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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje a právne informácie
1.1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón E-mail

Spojené štáty, Kanada,
Stredná a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Spojené Kráľovstvo Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a frankofónne
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Euró-
pa

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

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje softvéru Dose Review 10 rokov servisnej životnosti. Po túto dobu
budete mať k dispozícii softvérové aktualizácie a podporu na mieste.

Spätná väzba

Napriek dôkladnej kontrole môže tento návod obsahovať chyby.
V prípade návrhov na zlepšenie tohto návodu nás kontaktujte na adrese
oncology.manuals@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Informácie o jazyku

Pôvodné znenie všetkých používateľských príručiek od spoločnosti Brainlab je vypracované v
anglickom jazyku.

Kontaktné údaje a právne informácie
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1.1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
USA.

• iPlan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v USA.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.

Integrovaný softvér 3. strán

• Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nadáciou Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Tento softvér je založený na práci skupiny Open JPEG Group (informácie o licenciách nájdete

na lokalite: http://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Značka CE

Značka CE označuje, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky smernice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Podľa princípov stanovených v MDD je Dose Review produkt triedy IIb so znač-
kou CE.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly používané v tejto príručke

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi varovnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvádzané kurzívou a označujú ďalšie užitočné tipy.
 

Symboly
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1.3 Určené použitie

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Indikácie

RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri
stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym urýchľovačom kraniálnych
(lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.
Aplikácia Dose Review ako jeden RT Element obsahuje funkcie na kontrolu čiar izodávok,
kontrolu DVH, porovnanie dávok a sčítanie dávok.

Určení používatelia

Typickými používateľmi sú zdravotnícki odborníci vrátane, nie však výlučne, radiačných
onkológov, medicínskych fyzikov alebo lekárov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Školenie a dokumentácia
1.4.1 Školenie

Zodpovednosť

Dose Review nenahrádza podrobnú kontrolu, diagnostiku a softvér liečby v príslušnej
zdravotníckej pomôcke. Má sa používať na prenos a rýchlu kontrolu obrazov, nie na diagnostiku
alebo liečbu.

Varovanie
Tento systém iba vypomáha zdravotníckym zamestnancom a nezastupuje ani nenahrádza
skúsenosti a/alebo zodpovednosť zdravotníckeho personálu počas používania.

Varovanie
Je potrebné sa uistiť, že jednotlivci s povolením vykonávať funkcie plánovania liečby sú
vhodne zaškolení na funkciu, ktorú vykonávajú.

Varovanie
Používatelia nesmú zdieľať svoje prihlasovacie informácie. Ak je zabezpečenie
používateľského mena alebo hesla ohrozené, kontaktujte správcu systému.

Varovanie
Pred použitím informácií obsiahnutých v plánoch liečby na účely rádioterapeutických
liečob je potrebné, aby kvalifikovaná osoba schválila plány liečby.

Školenie a dokumentácia
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1.4.2 Dokumentácia

Cieľová skupina

Aplikácia Dose Review je určená pre zdravotníckych odborníkov (lekári, príslušný personál,
sestry atď.) s dostatočnými znalosťami anglického technického slovníka týkajúceho sa oblastí
zdravotníckej fyziky a zdravotníckeho zobrazovania, aby mohli primerane pochopiť používateľské
rozhranie Dose Review.

Varovanie
Softvér je určený na používanie zdravotníckymi odborníkmi. Keďže väčšina vedeckých
publikácií je napísaná v angličtine, predpokladajú sa základné znalosti angličtiny. Návod je
dostupný v štandardných jazykoch a opisuje cieľovú skupinu softvéru (zdravotnícki
odborníci, lekári, radiační onkológovia, fyzici).

Čítanie používateľských príručiek

V používateľských príručkách je opísaný zložitý zdravotnícky softvér, ktorý sa musí používať
opatrne.
Je dôležité aby všetci používatelia systému, nástrojov a softvéru:
• Dôkladne sa oboznámili s používateľskými príručkami ešte pred manipuláciou so zariadením
• Mali vždy prístup k používateľským príručkám

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru Podrobné pokyny k softvéru

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5 Technické požiadavky

Softvér

Softvér Požiadavka

Operačný systém
Windows 7 Ultimate (64-bitový)
Windows 2008 Server (64-bitový)
Windows 8.1

Podrobné informácie o kompatibilite servisných balíkov vám poskytne odborník podpory
spoločnosti Brainlab.
Dose Review sa nesmie nainštalovať na systémy, ktoré nespĺňajú odporúčané požiadavky na
hardvér.
Po prijatí systému bude vytvorená záloha inštalácie Dose Review. Táto záloha nebude fungovať
na iných pracovných staniciach než na tej, na ktorú má softvér licenciu.

Aktualizácie

Spoločnosť Brainlab odporúča aktualizovať operačný systém pomocou rýchlych opráv
podľa IT nariadení nemocnice. Spoločnosť Brainlab neočakáva žiadne problémy spojené s
inštaláciami rýchlych opráv. V prípade, že narazíte na akékoľvek problémy, informujte
podporu spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretích strán by sa mali
vykonávať mimo ordinačných hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, kontaktujte
podporu spoločnosti Brainlab.

Antivírusový skener

Ak je systém zapojený do lokálnej siete (LAN), spoločnosť Brainlab odporúča inštaláciu
softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) a udržiavanie príslušných
definujúcich súborov aktuálnych. Majte na pamäti, že nastavenia softvéru na ochranu pred
malvérom môžu ovplyvniť výkon systému. Ak sa napríklad monitoruje každý prístup k
súborom, môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Z tohto dôvodu
spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovať skenovanie v reálnom čase a vykonať
antivírusovú kontrolu mimo ordinačných hodín.
Ak definujete svoje vlastné opatrenia na ochranu pred malvérom, spoločnosť Brainlab odporúča
následnú revalidáciu systému (str. 49).

Hardvér

Odporúčané požiadavky na hardvér:

Hardvér Požiadavka

Procesor 2 x 6 fyzických jadier, Intel Xeon (mikroarchi-
tektúra Ivy-Bridge alebo novšia), 2,6 GHz

Pamäť 32 GB

Grafická karta Grafická karta pre pracovné stanice kompatibil-
ná s DirectX 11 s min. 1 GB pamäťou

Rozlíšenie obrazovky 1 920 x 1 200

Technické požiadavky
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Hardvér Požiadavka

Sieťové pripojenie 1 Gbit/s

Pevný disk Objem RAID5 s 1 TB priestorom na disku

Minimálne požiadavky na hardvér:

Hardvér Požiadavka

Procesor

4 fyzické jadrá, Intel Xeon (mikroarchitektúra
Nehalem alebo novšia) alebo Intel Core i7(mi-
kroarchitektúra Nehalem alebo novšia),
2,6 GHz

Pamäť 8 GB

Grafická karta Kompatibilná s DirectX 11 s min. 512 MB gra-
fickou pamäťou

Rozlíšenie obrazovky 1 280 x 1 024

Sieťové pripojenie 100 Mbit/s

Pevný disk 250 GB priestor na disku

Počítačový hardvér je určený na používanie v nemocničnom prostredí. Nemocnica musí
dodržiavať všeobecné nariadenia a normy, ako napr. IEC 60601-1 a IEC 60950, t. j. v
nemocničnom prostredí sa smú používať iba časti kompatibilné s príslušnými normami.
Zmeny hardvéru pracovnej stanice nie sú pod kontrolou spoločnosti Brainlab. Je potrebné
dodržiavať príslušné miestne nariadenia.

Inštalácia iného softvéru

Varovanie
Spoločnosť Brainlab nepovoľuje inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements na platformách
s už nainštalovaným softvérom tretích strán. Dôvodom je, že nie je možné vylúčiť, že
aplikácia Brainlab RT Elements ovplyvňuje softvér tretích strán a naopak. V tomto kontexte
je povinnosťou používateľa poskytnúť a určiť vhodné platformy, ktoré spĺňajú uvedené
požiadavky na inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa na takúto platformu neinštaloval softvér tretích
strán, pretože takýto softvér môže ovplyvňovať výkon aplikácie RT Elements. Je
povinnosťou používateľa overiť, že aplikácia RT Elements nie je ovplyvňovaná žiadnymi
inštaláciami alebo aktualizáciami softvéru tretích strán - na tento účel používajte pokyny na
revalidáciu softvéru uvedené v tejto používateľskej príručke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.6 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
1.6.1 Zdravotnícky softvér Brainlab

Kompatibilný zdravotnícky softvér Brainlab

Aplikácia Dose Review je kompatibilná s nasledujúcim zdravotníckym softvérom Brainlab:

Zdravotnícky softvér Brainlab Poznámka

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Niekedy spoločne označované ako Patient Data Ma-
nager 2.0)
Softvér správy údajov o pacientoch

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Systémy plánovania liečby

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Iný softvér Brainlab

Po vydaní tejto používateľskej príručky môže byť k dispozícii iný kompatibilný softvér Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa kompatibility softvéru s aplikáciou Dose Review kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab.
Ak v súčasnosti používate iné ako vyššie špecifikované verzie softvéru, kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab kvôli objasneniu kompatibility.

Varovanie
So systémom je možné inštalovať a používať iba zdravotnícky softvér Brainlab
špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.

