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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
1.1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

W przypadku nieznalezienia wymaganych informacji w niniejszej instrukcji lub w razie pytań bądź
problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kana-
da, Ameryka Środkowa i Po-
łudniowa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francusko-
języczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia 10 lat wsparcia technicznego dla produktu Dose Review. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania, a także działania serwisowe w terenie.

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
Jeśli mają Państwo sugestie, w jaki sposób można ulepszyć ten podręcznik, prosimy o kontakt
pod adresem oncology.manuals@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Poniższa instrukcja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie,
rozprowadzanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego
zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

• iPlan® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

• Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy Independent JPEG Group.
• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation

(http://www.apache.org).
• Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy Open JPEG Group (informacje dotyczące

licencji są dostępne w dokumencie: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

Znak CE

Znak CE oznacza, że produkty firmy Brainlab spełniają istotne warunki określone
w Dyrektywie Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych).
Według zasad określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych Dose
Review jest produktem CE klasy IIb.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
lekarzom lub na ich zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w niniejszym podręczniku

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków związanych z niewłaściwym korzystaniem ze
sprzętu.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Takie
problemy obejmują wadliwe działanie, awarię i uszkodzenie wyrobu lub uszkodzenie
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi są zapisane kursywą i wskazują dodatkowe przydatne podpowiedzi.
 

Symbole
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1.3 Przeznaczenie

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich danych
wprowadzanych do systemu i uzyskiwanych z systemu.

Zalecenia dotyczące stosowania

System RT Elements to aplikacje do planowania leczenia w radioterapii znajdujące zastosowanie
w terapii zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą
stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem
akceleratora liniowego (linac)).
Aplikacja Dose Review jako oprogramowanie RT Element zawiera funkcje takie, jak analiza linii
izodoz, analiza histogramu dawka-objętość (DVH), porównanie dawek i podsumowanie dawek.

Użytkownicy docelowi

Typowymi użytkownikami są specjaliści medyczni, w tym m.in. onkolodzy radioterapeuci, fizycy
medyczni i lekarze ogólni.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Szkolenie i dokumentacja
1.4.1 Szkolenie

Odpowiedzialność

Aplikacja Dose Review nie zastępuje oprogramowania odpowiedniego urządzenia medycznego
przeznaczonego do szczegółowej analizy, diagnostyki i terapii. Jest przeznaczona do przesyłania i
szybkiej analizy obrazów, nie do celów diagnostycznych lub terapeutycznych.

Ostrzeżenie
Ten system zapewnia wyłącznie wsparcie zespołowi medycznemu i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia
są przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.

Ostrzeżenie
Użytkownicy nie mogą udostępniać swoich danych niezbędnych do logowania. Jeśli
bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła nie jest pewne, należy poinformować o tym
administratora systemu.

Ostrzeżenie
Wszystkie raporty planu leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego
specjalistę przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.

Szkolenie i dokumentacja
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1.4.2 Dokumentacja

Odbiorcy

Aplikacja Dose Review jest przeznaczona dla specjalistów medycznych (lekarze, ich zespoły,
pielęgniarki itp.) ze znajomością angielskiego słownictwa technicznego związanego z dziedzinami
fizyki medycznej i obrazowania medycznego wystarczającą do właściwego zrozumienia interfejsu
użytkownika oprogramowania Dose Review.

Ostrzeżenie
Oprogramowanie jest przeznaczone do użytku przez specjalistów medycznych. Ponieważ
większość publikacji naukowych jest pisana w języku angielskim, można zakładać
podstawową znajomość tego języka. Podręcznik jest dostępny w standardowych językach i
opisuje odbiorców oprogramowania (specjaliści medyczni, lekarze ogólni, onkolodzy
radioterapeuci, fizycy).

Czytanie instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z
zachowaniem ostrożności.
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, instrumentów i oprogramowania:
• dokładnie przeczytali instrukcje obsługi przed zastosowaniem sprzętu oraz
• zawsze mieli dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Wymagania techniczne

Oprogramowanie

Oprogramowanie Wymóg

System operacyjny
Windows 7 Ultimate (64-bitowy)
Windows 2008 Server (64-bitowy)
Windows 8.1

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Aplikacji Dose Review nie wolno instalować w systemach niespełniających zalecanych wymagań
dotyczących sprzętu.
Po zakończeniu procesu odbioru technicznego systemu tworzona jest kopia robocza instalacji
Dose Review. Ta kopia robocza nie będzie działała na stacjach roboczych innych niż ta, dla której
udzielono licencji na oprogramowanie.

Aktualizacje

Firma Brainlab zaleca aktualizowanie systemu operacyjnego przez stosowanie poprawek
zgodnie z przepisami szpitala dotyczącymi zagadnień informatycznych. Firma Brainlab nie
przewiduje problemów związanych z instalacją poprawek. W przypadku wystąpienia
problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
poprawki do systemu Windows i w przypadku określonych aktualizacji będzie wiedzieć,
czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z poprawkami do systemu
operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Skaner antywirusowy

Jeśli system jest podłączony do sieci lokalnej (LAN), firma Brainlab zaleca zainstalowanie
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem (np. skanera
antywirusowego) i aktualizowanie jego plików definicji. Należy pamiętać, że ustawienia
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą wpływać na
wydajność systemu. Przykładowo, jeżeli monitorowany jest dostęp do poszczególnych
plików, wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów może przebiegać powoli. W związku z
tym firma Brainlab zaleca wyłączenie opcji skanowania w czasie rzeczywistym i
wykonywanie skanowania antywirusowego poza godzinami prowadzenia terapii.
W przypadku zdefiniowania własnych środków zabezpieczających przed złośliwym
oprogramowaniem firma Brainlab zaleca wykonanie po tym sprawdzenia poprawności systemu
(patrz str. 49).

Sprzęt

Zalecane wymagania dotyczące sprzętu:

Sprzęt Wymóg

Procesor 2 × 6 rdzeni fizycznych, Intel Xeon (mikroarchi-
tektura Ivy-Bridge lub nowsza), 2,6 GHz

Pamięć 32 GB

Wymagania techniczne
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Sprzęt Wymóg

Karta graficzna Karta graficzna stacji roboczej zgodna ze stan-
dardem DirectX 11, z co najmniej 1 GB pamięci

Rozdzielczość ekranu 1920 × 1200

Połączenie sieciowe 1 Gbit/s

Dysk twardy Wolumin RAID5 z 1 TB przestrzeni dyskowej

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu:

Sprzęt Wymóg

Procesor
4 rdzenie fizyczne, Intel Xeon (mikroarchitektu-
ra Nehalem lub nowsza) bądź Intel Core i7 (mi-
kroarchitektura Nehalem lub nowsza), 2,6 GHz

Pamięć 8 GB

Karta graficzna Zgodna ze standardem DirectX 11, z co naj-
mniej 512 MB pamięci

Rozdzielczość ekranu 1280 × 1024

Połączenie sieciowe 100 Mbit/s

Dysk twardy 250 GB przestrzeni dyskowej

Niniejszy sprzęt komputerowy jest przeznaczony do zastosowania w środowisku szpitalnym.
Szpital musi zapewnić spełnienie postanowień ogólnych przepisów i norm, takich jak IEC
60601-1, IEC 60950, tj. w środowisku szpitalnym można używać wyłącznie części spełniających
odpowiednie normy.
Zmiany dotyczące sprzętu stacji roboczej nie podlegają kontroli firmy Brainlab. Konieczne jest
spełnienie stosownych przepisów lokalnych.

Instalowanie innego oprogramowania

Ostrzeżenie
Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania Brainlab RT Elements na
platformach, na których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych
producentów. Przyczyną jest niemożliwość wykluczenia wzajemnego wywierania na siebie
wpływu przez oprogramowanie Brainlab RT Elements i oprogramowanie innych
producentów. W tym kontekście użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie i
identyfikację odpowiednich platform spełniających podane wymagania dotyczące instalacji
oprogramowania Brainlab RT Elements.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zaleca, aby nie instalować na platformie oprogramowania innych
producentów, ponieważ może ono wpływać na jakość działania oprogramowania Brainlab
RT Elements. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że na oprogramowanie
Brainlab RT Elements nie wywierają wpływu instalacje oprogramowania innych
producentów lub aktualizacje takiego oprogramowania. Do tego celu należy użyć instrukcji
ponownego sprawdzenia poprawności oprogramowania zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.6.1 Oprogramowanie medyczne Brainlab

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Aplikacja Dose Review jest zgodna z następującym oprogramowaniem medycznym firmy
Brainlab.

Oprogramowanie medyczne Brainlab Komentarz

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Czasem określane łącznie jako Patient Data Mana-
ger 2.0)
Oprogramowanie do zarządzania danymi pacjenta

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Systemy planowania leczenia

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W razie pytań dotyczących zgodności oprogramowania z aplikacją Dose Review
prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Jeśli obecnie wykorzystywane jest oprogramowanie w wersji innej niż podane powyżej, należy się
zwrócić do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego
zgodności.

Ostrzeżenie
Z niniejszym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie
medyczne firmy Brainlab określone przez firmę Brainlab.

Zdalna pomoc techniczna

Na życzenie klienta stacja robocza Dose Review może być wyposażona w opcję zdalnego
dostępu do pomocy technicznej firmy Brainlab. Dostępna jest zdalna pomoc techniczna firmy
Brainlab przy użyciu oprogramowania iHelp® 6.1 (Axeda).

