntaa tuetaan.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (DICOM RT
Plan -suunnitelmaa ei voida tuoda, sillä pää–jalat-hoitosuuntaa ei ole määritetty.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (DICOM RT
Plan -suunnitelmaa ei voida tuoda, sillä hoitosuuntaa ei ole määritetty).
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx.
(DICOM RT Plan -suunnitelmaa ei voida tuoda, sillä pää–jalat-hoitosuuntaa ei ole määritetty:
xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Säteilykeilan tietoja ei voida tuoda, sillä säteilykeilan xxxx Primary Dosimeter Unit ei ole MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Säteilykeilan tietoja ei voida tuoda, sillä säteilykeilan xxxx Treatment Delivery Type
ei ole TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Säteilykeilaa xxxx ei tuoda, sillä se on
asettelusäteilykeila.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Potilaan eri asetteluasemia ei tueta. RT Plan -tietoja ei voida tuoda.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Potilaan eri
asetteluasemia ei ole mukana. RT Plan -tietoja ei voida tuoda.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Viitatun rakennetyypin
POINT -kohteen hoitomääräystuontia ei tueta.)
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. (Kohdealueen xxxx hoitomääräys määritetään
kohdehoitomääräykseksi, mutta viitattu kohdealue ei ole PTV. Jatkamista varten kohdealueen
tyypiksi muutetaan PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (Kohdealueen xxxx hoitomääräys määritetään OAR:ksi, mutta
viitattu kohdealue ei ole OAR. Jatkamista varten kohdealueen tyypiksi muutetaan OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Hoitomääräystiedot ohitetaan, sillä kohdealueen xxxx Target Prescription Dose -
annosta ei voida määrittää.).
Target Prescription Dose is not present. (Target Prescription Dose ei ole mukana.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (Target Prescription
Dose ei ole tarkasti määritetty, joten sitä ei tuoda.)
No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Luodulla kohdealueella xxxx ei ole ääriviivaobjektia. Aiheeseen liittyvät
hoitomääräystiedot tuodaan käsitteellisenä hoitomääräyksenä.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available.
(Tuonti käsitteellisenä hoitomääräyksenä ei onnistu, sillä hoitomääräystietoja ei ole saatavilla.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (Kohteen
xxxx hoitomääräystietoja ei tuoda, sillä se ei sisällä annosarvoa.)
RT Plan defining the prescription for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match
to any known image Frame of Reference. (RT Plan, jossa määritetään kohdealueen xxxx
hoitomääräys, on Viitekehys, joka ei vastaa tunnettujen kuvien Viitekehystä.)
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Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Fraktiointitietoja ei voida tuoda, sillä fraktioiden määrän on oltava positiivinen luku.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Hoitomääräys- / rajoitustietoja ei voida tuoda, sillä näiden arvojen on oltava positiivisia lukuja.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Rajoitusarvo on jo olemassa, mutta se poistetaan kohdealueen hoitomääräystietojen
moniselitteisyyden vuoksi.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Tällä hetkellä hoitomääräystä kohti tuetaan vain yhtä fraktiointia. Ensimmäiset
fraktiointitiedot tuodaan.)
No prescription or constraint information is defined. (Hoitomääräys- tai rajoitustietoja ei ole
määritetty.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Yhdistelmä muita kuin tuettuja Dose Reference Structure Type -kohteita. Nämä tiedot ohitetaan.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Dose Reference
Structure Type ei ole määritetty tarkasti. Nämä tiedot ohitetaan.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Dose Reference Type ei ole
määritetty tarkasti. Nämä tiedot ohitetaan.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined.
(Rajoitustietoja ei voida tuoda, sillä Referenced ROI Number ei ole tarkasti määritetty.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Viitatun rakennetyypin
POINT -kohteen hoitomääräystuontia ei tueta.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (Hoitomääräyksen xxxx tuontia tuetaan vain Dose Reference Type TARGET -kohteen
kohdalla. Nämä tiedot ohitetaan.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information.
(Dose Reference Structure Type xxxx ei ole yksikään sallituista termeistä. Nämä tiedot ohitetaan.)
No Fractionation information found. (Fraktiointitietoja ei löytynyt.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Brakyhoitosuunnitelmia ei
tueta. Fraktiointitiedot ohitetaan.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported.
(Fraktiointikuviota ei tuoda, sillä vain yhtä annosviitettä tuetaan fraktiointia kohti.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Hoitomääräyksen ja fraktiointitietojen
välistä yhteyttä ei löytynyt. Koska kullekin kohteelle on saatavilla vain yksi, oletetaan, että näiden
kohteiden välillä on yhteys.)
