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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, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południowa

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

Hiszpania

Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczTel.: +33 800 676 030
ne
Afryka, Azja, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japonia

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

support@brainlab.com

Przewidywany czas wsparcia serwisowego
Firma Brainlab zapewnia 10 lat wsparcia serwisowego dla Multiple Brain Mets SRS. W tym
czasie oferowane są aktualizacje oprogramowania, a także działania serwisowe w terenie.

Informacje zwrotne
Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
Wszelkie sugestie dotyczące sposobu ulepszenia tej instrukcji prosimy przesyłać na adres e-mail
oncology.manuals@brainlab.com.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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Dane kontaktowe i informacje prawne

Informacja o wersji językowej
Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.
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1.1.2

Informacje prawne

Prawo autorskie
Poniższa instrukcja zawiera informacje chronione przez prawo autorskie. Żadna część niniejszego
podręcznika nie może być powielana ani tłumaczona bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Brainlab.

Znaki towarowe firmy Brainlab
Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm
• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
• Adobe® i Acrobat® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Informacje o patentach
Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem lub wnioskiem patentowym.
Szczegółowe informacje na ten temat podano na stronie https://www.brainlab.com/patent/.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm
• Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group.
• Oprogramowanie wykorzystuje język Xerces C++3.1.1, opracowany przez firmę Apache
Software Foundation. Pełny opis praw autorskich, wyłączeń odpowiedzialności i licencji można
znaleźć w witrynie http://xerces.apache.org/.
• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.
Pełny opis praw autorskich, wyłączeń odpowiedzialności i licencji można znaleźć w witrynie
http://www.apache.org/.
• Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie libtiff w wersji 4.0.4 beta, Copyright © 1988–1997
Sam Leffler, a także Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics. Pełne informacje o prawach
autorskich i licencji można znaleźć na stronie: http:// www.simplesystems.org/libtiff.
• Niniejsze oprogramowanie jest oparte na pracy Open JPEG Group (informacje dotyczące
licencji można znaleźć na stronie: http://www.openjpeg.org).
• Ten produkt wykorzystuje silnik formatujący XML2PDF Formatting Engine, który jest wyłączną
własnością firmy Altsoft bvba.

Znak CE
Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).
Zgodnie z dyrektywą rady 93/42/EWG (MDD) Multiple Brain Mets SRS jest wyrobem CE klasy IIb.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez
lekarzy lub na ich zlecenie.
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Symbole

1.2

Symbole

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnego urazu, zgonu lub innych
poważnych skutków związanych z niewłaściwym korzystaniem ze sprzętu.

Przestrogi
Przestrogi są oznaczane za pomocą okrągłych symboli ostrzegawczych. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem.
Takie problemy obejmują wadliwe działanie wyrobu, awarię wyrobu, uszkodzenie wyrobu
lub uszkodzenie mienia.

Uwagi
UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.

8

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Wer. 1.5

INFORMACJE OGÓLNE

1.3

Przeznaczenie

Weryfikacja wiarygodności
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Zalecenia dotyczące stosowania
RT Elements to aplikacje przeznaczone do planowania radioterapii znajdującej zastosowanie w
leczeniu zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi oraz zmian pozaczaszkowych, z wykorzystaniem
metody stereotaktycznej, konformalnej, planowanej komputerowo oraz opartej o akcelerator
liniowy.
Aplikacja Multiple Brain Mets SRS jako jeden RT Element zapewnia zoptymalizowany przebieg
planowania i wyświetlania w przypadku planowania radioterapii związanej z licznymi przerzutami
czaszkowymi.

Środowisko
Niniejszy sprzęt komputerowy jest przeznaczony do stosowania 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.
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Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem

1.4

Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

1.4.1

Urządzenia medyczne firmy Brainlab

Zgodne urządzenia medyczne firmy Brainlab
Oprogramowania Multiple Brain Mets SRS można używać wyłącznie w połączeniu z
systemem sterowania obrazem 6D oraz systemem unieruchamiania pacjenta 6D (np.
ExacTrac i Robotics z komponentami bezramowego systemu radiochirurgicznego).
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1.4.2

Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab
Oprogramowanie Multiple Brain Mets SRS jest zgodne z następującym oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab:
Oprogramowanie medyczne firmy
Brainlab

Komentarz

Content Manager 2.4.0
Patient Selection 4.3.0

Oprogramowanie do zarządzania danymi pacjenta.

DICOM Viewer 3.2

Do wyświetlania obrazów i struktur.

Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion (Cranial Distortion Correction) 3.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

Multiple Brain Mets SRS może odczytywać dane
zapisane za pomocą tego oprogramowania Brainlab
Elements.

Dose Review 1.0, 1.1

Może odczytywać plany leczenia stworzone za pomocą Multiple Brain Mets SRS.

RT QA 1.0

Zawiera funkcje związane z zapewnianiem jakości
specyficznym dla pacjenta.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2
ExacTrac Vero 3.5
Physics Administration 5.0

Multiple Brain Mets SRS może eksportować dane
do tych systemów pozycjonowania pacjenta.
Jedynie profile urządzenia stworzone za pomocą
Physics Administration 5.0 mogą być stosowane w
połączeniu z Multiple Brain Mets SRS.

iPlan RT Image 4.x
iPlan RT Dose 4.x

Oprogramowanie zgodne z xBrain.

PatXfer RT 1.5
UWAGA: Oprogramowanie Brain Metastases 1.0 nie jest zgodne z Object Manipulation, RT QA
oraz Physics Administration 5.0. Patrz Instrukcja obsługi oprogramowania Brain
Metastases (1.0).

Inne oprogramowanie firmy Brainlab
Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W razie pytań dotyczących zgodności oprogramowania prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab.
W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.
Z niniejszym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie
medyczne firmy Brainlab podane przez firmę Brainlab.

Zdalna pomoc
Na życzenie stacja robocza Multiple Brain Mets SRS może zostać wyposażona w zdalny dostęp
do pomocy technicznej firmy Brainlab poprzez iHelp® (Axeda).
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Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem

1.4.3

Oprogramowanie medyczne firm innych niż Brainlab

Informacje ogólne
Firma Brainlab zaleca wykorzystywanie jedynie systemów, które wymieniają rejestracje zgodnie z
zaleceniami profilu instytucji Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (IHE-RO,
Przedsięwzięcie na rzecz Integracji Opieki Zdrowotnej – Onkologia Radiologiczna) (http://
www.ihe.net/Radiation_Oncology/) w Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Rejestracja multimodalna w onkologii radiologicznej). Definicje podane w tym dokumencie zostały
zdefiniowane przez grupę lekarzy i dostawców i dotyczą klinicznych schematów postępowania
oraz powiązanych kwestii bezpieczeństwa.

Dozwolone oprogramowanie medyczne innych producentów
Dopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie następującego oprogramowania medycznego na
tej samej stacji roboczej co Brain Metastases:
Oprogramowanie medyczne
innych producentów

Wersja

Komentarz

RayStation produkowane
przez RaySearch Laboratories 4.7
AB

System do planowania radioterapii.

InverseArc produkowane
przez RaySearch Laboratories 1.0
AB

Przekształca plany leczenia w równoważne plany
VMAT (ang. Volumetric Modulated Arch Therapy –
dynamiczna terapia łukowa).

Instalowanie innego oprogramowania
Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania Brainlab RT Elements na
platformach, na których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych
producentów. Wynika to z niemożności 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.
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby nie instalować na platformie oprogramowania
innych producentów, ponieważ może ono wpływać na jakość działania oprogramowania
Brainlab RT Elements. Użytkownik odpowiada za zweryfikowanie, że na oprogramowanie
RT Elements nie wpływa instalacja lub aktualizacje oprogramowania innych producentów.
W tym celu można wykorzystać instrukcje rewalidacji oprogramowania znajdujące się w
klinicznej instrukcji obsługi.
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1.4.4

Urządzenia medyczne innych producentów

Zgodne urządzenia medyczne innych producentów
Multiple Brain Mets SRS może eksportować dane do systemów Record and Verify,
wykorzystując format DICOM.

Pozostałe urządzenia innych producentów
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub efektywność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.
Nie wolno używać urządzeń, które nie zostały określone jako zgodne w niniejszej instrukcji.
Mogłoby to doprowadzić do nieprawidłowego ułożenia pacjenta. Więcej informacji na temat
obsługiwanych połączeń akceleratorów liniowych/MLC można uzyskać, kontaktując się z
przedstawicielem handlowym lub serwisowym firmy Brainlab.
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Szkolenie i dokumentacja

1.5

Szkolenie i dokumentacja

1.5.1

Szkolenie

Szkolenie firmy Brainlab
W celu bezpiecznego i właściwego użytkowania przed zastosowaniem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Odpowiedzialność
Ten system mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia.

Ten system zapewnia wyłącznie wsparcie personelowi medycznemu i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania.
Należy się upewnić, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia
są przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.
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1.5.2

Dokumentacja

Odbiorcy
Oprogramowanie Multiple Brain Mets SRS jest przeznaczone dla specjalistów medycznych
(lekarze, onkolodzy radioterapeuci, fizycy medyczni, specjaliści ds. dozymetrii itd.) z odpowiednią
znajomością angielskiego słownictwa technicznego związanego z dziedzinami fizyki medycznej i
obrazowania medycznego zapewniającą właściwe zrozumienie interfejsu użytkownika
oprogramowania Multiple Brain Mets SRS.

Czytanie instrukcji użytkownika
Instrukcje obsługi opisują złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z
zachowaniem ostrożności.
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemów, instrumentów i oprogramowania:
• dokładnie przeczytali instrukcje obsługi przed zastosowaniem sprzętu oraz,
• zawsze mieli dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi

Treść

Instrukcja obsługi oprogramowania Content Manager/Patient Selection

Instrukcje dotyczące zarządzania danymi pacjenta

Instrukcja obsługi oprogramowania DICOM Viewer

Instrukcje dotyczące sprawdzania danych

Instrukcja obsługi oproInstrukcje dotyczące łączenia wielu obrazów za pomocą fuzji oraz
gramowania Image Fusion korygowania ewentualnych zniekształceń obrazów czaszkowych
Instrukcja obsługi oprogramowania Anatomical
Mapping

Instrukcje dotyczące automatycznego tworzenia obiektów na podstawie dostępnych medycznych danych obrazowych

Instrukcja obsługi oprogramowania SmartBrush

Instrukcje dotyczące ręcznego tworzenia obiektów

Instrukcja obsługi oprogramowania Object Manipulation

Instrukcje dotyczące sprawdzania i poprawiania obiektów, dodawania marginesów do obiektów i tworzenia nowych obiektów na
podstawie operacji na istniejących obiektach

Instrukcja obsługi oprogramowania RT QA

Instrukcje dotyczące przeprowadzania zapewniania jakości związanego z pacjentem oraz weryfikowania obliczenia dawki

Instrukcja zawierająca inSzczegółowe informacje dotyczące algorytmów i środków związaformacje techniczne Brainnych z zapewnieniem jakości
lab Physics
Instrukcja obsługi oprogramowania Physics Administration

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania zmierzonymi danymi wiązki i profilami urządzenia

Instrukcja obsługi urządzeń do systemu unieruchamiania pacjenta

Szczegółowe informacje dotyczące komponentów bezramowego
systemu radiochirurgicznego oraz Robotics

Kliniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia obiektów do kongi iPlan RT Dose
wersji xBrain
Kliniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania danych obragi iPlan RT Image
zowych pacjenta do konwersji xBrain
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Instrukcja obsługi

Treść

Kliniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe instrukcje dotyczące konwersji danych iPlan RT w
gi PatXfer RT
dane DICOM w formacie zaawansowanym Brainlab
Kliniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje na temat systemów ustawiania pozycji
gi ExacTrac
ciała pacjenta firmy Brainlab
Kliniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje na temat systemów ustawiania pozycji
gi ExacTrac Vero
ciała pacjenta Brainlab Vero
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1.6

Wymagania techniczne

Informacje ogólne
Użytkownicy nie mogą udostępniać swoich danych niezbędnych do logowania. Każdy
użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zmiany w planie leczenia. Jeśli
wystąpi problem z nazwą użytkownika lub hasłem, należy skontaktować się z
administratorem systemu.

Zalecane specyfikacje sprzętowe
Elementy sprzętowe

Wymóg

Procesor

Procesor Intel XEON z mikroarchitekturą Haswell lub nowszy (wprowadzony w czerwcu 2014 r. lub później).
Liczba rdzeni:
• To oprogramowanie może wykorzystywać dużą liczbę rdzeni
• Szybkość obliczeniowa wzrasta wraz z liczbą rdzeni i szybkością
taktowania zegara
• Firma Brainlab zdecydowanie zaleca co najmniej 12 rdzeni fizycznych
Przykład: 2 × [dwa procesory] Intel Xeon E5-2640 v3 z prędkością
taktowania 2,60 GHz.

Pamięć

32 GB
W przypadku obliczeń Monte Carlo zaleca się 2 GB na każdy (wirtualny) rdzeń procesora, co daje 64 GB RAM dla systemu z 16 rdzeniami fizycznymi.

Karta grafiki

Karta grafiki dla stacji roboczej zgodna z DirectX 12, z co najmniej
4 GB pamięci grafiki i poziomem funkcji sprzętowych (hardware feature level) 11.
Zaleca się wysoką szerokość pasma pamięci pomiędzy pamięcią akceleratora a akceleratorem i co najmniej 1000 rdzeni GPU.
Zalecana jest seria NVIDIA Quadro z chipsetem Maxwell lub nowsza.
Przykłady: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Rozdzielczość ekranu

1920 × 1200 (WUXGA)
2560 × 1440 (WQHD) dla optymalnej reprezentacji

Połączenie sieciowe

1 Gbit/s

Dysk twardy

Napęd SSD z przestrzenią dyskową 250 GB na instalację systemu
Windows i aplikacji innych producentów.
Co najmniej 250 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej na dysku SSD
na aplikacje firmy Brainlab i dane pacjenta. Zalecany drugi dysk
SSD.