Vzdialená pomoc

Pracovná stanica Dose Review môže byť na požiadanie vybavená vzdialeným prístupom k
podpore Brainlab. K dispozícii je vzdialený servis Brainlab so systémom iHelp® 6.1 (Axeda).

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.6.2 Zdravotnícky softvér iný ako softvér Brainlab

Všeobecné informácie

Spoločnosť Brainlab odporúča používať iba systémy, ktoré si vymieňajú registračné informácie
tak, ako to odporúča iniciatíva Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-
RO) (Integrácia zdravotníckeho podnikania - Radiačná onkológia) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/), profil na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Multimodalitná
registrácia pre radiačnú onkológiu). Definície poskytnuté v tomto dokumente boli definované
skupinou klinických lekárov a predajcov a zaoberajú sa klinickými pracovnými tokmi a súvisiacimi
bezpečnostnými upozorneniami.

Zhoda s predpismi DICOM

Vyhlásenie o zhode s predpismi DICOM nájdete na lokalite https://www.brainlab.com/dicom/.

Samotná aplikácia DICOM negarantuje interoperabilitu. Vyhlásenie o zhode s predpismi
však sprostredkováva potvrdenie interoperability prvej úrovne medzi rôznymi aplikáciami
podporujúcimi rovnakú funkciu DICOM. Vyhlásenie o zhode by si mal používateľ spolu so
štandardom DICOM prečítať a porozumieť mu.

Podľa IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy“ (Usmernenia
pre implementáciu DICOM v rádioterapii), kapitola 11 „Caution to Users“ (Upozornenie pre
používateľov): „[...] nákupcovia vybavenia pre radiačnú onkológiu si musia overiť, že ich
vybavenie bude skutočne komunikovať s ostatnými zariadeniami a bude úspešne prenášať
informácie použitím DICOM protokolov a definícií.“

Rozhrania DICOM tretích strán

Varovanie
Z dôvodu diverzity štandardu DICOM je možné, že určité plány vytvorené softvérom
plánovania liečby tretích strán nebude možné úplne načítať.

Varovanie
Overte úplnosť a správnosť všetkých údajov importovaných aplikáciou Brainlab, keďže
rôzne interpretácie štandardu DICOM môžu viesť k rôznym implementáciám vyjadrenia
údajov sprostredkovaných protokolom DICOM.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 KONTROLA DÁVKY PRE
PACIENTA

2.1 Dose Review

Všeobecné informácie

Dose Review umožňuje kontrolovať údaje obrazov, ktoré obsahujú rádiochirurgické informácie o
plánovaní dávky exportované zo systému iPlan RT, Brain Metastases alebo softvéru plánovania
liečby tretích strán.

Schválenie

Varovanie
V softvéri Dose Review Element sa nemanipuluje so stavom schválenia plánu.

Varovanie
Pred použitím informácií obsiahnutých v plánoch liečby na účely rádioterapeutickej liečby
je potrebné, aby kvalifikovaná osoba schválila plány liečby.

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou vytvoriť komplexný program zabezpečenia kvality, vhodný na
zisťovanie chýb, obmedzení a nepresností liečebného plánu a systémov poskytnutia
liečby. Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole o zabezpečení kvality v pokynoch pre
používateľa k systému plánovania liečby (napr. Technická referenčná príručka, Fyzikálne
princípy Brainlab na použitie so systémom iPlan RT).

Varovanie
Ak chcete skontrolovať plány liečby pomocou Dose Review, uistite sa, že ste exportovali
dávku ako jednu celkovú fyzickú dávku plánu.

Varovanie
Niektoré vlastnosti plánu liečby nemusia byť v rámci zobrazenej dávky Dose Review
Element detegovateľné. (V aplikácii Dose Review sa nezobrazuje napr. algoritmus dávky.)

Uistite sa, že počas celého procesu kontroly pracujete na množine údajov správneho
pacienta.

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA
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Typy údajov DICOM podporované aplikáciou Dose Review

Typ údajov Popis

RTPLAN
Obsahuje referencie na časti plánu liečby ex-
portovaného zo softvéru plánovania liečby, ako
napr. na objekty a dávku

RTSTRUCT Obsahuje objekty vytvorené na základe expor-
tu plánu liečby zo softvéru plánovania liečby

RTDOSE Obsahuje informácie o dávke

REG Obsahuje syntézy (vytvorené napr. pomocou
funkcie Image Fusion Brainlab)

CT, MR, PT Údaje obrazov

Možný je iba import RT Structure Sets na ortogonálnych sériách obrazov.

Varovanie
Podporované sú údaje plánu používajúce export DICOM RT, formát vlastníckych súborov
xbrain spoločnosti Brainlab nie je podporovaný.

Po importe overte, či sú všetky obrysy správne zarovnané s obrazmi.

Vo všeobecnosti je možné, že pre RT Elements je dostupných viac údajov alebo iných
dodatočných údajov o pacientovi, ako systém dokáže načítať. Môžu to byť napr. výsledok
iných krokov plánovania alebo údaje zo systémov tretích strán. V takom prípade bude
používateľ informovaný, že nie všetky dostupné údaje môžu byť importované. Používateľ
potom dostane odporúčanie, aby dôkladne skontroloval správnosť a platnosť
importovaných údajov o pacientovi.

Načítanie plánov liečby exportovaných zo systémov tretích strán

Ak chcete načítať objemy dávky do aplikácie Dose Review, v systéme DICOM musia byť splnené
nasledujúce kritériá:

Kritérium Technické podrobnosti v terminológii DI-
COM

Objem dávky, ktorý sa má načítať, musí pred-
stavovať celkovú dávku jedného rádioterapeu-
tického plánu.

Dose Summation Type musí byť PLAN.
Dávka vypočítaná pre 2 alebo viacero plánov
RT Plan (MULTI_PLAN) a dávka, ktorá nepred-
stavuje celý plán (FRACTION, BEAM, CON-
TROL_POINT) sa odmietnu.
Typ BRACHY sa odmietne.

Dávka musí byť zadaná v jednotkách Gray. Jednotky dávky musia byť GY, nie RELATIVE.

Je možné načítať iba fyzickú dávku (nie efek-
tívnu dávku).

Typ dávky musí byť PHYSICAL, nie EFFECTI-
VE ani ERROR.

Musia byť dostupné tie údaje obrazov, ktoré sú
spojené s dávkou.

Musí byť dostupná séria obrazov, ktorá sa buď
nachádza v rovnakom súradnicovom systéme
(referenčný rámček), alebo sa dá sledovať pro-
stredníctvom inštancií RTSTRUCT/RTPLAN,
ktoré boli exportované spolu s dávkou.

Priradené obrazy musia mať modalitu CT, MR
alebo PT.

Modality obrazov, ktoré sa v súčasnosti nepod-
porujú, sú NM (Nuclear Medicine), XA (X-Ray
Angiography) a RTIMAGE (Radiotherapy Ima-
ge).

Dose Review
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Kritérium Technické podrobnosti v terminológii DI-
COM

Žiadne samostatné body.
Import samostatných bodov, ako sú napr. MAR-
KER, ISOCENTER a REGISTRATION, cez DI-
COM RT Structure Set sa nepodporuje.

Import registrácie, ktorý je definovaný v DICOM RT Structure Set, sa nepodporuje. V takom
prípade dostane používateľ informácie, aby po importe overil, či sú štruktúry správne zarovnané s
obrazmi.
Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o zhode s predpismi DICOM.

Keďže štandard DICOM neposkytuje spôsob na overenie, či bola integrita súboru DICOM
pred importom do systému Brainlab narušená, odporúčame používateľovi využiť prenos
DICOM iba cez sieť. Tak zabezpečíte, že údaje nemôžu byť počas výmeny ľahko
zmanipulované. Ak sú údaje DICOM zapísané ako súbory do akýchkoľvek pamäťových
médií, odporúčame zaobchádzať s týmito informáciami rovnako opatrne ako s písanými
alebo tlačenými záznamami o pacientovi akéhokoľvek druhu, aby sa tak predišlo
akéhokoľvek druhu manipulácie s týmito údajmi.

Varovanie
Nie je možné súčasne importovať viacero inštancií RTPLAN okrem toho, keď RT Plan
Relationship je „CONCURRENT“. Všetky ostatné kombinácie plánov sa odmietnu a import
sa preruší.

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA
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2.1.1 Otvorenie plánu dávky

Ako načítať plán dávky

Kroky

1.

V časti Content Manager vyberte pracovný tok Dose Review. Zobrazí sa Patient Brow-
ser.

2.

Vyberte údaje o pacientovi, ktoré obsahujú plán dávky exportovaný z iPlan RT.

3.
Zobrazia sa prvky Brainlab Elements dostupné vo vybranom pracovnom toku (v tomto prí-
pade iba Dose Review).
Vyberte Dose Review.

4.

Zobrazí sa zoznam plánov pre toho pacienta, ak existuje viac ako jeden plán.
Kliknite na jeden plán, aby sa načítal.

POZNÁMKA: Rozbalením plánu získate ďalšie informácie, ako napr. stav schválenia vy-
braného plánu, informácie o korekcii heterogénnosti, počet PTV a OAR, modalita dostup-
ných množín obrazov.
 