IT is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Fraktioinnin ja hoitomääräyksen välistä yhteyttä ei voida
määrittää. Näin ollen fraktiointitietoja ei tuoda.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted.
(Tilavuushoitomääräystä ei voida päivittää, sillä tiedot näyttävät vioittuneen.)
Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Dose
Reference Type xxxx ei ole yksikään sallituista termeistä. Nämä tiedot ohitetaan.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Yhdden fraktioryhmän eri Beam Dose Specification Points -kohteita ei tueta. Nämä
tiedot ohitetaan.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. (Tuetaan
vain yhtä annosviitettä Control Point -kohdetta kohti. Nämä tiedot ohitetaan.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Hoitomääräyksen ja fraktioinnin yhteyttä ei voida
määrittää Ohjauspisteen tutkinnan avulla. Jatka tarkistamalla kohteiden välinen yksi yhteen -
yhteys.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (Target
Underdose Volume Fraction ei ole tarkasti määritetty. Tämä hoitomääräys jätetään huomiotta.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (Target
Underdose Volume Fraction -kohdetta ei tuoda, sillä sitä ei ole määritetty prosenttiosuutena.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Constraint Weight -kohdetta ei tuoda,
sillä se ei ole tarkasti määritetty.)
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The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (Organ At Risk Maximum Dose -kohdetta ei
ole määritetty.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (Organ At Risk Maximum
Dose -kohdetta ei tuoda, sillä se ei ole tarkasti määritetty.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(Organ At Risk Overdose Volume Fraction -kohdetta ei tuoda, sillä sitä ei ole määritetty
prosenttiosuutena.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (Organ At Risk Overdose Volume
Fraction -kohdetta ei ole määritetty.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (Organ At Risk
Overdose Volume Fraction -kohdetta ei tuoda, sillä se ei ole tarkasti määritetty.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (Referenced Dose Reference
-kohdetta (xxxx) ei ole mukana tässä suunnitelmassa.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Referenced
Dose Reference Number -kohdetta ei tuoda, sillä se ei ole tarkasti määritetty.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Fraktiointitietoja ei voida tuoda, sillä
fraktioryhmän viitetietoja ei voida tunnistaa ainutkertaisesti (Fraction Group Number ei ole
ainutkertainen).)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined.
(Fraktiointitietoja ei voida tuoda, sillä Fraction Group Number ei ole tarkasti määritetty.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Number Of Fractions
Planned -kohdetta ei tuoda, sillä se ei ole tarkasti määritetty.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined.
(Hoitomääräystietoja ei voida tuoda, sillä Dose Reference Number ei ole tarkasti määritetty.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Hoitomääräystietoja ei voida tuoda, sillä annosviitetietoja ei voida tunnistaa
ainutkertaisesti.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates.
(Hoitomääräystiedot tuodaan käsitteellisenä hoitomääräyksenä, sillä niistä puuttuu
koordinaatteja.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Hoitomääräystiedot tuodaan käsitteellisenä hoitomääräyksenä,
sillä ne sisältävät virheellisiä Dose Reference Point Coordinates -koordinaatteja.)
No treatment machine found. (Hoitokonetta ei löytynyt.)
More than one treatment machine found. (Löytyi useampia hoitokoneita.)
Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Säteilykeiloja ei voida muuntaa, sillä
säteilykeilatyyppiä ei tueta.)
Beam could not be created. (Säteilykeilaa ei voitu luoda.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, koska suunnitelmassa xxxx ei ole ristiviittauksia
muihin suunnitelmiin.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx. (Valittuja
suunnitelmia ei voida tuoda, sillä suunnitelman xxxx viitattua suunnitelmaa ei löydy.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä vähintään yhden suunnitelman
DICOM RTPlan Relationship -asetuksena ei ole CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä CONCURRENT johdonmukaisuustarkistus
epäonnistui. Katso yksityiskohtaiset tiedot lokitiedostosta.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Valittua suunnitelmaa ei voida tuoda, sillä suunnitelman xxxx DICOM RTPlan
Relationship -asetuksena ei ole CONCURRENT.)
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. (Yksi saatavilla oleva RT Plan -
viesti sisältää Viitatun RT Plan -suunnitelman, jossa suunnitelman suhteena on CONCURRENT.
Näyttää siltä, että vain osa suunnitelmasta on tuotu.)