Obecnie obsługiwane platformy firmy Brainlab:
• Stacja planowania 7 Premium
• Stacja robocza do planowania 8 do RT
• Urządzenia do serwera Node 4
Nie można zmieniać komponentów sprzętowych stacji roboczej. Firma Brainlab nie ponosi
odpowiedzialności za żadne zmiany wprowadzane do systemu. Konieczne jest
przestrzeganie lokalnych przepisów.
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Występne wymagania dotyczące oprogramowania
Oprogramowanie

Wymóg

System operacyjny

Windows Ultimate 7, SP1, 64-bitowy
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64-bitowy
Windows Server 2008 64-bitowy, SP2
Windows Server 2012 R2, 64-bitowy

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Firma Brainlab zaleca aktualizowanie systemu operacyjnego za pomocą Microsoft Security
Updates (aktualizacji bezpieczeństwa Microsoft) zgodnie z zasadami IT obowiązującymi w
szpitalu i zgodnie z Polityką dotyczącą oprogramowania antywirusowego i aktualizacji
systemu Windows. Firma Brainlab nie spodziewa się żadnych problemów związanych z
Microsoft Security Updates (aktualizacjami bezpieczeństwa Microsoft). W razie wystąpienia
jakichkolwiek problemów należy poinformować pomoc 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 publikowane Windows
hotfixes (poprawki typu hotfix systemu Windows), aby sprawdzać potencjalne problemy. W
przypadku problemów związanych z poprawkami systemu operacyjnego należy się skontaktować
z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Po zakończeniu procesu odbioru technicznego systemu tworzona jest kopia zapasowa instalacji
Multiple Brain Mets SRS. Ta kopia zapasowa nie będzie mogła zostać uruchomiona na stacjach
roboczych innych niż ta, na której znajduje się licencja oprogramowania.

Skaner antywirusowy
Jeśli system jest podłączony do lokalnej sieci LAN (local area network), firma Brainlab zaleca
zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym (np.
skaner antywirusowy) i dbanie o to, aby pliki definicji były aktualne. Należy pamiętać, że
ustawienia oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą
niekorzystnie wpływać na wydajność systemu. Na przykład jeżeli monitorowany jest dostęp do
każdego pliku, wczytywanie i zapisywanie danych pacjenta może być wolne. Dlatego firma
Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonanie skanowania pod
kątem obecności wirusów poza godzinami pracy klinicznej.

Wymagania dotyczące oddania do użytku
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru. Należy się upewnić, że podczas
pozyskiwania danych wiązki stosuje się najnowszą instrukcję przeprowadzania pomiarów. Aby
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem technicznym formy Brainlab.
Do celów oddania do użytku Multiple Brain Mets SRS zastosowanie mają Instrukcja obsługi
oprogramowania Physics Administration 5.0 oraz instrukcje zawarte w najnowszym wydaniu
Instrukcji zawierającej informacje techniczne Brainlab Physics. Jedynie profile urządzenia
stworzone za pomocą Physics Administration 5.0 mogą być stosowane w połączeniu z Multiple
Brain Mets SRS.
UWAGA: Użytkownik odpowiada za zatwierdzenie profilu urządzenia, w tym także danych wiązki,
przed przeprowadzeniem leczenia.
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w istotnym zakresie od
jakości danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące
wprowadzanych danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące
identyfikacji lub jakości należy dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.
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Wymagania dotyczące akceleratora liniowego
Obsługiwane są wyłącznie urządzenia wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie o mocy 4–
10 MV.
Kolimator wielolistkowy (MLC) musi spełniać następujące kryteria:
• Obsługa dynamicznych terapii łukowych
• Minimalna wielkość pola co najmniej 15 × 15 cm
• Szerokość listka 5 mm lub mniejsza
Multiple Brain Mets SRS pozwala na stosowanie filtrów spłaszczających standardowych i SRS, a
także trybów bez filtra spłaszczającego.
Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności, należy się skontaktować z pomocą techniczną
firmy Brainlab.
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2

PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1

Wstęp

Informacje ogólne
Multiple Brain Mets SRS pomaga tworzyć i sprawdzać plany leczenia dla pacjentów z licznymi
zmianami przerzutowymi.

Wymagania związane ze skanem
Więcej informacji podano w protokole skanowania firmy Brainlab.
Multiple Brain Mets SRS odczytuje i wczytuje jedynie zatwierdzone i poprawne tabele konwersji
jednostek Hounsfielda (HU) na gęstość elektronową (ED). Tabele konwersji HU na ED
wykorzystywane w Multiple Brain Mets SRS mogą być tworzone i zatwierdzane jedynie w
Physics Administration 5.0.
Jeśli skala HU skanera obejmuje 12 bitów (-1024 do +3071), większe wartości są obcinane:
• Wartości < -1024 są obcinane do -1024
• Wartości > 3071 są obcinane do 3071
Skalowanie obrazu TK musi zostać zweryfikowane przed leczeniem pacjenta.
Należy się upewnić, że urządzenia do obrazowania (np. tomograf) są prawidłowo
skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać kalibrację, przeprowadzając
testy obrazowania i testy weryfikujące z użyciem fantomów.
Zestaw obrazów TK wykorzystany do obliczenia dawki nie może zawierać skanów z
zastosowaniem środka kontrastowego.
TK z wykorzystaniem wiązki stożkowej nie zawiera rzeczywistych wartości HU. Nie należy
wykorzystywać tomogramów wykonanych z wykorzystaniem wiązki stożkowej do
obliczania dawki.
Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET i wykorzystanego protokołu obrazowania, przed zastosowaniem
należy zawsze porównać wyświetlane wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na
skanerze. Decyzje kliniczne nie mogą być podejmowane w oparciu jedynie o wyświetlone
wartości SUV.
W niektórych przypadkach wartości HU skanu TK nie przedstawiają rzeczywistych cech
materiału (np. gęstości masy i składu materiału). Może to być przyczyną otrzymania
nieprawidłowych obliczeń dawki dla materiałów innych niż tkanka ludzka (np. implantów).
Pozycja terapeutyczna pacjenta to zawsze głowa w stronę do gantry. Pacjent musi być
ułożony na plecach. Zestaw obrazów TK nie może być pochylony. Szczegółowe informacje
dotyczące dozwolonych pozycji skanowania podano w Instrukcji skanowania.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Wer. 1.5

21

Wstęp

Brain Metastases wersja 1.0
Jeśli oprogramowanie Brain Metastases w wersji 1.0 pozostaje zainstalowane na komputerze, to
ikonę oprogramowania można wybrać w schemacie postępowania Radiotherapy.
Przebieg procedury
Wybrać Brain Metastases Planning.

1.
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Content Manager/Patient Selection.
2.

Wybrać odpowiedni zestaw danych pacjenta wraz z zestawami obrazów TK i MR oraz
wszelkimi zdefiniowanymi obiektami lub zapisanymi planami leczenia.
Wybrać OK.
Wyświetlone zostaną wszystkie programy Elements dla tego schematu postępowania.

3.

UWAGA: Patrz Instrukcja obsługi oprogramowania Brain Metastases.
UWAGA: Oprogramowanie Brain Metastases 1.0 nie jest zgodne z Object Manipulation ani z
RT QA. Dlatego te programy Elements nie są wyświetlone w schemacie postępowania.

Wiele wersji oprogramowania
Jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka wersji oprogramowania Multiple Brain Mets SRS,
użytkownik zostanie poproszony o dokonanie wyboru z listy dostępnych wersji.
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①

②

Opcje
Wybrać START ①, aby uruchomić wybraną wersję oprogramowania.
Kliknąć kółko obok napisu Start by default ②, aby ustawić wybraną wersję jako domyślną. Następnie wybrać START ①.
Aby uruchomić inną wersję po skonfigurowaniu opcji domyślnej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Multiple Brain Mets SRS i wybrać opcję z listy dostępnych wersji oprogramowania.
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Schemat postępowania dla Multiple Brain Mets SRS

2.2

Schemat postępowania dla Multiple Brain Mets
SRS

Informacje ogólne
Schemat postępowania podczas planowania dla Multiple Brain Mets SRS składa się z sekwencji
elementów Brainlab Elements.

Rozpoczęcie schematu postępowania
Przebieg procedury

1.

Wybrać Multiple Brain Mets SRS.

2a.

Wybór początkowych danych: Wybrać odpowiedni zestaw danych pacjenta wraz z
zestawami obrazów TK i MR oraz wszelkimi zdefiniowanymi obiektami.
Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Content
Manager/Patient Selection.

①
②
2b.

③
④

Jeśli dla pacjenta istnieje zapisany plan leczenia, pojawi się
ikona planu leczenia wraz z wszystkimi zestawami danych i
obiektami należącymi do planu. Ikona wyświetla następujące
informacje:
① Zamierzenie planu
② Ikona charakterystyczna dla oprogramowania
③ Data i godzina
④ Lokalizacja zmian chorobowych i typ leczenia

Wyświetlone zostaną wszystkie programy Elements dla tego schematu postępowania.

3.

24

4.

Wybrać DICOM Viewer, aby sprawdzić aktualny stan planu.

5.

Wybrać Image Fusion, aby połączyć ze sobą za pomocą fuzji dwa lub więcej zestawów obrazów (np. TK i MR), które mają być wykorzystane do planowania.

6.

Wybrać Cranial Distortion Correction, aby skorygować wszelkie zniekształcenia w
MR (jeśli istnieją) przez elastyczną deformację zestawu obrazów MT w celu uzyskania lepszej fuzji z zestawem obrazów TK.

7.

Wybrać Anatomical Mapping, aby automatycznie utworzyć posegmentowane
obiekty (np. narządy istotne dla planowania leczenia) oraz sprawdzić i ulepszyć te
obiekty.
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Przebieg procedury
8.

Wybrać SmartBrush, aby konturować i definiować przerzuty, które mają być poddane leczeniu.

9.

Wybrać Object Manipulation, aby sprawdzić i ulepszyć obiekty, dodać marginesy i
utworzyć nowe obiekty w oparciu o operacje wykonywane na istniejących obiektach
(np. Utworzyć nowy obiekt z dwóch nakładających się na siebie obiektów).

10.

Wybrać Multiple Brain Mets SRS, aby utworzyć plan radioterapii wielu przerzutów
czaszkowych.

11.

Wybrać Patient Specific QA, aby przeprowadzić mapowanie planu leczenia na fantomie.

Więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach obsługi oprogramowania DICOM Viewer,
Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation oraz RT QA.
Jeśli plan, który zawierał wcześniej plan radioterapii (np. Optymalizacja planu), zostanie
zmodyfikowany w innym module oprogramowania (np. SmartBrush), należy dokładnie
sprawdzić poprawność zawartości planu po wczytaniu. Plan leczenia musi być stworzony
jako nowy.
Należy się upewnić, że podczas całego procesu planowania używany jest prawidłowy
zestaw danych pacjenta. Dane pacjenta wyświetlane są w obszarze nawigacji każdego
Elementu.
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać
zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić poprawność i
odpowiedniość zaimportowanych dane pacjenta.
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Informacje dotyczące etapów przed planowaniem

2.3

Informacje dotyczące etapów przed planowaniem

Ograniczenia importu i eksportu
Można importować i eksportować tylko zestawy danych o maksymalnej długości skanu 1000 mm i
liczbie przekrojów mniejszej niż 400.

Przygotowanie do Multiple Brain Mets SRS z Image Fusion
Podczas wykonywania fuzji obrazów w ramach przygotowania do pracy w Multiple Brain Mets
SRS należy zdefiniować unikalny TK do planowania, który zostanie połączony z innymi
dostępnymi zestawami obrazów (np. MRI). Zestaw obrazów wykorzystywany do obliczania dawki
musi spełniać następujące warunki:
• Musi istnieć dokładnie jeden zestaw obrazów z techniką TK.
• Zestaw obrazów TK musi być wykonany w pozycji na plecach.
• Zestaw obrazów TK musi być wykonany w kierunku od głowy.
• Zestaw obrazów TK nie może być pochylony.
• Mogą istnieć inne zestawy obrazów w technikach innych niż TK, ale muszą zostać połączone z
zestawem obrazów TK za pomocą fuzji.
• Wszystkie zestawy obrazów muszą być połączone za pomocą fuzji.

Przygotowanie do Multiple Brain Mets SRS z Anatomical Mapping
Za pomocą Anatomical Mapping aby automatycznie utworzyć posegmentowane obiekty (np.
narządy istotne dla planowania leczenia) oraz sprawdzić i ulepszyć te obiekty.
Aby uzyskać informacje dotyczące rozkładu dawki w zdrowym mózgu, należy utworzyć cały mózg
jako nowy obiekt.
Anatomical Mapping automatycznie definiuje: Type = nazwę narządu oraz Role = Undefined.

Przygotowanie do Multiple Brain Mets SRS ze SmartBrush
Aby oprogramowanie Multiple Brain Mets SRS mogło działać:
• Narysować kontury wszystkich przerzutów, które mają być poddane leczeniu. Domyślne
ustawienie to: Type = Tumor i Role = Undefined. SmartBrush automatycznie nadaje nazwę
każdemu przerzutowi w rosnącym porządku numerycznym, zaczynając od Met 01.
• Każdy przerzut musi mieć objętość co najmniej 0,01 cm3.
• Należy się upewnić, że dla każdej zmiany przerzutowej zdefiniowanej w SmartBrush
utworzony został oddzielny obiekt.
Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić wszystkie przerzuty.

Przygotowanie do Multiple Brain Mets SRS z Object Manipulation
Jeśli jest to konieczne, można dodać margines do przerzutu.
Object Manipulation zmienia Type z Tumor na Unknown oraz Role z Undefined na PTV.