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.6.2 Oprogramowanie medyczne firmy innej niż Brainlab

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca stosowanie wyłącznie systemów wymieniających rejestracje w sposób
zalecany przez profil Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Integracja
zakładów opieki zdrowotnej – radiologia onkologiczna, IHE-RO) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Rejestracja
wielomodalności w radiologii onkologicznej). Definicje podane w tym dokumencie zostały
określone przez grupę lekarzy oraz dostawców i dotyczą schematów postępowania oraz
powiązanych kwestii bezpieczeństwa.

Zgodność ze standardem DICOM

Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM znaleźć można na stronie https://
www.brainlab.com/dicom/.

Sam standard DICOM nie stanowi gwarancji interoperacyjności. Deklaracja zgodności
ułatwia jednak początkową walidację interoperacyjności pomiędzy różnymi aplikacjami
obsługującymi funkcjonalność DICOM. Należy zapoznać się ze zrozumieniem z
informacjami zawartymi w deklaracji zgodności, a także dotyczącymi standardu DICOM.

Zgodnie z rozdziałem 11, „Caution to Users” („Przestroga dla użytkowników”) normy IEC
62266, „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” („Wytyczne wdrażania
standardu DICOM do radioterapii”): „[...] nabywcy sprzętu do radioterapii są zobowiązani
do sprawdzenia, czy stosowany przez nich sprzęt w prawidłowy sposób łączy się ze
sprzętem innego rodzaju i pomyślnie przesyła informacje z zastosowaniem protokołów i
definicji standardu DICOM”.

Interfejsy DICOM innych producentów

Ostrzeżenie
Z powodu zróżnicowania standardu DICOM możliwe jest, że niektóre plany stworzone przez
oprogramowanie do planowania leczenia innych producentów mogą nie być wczytywane w
całości.

Ostrzeżenie
Wszystkie dane importowane przez aplikację firmy Brainlab należy sprawdzić pod kątem
kompletności i prawidłowości. Różne interpretacje standardu DICOM mogą powodować
różne wdrożenia reprezentacji danych przekazywanych przez protokół DICOM.

INFORMACJE OGÓLNE
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2 ANALIZA DAWKI
STOSOWANEJ U
PACJENTA

2.1 Dose Review

Informacje ogólne

Aplikacja Dose Review umożliwia analizę danych obrazu zawierających informacje dotyczące
planowania dawki radiochirurgicznej wyeksportowanych z programów iPlan RT, Brain Metastases
lub oprogramowania do planowania leczenia innych producentów.

Zatwierdzenie

Ostrzeżenie
Aplikacja Dose Review Element nie obsługuje stanu zatwierdzenia planu.

Ostrzeżenie
Wszystkie plany leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego specjalistę
przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów
planowania leczenia i realizacji leczenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
zapoznać się z rozdziałem dotyczącym zapewnienia jakości instrukcji obsługi systemu
planowania leczenia (np. Instrukcji zawierającej informacje techniczne, Fizyki Brainlab do
stosowania z programem iPlan RT).

Ostrzeżenie
Aby przeanalizować plany leczenia za pomocą aplikacji Dose Review, należy się upewnić,
że dawka została wyeksportowana jako jedna ogólna dawka planu fizycznego.

Ostrzeżenie
Niektóre elementy planu leczenia mogą być niewykrywalne w dawce wyświetlonej w
aplikacji Dose Review Element. (Przykładowo, algorytm dawki nie jest wyświetlany w
aplikacji Dose Review).

Należy się upewnić, że podczas całego procesu analizy używany jest prawidłowy zestaw
danych pacjenta.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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Typy danych DICOM obsługiwane przez aplikację Dose Review

Typ danych Opis

RTPLAN

Zawiera odniesienie do elementów planu le-
czenia wyeksportowanych z oprogramowania
do planowania leczenia, takich jak obiekty i
dawka.

RTSTRUCT
Zawiera obiekty utworzone przy eksporcie pla-
nu leczenia z oprogramowania do planowania
leczenia.

RTDOSE Zawiera informację o dawce.

REG Zawiera fuzje (utworzone np. w programie
Brainlab Image Fusion).

TK, MR, PT Dane obrazu.

Możliwy jest wyłącznie import zestawów RT Structure Set serii obrazów prostokątnych.

Ostrzeżenie
Obsługiwane są dane planu używające eksportu DICOM RT. Własny format pliku firmy
Brainlab, xBrain, nie jest obsługiwany.

Po zaimportowaniu należy sprawdzić, czy kontury są odpowiednio wyrównane z obrazami.

Ogólnie rzecz biorąc, możliwa jest sytuacja, w której dostępnych jest więcej danych
pacjenta (lub dostępne są dodatkowe dane) z oprogramowania RT Elements, niż można
wczytać. Może się tak stać np. w wyniku zastosowania innych etapów planowania lub
danych z systemów innych producentów. W takim przypadku użytkownik zostanie
poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane można zaimportować. Użytkownikowi
zostanie przekazane zalecenie, aby uważnie przeanalizować zaimportowane dane pacjenta
pod kątem prawidłowości i odpowiedniości.

Wczytywanie planów leczenia wyeksportowanych z systemów innych producentów

Aby wczytać objętości dla dawek do aplikacji Dose Review, w systemie DICOM muszą zostać
spełnione następujące kryteria:

Kryteria Szczegóły techniczne w terminologii DICOM

Wczytywana objętość dla dawki musi odpowia-
dać ogólnej dawce pojedynczego planu radio-
terapii.

Typem podsumowania dawki Dose Summation
Type musi być PLAN.
Dawka obliczona dla 2 lub więcej planów RT
Plan (MULTI_PLAN) oraz dawka nieodpowia-
dająca całemu planowi – FRACTION, BEAM,
CONTROL_POINT – jest odrzucana.
Typ BRACHY jest odrzucany.

Dawka musi być wyrażona w grejach. Jednostką dawki musi być GY, nie wartość RE-
LATIVE.

Można wczytać wyłącznie dawkę fizyczną (nie
skuteczną).

Typem dawki musi być PHYSICAL, nie EF-
FECTIVE lub ERROR.

Muszą być dostępne dane obrazu skojarzone-
go z dawką.

Muszą być dostępne dane serii obrazów znaj-
dujących się w tym samym układzie współrzęd-
nych (ramka referencji) lub które mogą być śle-
dzone za pomocą wystąpień RTSTRUCT/
RTPLAN wyeksportowanych wraz z dawką.

Dose Review
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Kryteria Szczegóły techniczne w terminologii DICOM

Skojarzone obrazy muszą być uzyskane tech-
nikami obrazowania TK, MR lub PT.

Nieobsługiwane techniki obrazowania obejmują
NM (Nuclear Medicine), XA (X-Ray Angiograp-
hy) i RTIMAGE (Radiotherapy Image).

Brak obsługi pojedynczych punktów.

Importowanie pojedynczych punktów takich,
jak MARKER, ISOCENTER i REGISTRATION
przez zestaw DICOM RT Structure Set nie jest
obsługiwane.

Importowanie rejestracji zdefiniowanej w zestawie DICOM RT Structure Set nie jest obsługiwane.
W takim przypadku użytkownik jest informowany o konieczności sprawdzenia po zaimportowaniu,
czy struktury są odpowiednio wyrównane względem obrazów.
Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o zgodności ze standardem DICOM.

Ponieważ standard DICOM nie zapewnia środków umożliwiających weryfikację, czy
integralność pliku DICOM nie została naruszona przed zaimportowaniem do systemu
Brainlab, użytkownikowi zaleca się, aby dokonywał transferów DICOM wyłącznie przez
sieć. Uniemożliwia to łatwe manipulowanie danymi podczas wymiany danych. Jeżeli dane
DICOM są zapisywane jako pliki na nośniki pamięci, w celu uniknięcia manipulacji zalecane
jest traktowanie tych informacji z taką samą troską, jak wszelkiego rodzaju zapisanej lub
wydrukowanej dokumentacji pacjenta.

Ostrzeżenie
Nie jest możliwe jednoczesne importowanie wielu wystąpień RTPLAN, chyba że relacja
planu RT Plan Relationship ma charakter CONCURRENT. Wszystkie inne kombinacje planu
zostaną odrzucone, a importowanie zostanie przerwane.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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2.1.1 Otwieranie planu dawki

Wczytywanie planu dawki

Przebieg procedury

1.

W obszarze Content Manager wybrać schemat postępowania Dose Review. Zostanie
wyświetlony ekran Patient Browser.

2.

Wybrać zestaw danych pacjenta obejmujący plan dawki wyeksportowany z programu
iPlan RT.

3.
Wyświetlone są aplikacje Brainlab Elements dostępne w wybranym schemacie postępo-
wania (w tym przypadku tylko Dose Review).
Wybrać opcję Dose Review.

4.

Jeżeli dla danego pacjenta istnieje więcej niż jeden plan, wyświetlona jest lista planów.
Kliknąć jeden plan, aby go wczytać.

UWAGA: Rozwinięcie planu dostarcza dodatkowych informacji, takich jak stan zatwier-
dzenia wybranego planu, informacje o korekcji niejednorodności, liczba PTV i OAR oraz
technika obrazowania dla dostępnych zestawów obrazów.
 

5. Aplikacja się uruchamia, otwierając zestaw obrazów TK.

Dose Review
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Powiadomienia dotyczące importu

Opcja

Kliknąć przycisk informacji, aby wyświetlić listę powiadomień właściwych dla wybrane-
go planu.

UWAGA: Ikona i ma kolor pomarańczowy do czasu przeczytania informacji/ostrzeże-
nia. Jeżeli występuje co najmniej jedno ostrzeżenie, wyświetlone jest również okno
dialogowe stanu importu. Ostrzeżenie można zaakceptować. Później jest dostępne po
kliknięciu ikony i.
 