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Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, koska suunnitelmassa xxxx ei ole ristiviittauksia
suunnitelmaan xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä kaikkia jaettujen suunnitelmien
johdonmukaisuustarkistusten arvoja ei voitu palauttaa.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä johdonmukaisuustarkistuksen DICOM RT Plan
Name puuttuu.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä jaettujen suunnitelmien
johdonmukaisuustarkistuksen DICOM RT Plan Intent puuttuu.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Name ei täsmää (xxxx vastaan xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx).
(Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RTPlan Date ei täsmää (xxxx vastaan xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Time ei täsmää (xxxx vastaan xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Intent ei täsmää (xxxx vastaan
xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Geometry ei täsmää (xxxx
vastaan xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Referenced
RT Structure Set -kohteet eivät vastaa toisiaan (xxxx vastaan xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Valittuja suunnitelmia ei voida tuoda, sillä DICOM RT Plan Patient Position -
kohteet eivät vastaa toisiaan (xxxx vastaan xxxx).)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines.
(DICOM RT Plan -suunnitelman hoitokoneen parametrit eivät vastaa sisäisiä hoitokoneita.)
The type of the object was changed. (Objektin tyyppiä vaihdettiin.)
Non-IMRT beam with more than one PTV. (Muu kuin IMRT-säteilykeila useammalla PTV:llä.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Lineaarikiihdyttimen isosentritietojen välimuistia ei
löytynyt.)
No Machine Profile defined. (Koneprofiilia ei ole määritetty.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Käsittelemätön poikkeus
LinacIsocenterComponent -kohdetta luotaessa.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (RT Plan -suunnitelmassa on Viitekehys, joka ei vastaa tunnettujen kuvien
Viitekehystä.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Cumulative Meterset Weight -attribuutti
puuttuu.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Nominal Beam Energy -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Dose Rate Set -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Gantry Angle -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing. (Beam Limiting Device Angle -attribuutti
puuttuu.)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing. (Patient Support Angle -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing. (Table Top Eccentric Angle -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing. (Table Top Pitch Angle -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing. (Table Top Roll Angle -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Surface Entry point' is missing. (Surface Entry point -attribuutti puuttuu.)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing. (Source To Surface Distance -attribuutti
puuttuu.)
DICOM RT -annos (annostilavuus)
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Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx. (Annostilavuutta ei voida
tuoda, koska vahvistus epäonnistui. Lähde: xxxx.)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Annostilavuutta ei
voida tuoda, sillä viitekehystä ei ole saatavilla.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx).
(Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä ainoa tuettu annosyksikkö on GY (ei xxxx).)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä ainoa tuettu annostyyppi on PHYSICAL (ei xxxx).)
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä
annostasojen tilaorientaatiota ei löydy (Grid Frame Offset Vector ei ole mukana).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). (Annostilavuutta ei voida tuoda,
sillä DICOM RT Dose -viesti on virheellinen (Frame Increment Pointer -osoittimen pitäisi osoittaa
Grid Frame Offset Vector -kohdetta).)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä vain Annossummaustyyppejä
PLAN ja MULTI_PLAN tuetaan (tyyppiä xxxx ei tueta).)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Annostilavuuden ja DICOM RT Plan -suunnitelman
koordinaattijärjestelmiä ei voida tarkistaa, sillä viite RT Plan -suunnitelmaan puuttuu.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. (Annostilavuuden ja RTPlan -
suunnitelman koordinaattijärjestelmien välistä oikeaa suhdetta ei voida tarkistaa, sillä viitataan
xxxx RT Plan -suunnitelman objektiin. Annossummaustyypin xxxx kohdalla viitataan tarkalleen
yhteen DICOM RT Plan -suunnitelman objektiin.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. (Annostilavuuden ja
RTPlan -suunnitelman koordinaattijärjestelmien välistä oikeaa suhdetta ei voida tarkistaa, sillä
viitataan xxxx RT Plan -suunnitelman objektiin. Annossummaustyypin MULTI_PLAN kohdalla on
viitattava vähintään kahteen DICOM RT Plan -suunnitelman objektiin.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (DICOM RT
Dose -objektia ei voida tuoda odottamattoman sisäisen virheen vuoksi.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Annostilavuutta ei
voida tuoda, sillä annostasot eivät ole viivatarkkoja.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä DICOM RT Dose -viesti
on virheellinen (Pixel Representation ei ole yhtä suuri kuin 0).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä DICOM RT Dose -viesti on
virheellinen (Dose Grid Scaling on enintään 0).)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (DICOM RT Dose -annosta ei voida tuoda, sillä Annostilavuutta ei voida luoda
tuoduista tiedoista.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (Annosmatriisin
tilasijainti on viitatun kuvajoukon rajan ulkopuolella.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Annostilavuutta ei voida tuoda, sillä vastaavalla koordinaattijärjestelmällä
varustettuja kuvia ei löydy.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See log file for details.