Postępowanie z obiektami
Multiple Brain Mets SRS rozpoznaje przerzuty, które mają zostać poddane leczeniu, jeżeli:
1. Type = Tumor i Role = Undefined lub PTV
2. Role = PTV, niezależnie od Type
UWAGA: Pojedynczy obiekt z Role = CTV lub GTV nie może być poddany leczeniu i wyświetlony
zostanie wyskakujący komunikat informujący użytkownika, aby wrócił do SmartBrush lub Object
Manipulation.
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Jeżeli obiekt z Role = PTV nakłada się na inny obiekt z Type = Tumor, Role = GTV lub Role =
CTV, wówczas Multiple Brain Mets SRS:
• rozpoznaje obiekt z Role = PTV jako przerzut, który ma zostać poddany leczeniu, oraz
• przemieszcza nakładający się obiekt do Others
Jeżeli obiekt z Role = PTV lub Type = Tumor całkowicie obejmuje inny obiekt z Role = PTV,
wówczas Multiple Brain Mets SRS nie może się otworzyć. Użytkownik zostanie przekierowany z
powrotem do programów Elements związanych ze wstępnymi etapami planowania, aby
skorygować ten błąd.
Oprogramowanie nie ma funkcji postępowania z organami krytycznymi (ang. OAR – organ
at risk). Element Multiple Brain Mets SRS Element nie bierze obszarów OAR pod uwagę.

Zmienione dane
Jeśli dowolne zestawy danych lub obiekty należące do wczytanego planu leczenia zostaną
dodane, odznaczone lub zmienione, plan zostanie dostosowany do tych zmian. Podczas
uruchamiania Multiple Brain Mets SRS wyświetlony zostanie poniższy komunikat ostrzegawczy.
Należy wybrać OK, aby potwierdzić zmiany i ponownie uruchomić planowanie.
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Pierwsze kroki z Multiple Brain Mets SRS

2.4

Pierwsze kroki z Multiple Brain Mets SRS

Informacje ogólne
Podczas uruchamiania Multiple Brain Mets SRS oprogramowanie przeprowadzi użytkownika
przez trzy ekrany przygotowawcze, na których trzeba dokonać kilku wyborów i kilku regulacji.

Wybór profilu urządzenia i definiowanie ustawień modelu pacjenta
Na pierwszym ekranie przygotowawczym należy wybrać profil urządzenia i zdefiniować model
pacjenta.

① ②

③④

⑤

Rysunek 1
Przebieg procedury
Wybrać profil urządzenia z listy rozwijanej ①. Wyświetlane są data i godzina, aby zidentyfikować profil urządzenia.
UWAGA: Można wybrać jedynie obsługiwane profile urządzenia (tj. profile urządzenia,
które spełniają ograniczenia związane z MLC).
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1.

Domyślnie w wykazie ujęte są tylko zatwierdzone profile urządzenia. Aby wyświetlić listę
niezatwierdzonych profili, należy kliknąć pole wyboru ② obok Show unapproved profiles.
UWAGA: Jeśli wybrany został profil urządzenia do odbioru, zamierzenie planu będzie ograniczone do MACHINE_QA, SERVICE lub RESEARCH.

2.

Należy wybrać typ blatu stołu z listy rozwijanej ③.

3.

Wybrać tabelę konwersji HU na ED z listy rozwijanej ④. Widoczne i dostępne do wyboru
są tylko zatwierdzone tabele konwersji HU na ED

4.

Należy potwierdzić, że orientacja terapeutyczna to pozycja na plecach i najpierw głowa
względem gantry, klikając pole wyboru obok Treatment Orientation ⑤.
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Przygotowanie w przekrojach osiowych i strzałkowych
Na pierwszym ekranie przygotowawczym można przyciąć widoki, aby wyświetlić wszystkie istotne
obszary leczenia w Outer Contour oraz (jeśli wybrany został blat stołu) dostosować blat stołu w
przekrojach osiowych i strzałkowych.

①
②

④
③
Rysunek 2
Przebieg procedury

1.

Wybrać Crop ①. Przeciągnąć krawędzie niebieskich prostokątów tak, aby włączyć obszary danych pacjenta, które algorytm uwzględni podczas tworzenia Outer Contour.
UWAGA: Przycięcie poza zakresem TK wykorzystanego do planowania w kierunku górnym lub dolnym sprawia, że części blatu stołu znajdujące się poza tym zakresem mogą
zostać zignorowane podczas obliczania dawki.

2.

Wybrać Adjust ②. Przeciągnąć niebieskie elementy odzwierciedlające blat stołu ③, aby
umieścić blat stołu w zakresie obrazów skanowania.

3.

Wybrać Next ④, aby kontynuować.
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Pierwsze kroki z Multiple Brain Mets SRS

Przygotowanie w przekrojach czołowych i strzałkowych
Na drugim ekranie przygotowawczym można przyciąć widoki, aby wyświetlić wszystkie istotne
obszary leczenia w Outer Contour oraz (jeśli wybrany został blat stołu) dostosować blat stołu w
przekrojach czołowych i strzałkowych.

①
②

④
③
Rysunek 3
Przebieg procedury

1.

Wybrać Crop ①. Przeciągnąć krawędzie niebieskich prostokątów tak, aby włączyć obszary danych pacjenta, które algorytm uwzględni podczas tworzenia Outer Contour.
UWAGA: Przycięcie poza zakresem TK wykorzystanego do planowania w kierunku górnym lub dolnym sprawia, że części blatu stołu znajdujące się poza tym zakresem mogą
zostać zignorowane podczas obliczania dawki.

2.

Wybrać Adjust ②. Przeciągnąć niebieskie elementy odzwierciedlające blat stołu ③, aby
umieścić blat stołu w zakresie obrazów skanowania.
Jako wskazówki użyć markerów otworów unieruchamiających przedstawionych na niebieskich odzwierciedleniach blatu stołu.

3.

Wybrać Next ④, aby kontynuować.

Rozważania dotyczące bezpieczeństwa związane z blatem stołu
Jeśli napromienianie jest kierowane przez warstwę struktury z włókna węglowego, jak na przykład
blat stołu, występuje tłumienie i nagromadzenie dawki promieniowania. Przez określenie
zastosowanego blatu stoły można uwzględnić te efekty podczas planowania dawki.
Nie można zagwarantować, że wprowadzone parametry są spójne dla blatów stołu firm innych niż
Brainlab. Należy się upewnić, że obliczenia odpowiadają danemu blatowi stołu, przeprowadzając
odpowiednie pomiary QA.
Należy unikać prowadzenia leczenia przez blat stołu (od tyłu). Jeśli nie można tego
uniknąć, należy uwzględnić model blatu stołu w obliczeniach dawki. W przeciwnym razie
należy pamiętać, że obliczony rozkład dawki nie obejmuje dodatkowego tłumienia ani
zwiększonej dawki na skórę w pobliżu blatu stołu. Obliczenie dawki należy ręcznie
skorygować pod kątem tych czynników.
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Użytkownik musi zweryfikować prawidłowość pozycji blatu stołu w odniesieniu do pozycji
pacjenta. Jest to szczególnie konieczne w przypadku stosowania wiązek trafiających w stół
pod płaskim, prawie poziomym kątem. Niewielkie różnice pomiędzy ustawieniami planu
dawki a rzeczywistą konfiguracją terapeutyczną mogą prowadzić do znaczących różnic
pomiędzy dawką obliczoną i rzeczywistą.
Modele blatu stołu stanowią przybliżenia rzeczywistej geometrii i nie uwzględniają
obszarów wysokiej gęstości zawierających metalowe łączniki. Należy unikać
napromieniania przez te obszary.
Blat stołu rozciąga się w kierunku X-Y, nawet gdy zakres skanowania TK jest mniejszy.
Należy zauważyć, że długość blatu stołu jest przycięta do odpowiedniego zakresu skanu
(kierunek Z) lub do okna przycinania – zależnie od tego, co jest mniejsze.

Sprawdzanie konturu zewnętrznego
Po przeprowadzeniu wstępnych etapów przygotowawczych oprogramowanie automatycznie
generuje Outer Contour, który jest wyświetlany w osobnej karcie.
Outer Contour pozwala algorytmowi oprogramowania wykonać obliczenia dawki dla całej tkanki
pacjenta.

②

③

①

④

⑤
Rysunek 4
Przebieg procedury
1.

Sprawdzić Outer Contour ①, obracając widok 3D i przewijając przez przekroje. Przekroje ACS wyświetlają model tkankowy składający się z niebieskiego Outer Contour ② i
modelu blatu stołu ③ (jeśli blat stołu został poprzednio wybrany).

2.

Jeśli wynik nie jest zadowalający, należy wybrać Back ④ i zmodyfikować Outer Contour
za pomocą funkcji Crop.

3.

Wybrać Next ⑤, aby kontynuować.

Należy sprawdzać dokładność uzyskanego w ten sposób Outer Contour oraz modelu
tkankowego wykorzystywanych do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi
znajdować się wewnątrz konturu. W Outer Contour mogą być ujęte pewne obszary danych
pacjenta, które nie są tam pożądane. Obszary te są uwzględniane podczas obliczeń dawki.
Jeśli to konieczne, można je wyciąć na pierwszym i drugim ekranie przygotowawczym.
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2.5

Funkcje podstawowe

2.5.1

Wyświetlanie widoku

Opcje wyświetlania widoku
Dostępne opcje wyświetlania widoku zależą od wybranego układu widoku.
Przycisk

Funkcja
Pan: kliknąć przekrój obrazu i przeciągnąć kursorem myszy:
• przekroje 2D: panoramowanie przez przekroje
• przekroje 3D: obracanie przekrojów

Scroll: przeciągnąć kursorem myszy przez przekrój, do góry lub w dół.
Można też kliknąć w przekroju obrazu i przewijać kółkiem myszy.
Zoom: przeciągnąć kursorem myszy:
• w górę, aby pomniejszyć
• w dół, aby powiększyć
Można także kliknąć przekrój obrazu i powiększyć, jednocześnie wciskając przycisk „CTRL” i przewijając w górę lub w dół kółkiem myszy.

Rotate: kliknąć w widoku 3D i przeciągnąć kursor myszy.

Windowing: kliknąć przekrój obrazu i przeciągnąć kursor myszy w celu poprawy
widoczności kontrastu struktury:
• w górę/dół, aby zwiększyć/zmniejszyć jasność (jednostki Hounsfielda / poziom
wartości szarości)
• w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć kontrast (jednostki Hounsfielda / szerokość okna wartości szarości)
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2.5.2

Menu Data

Otwieranie menu Data
Procedura
Wybrać opcję Data.
Oprogramowanie wyświetli listę dostępnych obrazów, obiektów i
układów.

1.

Układ menu Data

①

②

Rysunek 5
Nr

Element

①

Selected Data

②

Layouts

Opis
• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami obrazów
• Treated Metastases: wykaz obiektów przerzutów utworzonych w
SmartBrush
• Others: wszelkie obiekty, które nie są przerzutami
Przełączanie pomiędzy różnymi układami.
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Obiekty przerzutów

Rysunek 6
Rodzaj obiektu

Opis

Treated Metastases

Obiekty utworzone w SmartBrush. Te obiekty są ujęte w planie leczenia (opcja Treat Metastasis jest aktywna – patrz str. 37).

Untreated Metastases

Obiekty, dla których wyłączona została opcja Treat Metastasis.

Inne obiekty
Obiekty niebędące przerzutami, na przykład posegmentowane obiekty istotne w planowaniu
leczenia, a także Outer Contour są ujęte na liście Others.

①
②
③
④

Rysunek 7
34
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Nr

Element

①

Aby wyświetlić/ukryć wszystkie obiekty, należy kliknąć przyciski z symbolem otwartego/
zamkniętego oka.

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie wyświetlony z niebieskim obramowaniem i symbolem oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Domyślnie zdefiniowane obiekty poza Outer Contour są ustawione jako niewidoczne.

③

Objętość i nazwa obiektu, data i godzina.

④

Kliknąć strzałkę obok obiektu, aby wyświetlić dodatkowe informacje:
• Basis: Lista zestawów obrazów wykorzystywanych do utworzenia obiektu
• Type: Definiuje typ obiektu (np. nazwa narządu)
• Role: Definiuje rolę (np. PTV)
• Comment: Opisuje, gdzie utworzono obiekt

Należy zawsze potwierdzić, że kontur pozostałych obiektów jest poprawny, aby uniknąć
podania niezamierzonej dawki na te obiekty.
Oprogramowanie nie ma funkcji postępowania z organami krytycznymi (ang. OAR – organ
at risk). Element Multiple Brain Mets SRS Element nie bierze obszarów OAR pod uwagę.