Wybieranie ekranu dawki

Podczas wczytywania zestawu obrazów po raz pierwszy dawka nie zostaje wyświetlona do
momentu wybrania pliku Dose Option Configuration w celu ustawienia stosunku wyświetlanej
dawki.

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk Select a Display Option.

2. Wybrać na dostępnej liście plik Dose Option Configuration.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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2.2 Funkcje wyświetlania obrazów

Podstawowe opcje wyświetlania

Opcje

Aby panoramować przekro-
je,

kliknąć ten przycisk i przeciągnąć przekrój wskaźnikiem
myszy.

Aby przeglądać przekroje,
kliknąć ten przycisk i przeciągnąć wskaźnik myszy przez
przekrój, do góry lub w dół. Można także użyć kółka my-
szy.

Aby przybliżyć lub oddalić,

kliknąć przycisk powiększania i przeciągnąć wskaźnik
myszy do góry / w dół.
Dwukrotne kliknięcie w widoku obrazów pozwala zrese-
tować powiększenie.

Aby obrócić widok 3D
(jeżeli jest to dostępne), kliknąć w widoku 3D i przeciągnąć wskaźnik myszy.

Jak zmienić ustawienia okienkowania przekroju

Ustawienia okienkowania można zmienić, aby dostosować jednostkę Hounsfielda / rozkład
poziomu szarości obrazów w celu poprawy widoczności lub kontrastu struktury.

Opcje

Aby zmienić okienkowanie podstawowe, należy kliknąć ten przycisk:

Kliknąć jeden z przekrojów, przytrzymać przycisk myszy i przeciągnąć wskaźnik myszy, aby do-
stosować histogram okienkowania:
• przeciągnąć w górę / w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć jednostkę Hounsfielda / poziom wartoś-

ci szarości;
• przeciągnąć w prawo / w lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć jednostkę Hounsfielda / szerokość

okna wartości szarości.

Dostępne układy obrazu

Opcje

Udostępnia, oprócz widoków ACS (osiowe, czołowe,
strzałkowe), okno histogramu dawka-objętość (DVH)
(patrz str. 35).

Udostępnia, oprócz widoków ACS, obracany obraz.

Udostępnia, oprócz widoków ACS, duży widok. Aby
zmienić orientację wyświetlania dużego widoku, należy
kliknąć widok ACS.

Funkcje wyświetlania obrazów
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Opcje

Udostępnia, oprócz widoków ACS, widok 3 × 3. Aby
zmienić orientację wyświetlania widoków 3 × 3, należy
kliknąć widok ACS.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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2.3 Widoki

Wyświetlanie rozkładu iPlan RT Dose

Można wyświetlić zestaw wyeksportowanych obrazów z informacjami o planowaniu dawki (z
programu iPlan RT lub innego oprogramowania do planowana leczenia). Umożliwia to
przeanalizowanie rozkładu dawki względem wszelkich obiektów takich, jak OAR i PTV.

Rysunek 1 

Opcja widoku Opis

Dose Off Wyświetlanie tylko obiektów i tylko danych obrazu.

Dose Distribution Wyświetlanie pełnego rozkładu dawki.

Dose Analysis
Wyświetlanie obszarów zbyt dużej i zbyt małej dawki, z gorącymi i zimnymi
punktami dla wszystkich struktur, które zostały zdefiniowane jako OAR lub
PTV.

Zmiana zestawu obrazów i ekranu

Przebieg proce-
dury

1. Aby wyświetlić menu danych, należy kliknąć tę ikonę.

Widoki
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Przebieg proce-
dury

2.

Informacje podane dla poszczególnych zestawów obejmują
• Technikę obrazowania
• Odległość przekroju (maks.)
• Liczbę przekrojów
• Krótki komentarz
• Technikę obrazowania i orientację
• Datę i godzinę

3.
• Aby zmienić zestaw obrazów, należy kliknąć zestaw spośród dostępnych w folderze pa-

cjenta w obszarze Images.
• Aby zmienić układ ekranu, należy kliknąć opcję okładu ekranu w obszarze Layouts.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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2.3.1 Wyświetlanie zestawów obrazów i obiektów

Wyświetlanie obrazów ze zdefiniowanymi strukturami

Podczas wczytywania zestawu obrazów wyeksportowanego z systemu planowania, np. z
programu iPlan RT, zawierającego struktury anatomiczne (obiekty), są one wyświetlane w
kolorze.

Rysunek 2 

Wyświetlanie/ukrywanie obiektów

Przebieg procedury

1. Aby wyświetlić wszystkie obiekty, należy uaktywnić przełącznik w obszarze Object List.

2.

Aby wyświetlić/ukryć obiekt, należy uaktywnić/zdezaktywować symbol oka obok niego ①.
Obiekt można również wyświetlić/ukryć, uaktywniając/dezaktywując go w menu danych.
Aby wyśrodkować dany obiekt w widoku obrazów, należy kliknąć jego nazwę.

①

Widoki
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Wyświetlanie objętości obiektu

Opcja

Aby wyświetlić menu danych, należy kliknąć ikonę.
• Typ obiektu (OAR, PTV, brak, tkanka)
• Objętość

Domyślnie wszystkie obiekty typu OAR lub PTV są widoczne.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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2.3.2 Wyświetlanie rozkładu dawki

Widok rozkładu

Po wybraniu widoku Dose Distribution planowany rozkład dawki jest wyświetlany jako linie
izodoz i gradient kolorów (patrz str. 24). Linie izodoz są adaptacyjne: liczba szczegółów zmienia
się w miarę przybliżania obrazu odpowiednio do miejsca dostępnego w celu jego wyświetlania.
Adaptacyjny jest również gradient kolorów: przezroczystość kolorów wzrasta w miarę przybliżania
obrazu, umożliwiając klarowne wyświetlanie spodnich struktur.

Ostrzeżenie
Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium używanym w celu wybrania planu
leczenia. Innym kryterium są np. histogramy dawka-objętość (DVH).

Rysunek 3 

Dostosowywanie linii izodoz

Na legendzie z dolnej prawej części widoku wyświetlona jest informacja, które linie izodoz są
aktualnie wyświetlane (jako wartość procentowa). Aby wyświetlić wartość bezwzględną dawki,
należy umieścić wskaźnik myszy nad legendą. Dawka bezwzględna jest wyświetlana jako
wskazówka.
Liczba linii izodoz jest adaptacyjna – skalowana odpowiednio do poziomu przybliżenia widoku. W
miarę powiększania jest wyświetlana coraz większa liczba linii izodoz.
Na ekranie wyświetlona jest linia izodozy dla wartości w pliku Dose Option Configuration oraz
wartość wyróżnienia, którą można zmienić.

Czynność

Aby zdefiniować określoną linię izodozy do wyświetlenia, należy wprowadzić jej wartość w ob-
szarze Highlight.

UWAGA: Kliknąć dwukrotnie w górnym lewym rogu legendy, aby ustawić wyświetlanie dawki
bezwzględnej. Dotyczy to zarówno układów obrazu, jak i wyświetlania histogramu dawka-objętość
(DVH).
 

UWAGA: Aby ukryć daną linię, należy kliknąć dwukrotnie tę linię w legendzie. Aby wyświetlić tę
linię ponownie, należy ponownie kliknąć dwukrotnie.
 

Widoki
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Wyróżnianie gradientu kolorów

Gradient kolorów również dostosowuje się do skali obrazu. W miarę przybliżania widocznych staje
się coraz więcej kolorów, a gradient staje się bardziej przezroczysty.

Czynność

Aby wyróżnić gradient kolorów odpowiadający określonej wartości dawki, należy umieścić
wskaźnik myszy nad tą wartością w legendzie ①.

①

UWAGA: Aby wyróżnić gradient kolorów dla danej linii, nacisnąć klawisz Shift i umieścić wskaź-
nik myszy nad liniami dawki.
 

Zmiana pliku Dose Option Configuration i wartości normalizacji

Rysunek 4 

Opcje

Aby zmienić używany plik Dose Option Configuration, należy kliknąć w polu Select a Display
Option i wybrać jedną z dostępnych pozycji.

W zależności od pliku Dose Option Configuration w obszarze With można zmienić wartość nor-
malizacji dla planu.

Z instalacją aplikacji Dose Review są dostarczane następujące pliki demonstracyjne Dose Option
Configuration:
• Cranial 80% V80 (Demo)

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80% = Def.30Gy (Demo)

Widoki
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2.3.3 Wyświetlanie analizy dawki

Widok analizy

Widok Dose Analysis umożliwia skoncentrowanie się na obszarach ryzyka w obrębie planu.
Wyróżnione są w nim zbyt małe dawki w PTV, punkty aktywne w PTV, zbyt duże dawki w PTV,
zbyt duże dawki w tkance zdrowej (określanej również jako „inna” tkanka) poza PTV, a także
obszary dużej dawki w narządzie krytycznym (OAR).

Analiza PTV

PTV są wyświetlane zawsze w kolorze turkusowym.

④

⑥

①

②
⑤

③

Nr Opis

①
Dawka w tkance zdrowej jest wyświetlana w kolorze pomarańczowym. Linia izodozy jest
wyświetlana dla ustawionych poziomów (w zależności od pliku Dose Option Configura-
tion) oraz dla definiowanej wartości Highlight.

② Zbyt duża dawka w PTV jest wyróżniona kolorem różowym.