5. Spustí sa aplikácia a otvorí sa množina obrazov CT.

Dose Review
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Upozornenia importu

Možnosť

Kliknutím na tlačidlo informácií zobrazíte zoznam upozornení platných pre vybraný
plán.

POZNÁMKA: Ikona i bude oranžová dovtedy, kým si neprečítate informácie/varovanie.
Ak existuje aspoň jedno varovanie, zobrazí sa aj dialógové okno so stavom importu.
Varovanie je možné prijať, pričom následne bude dostupné po kliknutí na ikonu i.
 

Ako zvoliť zobrazenie dávky

Pri prvom načítaní množiny obrazov sa dávka nezobrazí, až kým nezvolíte súbor Dose Option
Configuration na nastavenie vzťahu zobrazenia dávky.

Kroky

1. Kliknite na položku Select a Display Option.

2. Vyberte súbor Dose Option Configuration z dostupného zoznamu.

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA
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2.2 Funkcie zobrazovania obrazov

Základné možnosti zobrazenia

Možnosti

Ak chcete posunúť rezy, kliknite na toto tlačidlo a potiahnite rez pomocou kurzora
myši.

Ak chcete prehľadávať re-
zy,

kliknite na toto tlačidlo a potiahnite kurzor myši po reze, a
to nahor alebo nadol. Môžete použiť aj koliesko myši.

Ak chcete vykonať priblíže-
nie alebo oddialenie,

kliknite na tlačidlo zväčšenia a potiahnite kurzor myši na-
hor/nadol.
Ak chcete resetovať zväčšenie, dvakrát kliknite dovnútra
jedného zo zobrazení obrazov.

Ak chcete otočiť zobrazenie
3D
(tam, kde je to možné),

kliknite dovnútra zobrazenia 3D a potiahnite kurzor myši.

Ako zmeniť obrazové vyváženie rezov

Nastavenia obrazového vyváženia je možné zmeniť úpravou Hounsfieldových jednotiek/distribúcie
úrovne šedej na obrazoch s cieľom zlepšiť viditeľnosť alebo kontrast štruktúr.

Možnosti

Ak chcete zmeniť základné obrazové vyváženie, kliknite na toto tlačidlo:

Kliknite na jeden z rezov, podržte stlačené tlačidlo myši a potiahnite kurzor myši, aby ste upravili
histogram obrazového vyváženia:
• Potiahnutím nahor (nadol) zvýšite (znížite) hodnotu Hounsfieldových jednotiek/úroveň hodnôt

šedej.
• Potiahnutím vpravo (vľavo) zvýšite (znížite) hodnotu Hounsfieldových jednotiek/šírku okna

hodnôt šedej.

Dostupné usporiadania obrazov

Možnosti

Okrem zobrazení ACS (axiálne, koronárne, sagitálne)
poskytuje okno DVH (str. 35).

Okrem zobrazení ACS poskytuje obraz s možnosťou otá-
čania.

Funkcie zobrazovania obrazov
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Možnosti

Okrem zobrazení ACS poskytuje veľké zobrazenie. Klik-
nutím na zobrazenie ACS zmeníte orientáciu veľkého zo-
brazenia.

Okrem zobrazení ACS poskytuje zobrazenie 3 x 3. Klik-
nutím na zobrazenie ACS zmeníte orientáciu zobrazení
3 x 3.

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA
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2.3 Zobrazenia

Zobrazenie distribúcie dávky iPlan RT

Množinu obrazov exportovanú s informáciami o plánovaní dávky (z iPlan RT alebo iného softvéru
plánovania liečby) je možné zobraziť, čo vám umožní kontrolovať distribúciu dávky vzhľadom na
akékoľvek objekty, ako napr. OAR a PTV.

Obrázok 1 

Možnosť zobra-
zenia

Popis

Dose Off Iba zobrazenie objektov a údajov obrazov.

Dose Distribution Zobrazenie celkovej distribúcie dávky.

Dose Analysis
Zobrazenie oblastí s nadmernou a nedostatočnou dávkou s aktívnymi a ne-
aktívnymi bodmi pre akékoľvek štruktúry, ktoré boli definované ako OAR ale-
bo PTV.

Ako zmeniť množinu obrazov a zobrazenie

Kroky

1. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte ponuku údajov.

Zobrazenia
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Kroky

2.

Informácie uvedené v jednotlivých množinách zahŕňajú nasledujúce:
• Modalita
• Vzdialenosť medzi rezmi (max.)
• Počet rezov
• Krátka poznámka
• Modalita a orientácia
• Dátum a čas

3.

• Zmeňte množinu obrazov kliknutím na množinu obrazov z dostupných množín v prie-
činku pacienta v časti Images.

• Zmeňte usporiadanie obrazovky kliknutím na možnosť usporiadania obrazovky v časti
Layouts.

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 25



2.3.1 Zobrazenie množín obrazov a objektov

Zobrazenie obrazov s definovanými štruktúrami

Keď načítate množinu obrazov, ktorá bola exportovaná zo systému plánovania s anatomickými
štruktúrami (objektmi), napr. zo systému iPlan RT, tieto štruktúry sa zobrazia farebne.

Obrázok 2 

Ako zobraziť/skryť objekty

Kroky

1. Ak chcete zobraziť všetky objekty, aktivujte prepínač pri položke Object List.

2.

Ak chcete zobraziť/skryť objekt, aktivujte/deaktivujte symbol oka pri ①. Objekt je možné
zobraziť/skryť aj jeho aktiváciou/deaktiváciou v ponuke údajov.
Kliknutím na názov objektu vycentrujete daný objekt v zobrazeniach obrazov.

①

Zobrazenia
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Ako zobraziť objem objektu

Mož-
nosť

Kliknutím na ikonu zobrazíte ponuku údajov.
• Typ objektu (OAR, PTV, žiadny, tkanivo)
• Objem

Predvolene sú viditeľné všetky objekty typu OAR alebo PTV.
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2.3.2 Zobrazenie distribúcie dávky

Zobrazenie distribúcie

Ak zvolíte zobrazenie Dose Distribution, plánovaná distribúcia dávky sa zobrazí pomocou čiar
izodávky a farebného znázornenia dávky (str. 24). Čiary izodávky sa prispôsobujú: množstvo
podrobností sa zmení, keď priblížite obraz, a to podľa dostupného miesta na jeho zobrazenie.
Farebné znázornenie dávky sa tiež prispôsobuje: pri priblížení obrazu sa farby stanú
priehľadnejšími, čo vám umožní jasne vidieť spodné štruktúry.

Varovanie
Zobrazenie dávky nesmie byť jediným kritériom použitým na voľbu plánu liečby. Ďalším
kritériom sú napr. DVH.

Obrázok 3 

Ako upraviť čiary izodávky

Legenda v pravom dolnom rohu zobrazenia zobrazuje, ktoré čiary izodávky sa aktuálne zobrazujú
ako percentuálna hodnota. Ak chcete zobraziť absolútnu hodnotu dávky pre percentá, prejdite
kurzorom myši nad legendu. Absolútna dávka sa zobrazí vo forme popisu.
Počet čiar izodávky sa prispôsobuje: príslušná mierka sa mení podľa úrovne zväčšenia
zobrazenia. Pri priblížení sa zobrazí viacero čiar izodávky.
Na displeji sa zobrazí čiara izodávky pre hodnoty v súbore Dose Option Configuration a zvýrazní
sa hodnota, ktorú môžete zmeniť.

Krok

Ak chcete definovať konkrétnu čiaru izodávky na zobrazenie, zadajte jej hodnotu do časti Hig-
hlight.

POZNÁMKA: Dvakrát kliknite na ľavý horný roh legendy, aby ste nastavili zobrazenie na
absolútnu dávku. Použije sa to na usporiadania obrazov aj zobrazenie DVH.
 

POZNÁMKA: Ak chcete skryť danú čiaru, dvakrát na ňu kliknite. Ďalším kliknutím sa čiara
opätovne zobrazí.
 

Zobrazenia
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Ako zvýrazniť farebné znázornenie dávky

Farebné znázornenie dávky sa tiež prispôsobuje mierke obrazu. Pri priblížení bude viditeľných
viac farieb a farebné znázornenie dávky bude priehľadnejšie.

Krok

Ak chcete zvýrazniť farebné znázornenie dávky zodpovedajúce konkrétnej hodnote dávky, pre-
jdite nad danú hodnotu v legende ①.

①

POZNÁMKA: Na klávesnici stlačte kláves SHIFT a prejdite nad čiary dávky, aby ste zvýraznili
farebné znázornenie dávky danej čiary.
 

Ako zmeniť súbor Dose Option Configuration a hodnotu normalizácie

Obrázok 4 

Možnosti

Použitý súbor Dose Option Configuration je možné zmeniť kliknutím na pole Select a Display
Option a výberom z dostupných súborov.

V závislosti od súboru Dose Option Configuration je možné zmeniť hodnotu normalizácie plánu v
časti With.