Układy
Wybrać Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać pomiędzy układami widoków.
Układ

Opis
Selector View wyświetla następujące widoki:
• Widok osiowy, czołowy i strzałkowy 3D
• Widok przekrojów osiowy, czołowy i strzałkowy
UWAGA: Odpowiednie widoki przekrojów są automatycznie aktualizowane
na podstawie wyborów dokonanych w widokach 3D.
Beam’s Eye View wyświetla następujące widoki:
• Widok 3D: wyświetla przerzuty i inne obiekty w 3D. Pozwala wybrać każdy przerzut lub obiekt do sprawdzenia.
• Widok łukowy: wyświetla łuki wyliczone w planie.
• Beam’s Eye View: pokazuje MLC pod równo rozłożonymi kątami gantry
dla wybranego łuku.
3D Review wyświetla następujące widoki:
• Widok 3D: wyświetla przerzuty i inne obiekty w 3D. Pozwala wybrać każdy przerzut lub obiekt do sprawdzenia.
• DVH: wyświetla histogram dawka-objętość dla aktualnie wybranego
obiektu.
• Maximum Intensity Projection: wyświetla dawkę 3D w rzucie na płaszczyznę 2D, podświetlając najwyższe dawki.
• Dose Surface: wyświetla, jaka część powierzchni obiektu pokryta jest zaleconą dawką. Wybrany obiekt jest głównym obiektem widoku, a wszelkie
przesłaniające go obiekty są przezroczyste.
• Dose Cloud: wyświetla dwie chmury dawki wokół przerzutów. Lita zielona
chmura reprezentuje 100% zaleconej dawki, a przezroczysta szara chmura reprezentuje 50% zaleconej dawki.
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Układ

Opis
Fusion Review wyświetla następujące widoki:
• Widok 3D: wyświetla przerzuty i inne obiekty w 3D. Pozwala wybrać każdy przerzut lub obiekt do sprawdzenia.
• wyświetla rozkład dawki w przekrojach osiowych, czołowych i strzałkowych, w nałożeniu na wynik fuzji.
UWAGA: Zestaw danych obrazowych TK w parze fuzji jest stały, jednak pozostałe zestawy obrazów można zmieniać w tym widoku.
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3

PLANY LECZENIA

3.1

Obliczanie planu leczenia

Informacje ogólne
Można automatycznie wyliczyć plan dawki, wykorzystując wstępnie ustawiony protokół kliniczny.

Widok selektora
Selector View wyświetla skany i zrekonstruowane obrazy 3D w celu optymalnego sprawdzenia
wszystkich przerzutów.

Rysunek 8
Podczas wybierania danego obiektu:
• Wyświetlane są informacje na temat jego objętości i wielkości. Wielkość to największa średnica
obiektu.
• W przypadku przerzutów wyświetlane są także zalecenia i liczba frakcji (jedynie po wybraniu
protokołu klinicznego). Zalecenia są oparte na trzech parach wartości dawka/wielkość
przerzutu (mm/cm3), które można wstępnie zdefiniować w szablonach Edytora protokołu
klinicznego. Dokładne zalecenie dotyczące dawki dla każdego przerzutu jest interpolowane na
linii lub wykorzystywana jest kolejna największa para wartości dawka/wielkość guza. Więcej
informacji – patrz str. 71.
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Opcje
Każdy przerzut jest wyświetlony w widokach 3D otoczonych ramką konturu. Każdy przerzut należy dokładnie sprawdzić:
• Po kliknięciu każdego przerzutu widoki centrują się na danym przerzucie.
• Podwójne kliknięcie jednego z trzech widoków obrazu powoduje przywrócenie wszystkich widoków do wyświetlania całego skanu.
• Jeśli widok obrazu zostanie zmieniony, gdy wybrany jest obiekt, widok przeskoczy z powrotem, aby obiekt pozostał wycentrowany.
Aby pomóc użytkownikowi zapewnić sprawdzenie każdego przerzutu, ramka konturu wyświetlania wykorzystuje kod kolorystyczny:
• jaskrawoniebieska: aktualnie wybrany przerzut
• jasnoniebieska: obiekt jeszcze nie przeglądany
• szara: przerzut sprawdzony
Aby usunąć przerzut z obliczenia planu dawki, należy zdezaktywować
pole wyboru Treat Metastasis.
UWAGA: Jeśli pole wyboru Treat Metastasis zostanie zmienione po
optymalizacji planu, obliczenie dawki traci ważność, a plan jest usuwany.

Należy sprawdzić przerzuty przed obliczeniem planu dawki. Obejmuje to sprawdzenie
konturu, objętości i odległości dla każdego przerzutu, a także sprawdzenie definicji Treat
Metastases (PTV).
Po zaimportowaniu należy zweryfikować prawidłowe wyrównanie konturów na obrazach.

Leczenie skupisk przerzutów
W niektórych przypadkach użytkownik może preferować podzielenie planu na kilka podplanów,
aby leczyć różne skupiska przerzutów.
Przebieg procedury

1.

Odznaczyć kilka przerzutów do planu, dezaktywując pole wyboru Treat Metastasis dla
każdego z nich.
Każdy odznaczony obiekt jest teraz wymieniony na liście pod opcją Untreated Metastases.

2.

Utworzyć plan dla pozostałych wybranych przerzutów.

3.

Po wyeksportowaniu tego planu można utworzyć dalsze plany dla pozostałych przerzutów, ponownie aktywując pole wyboru Treat Metastasis. Należy zachować ostrożność,
aby nie odznaczyć przerzutu, który już został zaplanowany.

4.

Użyć funkcji Dose Review do zsumowania planów.

Jeśli przerzuty są w skupiskach, należy starannie sprawdzić definicje obiektów dla
każdego planu i upewnić się, że liczne plany zostaną prawidłowo wyeksportowane.
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Wybieranie protokołu i konfiguracja
Przebieg procedury
Kliknąć Select a Clinical Protocol, aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Można modyfikować lub tworzyć nowe protokoły kliniczne (np. Protocol oraz Setup) w edytorze Clinical Protocol Editor (patrz str. 69).
Ponownie uruchomić oprogramowanie, aby zaktualizować wprowadzone zmiany.

1.

Kliknąć nazwę Protocol i Setup, aby je wybrać. Wybrane nazwy zaznaczone są kolorem
pomarańczowym. Można kliknąć nazwę, aby ponownie wyświetlić listę.
①

2.

UWAGA: Przycisk Calculate zmieni kolor na pomarańczowy. Jeśli wykonana była optymalizacja, a zmienione zostaną opcje Protocol lub Setup, optymalizacja poprzedniego
planu traci ważność.

3.

Machine QA 1 arc ① służy do tworzenia planów testowych QA z pojedynczym łukiem
bez optymalizacji. Po wybraniu tej opcji Setup zamierzenie planu jest ustawiane automatycznie jako Machine_QA.

4.

Po wybraniu Protocol oraz Setup dla każdego przerzutu wyświetlane są frakcjonowanie
oraz domyślne zalecenia. Należy je sprawdzić, a zalecenia można zmodyfikować, jeśli to
konieczne (patrz str. 37).

Obliczanie planu dawki
Procedura
Po wybraniu opcji Protocol oraz Setup, jeśli użytkownik jest zadowolony z wyników dla każdego przerzutu, należy wybrać Calculate, aby skonstruować plan dawki.
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UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące algorytmu do obliczania dawki – patrz str. 79.

40

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Wer. 1.5

PLANY LECZENIA

3.2

Sprawdzanie planu leczenia

3.2.1

Menu dawki

Informacje ogólne
Po obliczeniu planu dawki należy sprawdzić rozkład dawki i linie izodoz dla każdego przerzutu. Do
tego celu dostępne są następujące opcje wyświetlania w menu Dose.
W zależności od geometrycznego układu obszarów tarczowych i obiektów istotnych dla
planowania leczenia istnieją ograniczenia dotyczące wykonalności złożonego rozkładu
dawki. Konieczne jest dokładne sprawdzenie końcowego planu.
Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki dawki. Wartość stosowana
podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak najniższa i nie wyższa niż
4 mm. W przypadku małych obiektów o średnicy 30 mm lub mniejszej zaleca się
stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Ustawienia menu dawki
Menu Dose zawiera opcje umożliwiające wyświetlanie rozkładu dawki.

Rysunek 9
Opcja widoku

Opis

Dose Off

Linie izodoz nie są wyświetlane.

Dose Distribution

Linie izodoz są wyświetlane.

Dose Analysis

Wyświetlanie obszarów ze zbyt dużą lub zbyt małą dawką, z gorącymi i
zimnymi punktami na wszystkich obiektach, zarówno na przerzutach,
jak i na innych.
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3.2.2

Sprawdzanie rozkładu dawki

Informacje ogólne
Po wybraniu widoku Dose Distribution rozkład zaplanowanej dawki zostanie wyświetlony jako
linie izodoz i rozmycie dawki. Kolory rozmycia dawki dostosowują się i stają bardziej
przezroczyste, gdy obraz jest powiększany, dzięki czemu można dokładniej zobaczyć leżące pod
dawką struktury.
Rozkład dawki należy sprawdzić dla każdego przerzutu.

Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia.
Należy sprawdzić przynajmniej jeszcze jedno inne kryterium (np. histogram DVH) i
sprawdzić kryteria w wielu układach widoku.

Dostosowanie linii izodoz
Legenda w prawym dolnym widoku pokazuje, które linie izodoz są aktualnie wyświetlane jako
wartość bezwzględną.
Widok pokazuje linie izodoz dla zaleceń i dla każdej wartości krytycznej zdefiniowanej w protokole
klinicznym (patrz str. 71) oraz wartość, którą można wyróżnić i zmienić.

①

Rysunek 10
Procedura
Aby zdefiniować konkretną linię izodozy, która ma zostać wyświetlona, należy wpisać jej wartość
w pole obok słowa Highlight ①.

Wyróżnianie rozmycia dawki
Procedura
Aby podświetlić rozmycie dawki i linię izodozy odpowiadającą konkretnej wartości dawki, należy
umieścić kursor myszy nad tą wartością na legendzie.
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3.2.3

Analiza dawki

Informacje ogólne
Widok Dose Analysis pozwala skupić się na obszarach ryzyka w planie. Wyświetlane są poziomy
dawki w każdym przerzucie i innych obiektach anatomicznych i podświetlane są obszary zbyt
wysokiej i zbyt niskiej dawki.

Analizowanie przerzutów
Przerzuty są zawsze wyświetlane na zielono, a wszystkie pozostałe obiekty są wyświetlane na
niebiesko.

①

③
②

④

Rysunek 11
Nr

Opis

①

Dawka dla tkanki zdrowej jest pokazana w kolorze pomarańczowym. Linia izodozy jest
pokazana dla dawki zaleconej, 50% dawki zaleconej i definiowalnej wartości Highlight.

②

Dawka wewnątrz przerzutu pomiędzy wartością zaleconą a wartością podświetlenia zdefiniowaną w legendzie nie ma koloru.

③

Oznakowany punkt (zielony) wewnątrz przerzutu pokazuje najniższą dawkę.

④

Oznakowany punkt (czerwony) wewnątrz przerzutu pokazuje najwyższą dawkę.

UWAGA: Dowolna dawka poniżej wartości zaleconej wewnątrz przerzutu jest podświetlona na
zielono.
UWAGA: Jeśli wartość podświetlenia jest większa niż wartość zalecona, dowolna dawka
wewnątrz PTV, która jest większa niż wartość podświetlenia, jest wyróżniona na różowo.
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Analizowanie innych obiektów
Inne (niebędące przerzutami) obiekty anatomiczne są wyświetlane na niebiesko.

②

①

①

Rysunek 12
Nr

44

Opis

①

Oznakowany punkt wewnątrz każdego obiektu pokazuje najwyższą dawkę.

②

Dowolna dawka przypadająca wewnątrz obiektu jest podświetlona niebieskim rozmyciem
dawki. Wyższe poziomy dawki mają bardziej nieprzejrzysty kolor.
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3.2.4

Menu pomiaru

Mierzenie dawki w punkcie
Przebieg procedury

1.

Wybrać Point w menu Measure.

Aby zmierzyć dawkę w pojedynczym punkcie na obrazie, należy kliknąć docelową pozycje na obrazie. Punkt zostanie wyświetlony wraz z informacjami o obrazie:
• Point Dose: dawka obliczona w określonym punkcie, niezależnie od wstępnie obliczonej siatki dawki.
• 3D Volume Dose: dawka w określonym punkcie, która jest obliczana z wykorzystaniem
wstępnie obliczonej siatki dawki oraz interpolacji z sąsiednich punktów w siatce. Ze
względu na tę interpolację rzeczywista wartość dawki w tym punkcie może być trochę
wyższa niż Point Dose. Dlatego wartość 3D Volume Dose jest obliczana szybciej, ale
nie jest tak dokładna jak wartość Point Dose. Wyświetlanie rozmycia dawki jest także
interpolowane z wstępnie obliczonej siatki dawki.

2.

UWAGA: W przypadku skanów MR wartość punktu jest podawana w skali szarości. W
przypadku skanów TK – w jednostkach Hounsfielda.
UWAGA: Jeśli wykonywany jest pomiar punktu w widoku Dose Distribution, wyświetlana
jest także informacja o dawce.
3.

Aby przesunąć punkt, należy umieścić nad nią kursor myszy, przytrzymać wciśnięty lewy
przycisk myszy i przeciągnąć punkt do nowego położenia.

4.

Aby usunąć pojedynczy punkt, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy. Aby usunąć
wszystkie punkty, należy kliknąć przycisk Point w opcji Measure, aby odznaczyć tę funkcję.

Dawkę wokół obszaru zainteresowania należy zweryfikować z wykorzystaniem funkcji
pomiaru.
Leczenie pacjenta należy przeprowadzać jedynie po zweryfikowaniu skalowania obrazu.
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Pomiar odległości
Przebieg procedury

1.

Wybrać Distance.

Aby zmierzyć odległość na przekroju, należy kliknąć dwa punkty docelowe na przekroju.
Wyświetlona zostanie odległość pomiędzy nimi, a także informacje o punkcie dla punktu
końcowego:

2.

Aby zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami na różnych przekrojach:
• Kliknąć punkt docelowy na pierwszym przekroju.
• Przewinąć do przekroju docelowego, używając kółka myszy.
• Kliknąć drugi punkt na docelowym przekroju.
Można to także wykonać pomiędzy różnymi widokami obrazów.

3.

UWAGA: Punkty końcowe są wyświetlane jako krzyżyki na przekrojach docelowych i
kropki na przekrojach pośrednich.
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4.

Aby przesunąć linię, należy umieścić nad nią kursor myszy, przytrzymać wciśnięty lewy
przycisk myszy i przeciągnąć linię do nowego położenia.

5.