③ Dawka jest wyświetlana zgodnie z legendą. (Dawka z zalecenia aż do wartości zdefinio-
wanej jako zbyt duża wewnątrz PTV nie ma koloru.)
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Nr Opis

④ Zbyt mała dawka w PTV jest wyróżniona kolorem turkusowym.

⑤ Oznakowany punkt wewnątrz PTV przedstawia najniższą dawkę.

⑥ Oznakowany punkt wewnątrz PTV przedstawia najwyższą dawkę.

Nie należy mieszać kodowania kolorami obiektów (PTV w kolorze turkusowym) i linii
izodozy. Linie izodozy są wyświetlane jako cieńsze niż obiekt.

Analiza OAR

Wszystkie obiekty, które nie są PTV (OAR i inne obiekty bez informacji o typie) są zawsze
wyświetlane w kolorze niebieskim.

②

①

Nr Opis

① Oznakowany punkt wewnątrz poszczególnych OAR przedstawia najwyższą dawkę.

② Wszystkie dawki mieszczące się wewnątrz OAR są wyróżnione niebieskim gradientem
kolorów. Wyższym poziomom dawki odpowiada mniej przezroczysty kolor.

UWAGA: Wewnątrz obiektu PTV nie są wyświetlane informacje o OAR.
 

Widoki
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2.3.4 Dokonywanie pomiarów

Pomiar dawki w punkcie

Czyn-
ność

Aby zmierzyć dawkę w jednym punkcie w obrębie obrazu, należy wybrać opcję Point
w obszarze Measure i kliknąć w docelowym położeniu w obrazie. Punkt jest wyświet-
lany z informacjami o obrazie.

Współrzędne X, Y, Z są wyświetlone w układzie współrzędnych DICOM. Wartość HU
jest wyświetlona dla zestawu danych TK.
Point Dose (Dawka dla punktu) jest wyświetlona w widokach Dose Distribution lub
Dose Analysis w wartościach bezwzględnych i względnych.

UWAGA: Aby usunąć punkty pomiarowe lub odległości, należy kliknąć wyświetlony obraz prawym
przyciskiem myszy lub uaktywnić/zdezaktywować funkcję w obszarze Measure.
 

Ostrzeżenie
Dawkę wokół obszaru zainteresowania należy zweryfikować z wykorzystaniem funkcji
pomiaru.

Ostrzeżenie
Dla PET: Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET i protokołu obrazowania, przed zastosowaniem należy zawsze
porównać wyświetlane wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na skanerze.

Pomiar odległości

Aby zmierzyć odległość między dwoma punktami:

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk pomiaru odległości:
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Przebieg procedury

2.

Aby zmierzyć odległość w przekroju: kliknąć dwa punkty docelowe w przekroju. Zostanie
wyświetlona odległość między nimi:

UWAGA: Wyświetlany jest również pomiar dla punktu końcowego.
 

3.

Aby zmierzyć odległość między dwoma punktami w różnych przekrojach:
• Kliknąć punkt docelowy w pierwszym przekroju.
• Przewinąć kółkiem myszy do przekroju docelowego.
• Kliknąć drugi punkt w przekroju docelowym.

Tę czynność można wykonywać również w różnych widokach.
UWAGA: Punkty końcowe są wyświetlane jako krzyżyki na przekrojach docelowych i jako
kropki w przekrojach pośrednich.
 

Widoki
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2.4 Histogram dawka-objętość (DVH)

Informacje ogólne

Głównym celem planu leczenia jest napromieniowanie obszarów o wysokim procencie zmian
nowotworowych konkretną dawką, przy utrzymaniu dawki dostarczanej do zdrowej tkanki na jak
najniższym poziomie. Ten współczynnik może stanowić dobre kryterium oceny stopnia
optymalizacji i można go obliczyć bezpośrednio z ekranu histogramu dawka-objętość przez
odczytanie wartości procentowej dawki dostarczanej do tkanki zdrowej w pozycji pionowej, gdzie
do wystarczająco wysokiej frakcji nowotworu dostarczana jest pożądana dawka promieniowania.
Histogram objętości dla dawki jest wyświetlony dla każdego z obiektów w układzie ACS + DVH. W
widoku wyświetlony jest histogram zbiorczy, na którym widać do jakiej części objętości
dostarczana jest wybrana dawka.

Ostrzeżenie
Histogram DVH wyświetlony w aplikacji Dose Review nie jest zaimportowany z systemu
DICOM. Jest on obliczany na podstawie wyświetlonej obecnie dawki. Może to powodować
różnice wyświetlonych wartości (np. współczynników konformalności, wartości
minimalnych/maksymalnych/średnich) między aplikacją Dose Review a systemem
planowania leczenia, w którym został utworzony plan.

Wyświetlanie histogramu dawka-objętość

Opcja widoku Opis

Kliknąć przycisk ACS + DVH w obszarze Layouts, aby otworzyć ekran wy-
świetlający histogram dawka-objętość dla wszystkich wybranych obecnie
obiektów.

Rysunek 5 

Ostrzeżenie
Przedstawienie histogramu DVH nie może być jedynym kryterium używanym w celu
wybrania planu leczenia. Innym kryterium jest np. wyświetlanie dawki.

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Dose Review Wer. 1.0 35



Wyświetlanie szczegółów

Aby wyświetlić dokładne wielkości dawki dla objętości, należy umieścić wskaźnik myszy nad
histogramem DVH.

①

②

Rysunek 6 

Nr Opis

①
Oś Y: objętość obiektu (%).
Kliknąć koniec osi i przeciągnąć, aby zmienić skalę Volume.

②
Oś X: dawka otrzymywana przez tę objętość (względna [%] lub bezwzględna [Gy]).
Kliknąć koniec osi i przeciągnąć, aby zmienić skalę Dose.

UWAGA: Kliknąć dwukrotnie legendę dawki, aby przełączyć między dawką bezwzględną a
względną.
 

Wyświetlanie histogramu DVH dla obiektu

Czynność

Aby wyświetlić wykres histogramu DVH dla pojedynczego obiektu, należy wybrać ten obiekt na
liście Objects w menu danych.

Cechy histogramu DVH

Na wykresie histogramu DVH są wyświetlone następujące informacje:
• Minimalna i maksymalna dawka dla obiektu.
• Średnia dawka otrzymywana przez wybrany obiekt.
• Rozmiar siatki macierzy dawki: rozdzielczość zaimportowanego pliku dawki.
• Rozmiar siatki wokseli: rozdzielczość stosowana do dyskretyzacji struktury podczas

generowania histogramu DVH.
• CI: odwrócony indeks konformalności Paddicka (patrz niżej). Współczynnik CI zależy od

zdefiniowanej wartości normalizacji (np. CI (przy 80 Gy)).
• Krzywa tkanek Tissue histogramu DVH odpowiada typowi struktury Tissue na liście Objects

menu danych.

Histogram dawka-objętość (DVH)
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• Jeżeli na liście Objects w menu danych nie zostanie wybrana żadna struktura, zostaną
wyświetlone wszystkie struktury ustawione jako widoczne. Krzywa tkanek Tissue histogramu
DVH jest wyświetlana nawet, jeżeli jego struktura nie jest ustawiona jako widoczna.

• Jeżeli włączone jest wyświetlanie CI, każdemu PTV towarzyszy dodatkowa niebieska linia
określana jako wykres NT (wykres Normal Tissue). Ta krzywa odpowiada wirtualnej strukturze
pierścienia wokół PTV i jest używana do obliczania CI. Jej wartość procentowa objętości jest
znormalizowana do objętości PTV i wyświetlana razem z objętością PTV jako NT.

• Jeżeli procent dawki jest mniejszy niż 4%, wyświetlanie zostaje przełączone na cm3:

Rysunek 7 

Odwrócony indeks konformalności Paddicka (CI)

Indeks konformalności wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z rozmiarem i
kształtem objętości tarczowej z uwzględnieniem kwestii związanych ze zdrową tkanką.
CI opisuje konformalność leczenia. Informuje o zakresie naświetlania tkanki zaleconą dawką
względem objętości guza.
• Wartość wynosząca 1 odpowiada przypadkowi idealnemu.
• Im większa wartość, tym mniej konformalne leczenie.
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2.5 Analiza dawki przy użyciu połączonych zestawów
danych

Informacje ogólne

Większość systemów planowania eksportuje dawkę wyłącznie z zestawem danych TK. W celu
wyświetlenia dawki w połączonych zestawach danych. np. MR lub PET, może być konieczne
użycie elementu Image Fusion do połączenia zestawów danych. Połączone zestawy danych są
dostępne do analizy w menu widoków i układów.

Analiza dawki przy użyciu połączonych zestawów danych

38 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Dose Review Wer. 1.0



2.6 Porównywanie dawek

Wczytywanie planów w celu porównania

Jeżeli folder pacjenta zawiera więcej niż jeden plan dawki, można wczytać dawkę z innego planu
w celu porównania jej z planem odniesienia.
Porównywanie dawek umożliwia na przykład:
• Porównanie rozkładu dawek dla planów leczenia utworzonych w różnych systemach

planowania.
• Porównanie rozkładu dawek planów leczenia utworzonych w tym samym systemie planowania,

ale przy użyciu różnych technik obrazowana leczenia (np. plany hybrydowej terapii łukiem w
porównaniu z planami konformalnej terapii wiązkami).

Jeżeli dawka jest wczytywana w celu porównania lub zsumowania, musi znajdować się w tym
samym zestawie danych lub zestawie połączonym z zestawem obrazów planu odniesienia.
Podczas dodawania dawki w celu porównania lub zsumowania zestaw normalizacyjny obowiązuje
dla obydwu dawek: dawki odniesienia oraz dawki dodawanej w celu zsumowania lub porównania.