Spolu s inštaláciou aplikácie Dose Review sa dodávajú nasledujúce demonštračné súbory Dose
Option Configuration:
• Cranial 80 % V80 (Demo)
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80 % = Def.30Gy (Demo)

Zobrazenia

30 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



2.3.3 Zobrazenie analýzy dávky

Zobrazenie analýzy

Zobrazenie Dose Analysis umožňuje zamerať sa na rizikové oblasti vo vašom pláne. Zvýrazňuje
nedostatočnú dávku v PTV, aktívne miesta v PTV, nadmernú dávku v normálnom tkanive (nazýva
sa aj „iné“ tkanivo) mimo PTV, ako aj oblasti s vysokou dávkou v rizikovom orgáne (OAR).

Analýza PTV

PTV sa vždy zobrazujú tyrkysovou farbou.

④

⑥

①

②
⑤

③

Č. Popis

①
Dávka v normálnom tkanive sa zobrazuje oranžovou farbou. Čiara izodávky sa zobrazuje
pre nastavené úrovne (v závislosti od súboru Dose Option Configuration) a pre definova-
teľnú hodnotu Highlight.

② Nadmerná dávka vnútri PTV je zvýraznená ružovou farbou.

③ Dávka sa zobrazuje v súlade s legendou. (Dávka z predpisu pre hodnotu definovanú ako
nadmerná dávka vnútri PTV nemá žiadnu farbu.)

KONTROLA DÁVKY PRE PACIENTA
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Č. Popis

④ Akákoľvek nedostatočná dávka vnútri PTV je zvýraznená tyrkysovou farbou.

⑤ Označený bod vnútri PTV zobrazuje najnižšiu dávku.

⑥ Označený bod vnútri PTV zobrazuje najvyššiu dávku.

Nemiešajte farebné kódovanie objektov (PTV má tyrkysovú farbu) a čiar izodávky. Čiary
izodávky sa zobrazujú tenšie ako objekt.

Analýza OAR

Všetky objekty, ktoré nie sú PTV (OAR a iné objekty, ktoré neobsahujú žiadne informácie o type),
sa vždy zobrazujú modrou farbou.

②

①

Č. Popis

① Označený bod vnútri jednotlivých OAR zobrazuje najvyššiu dávku.

② Akákoľvek dávka spadajúca do OAR je zvýraznená modrým znázornením dávky. Vyššie
úrovne dávok majú nepriehľadnejšiu farbu.

POZNÁMKA: Informácie o OAR sa zobrazujú vnútri objektu PTV.
 

Zobrazenia
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2.3.4 Vykonávanie meraní

Ako odmerať dávku v jednom bode

Krok

Ak chcete odmerať dávku v jednom bode v rámci obrazu, vyberte položku Point v ča-
sti Measure a kliknite na cieľovú polohu na obraze. Bod sa zobrazuje spolu s infor-
máciami o obraze.

V súradnicovom systéme DICOM sa zobrazujú súradnice X, Y, Z. Pre každú množinu
údajov CT sa zobrazuje hodnota HU.
Point Dose (Bodová dávka) sa zobrazuje v zobrazení Dose Distribution alebo Dose
Analysis ako absolútna a relatívna hodnota.

POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť body alebo vzdialenosti merania, kliknite pravým tlačidlom myši
dovnútra zobrazenia obrazu alebo aktivujte/deaktivujte funkciu v časti Measure.
 

Varovanie
Overte dávku v okolí oblasti záujmu použitím funkcie merania.

Varovanie
Pre PET: Keďže miera hromadenia (SUV - standard uptake value) sa môže líšiť v závislosti
od PET skenera a použitého zobrazovacieho protokolu, vždy porovnajte zobrazené
hodnoty s hodnotou SUV získanou priamo zo skenera pred použitím.

Ako merať vzdialenosti

Ak chcete odmerať vzdialenosť medzi dvoma bodmi:

Kroky

1.

Kliknite na tlačidlo merania vzdialenosti:
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Kroky

2.

Ak chcete odmerať vzdialenosť v rámci rezu: kliknite na dva cieľové body rezu. Zobrazí
sa ich vzájomná vzdialenosť:

POZNÁMKA: Zobrazí sa aj bodové meranie v koncovom bode.
 

3.

Ak chcete odmerať vzdialenosť medzi dvoma bodmi na rôznych rezoch:
• Kliknite na cieľový bod na prvom reze.
• Posuňte sa na cieľový rez použitím kolieska myši.
• Kliknite na druhý bod na cieľovom reze.

Toto môžete urobiť aj naprieč rôznymi zobrazeniami.
POZNÁMKA: Koncové body sa zobrazujú ako krížové ukazovatele na cieľových rezoch a
ako bodky na intermediárnych rezoch.
 

Zobrazenia
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2.4 Dávkovo-objemový histogram (DVH)

Všeobecné informácie

Hlavným cieľom plánu liečby je liečiť vysoké percento objemu tumoru pomocou špecifickej dávky
a zároveň udržať dávku prijatú normálnym tkanivom čo možno najnižšiu. Tento pomer môže
predstavovať vhodné kritérium na hodnotenie stupňa optimalizácie a môže sa vypočítať priamo zo
zobrazenia dávkovo-objemového histogramu načítaním percenta dávky aplikovanej normálnemu
tkanivu vo zvislej polohe, kde je dostatočne veľká frakcia tumoru pokrytá požadovanou dávkou.
Dávkovo-objemový histogram sa zobrazuje pre každý objekt v usporiadaní ACS + DVH.
Zobrazenie ukazuje kumulatívny histogram, kde môžete vidieť, aké množstvo objemu dostane
vybranú dávku.

Varovanie
DVH zobrazené v Dose Review sa neimportuje do systému DICOM, vypočítava sa však na
základe aktuálne zobrazenej dávky. To môže viesť k rozdielom v zobrazených hodnotách
(napr. v prípade indexov konformity, min./max./priemerných hodnôt) medzi Dose Review a
systémom plánovania liečby, pomocou ktorého sa plán vytvoril.

Zobrazenie dávkovo-objemového histogramu

Možnosť zobra-
zenia

Popis

Kliknutím na tlačidlo ACS + DVH v ponuke Layouts otvoríte obrazovku so
zobrazením dávkovo-objemového histogramu pre všetky aktuálne vybrané
objekty.

Obrázok 5 

Varovanie
Vyjadrenie DVH nesmie byť jediným kritériom použitým na voľbu plánu liečby. Ďalším
kritériom je napr. zobrazenie dávky.
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Zobrazenie podrobností

Prechodom nad DVH pomocou myši môžete vidieť presné množstvá dávky na objem.

①

②

Obrázok 6 

Č. Popis

①
Os Y: Objem objektu (%).
Kliknutím na koniec osi a potiahnutím zmeníte mierku Volume.

②
Os X: Dávka prijatá daným objemom (relatívna [%] alebo absolútna [Gy]).
Kliknutím na koniec osi a potiahnutím zmeníte mierku Dose.

POZNÁMKA: Dvojitým kliknutím na legendu dávky prepínate medzi absolútnou a relatívnou
dávkou.
 

Ako zobraziť DVH objektu

Krok

Ak chcete zobraziť graf DVH jedného objektu, vyberte daný objekt zo zoznamu Objects v ponu-
ke údajov.

Funkcie DVH

Graf DVH zobrazuje:
• Minimálnu a maximálnu dávku objektu.
• Priemernú dávku, ktorú príjme vybraný objekt.
• Veľkosť mriežky matice dávky: rozlíšenie importovaného súboru dávky.
• Voxelovú veľkosť mriežky: rozlíšenie použité na diskretizáciu štruktúr počas tvorby DVH.
• CI: Paddickov inverzný index konformity (pozri nižšie). CI závisí od definovanej hodnoty

normalizácie (napr. CI (pri 80 Gy)).
• Krivka DVH Tissue zodpovedá štruktúre typu Tissue v zozname Objects v ponuke údajov.
• Ak zo zoznamu Objects v ponuke údajov nie je vybraná žiadna štruktúra, zobrazia sa všetky

štruktúry nastavené ako viditeľné. Zobrazí sa aj krivka DVH Tissue, aj keď príslušná štruktúra
nie je nastavená ako viditeľná.

Dávkovo-objemový histogram (DVH)
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• Ak je zobrazenie CI aktivované, každé PTV je sprevádzané dodatočnou modrou čiarou
nazývanou graf NT (graf Normal Tissue). Táto krivka zodpovedá virtuálnej prstencovej
štruktúre okolo PTV a používa sa na výpočet CI. Jeho percentuálny objem je normalizovaný k
objemu PTV a zobrazený spolu s objemom PTV ako NT.

• Ak je percento dávky < 4 %, zobrazenie sa prepne na cm3:

Obrázok 7 

Paddickov inverzný index konformity (CI)

Index konformity ukazuje, ako presne objem distribúcie dávky zodpovedá veľkosti a tvaru
cieľového objemu, a zároveň zohľadňuje aj zdravé tkanivo.
CI popisuje konformitu liečby. Približne to predstavuje množstvo tkaniva ožiareného predpísanou
dávkou v porovnaní s objemom tumoru.
• Ideálna hodnota je 1.
• Čím vyššia je táto hodnota, tým menej konformná je liečba.
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2.5 Kontrola dávky pomocou syntetizovaných
množín údajov

Všeobecné informácie

Väčšina systémov plánovania exportuje dávku výlučne pomocou množín údajov CT. Ak chcete
zobraziť dávku v syntetizovaných množinách údajov, napr. MR alebo PET, na syntézu množiny
údajov môže byť potrebné použiť Image Fusion Element. Syntetizované množiny údajov sú na
kontrolu dostupné v ponuke zobrazení a usporiadaní.