Aby usunąć wszystkie linie, należy kliknąć przycisk Distance w opcji Measure, aby odznaczyć tę funkcję.
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Używane współrzędne
Współrzędne X, Y, Z są wyświetlane w układzie współrzędnych DICOM.
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3.2.5

Widok Beam’s Eye View

Układ widoku Beam’s Eye View
Otworzyć Beam’s Eye View, aby sprawdzić łuki.
Procedura
Wybrać łuk, klikając go na dole po lewej stronie ekranu ①.

②

③

④

⑤

①

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

Rysunek 13
Nr
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Element

①

Łuki wyliczone w planie. Jeśli łuk zostanie wybrany, będzie wyświetlony w kolorze niebieskim. Kierunek łuku jest przedstawiony za pomocą strzałek. Jeśli łuk przechodzi po torze
w obu kierunkach, pokazany jest zestaw strzałek w obie strony.

②

Widok obiektu: można wybrać przerzut, kiedy będzie miał jaśniejszy kolor. Łuki napromieniające dany przerzut będą podświetlone w lewym dolnym rogu ①.

③

Gdy łuk zostanie wybrany, wyświetlane są następujące informacje:
• Kąt stołu
• Zakres kątów gantry
• Kąt kolimatora
• Jednostki monitorowe (MU)

④

Obiekty otrzymujące dawkę z aktualnie wybranego łuku i pod danym kątem są wyświetlane wraz z listkami MLC wokół nich.
• Listki MLC są podświetlone na niebiesko, jeśli dany przerzut ma zostać napromieniony
przez aktualny łuk w aktualnym kierunku.
• Listki MLC są podświetlone na pomarańczowo, jeśli dany przerzut ma zostać napromieniony przez aktualny łuk w ramach toru powrotnego.
• Listki MLC są podświetlone na zielono, jeśli dany przerzut ma zostać napromieniony
przez łuk w obu kierunkach.
Położenie szczęk jest przedstawione jako prostokąt wokół przerzutu. W przypadku gdy
aparat nie ma szczęk (np. Vero), pokazane jest maksymalne urządzenie blokujące.

⑤

Krzyżyk oznacza izocentrum.
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Nr

Element

⑥

Pozycje gantry i stołu dla tego kąta łuku.

⑦

Odtwarzanie planu do przodu.

⑧

Aktualny kąt gantry. Suwak służy do zmiany kąta.

⑨

Odtwarzanie planu wstecz.

⑩

Aktualna pozycja pacjenta i akceleratora liniowego.

Zawsze należy sprawdzić rozkład łuku dla każdego przerzutu tak, jak jest wyświetlany w
widoku Beam’s Eye View.
Należy zawsze korygować błędy konfiguracji przed realizacją terapii, w szczególności
błędy rotacyjne, jeśli za pomocą jednego izocentrum ma być leczona więcej niż jedna
zmiana.
Większa szerokość listków MLC przy granicach pola mogą prowadzić do dawki
niekonformalnej w obszarze docelowym. W układzie widoku Beam’s Eye View należy
dokładnie sprawdzić przerzuty zlokalizowane w okolicy granicy pola w obszarze
docelowym.
Przerwa między listkami do celów leczenia za pomocą łuku dynamicznego jest pokazana w
widoku Beam’s Eye View: Przed eksportem należy zweryfikować pozycje listków.
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Histogram dawka-objętość (DVH)

3.3

Histogram dawka-objętość (DVH)

3.3.1

Sprawdzanie DVH

Informacje ogólne
Histogram DVH jest wyświetlany dla każdego obiektu w układzie 3D Review. Widok przedstawia
łączny histogram, na którym można zobaczyć, jaka objętość otrzymuje przynajmniej wybraną
dawkę.
W tym układzie dostępne są widoki, które pomagają identyfikować miejsca otrzymujące zbyt dużą
lub zbyt małą dawkę.
Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie rozkładu obliczonej dawki oraz histogramy DVH po
zmodyfikowaniu zaleceń lub naciśnięciu Calculate.
Reprezentacja DVH nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia. Należy
sprawdzić dodatkowe kryteria (np. ekran rozkładu dawki).
Należy zweryfikować DVH dla każdego przerzutu i wszystkich pozostałych obiektów.

Sprawdzenie 3D
Otworzyć układ 3D Review, aby wyświetlić histogram DVH i inne użyteczne funkcje sprawdzania.

①

②

③

④

⑤

Rysunek 14
Element

Opis

①

Widok obiektu

Pozwala wybrać każdy przerzut lub obiekt do sprawdzenia.

②

DVH

Histogram DVH dla wybranej struktury.

③

Maximum Intensity Pro- Wyświetla dawkę 3D w rzucie na płaszczyznę 2D, podświetlajection
jąc najwyższe dawki.

Nr
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Nr

Element

Opis

④

Dose Surface

Wyświetla, jaka część powierzchni obiektu pokryta jest zaleconą dawką. Wybrany obiekt jest głównym obiektem widoku,
a wszelkie przesłaniające go obiekty są przezroczyste.

⑤

Dose Cloud

Wyświetla dwie chmury dawki wokół przerzutów:
• Lita zielona chmura: 100% zaleconej dawki
• Przezroczysta szara chmura: 50% zaleconej dawki

Wyświetlanie DVH
Procedura
Aby wyświetlić DVH dla danego obiektu, należy wybrać obiekt, klikając go w widoku obiektów
lub w menu Data.

④
①

⑤

②

⑥

③

Nr

Opis

①

Kliknąć koniec osi objętości i przeciągnąć, aby zmienić skalę Volume.

②

Wykres zdrowej tkanki (NT) (patrz poniżej).

③

Kliknąć koniec osi dawki i przeciągnąć, aby zmienić skalę Dose.

④

Dawki Min. / Mean / Max., CI (współczynnik konformalności), GI (współczynnik gradientu)
i Max. Dose Rel. są wyświetlone nad DVH.

⑤

Max. Dose Rel. (względna dawka maksymalna): Stosunek dawki zaleconej do dawki
maksymalnej.

⑥

Umieścić kursor myszy nad punktem, aby wyświetlić więcej danych. Ograniczenie jest zaznaczone na każdej linii. Jeśli mysz zostanie umieszczona nad punktem ograniczeń, wyświetlone zostaną dane wraz z ograniczeniem dla tego obiektu i ze współczynnikiem konformalności (wyłącznie dla PTV).

Histogram DVH dla zdrowego mózgu
Przebieg procedury
1.

Utworzyć i sprawdzić obiekt całego mózgu w Anatomical Mapping.

2.

Wczytać obiekt całego mózgu do Multiple Brain Mets SRS.
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Przebieg procedury
3.

Wyświetlić histogram DVH dla wszystkich obiektów (jeśli wybrany jest jeden obiekt, informacja dla zdrowego mózgu nie pojawi się). Wyświetlony zostanie histogram DVH dla
zdrowego mózgu (cały mózg – PTV).

4.

Umieścić kursor myszy nad krzywą, aby wyświetlić informacje o dawce i objętości ① dla
zdrowego mózgu.
UWAGA: Wykresy DVH dla całego mózgu i zdrowego mózgu są bardzo podobne. Konieczne może być powiększenie DVH przez przytrzymanie i przeciągnięcie końców osi w
stronę zera, aby rozdzielić te dwie krzywe. Można także ukryć inne obiekty w menu Selected Data.

①

Rysunek 15

Interpretacja DVH

①
Rysunek 16
Krzywa DVH Tissue odpowiada strukturom typu Outer Contour na liście Objects wymienionych
w opcji Data.
Krzywa DVH Normal Tissue odpowiada wirtualnej strukturze złożonej ze struktury typu Outer
Contour minus struktury wszystkich przerzutów.
Jeśli z listy Objects w opcji Data nie zostaną wybrane żadne struktury, wyświetlone zostaną
histogramy DVH wszystkich struktur ustawionych jako widoczne. Dodatkowo krzywe DVH Tissue i
Normal Tissue są widoczne nawet, jeśli struktura Outer Contour nie jest ustawiona jako
widoczna.
Każdemu przerzutowi towarzyszy dodatkowa niebieska linia, zwana wykresem zdrowej tkanki
(ang. NT – Normal tissue). Ta krzywa odpowiada wirtualnej strukturze pierścienia wokół przerzutu
i jest wykorzystywana do obliczenia CI. Jej objętość procentowa jest znormalizowana do objętości
przerzutu i wyświetlona wraz z objętością przerzutu jako NT ①.
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UWAGA: Jeśli istnieje tylko jeden przerzut, wykres NT pokazuje w przybliżeniu te same
informacje, co krzywa Normal Tissue.
UWAGA: Objętość wyświetlana w DVH różni się od objętości obiektu wyświetlanej w pozostałej
części oprogramowania. Wynika to z faktu, że obliczenie DVH wykorzystuje inną rozdzielczość
obiektu.
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3.3.2

Współczynnik konformalności DVH

Informacje ogólne
Współczynnik konformalności wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z rozmiarem i
kształtem objętości tarczowej z uwzględnieniem kwestii związanych ze zdrową tkanką.
Podane są odwrotny współczynnik konformalności (CI) Paddicka oraz współczynnik gradientu
(GI).
Współczynnik konformalności należy sprawdzić dla każdego przerzutu.

Odwrotny współczynnik konformalności Paddicka (CI)
Współczynnik CI opisuje konformalność leczenia. Jest to w przybliżeniu stosunek ilości tkanki
napromienionej zaleconą dawką do objętości guza.
• Wartość 1 to idealny przypadek.
• Im większa jest wartość, tym mniej konformalne jest leczenie.
Szczegółowe informacje na ten temat podano na stronie str. 79.

Współczynnik gradientu (GI)
Współczynnik GI opisuje, jak szybko dawka maleje od dawki zaleconej do połowy dawki
zaleconej. To inny sposób opisania konformalności leczenia. Ta wartość skupia się na dawkach
pośrednich, nie zaś na (wysokiej) zaleconej dawce.
• Wartość 1 to idealny przypadek.
• Im większa jest wartość, tym mniej konformalne jest leczenie.
Współczynnik GI jest zwykle większy niż CI.
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3.4

Sprawdzanie rozkładu dawki za pomocą
sprawdzenia fuzji

Sprawdzanie rozkładu dawki za pomocą sprawdzenia fuzji
Otworzyć układ Fusion Review, aby sprawdzić rozkład dawki na połączonych za pomocą fuzji
przekrojach TK i MRI. Zestaw obrazów TK jest stały, ale można zmieniać zestaw obrazów MR,
wybierając Data, a następnie wybierając opcję z listy pod Images.

① ②

⑥
⑤
③ ④

Rysunek 17
Nr
①

Element

Opis

Widok 3D

Wybór przerzutu i sprawdzanie właściwości.

Widok przekroju

Sprawdzenie rozkładu dawki na połączonych za pomocą fuzji przekrojach osiowych, strzałkowych i czołowych.

Suwak

Przełączanie pomiędzy przezroczystością MRI (niebieski) oraz TK
(pomarańczowy) lub PET (nie pokazano).

②
③
④
⑤

⑥

Windowing

Należy wybrać Windowing, aby otworzyć panel umożliwiający
zmianę zestawu obrazów, który ma być wykorzystany do okienkowania. Wybrany zestaw obrazów jest podświetlony na pomarańczowo.
Kliknąć przekrój obrazu i przeciągnąć kursor myszy w celu poprawy widoczności kontrastu struktury:
• Należy przeciągnąć w górę/dół, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom jednostek Hounsfielda / poziom wartości szarości
• Przeciągnąć w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć szerokość
okna w jednostkach Hounsfielda / wartości szarości
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3.5

Kończenie sprawdzania planu

Ponowne przeliczenie planu
Jeśli użytkownik postanowi dostosować plan, na przykład wykluczając przerzut (patrz str. 37),
konieczne jest ponowne przeliczenie planu przez wybranie Calculate. Jeśli plan jest
zadowalający, należy przejść do zapisania, wydruku i eksportu (patrz str. 57).
Za każdym razem, gdy zmienione zostanie ustawienie pola wyboru Treat Metastasis, należy
dokładnie sprawdzić definicje obiektów i ponownie uruchomić obliczenie.
Należy bardzo dokładnie sprawdzić poprawność zawartości planu (np. pozycje listków) po
dokonaniu wszelkich zmian w planie lub po zmianie funkcji Treat Metastasis. Jeśli element
wykorzystany w istniejącym planie zostanie zmieniony w innym Elemencie w ramach
schematu postępowania podczas planowania (np. SmartBrush), należy ponownie
uruchomić oprogramowanie. Generalnie należy wprowadzić wszelkie dostosowania
obiektów przed wykorzystaniem ich w planowaniu dawki.

Tworzenie drugiego planu
Jeśli ma zostać utworzony drugi plan dla pacjenta, należy zachować szczególną
ostrożność, jeśli pierwszy plan został już wyeksportowany (np. do systemu zarządzania i
weryfikacji lub do sterownika MLC). Nie przeprowadzać leczenia pacjenta z nieaktualnego
starego planu.
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3.6

Zapisywanie planu leczenia

Informacje ogólne
Gdy użytkownik jest zadowolony z planu leczenia, należy wybrać Save. To pozwoli:
• Zapisać plan.
• Utworzyć plik PDF lub wydrukować plan.
• Wyeksportować plan do formatu DICOM w celu przesłania do systemu zarządzania i
weryfikacji (R&V), do Dose Review oraz do ExacTrac.
Zgodnie z normą IEC 62083, przed wyeksportowaniem danych do systemu innego producenta
użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie parametry planu leczenia zostały
zatwierdzone.
Generalnie oprogramowanie Multiple Brain Mets SRS może eksportować dane do większości
systemów zarządzania i weryfikacji (R&V). Szczegółowe informacje na ten temat podano na
stronie str. 61.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Jeśli informacje związane z planowaniem pochodzące z oprogramowania Multiple Brain
Mets SRS (np. pozycje terapeutyczne) są eksportowane bezpośrednio do dowolnego
systemu do układania pacjenta i wykorzystywane przez niego (za pomocą funkcji Export to
ExacTrac lub eksportu DICOM), to powiązany z nimi plan leczenia z oprogramowania
Multiple Brain Mets SRS musi zostać wykorzystany podczas terapii.
Kontury w zestawach struktur RT mogą być różnie interpretowane przez różne systemy.
Dlatego też może powstać niepożądana orientacja lub ustawienie, przerzucenie lub odbicie
konturów względem obrazów.
Produkty firmy Brainlab zachowują kontury z bardzo wysoką precyzją. Ze względu na
ograniczenia w standardzie DICOM liczbę punktów konturów wykorzystywanych do
rekonstrukcji struktur można zredukować przed wpisaniem ich do zestawu struktur DICOM
RT. Może to być przyczyną niepożądanej deformacji konturów. Dlatego też po
zaimportowaniu do systemu innego producenta należy dokładnie sprawdzać prawidłowość
konturów.
Wszystkie raporty planu leczenia wraz z profilem urządzenia i danymi wiązki muszą być
zatwierdzone przez wykwalifikowanego specjalistę przed użyciem tych danych w celach
leczenia radioterapeutycznego.
Należy zweryfikować równoważność głębokości i punkt wejścia w tkankę na wydruku.