Ostrzeżenie
Rozmiary siatki dawki planu odniesienia i dawki dodawanej w celu zsumowania lub
porównania mogą być różne.

Przebieg proce-
dury

1. Aby wyświetlić menu danych, należy kliknąć ikonę.

2.
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Przebieg proce-
dury

3.

Kliknąć przycisk plus (+) obok pozycji Dose Plans.
Dostępne plany są wyświetlane na liście.

W celu identyfikacji planu dawki dostępne są następujące informacje:
• System planowania leczenia
• Data i godzina
• Identyfikacja planu

4.

Kliknąć plan na liście Load Doses from Other Plans, aby dodać go do pla-
nu dawki uwzględnionego w aplikacji Dose Review.

①

5.
W celu porównania dawek kliknąć przycisk ①.
UWAGA: W celu włączenia porównania dawek można również kliknąć ikonę dawki planu.
 

Porównanie planów

Wczytany plan odniesienia można porównywać pojedynczo z innymi planami.
• Ikona planu odniesienia jest wyszarzona.
• Plan dawki wczytany w celu porównania jest wyróżniony dla widoczności niebieskim

obramowaniem i symbolem oka.

Przebieg proce-
dury

1. Wybrać plan do porównania z planem odniesienia, klikając go w obszarze Dose Plans w
menu danych.

2. Kliknąć przycisk porównania dawek obok pozycji Dose Plans.

Porównywanie dawek
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Przebieg proce-
dury

3.

W obszarze Layouts kliknąć:
• Przycisk Side by Side, aby wyświetlić razem plany dawek.
• Przycisk ACS + DVH, aby wyświetlić histogram DVH dla obiektów w zes-

tawie obrazów zgodnie z poszczególnymi planami.

UWAGA: W trybie porównania i sumowania dawek lista obiektów zawiera wyłącznie obiekty planu
odniesienia. Nie są wyświetlane obiekty z planu dawki dodanego w celu porównania lub
zsumowania.
 

Bezpośrednie porównanie planów dawek

Po wybraniu bezpośredniego porównania planów dawek plan odniesienia jest wyświetlany
powyżej drugiego planu. Każdy z planów jest oznaczony nazwą.
Widoki Dose Distribution i Dose Analysis umożliwiają zbadanie planów w sposób opisany na
str. 24.

Rysunek 8 

ANALIZA DAWKI STOSOWANEJ U PACJENTA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Dose Review Wer. 1.0 41



Porównanie planów za pomocą lupy

Lupa jest dostępna w widokach ACS, 1 × 1 i 3 × 3. Powoduje nałożenie części jednego planu na
inny, umożliwiając porównanie rozkładu dawki i analizę.

①

②

Rysunek 9 

Nr Opis

①
Okno lupy, oznaczone literą B, identyfikuje nałożony plan.
• Aby zmienić rozmiar okna, kliknąć jego krawędź i przeciągnąć.
• Aby przesunąć okno, kliknąć wewnątrz niego i przeciągnąć.

② Plany z identyfikującymi literami A i B.

UWAGA: W przypadku używania lupy w widoku Dose Analysis dla PTV i OAR wyświetlane są
punkty minimalne i maksymalne, ale nie jest wyświetlana żadna wartość.
 

Porównywanie dawek
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Porównywanie histogramów DVH

W przypadku wybrania układu ACS + DVH histogramy DVH dla obu planów są wyświetlane jako
linia ciągła ① i linia kropkowana ②. W menu danych można wybrać obiekt, dla którego zostanie
wyświetlony histogram DVH.

①

②

③

Rysunek 10 

Nr Opis

① Histogram DVH dla planu A (linia ciągła)

② Histogram DVH dla planu B (linia kropkowana)

③ Minimalna/maksymalna/średnia dawka dla wybranego obiektu

Usuwanie planu z aplikacji Dose Review

Aby usunąć wczytany plan:

Przebieg proce-
dury

1.

Kliknąć przycisk minus (-) obok pozycji Dose Plans.
Dostępne plany są wyświetlane na liście.

2. Kliknąć plan, aby usunąć go z aplikacji Dose Review.
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2.7 Sumowanie dawki

Informacje ogólne

Jeżeli folder pacjenta zawiera więcej niż jeden plan dawki, można wczytać dawkę z innego planu
w celu zsumowania jej z planem odniesienia.
Sumowanie dawki umożliwia na przykład:
• Wyświetlenie sumy dostarczonej już dawki.
• Zsumowanie planów dawki dla pacjentów z mnogimi przerzutami w celu uzyskania ogólnego

rozkładu dawki.
Jeżeli dawka jest wczytywana w celu porównania lub zsumowania, musi znajdować się w tym
samym zestawie danych lub zestawie połączonym z zestawem obrazów planu odniesienia.
Podczas dodawania dawki w celu porównania lub zsumowania zestaw normalizacyjny obowiązuje
dla obydwu dawek: dawki odniesienia oraz dawki dodawanej w celu zsumowania lub porównania.

Wczytywanie planów w celu zsumowania

Ostrzeżenie
Rozmiary siatki dawki planu odniesienia i dawki dodawanej w celu zsumowania lub
porównania mogą być różne.

Ostrzeżenie
Obsługiwany jest wyłącznie typ dawki PHYSICAL i typ sumowania dawki PLAN.

Przebieg proce-
dury

1. Aby wyświetlić menu danych, należy kliknąć ikonę.

Sumowanie dawki
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Przebieg proce-
dury

2.

3.

Kliknąć przycisk plus (+) obok pozycji Dose Plans.
Dostępne plany są wyświetlane na liście.

W celu identyfikacji planu dawki dostępne są następujące informacje:
• System planowania leczenia
• Data i godzina
• Identyfikacja planu
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Przebieg proce-
dury

4.

Kliknąć plan na liście Load Doses from Other Plans, aby dodać go do pla-
nu dawki uwzględnionego w aplikacji Dose Review.

①

5.
W celu zsumowania dawek kliknąć przycisk ①.
W widoku dawki wyświetlana jest teraz zsumowana dawka z obu planów.

UWAGA: W trybie porównania i sumowania dawek lista obiektów zawiera wyłącznie obiekty planu
odniesienia. Nie są wyświetlane obiekty z planu dawki dodanego w celu porównania lub
zsumowania.
 

Histogram DVH sumy

W przypadku wybrania układu ACS + DVH w trybie sumowania dawki na histogramie DVH jest
wyświetlana skumulowana dawka dla planu odniesienia i dodanego planu dawki.

Sumowanie dawki

46 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Dose Review Wer. 1.0



2.8 Tworzenie pliku Dose Option Configuration

Informacje ogólne

Można zdefiniować własne pliki Dose Option Configuration.

Ostrzeżenie
Zmiana pliku Dose Option Configuration zaczyna obowiązywać dopiero po ponownym
uruchomieniu oprogramowania.

Tworzenie pliku Dose Option Configuration

Przebieg procedury

1.
Przejść do katalogu instalacyjnego aplikacji Dose Review.
Jest to zwykle katalog: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res

2.

Skopiować jeden z dostępnych plików DoseOption.xml.
• Składnia nazwy pliku Dose Option Configuration to DoseOption*.xml.
• W nazwie pliku nie należy używać znaków specjalnych.
• Nie ma ograniczenia liczby tworzonych plików Dose Option Configuration.

3. Otworzyć plik w edytorze tekstu (np. Windows Notepad (Notatnik systemu Windows) lub
Notepad++).

4. Można skonfigurować zmienne w następującej tabeli.

Zmienna Opis

nameLine1

Określa nazwę pliku konfiguracji (pierwszy
wiersz).
UWAGA: Jest ona widoczna w aplikacji Dose Re-
view. Należy uważać na nazewnictwo, które może
być sprzeczne z innymi wartościami w pliku Dose
Option Configuration.
 

Obowiązkowe.

nameLine2

Określa nazwę pliku konfiguracji (drugi wiersz).
UWAGA: Jest ona widoczna w aplikacji Dose Re-
view. Należy uważać na nazewnictwo, które może
być sprzeczne z innymi wartościami w pliku Dose
Option Configuration.
 

Obowiązkowe.

defaultPrescriptionValue

Określa wartość bezwzględną dawki dla normali-
zacji zaleconej dawki w Gy. Ta wartość nadpisuje
wczytaną dawkę normalizującą i nie można jej
zmienić w aplikacji Dose Review, jeżeli jest ok-
reślona.
Opcjonalne.

prescriptionPercentage

Określa wartość procentową normalizacji zaleco-
nej dawki. Jeżeli ta wartość nie zostanie określo-
na, będzie możliwa wyłącznie ocena dawki bez-
względnej.
Opcjonalne.
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Zmienna Opis

defaultHighlightValue
Określa wartość domyślną w Gy pola wolnego wy-
różnienia w menu Dose w aplikacji Dose Review.
Obowiązkowe.

showHalfPrescription

True: włącza połowę zaleconej wartości na ekra-
nie dawki (wyłącznie dla PTV i tkanki zdrowej).
False: wyłącza wartość.
Opcjonalne.
Wartość domyślna: False

show100Percent

True: włącza 100% izodozy na ekranie dawki
(pomarańczowa linia na standardowym ekranie
dawki).
False: wyłącza izodozę.
Opcjonalne.
Wartość domyślna: False

maxLimitPercentage
Określa względną maksymalną wartość graniczną
dawki.
Opcjonalne.
Wartość domyślna: 107.0

showMaxLimit

True: włącza maksymalną wartość graniczną
dawki ustawioną przez zmienną
maxLimitPercentage (czerwona linia na stan-
dardowym ekranie dawki).
False: wyłącza maksymalną wartość graniczną
dawki.
Opcjonalne.
Wartość domyślna: True

showAbsDose

Określa, czy najpierw wyświetlane są bezwzględ-
ne (True) czy względne (False) wartości dawki.
(Pozostaje możliwość przełączenia między bez-
względnymi i względnymi wartościami dawki przez
kliknięcie legendy dawki.)
UWAGA: Jeżeli zmienna
prescriptionPercentage nie zostanie okreś-
lona, wyświetlane są wyłącznie wartości bez-
względne dawki.
 