Kontrola dávky pomocou syntetizovaných množín údajov
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2.6 Porovnanie dávok

Ako načítať plány na porovnanie

Ak priečinok pacienta obsahuje viac ako jeden plán dávky, môžete načítať dávku iného plánu na
porovnanie s referenčným plánom.
Porovnanie dávok umožňuje napr.:
• porovnať distribúcie dávok plánov liečby, ktoré boli vytvorené pomocou iných systémov

plánovania,
• porovnať distribúcie dávok plánov liečby, ktoré boli vytvorené v rovnakom systéme plánovania,

avšak použili sa odlišné modality liečby (napr. hybridné plány oblúkov v porovnaní s
konformnými plánmi lúčov).

Ak je dávka načítaná na porovnanie alebo sčítanie, musí byť buď v rovnakej množine údajov,
alebo v množine údajov, ktorá je syntetizovaná s množinu obrazov referenčného plánu.
Pri pridávaní dávky na porovnanie alebo sčítanie je množina normalizácie platná pre obe dávky:
referenčnú dávku aj dávku pridanú na sčítanie alebo porovnanie.

Varovanie
Veľkosť mriežky dávky medzi referenčným plánom a dávkou, ktorá je pridaná na sčítanie
alebo porovnanie, sa môže líšiť.

Kroky

1. Kliknutím na ikonu zobrazíte ponuku údajov.

2.
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Kroky

3.

Kliknite na tlačidlo plus (+) vedľa položky Dose Plans.
Dostupné plány sa zobrazia v zozname.

Na identifikáciu plánu dávky sú dostupné nasledujúce informácie:
• Systém plánovania liečby
• Dátum a čas
• Identifikácia plánu

4.

Kliknutím na plán v zozname v časti Load Doses from Other Plans ho pri-
dáte k plánom dávok, ktoré sa nachádzajú v aplikácii Dose Review.

①

5.

Na porovnanie dávok kliknite na tlačidlo ①.
POZNÁMKA: Ak chcete aktivovať porovnanie dávok, môžete kliknúť aj na ikonu dávky
plánu.
 

Ako porovnať plány

Referenčný plán, ktorý ste načítali, je možné porovnať s iným plánom v čase.
• Ikona referenčného plánu má sivú farbu.
• Plán dávky načítaný na porovnanie je označený modrým okrajom a symbolom oka kvôli

viditeľnosti.

Kroky

1. Vyberte plán na porovnanie s referenčným plánom, a to kliknutím na daný plán v časti
Dose Plans v ponuke údajov.

2. Kliknite na tlačidlo porovnania dávok vedľa položky Dose Plans.

Porovnanie dávok
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Kroky

3.

V časti Layouts kliknite na:
• Side by Side na zobrazenie plánok dávok spoločne.
• ACS + DVH na zobrazenie DVH objektov v množine obrazov podľa jed-

notlivých plánov.

POZNÁMKA: V režime porovnania a sčítania dávok zoznam objektov obsahuje iba objekty
referenčného plánu. Nezobrazuje objekty z plánu dávky, ktorý bol pridaný na porovnanie alebo
sčítanie.
 

Porovnanie plánov vedľa seba

Keď zvolíte porovnanie plánov dávok vedľa seba, referenčný plán sa zobrazí nad druhým plánom.
Každý plán je označený príslušným názvom.
Zobrazenia Dose Distribution a Dose Analysis je možné použiť na preskúmanie plánov podľa
popisu na str. 24.

Obrázok 8 
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Porovnanie plánov pomocou ďalekohľadu

Ďalekohľad je dostupný v zobrazeniach ACS, 1 x 1 a 3 x 3. Prekrýva časť jedného plánu s
druhým, aby ste mohli porovnať distribúciu dávky a analýzu.

①

②

Obrázok 9 

Č. Popis

①
Okno ďalekohľadu označené písmenom B na identifikáciu prekrývajúceho plánu.
• Kliknutím na okraj okna a potiahnutím zmeníte jeho veľkosť.
• Kliknutím dovnútra okna a potiahnutím okno presuniete.

② Plány s identifikujúcimi písmenami A a B.

POZNÁMKA: Pri použití ďalekohľadu v zobrazení Dose Analysis sa v PTV a OAR zobrazia
minimálne a maximálne body, avšak nezobrazia sa žiadne iné hodnoty.
 

Porovnanie dávok
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Porovnanie DVH

Keď zvolíte usporiadanie ACS + DVH, DVH obidvoch plánov sa zobrazí ako plná čiara ① a
prerušovaná čiara ②. V ponuke údajov môžete zvoliť, ktorý objekt sa má zobraziť v DVH.

①

②

③

Obrázok 10 

Č. Popis

① DVH plánu A (plná)

② DVH plánu B (prerušovaná)

③ Minimálna/priemerná/maximálna dávka vybraného objektu

Ako odstrániť plán z aplikácie Dose Review

Zrušenie načítania plánu:

Kroky

1.

Kliknite na tlačidlo mínus (-) vedľa položky Dose Plans.
Dostupné plány sa zobrazia v zozname.

2. Kliknutím na plán ho odstránite z aplikácie Dose Review.
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2.7 Sčítanie dávok

Všeobecné informácie

Ak priečinok pacienta obsahuje viac ako jeden plán dávky, môžete načítať dávku iného plánu na
sčítanie s referenčným plánom.
Sčítanie dávok umožňuje napr.:
• Sčítanie dávok zobrazenia už aplikovanej dávky.
• Sčítanie plánov dávok viacerých pacientov s metastázami na získanie celkovej distribúcie

dávky.
Ak je dávka načítaná na porovnanie alebo sčítanie, musí byť buď v rovnakej množine údajov,
alebo v množine údajov, ktorá je syntetizovaná s množinu obrazov referenčného plánu.
Pri pridávaní dávky na porovnanie alebo sčítanie je množina normalizácie platná pre obe dávky:
referenčnú dávku aj dávku pridanú na sčítanie alebo porovnanie.

Ako načítať plány na sčítanie

Varovanie
Veľkosť mriežky dávky medzi referenčným plánom a dávkou, ktorá je pridaná na sčítanie
alebo porovnanie, sa môže líšiť.

Varovanie
Podporovaný je len typ dávky PHYSICAL a typ sčítania dávok PLAN.

Kroky

1. Kliknutím na ikonu zobrazíte ponuku údajov.

Sčítanie dávok
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Kroky

2.

3.

Kliknite na tlačidlo plus (+) vedľa položky Dose Plans.
Dostupné plány sa zobrazia v zozname.

Na identifikáciu plánu dávky sú dostupné nasledujúce informácie:
• Systém plánovania liečby
• Dátum a čas
• Identifikácia plánu
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Kroky

4.

Kliknutím na plán v zozname v časti Load Doses from Other Plans ho pri-
dáte k plánom dávok, ktoré sa nachádzajú v aplikácii Dose Review.

①

5.
Na sčítanie dávok kliknite na tlačidlo ①.
V zobrazeniach dávok sa teraz zobrazí dávka z dvoch plánov sčítaných dokopy.

POZNÁMKA: V režime porovnania a sčítania dávok zoznam objektov obsahuje iba objekty
referenčného plánu. Neuvádza objekty z plánu dávky, ktorý bol pridaný na porovnanie alebo
sčítanie.
 

DVH sčítania

Keď v režime sčítania dávok zvolíte usporiadanie ACS + DVH, DVH zobrazí kumulovanú dávku
referenčného plánu aj pridaných plánov dávok.

Sčítanie dávok
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2.8 Vytvorenie súboru Dose Option Configuration

Všeobecné informácie

Môžete definovať svoje vlastné súbory Dose Option Configuration.

Varovanie
Zmeny súboru Dose Option Configuration sa prejavia iba po reštartovaní softvéru.

Ako vytvoriť súbor Dose Option Configuration

Kroky

1.
Prejdite do inštalačného adresára aplikácie Dose Review.
Je to zvyčajne: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res.

2.

Skopírujte jeden z dostupných súborov DoseOption.xml.
• Syntax názvu súboru Dose Option Configuration je DoseOption*.xml.
• V názve súboru nepoužívajte žiadne špeciálne znaky.
• Na počet súborov Dose Option Configuration, ktoré sa môžu vytvoriť, nie je stanovený

žiadny limit.

3. Otvorte súbor v textovom editore (napr. Windows Notepad alebo Notepad++).

4. Môžete nakonfigurovať premenné uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Premenná Popis

nameLine1

Definuje názov súboru konfigurácie (prvý riadok).
POZNÁMKA: Je to viditeľné v aplikácii Dose Re-
view. Dávajte pozor na názvy, ktoré môžu byť pro-
tichodné voči iným hodnotám v súbore Dose Opti-
on Configuration.
 

Povinné

nameLine2

Definuje názov súboru konfigurácie (druhý riadok).
POZNÁMKA: Je to viditeľné v aplikácii Dose Re-
view. Dávajte pozor na názvy, ktoré môžu byť pro-
tichodné voči iným hodnotám v súbore Dose Opti-
on Configuration.
 