(Annostilavuutta ei voida tuoda odottamattoman sisäisen virheen vuoksi. Katso yksityiskohtaiset
tiedot lokitiedostosta.)
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. (Löytyi useampia asianmukaisia
kuvajoukkoja, jotka vastaavat Annostilavuutta. Annostilavuuden viitteeksi valittiin paras
kuvajoukko (xxxx).)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä lähde- ja kohdekoordinaattijärjestelmiä ei voida tunnistaa.)
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Registration cannot be imported as source coordinate systems cannot be identified.
(Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä lähdekoordinaattijärjestelmiä ei voida tunnistaa.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä Rekisteröinti-objektissa odotetaan kahta
koordinaattijärjestelmää.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä yhtä tai molempia vastaavista
kuvajoukoista (Viitekehys) ei löydy.)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä yhtä (lähde) vastaavista
kuvajoukoista (Viitekehys) ei löydy.)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä yhtä (kohde) vastaavista
kuvajoukoista (Viitekehys) ei löydy.)
Registration cannot be imported as root image series cannot be identified. (Rekisteröintiä ei voida
tuoda, sillä juurikuvajoukkoa ei voida tunnistaa.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä koordinaattijärjestelmien välistä rekisteröintiä ei
voida muodostaa.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue).
(Rekisteröinnissä ilmeni ongelma (muuntomatriisissa on inversio-ongelma).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Löydettiin rekisteröintejä, joissa
kuvataan kuvajoukkojen välistä ketjua.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä se on
ristiriidassa toisen rekisteröinnin kanssa. Kohteen xxxx ja xxxx välinen kuvien yhdistäminen
tuodaan (kuvien yhdistäminen: xxxx, xxxx).)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä Rekisteröinti-objektista ei löydy Muunto-matriisia.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical.
(Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä lähde- ja kohdekuvajoukot ovat identtiset.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate systems cannot be created.
(Rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä joko lähde- tai kohdekoordinaattijärjestelmiä ei voida luoda.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (Rekisteröintiä ei voida tuoda sisäisen
virheen vuoksi.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Rekisteröintiä ei voida
tuoda, sillä yhdistämismatriisi ei ole ortogonaalinen.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. (Kuvajoukon xxxx, xxxx ja
kuvajoukon xxxx, xxxx välinen DICOM-rekisteröintiobjekti ei viittaa kaikkiin rekisteröidyn
kuvajoukon kuvainstansseihin.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (Kuvajoukon xxxx, xxxx ja kuvajoukon xxxx,
xxxx välinen DICOM-rekisteröintiobjekti viittaa kuvainstansseihin, joita ei löydy.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the
imported Image Fusion may be potentially wrong. (Kuvajoukon xxxx, xxxx ja kuvajoukon xxxx,
xxxx välinen DICOM-rekisteröintiobjekti ei vastaa IHE-RO-suosituksia, sillä viitattuja
kuvainstansseja ei ole. Näin ollen tuotu kuvien yhdistäminen saattaa olla väärä.)
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (Koordinaattijärjestelmän xxxx ja
koordinaattijärjestelmän xxxx välinen DICOM-rekisteröintiobjekti ei vastaa IHE-RO-suosituksia
(rekisteröintimatriisissa säilytetään vain lähdekoordinaattijärjestelmää). Näin ollen kuvien
yhdistämistä ei tuoda.)
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform.
(Koordinaattijärjestelmän xxxx DICOM-rekisteröintiobjektia ei voida tuoda, sillä sen viitekehys-
UID:t ovat identtiset lähteen ja kohteen kohdalla. Tämä ei ole IHE-RO-suositusten mukaista.)
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Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Sisäinen virhe.
Rekisteröintiä ei voida ladata. Katso yksityiskohtaiset tiedot lokitiedostosta.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (DICOM-rekisteröintiä ei voida tuoda, sillä viitatun
kuvajoukon DICOM-ylätunnisteet puuttuvat. Katso yksityiskohtaiset tiedot lokitiedostosta.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (Tuotu RT Structure Set -joukko on epäjohdonmukainen, sillä ääriviivaobjektin xxxx viitatut
kuvainstanssit ovat virheellisiä. Näin ollen ei voida varmistaa, että ääriviivan ja kuvien välinen
suhde on oikea.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Ääriviivaobjektin xxxx
kohdalla löytyi epäjohdonmukainen viite koordinaattijärjestelmään.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Ääriviivoja ei voida tuoda, sillä
ääriviivatietoja ei löydy.)