True: włącza przełączanie między wyświetlaniem
dawki bezwzględnej i względnej.
False: wyłącza przełączanie.
Opcjonalne.
Wartość domyślna: False

doseGy w obszarze <CriticalDose>

Linie dawki krytycznej można zdefiniować odpo-
wiednio do potrzeb. Dotyczy to wyłącznie wyświet-
lania (wartości w Gy).
Opcjonalne (cała sekcja).
Maksymalnie: 3 wartości.

showCI
Określa, czy na histogramie DVH jest wyświetlany
indeks konformalności (CI).
Opcjonalne.
Wartość domyślna: True

Tworzenie pliku Dose Option Configuration
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2.9 Ponowne sprawdzanie poprawności
oprogramowania

Informacje ogólne

Jest to zalecany test ponownie sprawdzający poprawność po dokonaniu drobnych zmian
systemu, włączając w to:
• poprawki systemu operacyjnego,
• instalację skanerów antywirusowych,
• instalację oprogramowania innych producentów.

W przypadku istotnych zmian w systemie operacyjnym (nowy system operacyjny, nowy pakiet
serwisowy) należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Ponowne sprawdzenie poprawności oprogramowania

Do wykonania tej procedury powinien być dostępny co najmniej jeden pacjent DICOM
(uwzględniając kryteria wczytywania określone na str. 18).

Przebieg procedury

1. Uruchomić element Dose Review i sprawdzić, czy co najmniej jeden plan leczenia jest
dostępny do analizy.

2. Wczytać jeden z dostępnych planów.

3. Wybrać plik Dose Option Configuration w celu skonfigurowania wyświetlania dawki.

4. Sprawdzić dawkę wyświetloną w widoku rozkładu dawki i widoku analizy dawki.

5. Sprawdzić widok ACS i DVH.

6. Sprawdzić widok ACS i 3D.

7. Sprawdzić, czy możliwe jest przybliżanie/oddalanie, przewijanie i okienkowanie.

8. Zamknąć aplikację Dose Review, klikając przycisk Done. Ponowne sprawdzanie popraw-
ności zostało zakończone.
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2.10 Komunikaty