Povinné

defaultPrescriptionValue

Definuje absolútnu hodnotu dávky na normalizáciu
predpísanej dávky v jednotkách Gy. Táto hodnota
prepisuje načítanú dávku normalizácie a nedá sa
zmeniť v aplikácii Dose Review, ak je špecifikova-
ná.
Voliteľné

prescriptionPercentage
Definuje percento na normalizáciu predpísanej
dávky. Ak táto hodnota nie je špecifikovaná, je
možné iba hodnotenie absolútnej dávky.
Voliteľné

defaultHighlightValue
Definuje predvolenú hodnotu voľného zvýrazne-
ného poľa ponuky dávky v aplikácii Dose Review
v jednotkách Gy.
Povinné
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Premenná Popis

showHalfPrescription

True: aktivácia polovičnej hodnoty predpisu v zo-
brazení dávky (iba pre PTV a normálne tkanivo).
False: deaktivácia hodnoty.
Voliteľné
Predvolené: False

show100Percent

True: aktivácia 100 % izodávky v zobrazení dáv-
ky (oranžová čiara v bežnom zobrazení dávky).
False: deaktivácia izodávky.
Voliteľné
Predvolené: False

maxLimitPercentage
Definuje relatívny limit maximálnej dávky.
Voliteľné
Predvolené: 107.0

showMaxLimit

True: aktivácia limitu maximálnej dávky nastave-
ného pomocou maxLimitPercentage (červená
čiara v bežnom zobrazení dávky).
False: deaktivácia limitu maximálnej dávky.
Voliteľné
Predvolené: True

showAbsDose

Definuje, či sa na začiatku zobrazí absolútna
(True) alebo relatívna (False) hodnota dávky.
(Prepínať medzi hodnotami absolútnej a relatívnej
dávky budete stále môcť dvojitým kliknutím na le-
gendu dávky.)
POZNÁMKA: Ak položka
prescriptionPercentage nie je definovaná,
môžu sa zobraziť iba hodnoty absolútnej dávky.
 

True: aktivácia prepínania medzi zobrazením ab-
solútnej a relatívnej dávky.
False: deaktivácia prepínania.
Voliteľné
Predvolené: False

doseGy v časti <CriticalDose>

Podľa potreby môžete definovať čiary kritickej
dávky. Tieto čiary sa použijú iba v prípade zobra-
zenia OAR (hodnoty v jednotkách Gy).
Voliteľné (celá časť)
Maximum: 3 hodnoty

showCI
Definuje, či sa v DVH zobrazí index konformity
(CI) alebo nie.
Voliteľné
Predvolené: True

Vytvorenie súboru Dose Option Configuration

48 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



2.9 Revalidácia softvéru

Všeobecné informácie

Toto je odporúčaný test revalidácie systému nasledujúci menšie zmeny vo vašom systéme
vrátane nasledujúcich:
• Rýchle opravy operačného systému
• Inštalácia vírusových skenerov
• Inštalácia softvéru tretích strán

Pri závažných zmenách operačného systému (nový OS, SP atď.) kontaktujte podporu Brainlab.

Ako vykonať revalidáciu softvéru

Na túto procedúru musí byť dostupný aspoň jeden pacient DICOM (pri zvážení kritérií načítania
popísaných na str. 18).

Kroky

1. Spustite Dose Review Element a skontrolujte, či je na kontrolu dostupný jeden alebo
viacero plánov liečby.

2. Načítajte jeden z dostupných plánov.

3. Zvoľte súbor Dose Option Configuration na konfiguráciu zobrazenia dávky.

4. Skontrolujte dávku zobrazenú v zobrazení distribúcie dávky a zobrazení analýzy dávky.

5. Skontrolujte zobrazenie ACS a DVH.

6. Skontrolujte zobrazenie ACS a 3D.

7. Skontrolujte, či môžete zväčšovať, posúvať, prechádzať a vykonávať obrazové vyváže-
nie.

8. Aplikáciu Dose Review ukončíte kliknutím na položku Done. Revalidácia je dokončená.
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2.10 Hlásenia

Upozornenia importu

Počas importu DICOM sa môžu vyskytnúť nasledujúce upozornenia. Nižšie uvedený zoznam
obsahuje informácie a varovania uvedená podľa typu hlásenia DICOM. V prípade problémov
počas importu si prečítajte hlásenia a rozhodnite sa, čo je potrebné skontrolovať. Akékoľvek
varovania, ktoré boli prijaté, je možné nájsť pod informačným tlačidlom v Dose Review Element.
Všeobecné informácie
xBrain data xxxx is not loaded. (Údaje xBrain xxxx nie sú načítané.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Hlásenie DICOM
nie je možné spracovať aktuálnou verziou aplikácie.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Meno pacienta špecifikované v hlásení
DICOM je príliš dlhé (> 64 znakov). V prípade exportu DICOM bude meno pacienta príslušne
skrátené.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (Abecedné meno pacienta v hlásení
DICOM obsahuje viac komponentov mena, ako je povolené. Importovať sa bude iba prvých päť
komponentov, ostatné budú ignorované.)
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. (V súbore DICOM nie je možné identifikovať informácie o
pacientovi, pretože meno a ID pacienta nie sú definované. Tento súbor sa preskočil.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. (ID pacienta špecifikované v hlásení DICOM je príliš
dlhé (> 64 znakov). V prípade exportu DICOM bude ID pacienta príslušne skrátené.)
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. (RT Plan Label špecifikované v hlásení DICOM nie
je prítomné. Keďže tento atribút je potrebný, predvolená hodnota je nastavená a import
pokračuje.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (RT Plan Label špecifikované v hlásení DICOM je príliš dlhé
(> 16 znakov). RT Plan Label bude príslušne skrátené.)
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. (RT Plan Name špecifikované v
hlásení DICOM je príliš dlhé (> 64 znakov). V prípade exportu DICOM bude RT Plan Name
príslušne skrátené.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported.
(DICOM RT Plan používa nedefinované Plan Geometry. Neimportovali sa žiadne informácie RT
Plan.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (DICOM RT Plan používa Plan
Geometry TREATMENT_DEVICE. Aplikácia podporuje iba Plan Geometry PATIENT.
Neimportovali sa žiadne informácie 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. (DICOM RT Plan
používa Plan Geometry PATIENT, avšak nie je prítomná potrebná referencia na DICOM RT
Structure Set ani referencia na súradnicový systém.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined
(DICOM RT Plan používa Plan Geometry PATIENT, avšak nie je prítomná potrebná referencia na
DICOM RT Structure Set. Súradnicový systém nemusí byť správne definovaný.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (DICOM RT Plan používa Plan Geometry PATIENT, avšak nie je možné nájsť
zmienené DICOM RT Structure Set.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (Plan Intent špecifikované v hlásení DICOM nie je definované. Import RT Plan bude
pokračovať.)