Ostateczny plan należy eksportować do systemów innych producentów (oraz do ExacTrac)
bezpośrednio po utworzeniu i sprawdzeniu wydruku.
Wszystkie wydrukowane współrzędne są ważne tylko z certyfikowanymi systemami
pozycjonowania.
Firma Brainlab zaleca używanie raportów planu leczenia do weryfikacji wszystkich
parametrów leczenia, włącznie z położeniami, kąta urządzeń i specyfikacjami dawki
bezpośrednio w systemie do realizacji leczenia.
Jeśli wcześniej wyeksportowany plan leczenia został zmieniony po pierwszym eksporcie,
należy się upewnić, że wszystkie urządzenia terapeutyczne, które są używane w terapii,
będą korzystać ze zaktualizowanej wersji odpowiednich parametrów planu leczenia. To
dotyczy między innymi systemów R&V, systemów do układania pacjenta itp. Co więcej,
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wszystkie osoby związane z planem leczenia muszą uzyskać odpowiednie informacje (fizyk
medyczny, lekarz, technik itp.).
Jeśli sterownik akceleratora liniowego na aparatach Elekta Agility zmieni ustawienie
listków za szczękami, algorytmy obliczające dawkę nie będą w stanie tego uwzględnić.
Duże odstępy wprowadzone przez sterownik akceleratora liniowego mogą zmienić warunki
rozpraszania wstecznego, co doprowadzi do niewielkich niedokładności dawki rzędu kilku
procent.

Schemat postępowania
Przebieg procedury

1.

2.

Wybrać Save, aby przejść do strony zapisywania i eksportu.

Sprawdzić zawartość planu na wstępnym podglądzie PDF.
Wprowadzić szczegółowe dane planu do ostatecznego pliku PDF, który wyraźnie odróżni
dany plan leczenia od innych planów:

3.

• Plan Name: należy wprowadzić niepowtarzalną nazwę, która będzie dobrze opisywała
plan.
• Plan Intent: na przykład leczenie lub paliacja. Dostępne zamierzania planu i domyślne
zamierzenie planu można skonfigurować podczas instalacji, jeśli to konieczne.
UWAGA: Jeśli używany jest profil odbioru urządzenia lub tabela konwersji HU na ED,
Plan Intent jest ograniczony do MACHINE_QA, SERVICE lub RESEARCH.
• Plan Content: generowane automatycznie na podstawie informacji dotyczących obliczenia planu.
• Plan Description: można wprowadzić opis planu.
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Przebieg procedury
Jeśli wybrano plan leczenia wraz z zestawem danych pacjenta, system zapyta, czy użytkownik chce zmienić wybrany plan na plan zaktualizowany:
• Wybrać Yes, aby zastąpić (a tym samym zaktualizować) plan.
• Wybrać No, aby wrócić do szczegółowych informacji na temat planu i zapisać plan pod
nową nazwą.

4.

5.

Wybrać Save Plan.

Sprawdzić błędy i ostrzeżenia w pliku PDF.

6.

UWAGA: Informacje dotyczące błędów i ostrzeżeń związanych z planowaniem leczenia
znajdują się na początku pliku PDF. Informacje dotyczące zaleconej dawki, izocentrum
oraz informacje o urządzenia znajdują się w środku pliku PDF, przed stroną z zatwierdzeniem.
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Przebieg procedury
Wybrać Save PDF lub Print PDF, aby kontynuować.

7.

8.

Sprawdzić parametry planu leczenia na wydruku PDF. Jeśli są zadowalające, przejść do
kolejnego etapu. Jeśli użytkownik nie chce eksportować planu, należy wybrać Back, aby
wrócić do oprogramowania.

Wybrać Export.
Jeśli użytkownik nie chce eksportować planu, należy wybrać Back.

9.

Należy wybrać Export Target ①, wprowadzić identyfikator planu lub kursu w R&V w polu
Plan ID ② i zaznaczyć końcowe pole wyboru ③, aby potwierdzić, że plan został sprawdzony przed eksportem.
UWAGA: Plan ID jest identyfikatorem w systemach zewnętrznych. Dlatego należy stworzyć znaczący identyfikator planu lub kursu w R&V, który uwzględni ograniczenie liczby
znaków (np. maks. 13–15) systemu zewnętrznego.

10.

①

②
③

11.

Wybrać Export Plan.

Jednostki
Wszystkie pomiary pojawiające się w pliku PDF są podane w jednostkach metrycznych. W
przypadku braku wskazania jednostki oprogramowanie przyjmuje za jednostkę milimetry.
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3.7

Eksportowanie planu leczenia

3.7.1

Eksport do formatu DICOM

Informacje ogólne
Multiple Brain Mets SRS automatycznie eksportuje do systemu DICOM. Podczas eksportu
wyświetlane jest okno dialogowe.

Rysunek 18
UWAGA: Eksport do formatu DICOM jest możliwy jedynie po przeprowadzeniu optymalizacji
planu.
UWAGA: Multiple Brain Mets SRS może wykorzystywać inne algorytmy obliczeniowe i rozmiary
siatki dawki niż systemy innych producentów / inne programy Brainlab Element. Dlatego jeśli plan
leczenia utworzony w Multiple Brain Mets SRS jest ponownie przeliczany w innym
oprogramowaniu Brainlab Element lub systemie, rozkład dawki i histogram DVH może być inny.

Zgodność ze standardem DICOM
Multiple Brain Mets SRS wykorzystuje bibliotekę DICOM 3.0 Merge jako protokół przesyłania do
przesłania informacji do systemów innych producentów. Standard DICOM umożliwia ogólną
interoperacyjność pomiędzy systemami różnych producentów. Standard DICOM RT
(Radioterapia) wykorzystywany w oprogramowaniu Multiple Brain Mets SRS stanowi najnowszy
podzbiór obiektów standardu DICOM stosowany do obsługi transferu określonych obrazów
cyfrowych oraz danych graficznych i nieobrazowych pomiędzy co najmniej dwoma systemami.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w najnowszej deklaracji zgodności standardu
DICOM pod adresem: www.brainlab.com/en/DICOM.
Konfiguracja standardu DICOM przeprowadzona przez firmę Brainlab w żaden sposób nie
stanowi gwarancji bezwzględnej prawidłowości interoperacyjności. Użytkownicy muszą
zweryfikować, że stosowany przez nich sprzęt jest całkowicie sprawny i generuje dokładne wyniki.
Należy dokładnie sprawdzić kształty struktur importowane z lub eksportowane do
systemów planowania innych producentów. Ze względu na charakter standardu DICOM
niektóre struktury mogą być modyfikowane lub przypadkowo zmieniane podczas
przesyłania ze względu na różne interpretacje standardu DICOM pomiędzy różnymi
producentami systemów do planowania leczenia.
Kształt i objętość struktur może nieznacznie różnić się w różnych systemach ze względu
na różne algorytmy przedstawiające kontury. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu
innego producenta struktury należy dokładnie sprawdzać.
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Sam standard DICOM nie stanowi gwarancji interoperacyjności. Deklaracja zgodności
ułatwia jednak początkową walidację interoperacyjności pomiędzy różnymi aplikacjami
obsługującymi funkcjonalność DICOM. Należy przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w
deklaracji zgodności, a także informacje dotyczące standardu DICOM.
Według normy IEC 62266 „Wytyczne dotyczące implementacji formatu DICOM w
radioterapii”, rozdział 11 „Przestrogi dla użytkowników”: „[…] osoby kupujące sprzęt do
radioterapii onkologicznej muszą zweryfikować, że ich urządzenia będą faktycznie
komunikować się z innymi urządzeniami i będą pomyślnie przesyłać informacje za pomocą
protokołów i definicji DICOM”.

Interfejsy DICOM innych producentów
Ze względu na różnorodność standardu DICOM możliwe jest, że pewne plany utworzone w
oprogramowaniu do planowania leczenia innych producentów mogą nie zostać wczytane w
całości.
Należy zweryfikować wszystkie dane importowane przez aplikacje firmy Brainlab pod
kątem kompletności i poprawności, ponieważ różne interpretacje standardu DICOM mogą
prowadzić do różnej implementacji reprezentacji danych w ramach protokołów DICOM.
Ponieważ standard DICOM nie zapewnia sposobów weryfikacji, czy integralność pliku
DICOM została naruszona przed importem do systemu firmy Brainlab, użytkownikowi
zaleca się wykorzystywanie przesyłania DICOM włącznie w sieci. To zapewni, że danymi nie
będzie można łatwo manipulować podczas wymiany danych. Jeśli dane DICOM zostaną
zapisane jako pliki na dowolnym nośniku pamięci, zaleca się traktowanie tych informacji z
taką samą ostrożnością jak zapisywane lub drukowane dane pacjenta dowolnego rodzaju,
aby uniknąć wszelkich manipulacji.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ponieważ eksport DICOM można tak skonfigurować, aby nie czyścił automatycznie
katalogu eksportowego po każdym pojedynczym eksporcie, istnieje ryzyko pomylenia
różnych wersji planów leczenia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, jeśli
kilka planów radioterapii w formacie DICOM istnieje w podkatalogach eksportu.
Po zredukowaniu konturów (odpowiednio liczby punktów konturów) mniejsze obiekty
mogą ulec deformacji w większym stopniu niż większe obiekty lub mogą nawet całkowicie
zniknąć. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu innego producenta należy dokładnie
sprawdzać prawidłowość konturów.

Pliki platformy eksportu
W zależności od zamierzonego późniejszego zastosowania wyeksportowanych danych w
standardzie DICOM w danym ośrodku różne pliki platformy eksportu są predefiniowane przez
specjalistę ds. obsługi technicznej firmy Brainlab zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• Opcje dostępne dla użytkownika podczas eksportu będą się nieznacznie różnić w zależności
od ustawień skonfigurowanych w pliku platformy eksportu wybranym dla bieżącego archiwum.
• Ze względów bezpieczeństwa pliki platformy eksportu dla planów leczenia mogą być
edytowane tylko przez specjalistów ds. obsługi technicznej firmy Brainlab.
• Używanie domyślnej platformy eksportu może być przyczyną nieprawidłowego leczenia.
• Jeśli inżynier pomocy technicznej zmieni tryb eksportu dawki z Plan na Beam, należy
pamiętać, że oprogramowaniu może zabraknąć pamięci, jeśli zdefiniowana zostanie duża
liczba wiązek z dużymi objętościami dawki.
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3.7.2

Eksport do systemu ExacTrac

Informacje ogólne
Multiple Brain Mets SRS automatycznie eksportuje plan leczenia do systemu układania pacjenta
ExacTrac po eksporcie DICOM.
Jeśli skonfigurowano osobny plik platformy eksportu, należy się upewnić, że eksport do ExacTrac
i do systemu R&V jest wykonywany jednocześnie.