Some objects are missing in contour data. (Jotkin objektit puuttuvat ääriviivatiedoista.)
Contour data is located outside of the referenced image. (Ääriviivatiedot sijaitsevat viitatun kuvan
ulkopuolella.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä joissakin sen
objekteissa viitataan muuhun kuin ortogonaaliseen kuvajoukkoon.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä joissakin sen
objekteissa viitataan epätäydelliseen kuvajoukkoon.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (DICOM RT Structure Set -joukkoa
ei voida tuoda, sillä joissakin sen objekteissa viitataan muuhun kuin ortogonaaliseen tai
epätäydelliseen kuvajoukkoon.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Ääriviivoja ei voida tuoda, sillä
ääriviivapoikkeamaa ei tueta.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä se ei sisällä Structure Set ROI
Sequence -kohdetta.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE. (Vain
seuraavia ROI Interpreted Types -tyyppejä tuetaan: PTV, EXTERNAL ja AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Ääriviivaobjektia ei voida
tuoda, sillä Ääriviivatiedot ovat epäjohdonmukaisia.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä on ilmoitettu enemmän ääriviivoja
kuin on määritetty.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match).
(DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä DICOM-viestissä havaittiin
yhteensopimattomuus (kohdealueen ääriviivamääritelmien ja kohdealueen havainnointitietojen
määrät eivät vastaa toisiaan).)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä ääriviivatiedot eivät sijaitse
asiaankuuluvalla kuvatasolla.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (DICOM RT Structure Set -joukkoa ei voida tuoda, sillä ääriviivoja ei voida
tunnistaa ainutkertaisesti (ROI Number ei ole ainutkertainen).)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (Ääriviivaobjektissa xxxx on Viitekehys, joka ei vastaa tunnettujen kuvien
Viitekehystä.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number).
(Ääriviivatietoja ei voida tuoda, sillä ROI Number ei ole tarkasti määritetty (se ei ole numero).)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (Ääriviivaobjektilla ei ole
määritettyä väriä, joten käytetään oletusarvoista väriä.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Ääriviivaobjektia ei voida luoda,
sillä ääriviivatietoja ei ole saatavilla.)
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Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Ääriviivaobjektia ei
voida luoda, sillä se ei ole tyyppiä CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (Ääriviivaobjektista puuttuu
kohdealueen nimi – asetetaan oletusarvo.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (Kohdealueen xxxx
kohteesta StructureSetROISequence, ROIContourSequence tai RTROIObservationsSequence ei
löytynyt vastaavaa merkintää. Objektia ei voida tuoda.)
There must be exactly three values to define a point. (Pisteen määrittämiseksi on oltava tarkalleen
kolme arvoa.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (Rekisteröintiä RT Structure
Set -joukossa ei tueta. Peruuta tuonti.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set.
(Leikejoukkoon on määritetty enemmän kuvia kuin mihin Structure Set -joukossa on viitattu.)
ROI Name is too long. (Kohdealueen nimi on liian pitkä.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Kohdealuenimeä xxxx on käytetty useita kertoja.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (DICOM-viestissä määritetty Structure Set Label
puuttuu. Koska tämä attribuutti vaaditaan, asetetaan oletusarvo, ja tuonti jatkuu.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. (DICOM-viestissä määritetty
Structure Set Label on liian pitkä (> 16 merkkiä). Structure Set Label -merkintää lyhennetään,
mikäli suoritetaan vienti.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (DICOM-viestissä määritetty Structure Set Label on
tyhjä. Koska tämä attribuutti vaaditaan, asetetaan oletusarvo, ja tuonti jatkuu.)
The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. (DICOM-viestissä määritetty
Structure Set Name on liian pitkä (> 64 merkkiä). Structure Set Name -nimeä lyhennetään, mikäli
suoritetaan vienti.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (DICOM-viestissä määritetty Structure Set Date -pituus on odottamaton
(sen pitäisi sisältää tarkalleen 8 numeroa).)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Structure Set Date -attribuutti puuttuu DICOM-viestistä.
DICOM-standardin mukaan attribuutin on oltava mukana.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (Structure Set Date -
päivämäärää ei ole määritetty tarkasti Structure Set -viestissä.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(DICOM-viestissä määritetty Structure Set Time -pituus on odottamaton (> 16 numeroa).)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Structure Set Time -attribuutti puuttuu DICOM-viestistä.
DICOM-standardin mukaan attribuutin on oltava mukana.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (Structure Set Time -
kohdetta ei ole määritetty tarkasti Structure Set -viestissä.)
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