Hlásenia
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The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (RT Plan Date v hlásení RTPLAN nie je správne definované. Import RT Plan bude
pokračovať.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (RT Plan Time v hlásení RTPLAN nie je správne definované. Import RT Plan bude
pokračovať.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Nenašli sa žiadne informácie
DICOM RT Plan. Import bude pokračovať.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Počas
importu sa vyskytla nedefinovaná chyba, pretože sa nenašiel žiadny interný plán liečby.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Nie je možné vytvoriť platný model pacienta, pretože orientácia liečby v DICOM
RT Plan nie je definovaná.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported.
(DICOM RT Plan nie je možné importovať, pretože sa podporuje iba orientácia liečby hlavou
napred.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (DICOM RT
Plan nie je možné importovať, pretože orientácia hlava-nohy nie je definovaná.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (DICOM RT
Plan nie je možné importovať, pretože orientácia liečby nie je definovaná.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx.
(DICOM RT Plan nie je možné importovať z dôvodu nedefinovanej orientácie hlava-nohy: xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Informácie o lúči nie je možné importovať, pretože Primary Dosimeter Unit pre lúč xxxx nie je
MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Informácie o lúči nie je možné importovať, pretože Treatment Delivery Type pre lúč
xxxx nie je TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Lúč xxxx nie je importovaný, pretože je to lúč
nastavenia.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Odlišné polohy nastavenia pacienta nie sú podporované. Informácie RT Plan nie je možné
importovať.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Polohy nastavenia
pacienta nie sú prítomné. Informácie RT Plan nie je možné importovať.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Import predpisu
zmieneného typu štruktúry POINT nie je podporovaný.)
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. (Predpis pre ROI xxxx je definovaný ako
cieľový predpis, avšak zmienené ROI nie je PTV. Na pokračovanie sa typ ROI zmení na PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (Predpis pre ROI xxxx je definovaný ako OAR, avšak
zmienené ROI nie je OAR. Na pokračovanie sa typ ROI zmení na OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Informácie predpisu sa preskočili, pretože nie je možné stanoviť Target
Prescription Dose pre ROI xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (Target Prescription Dose nie je prítomné.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (Target Prescription
Dose nie je správne definované a preto sa nebude importovať.)
No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Nevytvoril sa žiadny objekt s obrysom pre ROI xxxx. Príslušné
informácie predpisu sa importovali ako konceptuálny predpis.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available.
(Import ako konceptuálny predpis nebol úspešný, pretože nie sú dostupné žiadne informácie
predpisu.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (Informácie
predpisu pre xxxx nie sú importované, pretože neobsahujú hodnotu dávky.)
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RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. (RT Plan definujúce predpis pre ROI xxxx obsahuje
referenčný rámček, ktorý sa nezhoduje so žiadnym známym referenčným rámčekom.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Informácie o frakcionácii nie je možné importovať, pretože počet frakcií musí byť kladné číslo.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Informácie o predpise/obmedzení nie je možné importovať, pretože tieto hodnoty musia byť
kladné čísla.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Hodnota obmedzenia je už prítomná, ale kvôli nejednoznačnosti sa odstraňujú
informácie predpisu pre ROI.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Práve teraz sa podporuje iba jedna frakcionácia na predpis. Informácie o prvej
frakcionácii budú importované.)
No prescription or constraint information is defined. (Nie sú definované žiadne informácie o
predpise alebo obmedzení.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Nepodporovaná kombinácia Dose Reference Structure Types. Preskočenie týchto informácií.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Dose Reference
Structure Type nie je správne definované. Preskočenie týchto informácií.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Dose Reference Type nie je
správne definované. Preskočenie týchto informácií.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined.
(Informácie o obmedzení nie je možné importovať, pretože Referenced ROI Number nie je
správne definované.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Import predpisu
zmieneného typu štruktúry POINT nie je podporovaný.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (Import predpisu xxxx je podporovaný iba pre Dose Reference Type TARGET.
Preskočenie týchto informácií.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information.
(Dose Reference Structure Type xxxx nie je žiadnym z povolených termínov. Preskočenie týchto
informácií.)
No Fractionation information found. (Nenašli sa žiadne informácie o frakcionácii.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Nepodporujú sa žiadne
plány brachyterapie. Preskočenie informácií o frakcionácii.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported.
(Vzor frakcionácie nie je importovaný, pretože sa podporuje iba jedna referencia dávky na
frakcionáciu.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Medzi informáciami o predpise a
frakcionácii sa nenašlo žiadne prepojenie. Keďže je pre každú možnosť dostupná iba jedna
položka, predpokladá sa prepojenie týchto položiek.)
IT is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Nie je možné stanoviť prepojenie frakcionácie a predpisu. Z
tohto dôvodu neprebehne import žiadnych informácií o frakcionácii.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted. (Nie
je možné aktualizovať predpis objemu, pretože sa zdá, že informácie sú poškodené.)
Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Dose
Reference Type xxxx nie je žiadnym z povolených termínov. Preskočenie týchto informácií.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Odlišné Beam Dose Specification Points pre jednu skupinu frakcií nie sú
podporované. Preskočenie týchto informácií.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information.
(Podporuje sa iba jedna referencia dávky na položku Control Point. Preskočenie týchto
informácií.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Nie je možné stanoviť prepojenie predpisu a
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frakcionácie pomocou vyšetrovania kontrolných bodov. Pokračujte kontrolou vzájomného
prepojenia.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (Target
Underdose Volume Fraction nie je správne definované. Ignorovanie tohto predpisu.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (Target
Underdose Volume Fraction nie je importované, pretože nie je špecifikované ako percento.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Constraint Weight nie je importované,
pretože nie je správne definované.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (Organ At Risk Maximum Dose nie je
špecifikované.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (Organ At Risk Maximum
Dose nie je importované, pretože nie je správne definované.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(Organ At Risk Overdose Volume Fraction nie je importované, pretože nie je špecifikované ako
percento.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (Organ At Risk Overdose Volume
Fraction nie je špecifikované.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (Organ At Risk
Overdose Volume Fraction nie je importované, pretože nie je správne definované.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (Referenced Dose Reference
(xxxx) nie je prítomné v tomto pláne.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Referenced
Dose Reference Number nie je importované, pretože nie je správne definované.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Informácie o frakcionácii nie je možné
importovať, pretože referenčné informácie o skupine frakcií nie je možné jedinečne identifikovať
(Fraction Group Number nie je jedinečné).)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined.
(Informácie o frakcionácii nie je možné importovať, pretože Fraction Group Number nie je správne
definované.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Number Of Fractions
Planned nie je importované, pretože nie je správne definované.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined.
(Informácie o predpise nie je možné importovať, pretože Dose Reference Number nie je správne
definované.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Informácie o predpise nie je možné importovať, pretože referenčné informácie o dávke
nie je možné jedinečne identifikovať.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates.
(Informácie o predpise sú importované ako konceptuálny predpis, pretože v nich chýbajú
súradnice.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Informácie o predpise sú importované ako konceptuálny predpis,
pretože obsahujú neplatné Dose Reference Point Coordinates.)
No treatment machine found. (Nenašiel sa žiadny prístroj na liečbu.)
More than one treatment machine found. (Našiel sa viac ako jeden prístroj na liečbu.)
Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Lúče nie je možné konvertovať z
dôvodu nepodporovaného typu lúča.)
Beam could not be created. (Lúč nie je možné vytvoriť.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože plán xxxx neobsahuje krížové referencie
na iné plány.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx. (Vybrané
plány nie je možné importovať, pretože nie je možné nájsť referenčný plán pre plán xxxx.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RTPlan Relationship
posledného plánu nie je CONCURRENT.)
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Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože kontrola konzistentnosti CONCURRENT
zlyhala. Podrobnosti nájdete v súbore denníka.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Vybraný plán nie je možné importovať, pretože DICOM RTPlan Relationship
plánu xxxx nie je 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. (Jedno dostupné hlásenie RT Plan
obsahuje zmienený RT Plan so vzťahom plánu CONCURRENT. Zdá sa, že sa importovala iba
jedna časť plánu.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Vybrané plány nie je možné importovať, pretože plán xxxx neobsahuje krížové referencie na plán
xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože nie je možné načítať všetky hodnoty
kontroly konzistentnosti pre plány rozdelenia.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Name chýba pri kontrole
konzistentnosti.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Intent
chýba pri kontrole konzistentnosti pre rozdelené plány.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Name sa nezhoduje (xxxx
verzus xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx).
(Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RTPlan Date sa nezhoduje (xxxx verzus
xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Time sa nezhoduje (xxxx
verzus xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Intent sa nezhoduje
(xxxx verzus xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Geometry sa nezhoduje
(xxxx verzus xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan
Referenced RT Structure Set sa nezhoduje (xxxx verzus xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Vybrané plány nie je možné importovať, pretože DICOM RT Plan Patient
Position sa nezhoduje (xxxx verzus xxxx).)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines.
(Parametre prístroja na liečbu DICOM RT Plan sa nezhodujú s internými prístrojmi na liečbu.)
The type of the object was changed. (Typ objektu bol zmenený.)
Non-IMRT beam with more than one PTV. (Lúč iný ako IMRT s viac ako jedným PTV.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Nenašiel sa žiadny proxy údajov izocentra lineárneho
urýchľovača.)
No Machine Profile defined. (Nedefinoval sa žiadny profil prístroja.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Neošetrená výnimka počas
vytvárania LinacIsocenterComponent.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (RT Plan obsahuje referenčný rámček, ktorý sa nezhoduje so žiadnym známym
referenčným rámčekom obrazu.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Atribút „Cumulative Meterset Weight“ chýba.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Atribút „Nominal Beam Energy“ chýba.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Atribút „Dose Rate Set“ chýba.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Atribút „Gantry Angle“ chýba.)
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Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing (Atribút „Beam Limiting Device Angle“ chýba)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing (Atribút „Patient Support Angle“ chýba)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing (Atribút „Table Top Eccentric Angle“ chýba)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing (Atribút „Table Top Pitch Angle“ chýba)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing (Atribút „Table Top Roll Angle“ chýba)