Ograniczenia importu i eksportu
Można importować i eksportować tylko zestawy danych o maksymalnej długości skanu 1000 mm i
liczbie przekrojów mniejszej niż 400.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Należy zawsze zweryfikować, że do ExacTrac został wyeksportowany właściwy ostateczny
plan leczenia dla danego pacjenta. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie ID pacjenta, nazwy
izocentrum i godzinę eksportu. Przed wyeksportowaniem właściwy plan musi także zostać
zatwierdzony.
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3.7.3

Eksport do elementu Dose Review

Informacje ogólne
System może przeprowadzić automatyczny eksport do Dose Review. Pomoc techniczna firmy
Brainlab skonfiguruje tę opcję, jeśli użytkownik zakupił to oprogramowanie. Multiple Brain Mets
SRS eksportuje plan automatycznie do lokalizacji, w której oprogramowanie może uzyskać do
niego dostęp.
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4

REALIZACJA LECZENIA

4.1

Ostrzeżenia

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Użycie systemu realizacji leczenia ze skrajnymi ustawieniami parametrów (np. wysoka moc
dawki, niska liczba jednostek monitorowych (MU) przypadających na wiązkę lub wysoka
prędkość listków) może skutkować niedokładnym podaniem zaplanowanej dawki
terapeutycznej. Za prawidłowe podanie pacjentowi zaplanowanej dawki terapeutycznej
odpowiedzialność ponosi fizyk medyczny. Odpowiedzialność ta obejmuje również dobór
prawidłowych parametrów leczenia.
W przypadku modyfikacji, wymiany lub ponownej kalibracji choć jednego z komponentów
systemu realizacji leczenia konieczne jest przeprowadzenie ponownej walidacji systemu do
planowania leczenia w połączeniu z systemem realizacji leczenia, zgodnie z przyjętymi
procedurami zapewniania jakości.
Aby zapewnić spójność w przypadku, gdy stosowanych jest kilka systemów do planowania
leczenia, wszystkie końcowe parametry pozycjonowania i terapii muszą pochodzić z tego
samego systemu do planowania leczenia. Na przykład jeśli informacje z Multiple Brain Mets
SRS są wykorzystywane bezpośrednio do pozycjonowania pacjenta, wówczas
odpowiadający temu pozycjonowaniu plan leczenia także musi pochodzić z Multiple Brain
Mets SRS. Ten plan leczenia nie może być modyfikowany w żadnym innym systemie
planowania leczenia.
Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić wszystkie przerzuty.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy zakończyć akceptację systemu, weryfikację
oraz walidację systemu planowania leczenia wraz z profilami wiązki.
Do obowiązków użytkownika przed rozpoczęciem leczenia należy dokładne sprawdzenie w
sali zabiegowej, czy wybrany blat stołu odpowiada blatowi stołu użytemu podczas
planowania leczenia.
Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed
rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można
zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjenta czy
uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.
Ostrzeżenie o kolizji w oprogramowaniu Multiple Brain Mets SRS ostrzega o możliwej
kolizji pomiędzy gantrą akceleratora liniowego a stołem terapeutycznym. Nie należy
stosować go jako dokładnego narzędzia przewidującego kolizję. W zależności od
konfiguracji terapii i/lub anatomii pacjenta istnieje możliwość kolizji, nawet jeśli
oprogramowanie nie wyświetli komunikatu ostrzegawczego. Użytkownik odpowiada za to,
aby przed realizacją leczenia zweryfikować możliwość przeprowadzenia leczenia bez
kolizji.
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Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że konfiguracje urządzenia (w tym
między innymi ustawienia szczęk) w różnych lokalizacjach pozostają zsynchronizowane
przez cały czas (np. system planowania leczenia, system R&V i system realizacji leczenia).
Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia używanego do planowania i realizacji leczenia
może doprowadzić do niezamierzonej realizacji leczenia lub przerwania klinicznego
schematu postępowania.
Leczenie CW (w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) / CCW (w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara): Kierunek rotacji gantry może
być różny w różnych fazach procesu planowania (np. kształty MLC są odbijane w wyniku
odwrócenia rotacji gantry lub wydruk nie określa wprost wybranego kierunku rotacji).
Przed realizacją leczenia należy zweryfikować, że prawidłowy kierunek rotacji gantry został
zaimportowany do systemu R&V i jest wyświetlony na konsoli akceleratora liniowego.
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru wiązki. Należy się
upewnić, że podczas pozyskiwania danych wiązki wykorzystywane są najnowsze
instrukcje pomiarowe oraz że algorytm dawki jest prawidłowo skonfigurowany i
wykalibrowany. Należy regularnie sprawdzać konfigurację i kalibrację za pomocą pomiarów
z wykorzystaniem fantomów. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się ze
specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Profile urządzenia dostarczone przez firmę Brainlab i zainstalowane podczas instalacji lub
odbioru systemu są przeznaczone wyłącznie do celów testowych i nie są odpowiednie do
użytku klinicznego.
Leczenie za pomocą planu, w którym szczęki główne blokują szczelinę utworzoną przez
listki kolimatora MLC, nie jest zamierzonym sposobem wykorzystania systemu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację poprawności danych
zwróconych przez firmę Brainlab i za weryfikację poprawności wszystkich informacji
zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę Brainlab. Przed przeprowadzeniem
dowolnego leczenia pacjenta użytkownik musi zatwierdzić bezpieczeństwo i efektywność
danych zwracanych przez firmę Brainlab.

Zapewnienie jakości
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów do
planowania leczenia i realizacji leczenia. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
rozdziale dotyczącym zapewnienia jakości w Instrukcji zawierającej informacje techniczne,
Brainlab Physics.
Obliczenie dawki w algorytmie Pencil Beam do celów terapii łukowych wykonywane jest na
dyskretnej siatce kątów gantry z wykorzystaniem skończonej wielkości skoku łuku (w
stopniach). Dlatego obliczona dawka może być niedokładna. Zdecydowanie zaleca się
przeprowadzenie weryfikacji z użyciem fantomu w przypadku każdego planu dla terapii
łukowej.
Należy wykonać pomiar absolutnej dokładności systemu Multiple Brain Mets SRS w
połączeniu z zastosowanymi systemami realizacji leczenia. W tym celu należy użyć
fantomów. Zmierzoną dokładność należy uwzględnić podczas konfigurowania parametrów
leczenia w celu zapewnienia dokładnej realizacji leczenia.
Należy się upewnić, że plan leczenia został prawidłowo zrealizowany i podany pacjentowi.
W przypadku każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem
fantomu przy zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą
używane podczas rzeczywistego leczenia pacjenta.
Przed realizacją leczenia należy przeprowadzić krzyżową kontrolę wszystkich parametrów
leczenia.
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W przypadku każdego planu leczenia pacjenta użytkownik musi się upewnić, że
zaplanowana konfiguracja akceleratora liniowego jest prawidłowo przesłana i zastosowana
na akceleratorze liniowym. Ta weryfikacja obejmuje między innymi (ale nie wyłącznie) tryb
filtra spłaszczającego i konfiguracje wyposażenia dodatkowego.
Terapie stereotaktyczne, takie jak radiochirurgia stereotaktyczna (SRS – stereotactic
radiosurgery), wykorzystują bardzo wysoką moc dawki oraz wysokie dawki na frakcję i
zwykle planuje się je ze zmniejszonymi marginesami objętości tarczowej. Dlatego
konieczne jest stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas planowania
leczenia, przesyłania planu i realizacji leczenia. Zdecydowanie zalecane jest wykonanie
dodatkowych czynności związanych z zapewnieniem jakości przed każdą procedurą
stereotaktycznego leczenia pacjenta.
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się weryfikację i potwierdzenie ułożenia pacjenta za
pomocą odpowiedniej metody weryfikacji jego pozycji. Można wygenerować plany próbne
przy użyciu fantomów, aby przetestować dokładność metody weryfikacji rzeczywistej
pozycji pacjenta.
Należy się upewnić, że system do planowania leczenia Multiple Brain Mets SRS jest
poprawnie skonfigurowany oraz że konfiguracja odzwierciedla parametry systemu
realizacji leczenia. Te parametry obejmują między innymi (ale nie wyłącznie) konwencję
skali akceleratora liniowego, ograniczenia mechaniczne lub parametry dozymetryczne,
takie jak energia akceleratora liniowego lub tryby fluencji jak SRS i FFF (ang. FlatteningFilter Free, bez filtra spłaszczającego).
Zawsze należy się upewnić, że system realizacji leczenia używany do leczenia pacjenta jest
taki sam, jak ustalono w trakcie procesu planowania, tj. że wybrany profil urządzenia
odpowiada urządzeniu terapeutycznemu.
Należy porównać wszystkie parametry leczenia wyeksportowane do systemu R&V z
wydrukiem z Multiple Brain Mets SRS.
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5

EDYTOR PROTOKOŁÓW
KLINICZNYCH

5.1

Konfigurowanie edytora protokołów klinicznych

Informacje ogólne
Clinical Protocol Editor pozwala na zdefiniowanie określonych zmiennych wykorzystywanych
podczas obliczania planu. Można stworzyć własny kliniczny Protocol oraz Setup na dysku
lokalnym.
Zmiany w szablonach edytora protokołów klinicznych zostają wprowadzone po ponownym
uruchomieniu oprogramowania.

Modyfikowanie szablonów edytora protokołów klinicznych

①

②

Przebieg procedury
1.

Aby uzyskać dostęp do zestawu domyślnych szablonów, należy przejść do: %BRAINLAB_PATH%/Common/RT/ClinicalProtocols/Multiple Brain Mets SRS.

2.

Skopiować jeden ze dostarczonych plików Protocol lub Setup, aby zapisać nową wersję.
UWAGA: Nie kasować najnowszych plików przykładowych dostarczonych przez firmę
Brainlab.

3.

Otworzyć szablon Protocol lub Setup (więcej informacji podano poniżej).
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Przebieg procedury
4.

Dwukrotnie kliknąć parametr, aby edytować wartość. Otworzy się okno wyskakujące ①.
Przeczytać opis ②, aby uzyskać pomocne informacje dotyczące edytowania.

5.

Skonfigurować zmienne w kolejnych tabelach.

6.

Zapisać plik pod nową nazwą.

Funkcje edytora protokołów klinicznych
Opcje

Opis
Plik nie został zmodyfikowany.
Plik został zmodyfikowany.
Plik jest wyłącznie do odczytu (nie można go edytować).
Wartość nieprawidłowa.
Wyświetlanie dalszych opcji.
Dodawanie zmiennych (jeśli dotyczy).
Usuwanie zmiennych (jeśli dotyczy).

Otwieranie nowego protokołu klinicznego lub ponowne wczytanie bieżącego pliku.

Po wprowadzeniu zmian przycisk zapisywania zmienia kolor z szarego na wielobarwny ③. Można zmienić nazwę pliku, aby stworzyć nowy szablon.
Nie ma ograniczenia liczby szablonów protokołów klinicznych, które można utworzyć.

Zamykanie bieżącego pliku protokołu klinicznego.

Zmiana trybu wyświetlania dla bieżącego pliku protokołu klinicznego. Konieczne
jest zapisanie bieżącego szablonu protokołu klinicznego i podanie hasła, aby
przełączyć z trybu domyślnego do zaawansowanego.

Wyświetlanie historii zmian w bieżącym szablonie protokołu klinicznego.

Jednoczesne rozwinięcie wszystkich wybranych elementów.

Wyjście z edytora protokołów klinicznych.
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Szablon protokołu
UWAGA: Edycja szablonów Protocol jest zabezpieczona hasłem.
Zmienna

Opis

Protocol
Type

Definiuje typ protokołu.
UWAGA: Typ jest stały i nie można go zmienić.

Name

Definiuje nazwę protokołu.
UWAGA: Ta nazwa jest widoczna w oprogramowaniu Multiple Brain
Mets SRS. Należy stworzyć znaczącą nazwę, która nie stoi w sprzeczności z innymi wartościami w szablonie.

Purpose

Definiuje cel protokołu.
Demo: protokół przygotowany wyłącznie do celów demonstracyjnych. Nie
do użytku klinicznego.
Clinical Use: protokół nadaje się do użytku klinicznego.

Prescription
Fractions

Należy wprowadzić liczbę frakcji w leczeniu.

Prescription Volume (%)

Należy wprowadzić minimalny procent objętości guza, który powinien być
pokryty dawką podczas leczenia. Ta wartość musi się mieścić w zakresie
90–100%.
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Zmienna

Opis
Ustawienie Dose Linear Interpolated wskazuje, czy zastosować interpolację par zaleceń dla dawki (patrz Prescription Ranges poniżej) dla pośrednich wielkości guza wzdłuż linii prostej pomiędzy trzema wartościami
(True) lub użyć pary dla następnej największej wartości (False).
• W przypadku gdy Dose Linear Interpolated = True obowiązkowe jest
wprowadzenie górnego ograniczenia wielkości (opcja Not Set nie jest
dozwolona).
Na przykład jeśli przerzut ma objętość 10 cm3, a trzy pary dawka/wielkość
przerzutu są wstępnie zdefiniowane jako:
• 24 Gy/4,2 cm3
• 18 Gy/14,2 cm3
• 15 Gy/18,4 cm3
to dawka = 20,5 Gy.
25

20
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10

5

0

Dose Linear Interpolated

0

5

10

15

20

• W przypadku gdy Dose Linear Interpolated = False wprowadzenie
górnego ograniczenia wielkości jest niedozwolone (należy użyć opcji
Not Set).
Na przykład jeśli przerzut ma objętość 10 cm3, a trzy pary dawka/wielkość
przerzutu są wstępnie zdefiniowane jako:
• 24 Gy/4,2 cm3
• 18 Gy/14,2 cm3
• 15 Gy/Not Set
to stosowana jest dawka (18 Gy) odpowiadająca kolejnej największej objętości (14.2 cm3).
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UWAGA: Oś x = objętość (cm3), oś y = dawka (Gy).
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Zmienna

Opis
Należy wybrać, czy górne ograniczenie dla zakresów zaleceń powinno
być zdefiniowane jako objętość guza czy wielkość guza.

Type of Upper Limit

Objętość (cm3): Uwzględniana jest objętość guza.
Wielkość (mm): Uwzględniana jest wielkość guza. Wielkość to największa
średnica obiektu.

Prescription Ranges (Value List)
Prescription Range

Para wartości, która określa zalecenie dawki. Każda wartość określa dawkę zaleconą dla guza o danej wielkości lub objętości.

Upper Limit (either
mm or cm3)

Pary zaleceń w Prescription Range określają trzy zalecenia dawka/objętość guza. Ustawienie Upper Limit określa górne ograniczenie wielkości
guza, dla której parametr zalecenia dawki dla tego wpisu jest odpowiedni.
W przypadku guzów o wielkości pomiędzy górnymi ograniczeniami dla
dwóch wpisów: należy wykonać interpolację lub użyć niższej z dwóch dawek (w zależności od ustawienia Dose Linear Interpolated).
W przypadku guzów o wielkości mniejszej niż górne ograniczenie pierwszego wpisu: użyć dawki z pierwszego wpisu. W przypadku guzów o wielkości przekraczającej górne ograniczenie ostatniego wpisu należy użyć
dawki odpowiadającej ostatniemu wpisowi.
Ta wartość musi się mieścić w zakresie 0,1–9999.
Not Set: Nieograniczone górne ograniczenie dla zaleconej dawki.
UWAGA: Jednostki są ustalane w polu Type of Upper Limit.

Prescription Dose
(Gy)

Należy wprowadzić wartość dawki wyrażoną w Gy, zaleconą dla guza. Ta
wartość musi się mieścić w zakresie 1,0–99,9 Gy.