Powiadomienia dotyczące importu

Podczas importu DICOM mogą pojawić się następujące powiadomienia. Poniższa lista zawiera
informacje i ostrzeżenia wymienione zgodnie z typami komunikatów DICOM. W przypadku
wystąpienia problemów podczas importu należy przeczytać komunikaty i podjąć decyzję, czy
należy je sprawdzić. Wyświetlenie wszystkich zaakceptowanych ostrzeżeń umożliwia przycisk
informacji aplikacji Dose Review Element.
Informacje ogólne
xBrain data xxxx is not loaded. (Nie wczytano danych xBrain xxxx.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Bieżąca wersja
aplikacji nie może przetworzyć komunikatu DICOM.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Nazwa pacjenta określona w komunikacie
DICOM jest za długa (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM nazwa pacjenta zostanie
odpowiednio skrócona.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (Alfabetyczna nazwa pacjenta w
komunikacie DICOM zawiera większą liczbę elementów, niż jest dozwolona. Zostanie
zaimportowanych tylko pierwszych pięć elementów, pozostałe zostaną zignorowane.)
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. (Nie można zidentyfikować informacji o pacjencie w pliku DICOM,
ponieważ nie określono nazwy pacjenta i identyfikatora pacjenta. Ten plik został pominięty.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). In case of DICOM
export the Patient ID will be shortened accordingly. (Identyfikator pacjenta określony w
komunikacie DICOM jest za długi (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM identyfikator
pacjenta zostanie odpowiednio skrócony.)
Plan 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. (Brak etykiety RT Plan Label określonej w
komunikacie DICOM. Ponieważ ten atrybut jest wymagany, została określona wartość domyślna i
eksport jest kontynuowany.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (> 16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (Etykieta RT Plan Label określona w komunikacie DICOM jest
za długa (> 16 znaków). Etykieta RT Plan Label zostanie odpowiednio skrócona.)
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. (Nazwa RT Plan Name określona
w komunikacie DICOM jest za długa (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM nazwa RT Plan
Name zostanie odpowiednio skrócona.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. (W
planie DICOM RT Plan używana jest niezidentyfikowana geometria Plan Geometry. Nie zostaną
zaimportowane żadne informacje planu RT Plan.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (W planie DICOM RT Plan
używana jest geometria Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. Ta aplikacja obsługuje wyłącznie
geometrię Plan Geometry PATIENT. Nie zostaną zaimportowane żadne informacje planu RT
Plan.)
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. (W planie DICOM RT
Plan używana jest geometria Plan Geometry PATIENT, ale nie występuje żądane odniesienie do
zestawu DICOM RT Structure Set ani odniesienie do układu współrzędnych.)
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. (W
planie DICOM RT Plan używana jest geometria Plan Geometry PATIENT, ale nie występuje
żądane odniesienie do zestawu DICOM RT Structure Set. Układ współrzędnych mógł nie zostać
prawidłowo zdefiniowany.)
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The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (W planie DICOM RT Plan używana jest geometria Plan Geometry PATIENT, ale
nie można znaleźć zestawu DICOM RT Structure Set, do którego występuje odwołanie.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (Nie zdefiniowano celu Plan Intent określonego w komunikacie DICOM. Importowanie
planu RT Plan będzie kontynuowane.)
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (W komunikacie RTPLAN nie określono prawidłowo daty RT Plan Date. Importowanie
planu RT Plan będzie kontynuowane.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (W komunikacie RTPLAN nie określono prawidłowo godziny planu RT Plan Time.
Importowanie planu RT Plan będzie kontynuowane.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Nie znaleziono informacji o planie
DICOM RT Plan. Import będzie kontynuowany.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Wystąpił
nieokreślony błąd – nie można znaleźć wewnętrznego planu leczenia.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Z powodu nieokreślenia orientacji leczenia w planie DICOM RT Plan nie można
utworzyć prawidłowego modelu pacjenta.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported.
(Nie można zaimportować planu DICOM RT Plan, ponieważ obsługiwana jest wyłącznie orientacja
leczenia z głową jako pierwszą.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (Nie można
zaimportować planu DICOM RT Plan, ponieważ nie jest zdefiniowana orientacja głowa-stopy.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (Nie można
zaimportować planu DICOM RT Plan, ponieważ nie jest zdefiniowana orientacja leczenia.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. (Nie
można zaimportować planu DICOM RT Plan z powodu niezdefiniowanej orientacji głowa-stopy:
xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Nie można zaimportować informacji o wiązce, ponieważ jednostka Primary Dosimeter Unit dla
wiązki xxxx nie jest typu MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Nie można zaimportować informacji o wiązce, ponieważ typem Treatment Delivery
Type dla wiązki xxxx nie jest TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Wiązka xxxx nie jest importowana, ponieważ
jest wiązką konfiguracyjną.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Różne pozycje konfiguracji pacjenta nie są obsługiwane. Nie można zaimportować informacji o
planie RT Plan.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Brak pozycji
konfiguracji pacjenta. Nie można zaimportować informacji o planie RT Plan.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Import zalecenia typu
przywoływanej struktury POINT nie jest obsługiwany.)
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. (Zalecenie dla obszaru ROI xxxx jest
zdefiniowane jako docelowe, ale obszar ROI nie jest PTV. W celu kontynuacji obszar ROI
zostanie zmieniony na PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but the referenced ROI is not a OAR. To proceed
the type of the ROI is changed to OAR. (Zalecenie dla obszaru ROI xxxx jest zdefiniowane jako
OAR, ale obszar ROI nie jest OAR. W celu kontynuacji obszar ROI zostanie zmieniony na OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Informacje o zaleceniu zostaną pominięte, ponieważ nie można określić dawki
Target Prescription Dose dla obszaru ROI xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (Brak dawki Target Prescription Dose.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (Dawka Target
Prescription Dose nie jest prawidłowo zdefiniowana i dlatego nie zostanie zaimportowana.)
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No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Nie utworzono obiektu konturu dla obszaru ROI xxxx. Powiązane
zalecenie zostanie zaimportowane jako koncepcyjne.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available.
(Importowanie jako zalecenia koncepcyjnego nie powiodło się z powodu braku informacji o
zaleceniu.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (Informacje
o zaleceniu dla xxxx nie zostaną zaimportowane, ponieważ nie zawierają wartości dawki.)
RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. (Plan RT Plan definiujący zalecenie dla obszaru ROI xxxx
ma ramkę referencji niezgodną ze znaną ramką referencji obrazu.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Nie można zaimportować informacji o frakcjonowaniu – liczba frakcji musi być dodatnia.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Nie można zaimportować informacji o zaleceniu/ograniczeniach – te wartości muszą być
dodatnie.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Wartość ograniczenia już występuje, jednak z powodu niejednoznaczności informacje o
zaleceniu dla obszaru ROI zostaną usunięte.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Obsługiwane jest tylko jedno frakcjonowanie na zalecenie na raz. Zostaną
zaimportowane informacje o pierwszym frakcjonowaniu.)
No prescription or constraint information is defined. (Nie zdefiniowano informacji o zaleceniu lub
ograniczeniu.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Nieobsługiwana kombinacja typów Dose Reference Structure Type. Ta informacja zostanie
pominięta.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Typ Dose Reference
Structure Type nie jest prawidłowo zdefiniowany. Ta informacja zostanie pominięta.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Typ Dose Reference Type nie
jest prawidłowo zdefiniowany. Ta informacja zostanie pominięta.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. (Nie
można zaimportować informacji o ograniczeniach, ponieważ numer Referenced ROI Number nie
jest prawidłowo zdefiniowany.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Import zalecenia typu
przywoływanej struktury POINT nie jest obsługiwany.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (Importowanie zalecenia xxxx jest obsługiwane wyłącznie dla typu Dose Reference
Type TARGET. Ta informacja zostanie pominięta.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Typ
Dose Reference Structure Type xxxx nie jest żadnym z dozwolonych członów. Ta informacja
zostanie pominięta.)
No Fractionation information found. (Nie znaleziono informacji o frakcjonowaniu.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Plany brachyterapii nie są
obsługiwane. Informacje o frakcjonowaniu zostaną pominięte.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported.
(Układ frakcjonowania nie zostanie zaimportowany, ponieważ obsługiwane jest tylko jedno
odniesienie do dawki na frakcjonowanie.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Nie znaleziono powiązania między
zaleceniem a informacjami o frakcjonowaniu. Ponieważ dla każdego dostępna jest tylko jedna
pozycja, zakłada się powiązanie między tymi pozycjami.)
IT is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Nie jest możliwe określenie powiązania między
frakcjonowaniem a zaleceniem. Dlatego nie zostaną zaimportowane informacje o frakcjonowaniu.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted. (Nie
można zaktualizować zalecenia dla objętości, ponieważ informacja wydaje się uszkodzona.)
Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Typ Dose
Reference Type xxxx nie jest żadnym z dozwolonych członów. Ta informacja zostanie pominięta.)
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Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Dla jednej grupy frakcji nie są obsługiwane różne punkty Beam Dose Specification
Points. Ta informacja zostanie pominięta.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information.
(Obsługiwane jest tylko jedno odniesienie dawki na punkt Control Point. Ta informacja zostanie
pominięta.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Badanie dla punktu kontrolnego nie pozwala
określić powiązania między zaleceniem a frakcjonowaniem. Aby kontynuować, należy sprawdzić
skojarzenie jeden do jednego.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (Frakcja Target
Underdose Volume Fraction nie jest prawidłowo zdefiniowana. To zalecenie zostanie
zignorowane.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (Frakcja
Target Underdose Volume Fraction nie zostanie zaimportowana, ponieważ nie jest określona jako
wartość procentowa.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Waga Constraint Weight nie zostanie
zaimportowana, ponieważ nie jest prawidłowo zdefiniowana.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (Dawka Organ At Risk Maximum Dose nie jest
określona.)
Organ At Risk Maximum Dose not is imported as it is not well-defined. (Dawka Organ At Risk
Maximum Dose nie zostanie zaimportowana, ponieważ nie jest prawidłowo zdefiniowana.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(Frakcja Organ At Risk Overdose Volume Fraction nie zostanie zaimportowana, ponieważ nie jest
określona jako wartość procentowa.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (Frakcja Organ At Risk Overdose
Volume Fraction nie jest określona.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (Frakcja Organ
At Risk Overdose Volume Fraction nie zostanie zaimportowana, ponieważ nie jest prawidłowo
zdefiniowana.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (Odniesienie Referenced
Dose Reference (xxxx) nie występuje w tym planie.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Numer
Referenced Dose Reference Number nie zostanie zaimportowany, ponieważ nie jest prawidłowo
zdefiniowany.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Nie można zaimportować informacji o
frakcjonowaniu, ponieważ nie można zidentyfikować w sposób niepowtarzalny informacji
odniesienia o grupie frakcji (numer Fraction Group Number nie jest niepowtarzalny).)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. (Nie
można zaimportować informacji o frakcjonowaniu, ponieważ numer Fraction Group Number nie
jest prawidłowo zdefiniowany.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Liczba Number Of
Fractions Planned nie zostanie zaimportowana, ponieważ nie jest prawidłowo zdefiniowana.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. (Nie
można zaimportować informacji o zaleceniu, ponieważ numer Dose Reference Number nie jest
prawidłowo zdefiniowany.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Nie można zaimportować informacji o zaleceniu, ponieważ nie można zidentyfikować w
sposób niepowtarzalny informacji odniesienia dawki.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates.
(Informacje o zaleceniu zostaną zaimportowane jako zalecenie koncepcyjne z powodu braku
współrzędnych.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Informacje o zaleceniu zostaną zaimportowane jako zalecenie
koncepcyjne, ponieważ zawierają nieprawidłowe współrzędne Dose Reference Point
Coordinates.)
No treatment machine found. (Nie znaleziono urządzenia terapeutycznego.)
More than one treatment machine found. (Znaleziono więcej niż jedno urządzenie terapeutyczne.)
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Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Nie można przekształcić wiązek z
powodu nieobsługiwanego typu wiązki.)
Beam could not be created. (Nie można utworzyć wiązki.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Nie można zaimportować wybranych planów, ponieważ plan xxxx nie zawiera odniesień
wzajemnych do innych planów.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx. (Nie
można zaimportować wybranych planów, ponieważ dla planu xxxx nie znaleziono
przywoływanego planu.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Nie można zaimportować wybranych planów, ponieważ relacja DICOM RTPlan
Relationship dla co najmniej jednego planu nie jest CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Nie można zaimportować wybranych planów, ponieważ sprawdzenie spójności
CONCURRENT się nie powiodło. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz plik dziennika.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Nie można zaimportować wybranego planu, ponieważ relacja DICOM RTPlan
Relationship dla planu xxxx nie jest 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. (Jeden dostępny komunikat
dotyczący planu RT Plan zawiera przywołany plan RT Plan z relacją CONCURRENT. Wydaje się,
że została zaimportowana tylko część planu.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Nie można zaimportować wybranych planów, ponieważ plan xxxx nie zawiera odniesienia
wzajemnego do planu xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Nie można zaimportować wybranych planów, ponieważ nie można pobrać wszystkich
wartości sprawdzenia spójności dla podzielonych planów.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Nie można zaimportować wybranych planów z powodu braku nazwy planu DICOM RT
Plan Name w celu sprawdzenia spójności.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Nie można zaimportować wybranych planów z powodu braku celu
DICOM RT Plan Intent w celu sprawdzenia spójności dla podzielonych planów.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności nazw planu DICOM RT