Attribute 'Surface Entry point' is missing (Atribút „Surface Entry point“ chýba)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing (Atribút „Source To Surface Distance“ chýba)
Dávka DICOM RT (objem dávky)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx (Objem dávky nie
je možné importovať z dôvodu zlyhania validácie. Zdroj: xxxx)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Objem dávky nie je
možné importovať, pretože referenčný rámček nie je dostupný.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx). (Objem
dávky nie je možné importovať, pretože jedinou podporovanou jednotkou dávky je „GY“ (a nie
xxxx).)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). (Objem dávky nie je možné importovať, pretože jediným podporovaným typom dávky je
„PHYSICAL“ (a 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). (Objem dávky nie je možné importovať, pretože
nie je možné nájsť priestorovú orientáciu plánov dávok (Grid Frame Offset Vector nie je
prítomné).)
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). (Objem dávky nie je možné
importovať, pretože DICOM RT Dose message je neplatné (Frame Increment Pointer musí
ukazovať na Grid Frame Offset Vector).)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Objem dávky nie je možné importovať, pretože jedinými
podporovanými typmi sčítania dávok sú „PLAN“ a „MULTI_PLAN“ (a nie xxxx).)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Súradnicové systémy objemu dávky a DICOM RT Plan nie je možné
overiť, pretože chýba referencia na 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. (Správny vzťah medzi súradnicovými
systémami objemu dávky a RTPlan nie je možné overiť, pretože sa odkazuje na objekt(y) RT Plan
xxxx. Pre typ sčítania dávok xxxx je potrebné odkázať na presne jeden objekt 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. (Správny vzťah medzi
súradnicovými systémami objemu dávky a RTPlan nie je možné overiť, pretože sa odkazuje na
objekt(y) RT Plan xxxx. Pre typ sčítania dávok „MULTI_PLAN“ je potrebné odkázať na najmenej
dva objekty DICOM RT Plan.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (Objekt
dávky DICOM RT nie je možné importovať z dôvodu neočakávanej internej chyby.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Objem dávky nie je
možné importovať, pretože roviny dávky nie sú ekvidištančné.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Objem dávky nie je možné importovať, pretože DICOM RT
Dose message je neplatné (Pixel Representation sa nerovná „0“).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Objem dávky nie je možné importovať, pretože DICOM RT Dose
message je neplatné (Dose Grid Scaling nie je väčšie ako „0“).)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (Dávku DICOM RT nie je možné importovať, pretože objem dávky nie je možné
vytvoriť z importovaných údajov.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (Priestorové
umiestnenie matice dávky je mimo limitu série referenčných obrazov.)
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The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Objem dávky nie je možné importovať, pretože nie je možné nájsť žiadne obrazy s
príslušným súradnicovým systémom.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Objem dávky nie je možné importovať z dôvodu neočakávanej internej chyby.
Podrobnosti nájdete v súbore denníka.)
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. (Našla sa viac ako jedna
príslušná séria obrazov, ktorá sa zhoduje s objemom dávky. Ako referencia na objem dávky sa
vybrala najlepšia séria obrazov (xxxx).)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Registráciu nie je možné importovať, pretože súradnicové systémy zdroja a cieľa nie je možné
identifikovať.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Registráciu
nie je možné importovať, pretože súradnicový systém zdroja nie je možné identifikovať.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Registráciu nie je možné importovať, pretože dva súradnicové systémy sú očakávané v
objekte registrácie.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Registráciu nie je možné importovať, pretože sa nenašla jedna alebo
obidve príslušné série obrazov (referenčný rámček).)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registráciu nie je možné importovať, pretože sa nenašla jedna (zdroj) z
príslušných sérií obrazov (referenčný rámček).)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registráciu nie je možné importovať, pretože sa nenašla jedna (cieľ) z
príslušných sérií obrazov (referenčný rámček).)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Registráciu nie je
možné importovať, pretože základná séria obrazov sa nedá identifikovať.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Registráciu nie je možné importovať, pretože registrácia medzi súradnicovými
systémami sa nedá stanoviť.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Našla sa
registrácia s problémom (transformačná matica obsahuje inverzný problém).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Našli sa registrácie, ktoré
popisujú reťazec medzi sériami obrazov.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Registráciu nie je možné importovať,
pretože je v rozpore s inou registráciou. Syntéza obrazov medzi xxxx a xxxx je importovaná
(syntéza obrazov: xxxx, xxxx).)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Registráciu nie je možné importovať, pretože transformačnú maticu nie je možné nájsť v
objekte registrácie.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical.
(Registráciu nie je možné importovať, pretože série obrazov zdroja a cieľa sú rovnaké.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Registráciu nie je možné importovať, pretože súradnicový systém zdroja alebo cieľa nie je možné
vytvoriť.)
Registration cannot be imported due to an internal error (Registráciu nie je možné importovať z
dôvodu internej chyby)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Registráciu nie je možné
importovať, pretože matica syntézy nie je ortogonálna.)
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. (Objekt registrácie DICOM
medzi sériou obrazov xxxx, xxxx a sériou obrazov xxxx, xxxx neodkazuje na všetky inštancie
obrazov registrovanej série obrazov.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (Objekt registrácie DICOM medzi sériou
obrazov xxxx, xxxx a sériou obrazov xxxx, xxxx odkazuje na inštancie obrazov, ktoré nie je možné
nájsť.)
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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. (Objekt registrácie DICOM medzi sériou
obrazov xxxx, xxxx a sériou obrazov xxxx, xxxx nespĺňa odporúčania IHE-RO, pretože sa
neodkazuje na žiadne inštancie obrazov. Z tohto dôvodu môže byť importovaná syntéza obrazov
potenciálne nesprávna.)
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. (Objekt registrácie DICOM medzi
súradnicovým systémom xxxx a súradnicovým systémom xxxx nespĺňa odporúčania IHE-RO (v
registračnej matici je uložený iba súradnicový systém zdroja). Z tohto dôvodu sa syntéza obrazov
neimportuje.)
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.
(Objekt registrácie DICOM so súradnicovým systémom xxxx nie je možné importovať, pretože
obsahuje identické UID referenčných rámčekov pre zdroj a cieľ. Nie je to v súlade s IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Interná chyba.
Registráciu nie je možné načítať. Podrobnosti nájdete v súbore denníka.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (Objekt registrácie DICOM nie je možné importovať,
pretože hlavičky DICOM série referenčných obrazov chýbajú. Podrobnosti nájdete v súbore
denníka.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (Importované RT Structure Set je nekonzistentné, pretože inštancie referenčných obrazov
pre objekt s obrysom xxxx sú nesprávne. Z tohto dôvodu nie je možné overiť, či vzťah medzi
obrysom a obrazom je správny.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Našla sa
nekonzistentná referencia na súradnicový systém pre objekt s obrysom xxxx.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Obrys nie je možné importovať,
pretože sa nenašli žiadne údaje obrysu.)
Some objects are missing in contour data. (V údajoch obrysu chýbajú niektoré objekty.)
Contour data is located outside of the referenced image. (Údaje obrysu sú umiestnené mimo
referenčného obrazu.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože niektoré
jeho objekty odkazujú na neortogonálnu sériu obrazov.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože niektoré
jeho objekty odkazujú na nekompletnú sériu obrazov.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (DICOM RT Structure Set nie je
možné importovať, pretože niektoré jeho objekty odkazujú na sériu obrazov, ktorá buď nie je
ortogonálna, alebo nie je kompletná.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Obrys nie je možné importovať,
pretože posun obrysu nie je podporovaný.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože neobsahuje Structure Set
ROI Sequence.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE.
(Podporujú sa iba nasledujúce ROI Interpreted Types: PTV, EXTERNAL a AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Objekt s obrysom nie je
možné importovať, pretože údaje obrysu sú nekonzistentné.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože existuje viac špecifikovaných
obrysov ako aktuálne zadaných.)
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).
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(DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože sa detegoval nesúlad v hlásení
DICOM (počty definícií obrysov ROI a špecifikácií pozorovania ROI sa nezhodujú).)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože údaje obrysu nie sú
umiestnené v príslušnej rovine obrazu.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (DICOM RT Structure Set nie je možné importovať, pretože obrysy nie je
možné jedinečne identifikovať (ROI Number musí byť jedinečné).)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (Objekt s obrysom xxxx obsahuje referenčný rámček, ktorý sa nezhoduje so žiadnym
známym referenčným rámčekom obrazu.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number). (Objekt
s obrysom nie je možné importovať, pretože ROI Number nie je správne definované (nie je to
číslo).)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (Objekt s obrysom nemá
žiadnu definovanú farbu, preto sa použila predvolená farba.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Objekt s obrysom nie je možné
vytvoriť, pretože nie sú dostupné žiadne údaje obrysu.)
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Objekt s obrysom nie je
možné vytvoriť, pretože nejde o typ CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (Objekt s obrysom neobsahuje
názov ROI - nastavenie predvolenej hodnoty.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx . Object can't be imported. (V
StructureSetROISequence, ROIContourSequence alebo RTROIObservationsSequence sa
nenašlo žiadne príslušné zadanie pre ROI xxxx. Objekt nie je možné importovať.)
There must be exactly three values to define a point. (Na definovanie bodu musia existovať
presne tri hodnoty.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (Registrácia v RT Structure
Set nie je podporovaná. Zrušiť import.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (V množine
štruktúr existuje viacero obrazov definovaných v množine rezov ako v zmienenom.)
ROI Name is too long. (Názov ROI je príliš dlhý.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Názov ROI xxxx sa použil viackrát.)
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. (Structure Set Label špecifikované v hlásení DICOM
chýba. Keďže tento atribút je potrebný, predvolená hodnota je nastavená a import pokračuje.)
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. (Structure Set Label
špecifikované v hlásení DICOM je príliš dlhé (> 16 znakov). V prípade exportu bude Structure Set
Label príslušne skrátené.)
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. (Structure Set Label špecifikované v hlásení DICOM
je prázdne. Keďže tento atribút je potrebný, predvolená hodnota je nastavená a import pokračuje.)
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. (Structure Set Name
špecifikované v hlásení DICOM je príliš dlhé (> 64 znakov). V prípade exportu bude Structure Set
Name príslušne skrátené.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (Structure Set Date špecifikované v hlásení DICOM má neočakávanú
dĺžku (musí obsahovať presne 8 číslic).)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Atribút Structure Set Date v hlásení DICOM chýba. Podľa
štandardu DICOM musí byť atribút prítomný.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (Structure Set Date nie je
správne definované v hlásení množiny štruktúr.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(Structure Set Time špecifikované v hlásení DICOM má neočakávanú dĺžku (> 16 číslic).)
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The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (Atribút Structure Set Time v hlásení DICOM chýba. Podľa
štandardu DICOM musí byť atribút prítomný.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (Structure Set Time nie
je správne definované v hlásení množiny štruktúr.)
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