Plan Name (xxxx i xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx). (Nie
można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności dat DICOM RTPlan Date (xxxx i
xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności godzin DICOM RT Plan
Time (xxxx i xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs xxxx).
(Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności celów DICOM RT Plan
Intent (xxxx i xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności geometrii DICOM
RT Plan Geometry (xxxx i xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności
zestawu DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set (xxxx i xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Patient Position does not match (xxxx vs
xxxx). (Nie można zaimportować wybranych planów z powodu niezgodności pozycji DICOM RT
Plan Patient Position (xxxx i xxxx).)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines.
(Parametry urządzenia terapeutycznego planu DICOM RT Plan są niezgodne z parametrami
wewnętrznego urządzenia terapeutycznego.)
The type of the object was changed. (Typ obiektu został zmieniony.)
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Non-IMRT beam with more than one PTV. (Wiązka inna niż IMRT dla więcej niż jednego PTV.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Nie znaleziono serwera proxy danych izocentrum
akceleratora liniowego (linac).)
No Machine Profile defined. (Nie zdefiniowano profilu urądzenia.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Nieoczekiwany wyjątek podczas
tworzenia składnika LinacIsocenterComponent.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (Plan RT Plan zawiera ramkę referencji niezgodną z żadną znaną ramką referencji
obrazu.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Brak atrybutu „Cumulative Meterset Weight”.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Brak atrybutu „Nominal Beam Energy”.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Brak atrybutu „Dose Rate Set”.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Brak atrybutu „Gantry Angle”.)
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing. (Brak atrybutu „Beam Limiting Device Angle”.)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing. (Brak atrybutu „Patient Support Angle”.)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing. (Brak atrybutu „Table Top Eccentric Angle”.)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing. (Brak atrybutu „Table Top Pitch Angle”.)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing. (Brak atrybutu „Table Top Roll Angle”.)
Attribute 'Surface Entry point' is missing. (Brak atrybutu „Surface Entry point”.)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing. (Brak atrybutu „Source To Surface Distance”.)
Dawka DICOM RT (objętość dla dawki)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx (Z powodu
niepowodzenia walidacji nie można zaimportować objętości dla dawki.
Źródło: xxxx)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Z powodu
niedostępności ramki referencji nie można zaimportować objętości dla dawki.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx). (Nie
można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ jedyną obsługiwaną jednostką dawki jest GY
(nie xxxx).)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'PHYSICAL' (and not xxxx).
(Nie można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ jedyną obsługiwaną jednostką dawki jest
„PHYSICAL” (nie 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). (Nie można zaimportować objętości dla dawki,
ponieważ nie można znaleźć orientacji przestrzennej płaszczyzn dawki (brak wektora Grid Frame
Offset Vector).)
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). (Nie można zaimportować
objętości dla dawki, ponieważ komunikat DICOM RT Dose message jest nieprawidłowy (wskaźnik
Frame Increment Pointer powinien wskazywać wektor Grid Frame Offset Vector).)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Nie można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ
obsługiwane są wyłącznie typy sumowania dawek „PLAN” i „MULTI_PLAN” (nie xxxx).)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Nie można zweryfikować układu współrzędnych objętości dla dawki i
planu DICOM RT Plan z powodu braku odniesienia do planu RT Plan.)
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. (Nie można zweryfikować prawidłowej
relacji między układami współrzędnych objętości dla dawki i planu RTPlan, ponieważ
przywoływane są obiekty planu RT Plan w liczbie xxxx. Dla typu sumowania dawki xxxx
powinien być przywoływany dokładnie jeden obiekt planu DICOM RT Plan.)
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. (Nie można zweryfikować
prawidłowej relacji między układami współrzędnych objętości dla dawki i planu RTPlan, ponieważ
przywoływane są obiekty planu RT Plan w liczbie xxxx. Dla typu sumowania dawki
„MULTI_PLAN” powinny być przywoływane co najmniej dwa obiekty planu DICOM RT Plan.)
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The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (Nie można
zaimportować obiektów dawki DICOM RT z powodu nieoczekiwanego błędu wewnętrznego.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Nie można
zaimportować objętości dla dawki, ponieważ płaszczyzny dawki nie są w równej odległości.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Nie można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ
komunikat DICOM RT Dose message jest nieprawidłowy (reprezentacja Pixel Representation nie
jest równa 0).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Nie można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ
komunikat DICOM RT Dose message jest nieprawidłowy (przeskalowanie Dose Grid Scaling nie
jest większe od 0).)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (Nie można zaimportować dawki DICOM RT, ponieważ z zaimportowanych danych
nie można utworzyć objętości dla dawki.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (Lokalizacja
przestrzenna macierzy dawki znajduje się poza granicą przywoływanej serii obrazów.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Nie można zaimportować objętości dla dawki, ponieważ nie znaleziono obrazów z
odpowiednim układem współrzędnych.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Nie można zaimportować objętości dla dawki z powodu nieoczekiwanego błędu
wewnętrznego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz plik dziennika.)
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. (Znaleziono więcej niż jedną
odpowiednią serię obrazów zgodnych z objętością dla dawki. Jako odniesienie dla objętości dla
dawki wybrano najlepszą serię obrazów (xxxx).)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego i
docelowego układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Nie można
zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji oczekiwane są dwa
układy współrzędnych.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej
lub obydwu odpowiednich serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej
(źródłowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej
(docelowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Nie można
zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowej serii obrazów.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można ustanowić rejestracji
między układami współrzędnych.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Znaleziono
rejestrację zawierającą problem (macierz przekształcenia jest odwrócona).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Znaleziono rejestracje opisujące
łańcuch między seriami obrazów.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Nie można zaimportować rejestracji,
ponieważ jest sprzeczna z inną rejestracją. Importowana jest fuzja obrazów xxxx i xxxx (fuzja
obrazów: xxxx, xxxx).)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji nie można znaleźć
macierzy przekształcenia.)
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Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Nie
można zaimportować rejestracji, ponieważ źródłowa i docelowa seria obrazów są identyczne.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można utworzyć źródłowego lub docelowego
układu współrzędnych.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (Rejestracji nie można zaimportować z
powodu błędu wewnętrznego.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Nie można zaimportować
rejestracji, ponieważ macierz fuzji nie jest ortogonalna.)
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. (W obiekcie rejestracji
DICOM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie są przywoływane
wszystkie wystąpienia obrazów zarejestrowanej serii obrazów.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (W obiekcie rejestracji DICOM między serią
obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx są przywoływane wszystkie wystąpienia
obrazów, których nie można znaleźć.)
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. (Obiekt rejestracji DICOM między serią obrazów
xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie spełnia zaleceń IHE-RO, ponieważ nie są
przywoływane wystąpienia obrazów. Dlatego zaimportowana fuzja obrazów może być
nieprawidłowa.)
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. (Obiekt rejestracji DICOM między
układem współrzędnych xxxx i układem współrzędnych xxxx nie spełnia zaleceń IHE-RO (w
macierzy rejestracji jest zapisany tylko źródłowy układ współrzędnych). Dlatego fuzja obrazów nie
zostanie zaimportowana.)
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. (Nie
można zaimportować obiektu rejestracji DICOM z układem współrzędnych xxxx, ponieważ ma
identyczne UID ramki referencji źródła i celu. Jest to niezgodne z zaleceniami IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Błąd wewnętrzny. Nie
można wczytać rejestracji. Aby uzyskać szczegóły, patrz plik dziennika.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (Obiektu rejestracji DICOM nie można zaimportować z
powodu braku nagłówków DICOM przywoływanej serii obrazów. Aby uzyskać szczegóły, patrz plik
dziennika.)
Zestaw RT Structure Set DICOM
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. (Zaimportowany zestaw RT Structure Set jest niespójny z powodu nieprawidłowości
przywoływanych wystąpień obrazu dla obiektu konturu xxxx. Dlatego nie można zweryfikować
prawidłowości relacji między konturem a obrazem.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Dla obiektu konturu
xxxx znaleziono niespójne odniesienie do układu współrzędnych.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Konturu nie można zaimportować,
ponieważ nie można znaleźć danych konturu.)
Some objects are missing in contour data. (Brak niektórych obiektów w danych konturu.)
Contour data is located outside of the referenced image. (Dane konturu znajdują się na zewnątrz
przywoływanego obrazu.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ
niektóre jego obiekty przywołują nieortogonalną serię obrazów.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ
niektóre jego obiekty przywołują niekompletną serię obrazów.)
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. (Nie można zaimportować zestawu
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RT Structure Set DICOM, ponieważ niektóre jego obiekty przywołują nieortogonalną lub
niekompletną serię obrazów.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Konturu nie można zaimportować,
ponieważ przesunięcie konturu nie jest obsługiwane.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ nie zawiera
ustalonej sekwencji Structure Set ROI Sequence.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE.
(Obsługiwane są tylko następujące typy ROI Interpreted Type: PTV, EXTERNAL i AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Nie można zaimportować
konturu, ponieważ jego dane są niespójne.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ określono więcej
konturów niż faktycznie zdefiniowano.)
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). (Nie
można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ wykryto niezgodność w
komunikacie DICOM (liczby definicji konturu obszaru ROI i specyfikacji obserwacji obszaru ROI
są niezgodne).)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ dane
konturu nie znajdują się na powiązanej płaszczyźnie obrazu.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (Nie można zaimportować zestawu RT Structure Set DICOM, ponieważ
nie można zidentyfikować w sposób niepowtarzalny konturów (numer ROI Number nie jest
niepowtarzalny).)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (Obiekt konturu xxxx zawiera ramkę referencji niezgodną z żadną znaną ramką
referencji obrazu.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number). (Nie
można zaimportować obiektu konturu, ponieważ numer ROI Number nie jest prawidłowo
zdefiniowany.)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (Obiekt konturu nie ma
zdefiniowanego koloru, dlatego używany jest kolor domyślny.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Nie można utworzyć obiektu
konturu, ponieważ nie są dostępne dane konturu.)
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Nie można utworzyć
obiektu konturu, ponieważ nie jest typu CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name – setting a default value. (Obiekt konturu nie zawiera
nazwy obszaru ROI – ustawiana jest wartość domyślna.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (Nie znaleziono
odpowiednich wpisów w pozycjach StructureSetROISequence, ROIContourSequence lub
RTROIObservationsSequence dla obszaru ROI xxxx. Nie można zaimportować obiektu.)
There must be exactly three values to define a point. (Do zdefiniowania punktu konieczne są
dokładnie trzy wartości.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (Rejestracja w zestawie RT
Structure Set nie jest obsługiwana. Anulowanie importu.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (W zestawie
przekrojów zdefiniowano więcej obrazów niż w przywoływanym zestawie Structure Set.)
ROI Name is too long. (Nazwa obszaru ROI jest zbyt długa.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Nazwa obszaru ROI xxxx jest używana wielokrotnie.)
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. (Brak etykiety Structure Set Label określonej w
komunikacie DICOM. Ponieważ ten atrybut jest wymagany, została określona wartość domyślna i
eksport jest kontynuowany.)
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. (Etykieta Structure Set Label
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określona w komunikacie DICOM jest za długa (> 16 znaków). Etykieta Structure Set Label
zostanie odpowiednio skrócona w przypadku eksportu.)
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. (Etykieta Structure Set Label określona w
komunikacie DICOM jest pusta. Ponieważ ten atrybut jest wymagany, została określona wartość
domyślna i eksport jest kontynuowany.)
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. (Nazwa Structure Set Name
określona w komunikacie DICOM jest za długa (> 64 znaków). Nazwa Structure Set Name
zostanie odpowiednio skrócona w przypadku eksportu.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (Data Structure Set Date określona w komunikacie DICOM ma
nieoczekiwaną długość (długość powinna wynosić dokładnie 8 znaków).)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Brak atrybutu daty Structure Set Date w komunikacie
DICOM. Zgodnie ze standardem DICOM atrybut powinien występować.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (Data Structure Set Date
nie jest prawidłowo zdefiniowana w komunikacie zestawu Structure Set.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(Godzina Structure Set Time określona w komunikacie DICOM ma nieoczekiwaną długość (> 16
znaków).)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Brak atrybutu Structure Set Time w komunikacie DICOM.
Zgodnie ze standardem DICOM atrybut powinien występować.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (Godzina Structure Set
Time nie jest prawidłowo zdefiniowana w komunikacie zestawu Structure Set.)
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