Dose Display
Highlight Dose
(Gy)

Należy wprowadzić domyślną wartość wyrażoną w Gy dla pola o wolnym
wyróżnieniu w funkcji Dose Display. Ta wartość musi się mieścić w zakresie 1,0–99,9 Gy.

Show Half Prescription

Wybrać tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć wartości odpowiadające połowie zaleconej dawki w funkcji Dose Display (wyłącznie dla przerzutów i
zdrowej tkanki).
True: włącza wartość odpowiadającą połowie zaleceń.
False: wyłącza wartość odpowiadającą połowie zaleceń (domyślnie).

Wybrać tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ograniczenia
maksymalnej dawki w funkcji Dose Display.
Show Maximum Li- True: włącza ograniczenie maksymalnej dawki.
mit
False: wyłącza ograniczenie maksymalnej dawki.
UWAGA: Tę wartość ustawia się w polu Maximum Limit (%).
Należy wprowadzić ograniczenie względnej dawki maksymalnej (%) wyMaximum Limit (%) świetlane w funkcji Dose Display. Ta wartość musi się mieścić w zakresie
100–150%.
Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Można zdefiniować maksymalnie trzy linie dawki krytycznej w funkcji Dose Display, jeśli jest to konieczne. To dotyczy obiektów, Metastases oraz
Others.
Maksimum: 3 wartości.

Dose (Gy)

Dla każdej linii dawki należy podać dawkę (Gy). Ta wartość musi się
mieścić w zakresie 1,0–99,9 Gy.

Optimization Parameters
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Zmienna

Opis

Minimum Number
of Table Angles

Wprowadzić minimalną liczbę kątów stołu, które na pewno pozostaną w
zoptymalizowanym planie leczenia. Ta wartość musi się mieścić w zakresie 1–99.
UWAGA: Optymalizacja nie doda dodatkowych kątów stołu do płaszczyzn
łuku zdefiniowanych w protokole konfiguracji.

Minimum Collimator Rotation (°)

Wprowadzić minimalną rotację kolimatora (°) dla wszystkich łuków. Kolimator dla wszystkich łuków zostanie obrócony o co najmniej taki kąt. Ta
rotacja może być dodatnia lub ujemna. Kolimator jest obracany automatycznie nawet dalej, jeśli to możliwe.
Ta wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu 0–25° (nieujemna). Wartości niecałkowite są zaokrąglane w dół.

Szablon konfiguracji
Parametry dla szablonów Setup zależą od urządzenia.
UWAGA: Edycja szablonów Setup jest zabezpieczona hasłem.
UWAGA: Zaleca się definiowanie nie więcej niż pięciu łuków.
Zmienna

Opis

Setup
Type

Definiuje typ konfiguracji.
UWAGA: Typ jest stały i nie można go zmienić.

Name

Definiuje nazwę konfiguracji.
UWAGA: Ta nazwa jest widoczna w oprogramowaniu Multiple Brain Mets SRS. Należy stworzyć znaczącą nazwę,
która nie stoi w sprzeczności z innymi wartościami w szablonie.

Purpose

Definiuje cel konfiguracji.
Demo: konfiguracja przygotowana wyłącznie do celów demonstracyjnych. Nie do użytku klinicznego.
Clinical Use: konfiguracja nadaje się do użytku klinicznego.

Arc Plane Definitions (Value List)
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Zmienna

Arc Plane

Opis
Definiuje numerycznie dolne i górne kąty gantry dla ruchu
gantry w ramach jednego potencjalnego łuku (°).
Każdy wpis tego typu ustawia jeden potencjalny łuk, który
może być wykorzystany podczas leczenia. Muszą istnieć
przynajmniej dwa wpisy tego typu.
Podczas procesu optymalizacji może dojść do sytuacji, w
której nie wszystkie potencjalne łuki zostaną wykorzystane,
jeśli nie będzie to konieczne dla dobrego leczenia.
Potencjalne łuki zdefiniowane tymi wpisami są wykorzystywane, jeśli izocentrum zostanie umieszczone po prawej
stronie półkuli mózgu. Jeśli izocentrum zostanie umieszczone po lewej stronie półkuli, potencjalne łuki są odpowiednio
odbijane (Table Angle staje się Table Angle, Gantry Lower Angle staje się Gantry Upper Angle, a Gantry Upper
Angle staje się Gantry Lower Angle). Prawa i lewa półkula
są definiowane w oparciu o środek ramki przycięcia, a jeśli
nie jest dostępna, o środek masy konturu zewnętrznego.
Definicje kątów opisano poniżej.
UWAGA: Szablon należy utworzyć tak, jakby izocentrum
znajdowało się po prawej stronie półkuli mózgu.
Szablon jest symetryczny, jeśli jego Arc Plane Definitions
są symetryczne w odbiciu lustrzanym względem środkowej
płaszczyzny strzałkowej.
UWAGA: Jeśli nie zostanie użyty asymetryczny zestaw potencjalnych łuków, odbicie lustrzane nie wpłynie na plany.

Table Angle (°)

Należy wprowadzić kąt stołu (°) dla jednego z potencjalnych
łuków. Ta wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu 0–
360°.
Kąt stołu musi być podany we współrzędnych zgodnych z
normą IEC 61217.
UWAGA: Kąty stołu pomiędzy 90° a 270° nie są możliwe.

Gantry Lower Angle (°)

Definiuje numerycznie dolny kąt gantry dla ruchu gantry w
ramach jednego potencjalnego łuku (°). Ta wartość musi być
liczbą całkowitą z zakresu -360–360°.
Wartość Gantry Lower Angle musi być mniejsza niż wartość Gantry Upper Angle we wszystkich przypadkach.
Gantry Lower Angle musi być podany we współrzędnych
zgodnych z normą IEC 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Definiuje numerycznie górny kąt gantry dla ruchu gantry w
ramach jednego potencjalnego łuku (°). Ta wartość musi być
liczbą całkowitą z zakresu -360–360°.
Wartość Gantry Upper Angle musi być większa niż wartość
Gantry Lower Angle we wszystkich przypadkach.
Gantry Upper Angle musi być podany we współrzędnych
zgodnych z normą IEC 61217.

Więcej informacji dotyczących dolnego i górnego kąta gantry
Informacje ogólne:
Oprogramowanie umieszcza potencjalny łuk w zakresie [Gantry Lower Angle;Gantry Upper
Angle]. Oznacza to, że łuk jest definiowany w kierunku CW (zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). W przypadku rzeczywistego leczenia oprogramowanie automatycznie wybiera
kierunek rotacji gantry, często używając ruchów zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
w kierunku przeciwnym (CCW).
Długość łuku powinna być równa lub większa niż 20°, w przeciwnym razie nie można utworzyć
poprawnego planu leczenia. Ponadto jeśli długość łuku nie dzieli się przez 10°, dane kąty są odpowiednio dostosowywane.
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Zmienna

Opis

Reguły dotyczące tworzenia łuków:
• 0° = 360°.
• Kierunek to zawsze CW.
• Gantry Lower Angle musi być mniejszy niż Gantry Upper Angle. Jeśli wartość dolna jest
wyższa niż górna, należy użyć wartości ujemnych ①.

①

②

0=360

-90

-270

-175

-185

-180

0=360

270

90

185

175

180

Obrazy pokazują wiązki z góry:
• Stół: 0° do 180°, gantra: 180° do 360°
• Stół: 180° do 360°, gantra 0° do 180°
Przykłady:
a) [5;175]: długość łuku 170°, ruch od 5° do 175° CW, lub od 175° do 5° CCW.
b) [-175;175]: długość łuku 350°, ruch od -175° (=185°) do 175° CW, lub od 175° do -175°
(=185°) CCW.
c) [95;185]: długość łuku 90°, ruch od 95° do 185° CW, lub od 185° do 95° CCW.
Proces optymalizacji może skrócić zakres łuku, tj. zmodyfikować wartości Gantry Lower Angle
i/lub Gantry Upper Angle, jeśli to poprawi jakość leczenia. Jednak nie może wydłużyć zakresu
łuku.
Nie zaleca się stosowania łuków o długości mniejszej niż 90°.
Błędy i ostrzeżenia o kolizji stołu.
Należy się upewnić, że wybrane kąty stołu i gantry nie powodują kolizji.
Użytkownik odpowiada za to, aby przed realizacją leczenia zweryfikować możliwość przeprowadzenia leczenia bez kolizji.
Oprogramowanie wyświetla błędy i ostrzeżenia dla tych obszarów w układzie współrzędnych
IEC 61217 i standardowych współrzędnych akceleratora liniowego (np. nie VERO):
• Błąd kolizji: stół [35, 90], gantra [70, 165] oraz stół [270, 325], gantra [195, 290]
• Ostrzeżenie o kolizji: stół [5, 90], gantra [70, 165] oraz stół [270, 355], gantra [195, 290]
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Zmienna

Opis

Przykładowy szablon dla akceleratora liniowego Varian TrueBeam (we współrzędnych IEC
61217):

• Stół: 0°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stół: 80°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stół: 40°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stół: 340°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
• Stół: 300°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
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JAK DZIAŁA ALGORYTM
OPTYMALIZACJI

6.1

Wstęp

Warunki
W dalszej części tekstu przerzuty wybrane do wygenerowania planu leczenia nazywane będą
obszarami PTV (objętością tarczową).

Konfigurowanie planu
Jednocześnie można leczyć do 15 obszarów PTV. Obiekty otoczone konturem mniejsze niż
0,01 cm3 są usuwane automatycznie. To dotyczy małych części PTV, jeśli składają się z kilku
oddzielnych, niepołączonych ze sobą objętości.
Zalecenia dawki są wstępnie definiowane jako dawka podawana na 99,5% objętości PTV. To
zalecenie jest gwarantowane przez algorytm optymalizacji. Informacje dotyczące sposobu zmiany
tej wartości zawiera str. 71.
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6.2

Główne etapy algorytmu optymalizacji

Konfiguracja łuków i kształtów MLC
Multiple Brain Mets SRS wykorzystuje wstępnie zdefiniowany zestaw dynamicznych łuków
konformalnych, aby leczyć obszary PTV. Kąty stołu są wstępnie zdefiniowane w pliku szablonu
konfiguracji. Algorytm zaczyna się od rozważenia maksymalnej liczby położeń stołu zdefiniowanej
w konfiguracji oraz dwóch niezależnych łuków dla każdej pozycji stołu. Domyślnie pozycje stołu są
tak zdefiniowane, aby łuki były równomiernie rozłożone i aby uniknąć przeciwnych łuków.
W zależności od tego w której półkuli mózgu zlokalizowane jest izocentrum, łuki są odbijane w
odbiciu lustrzanym względem płaszczyzny strzałkowej. Kąty rozpoczęcia i zakończenia łuku są
ustawione na wartości domyślne i są modyfikowane podczas optymalizacji. Pozycje listków MLC
są kształtowane konformalnie do obszaru PTV, z dodatkowym marginesem do 1 mm poza
dowolnym marginesem ewentualnie zdefiniowanym w szablonie, dla wszystkich pól każdego łuku.
Pozycja izocentrum jest określana jako średnie położenie środków masy każdego PTV.
Jeśli MLC składa się z drobnych i dużych listków, a PTV są od siebie daleko, prawdopodobne
jest, że kształty MLC dla niektórych PTV będą składały się przynajmniej częściowo z dużych
listków. W takich przypadkach konformalność będzie lepsza, jeśli PTV zostaną pogrupowane i
zdefiniowanych zostanie kilka położeń izocentrów.

Przypisywanie PTV do łuków w celu leczenia
Aby zapobiegać napromienieniu zdrowej tkanki w wyniku ucieczki promieniowania pomiędzy
listkami MLC, nie wszystkie obszary PTV mogą być leczone w tym samym czasie za pomocą
jednego łuku. Jeśli dwa PTV wykorzystują tę samą parę listków, oprogramowanie sprawdza
otaczającą, zdrową tkankę w określonych punktach kontrolnych, aby stwierdzić, czy te dwa PTV
można leczyć tym samym łukiem. Dla każdego z punktów kontrolnych zachodzi jedna z opcji:
• Odległość w kierunku X pomiędzy 2 obszarami PTV okazuje się być w granicach określonej
tolerancji (np. jeśli piksele kształtu planowania odpowiadające tym PTV są wystarczająco blisko
siebie). W takim przypadku oba PTV mogą być napromienione jednym łukiem, ponieważ
sekwenator listków nie potrafi rozróżnić tych obszarów PTV.
• Odległość w kierunku X okazuje się być większa niż określony poziom tolerancji. W takim
wypadku oprogramowanie przypisuje te dwa PTV do różnych łuków przy tym samym kącie
stołu terapeutycznego.
W algorytmie ten wybór jest dokonywany na podstawie zasady, że za pomocą jednego łuku
należy leczyć możliwie jak najwięcej obszarów PTV. Wybory są dokonywane w taki sposób, aby
minimalizować liczbę jednostek monitorowych podawanych przez wszystkie łuki. Dodatkowo
kolimator jest obracany, aby rozprowadzić zbyt dużą dawkę wywołaną ucieczką promieniowania
pomiędzy listkami MLC. Ta rotacja jest ograniczona, ponieważ wszystkie obszary PTV leczone za
pomocą łuku muszą zmieścić się w mniejszym, efektywnym polu MLC.

Optymalizacja wag łuków
Po ustaleniu obszarów PTV leczonych za pomocą każdego łuku następuje optymalizacja łuków,
aby uzyskać najlepszą konformalność. Jest ona mierzona za pomocą współczynnika
konformalności (ang. CI – Conformity index). Wartość CI jest mierzona dla każdego obszaru PTV.
Ponieważ podczas optymalizacji wymuszane są zalecenia dawki dla każdego obszaru PTV,
wartość CI jest podawana jako objętość zdrowej tkanki wokół PTV, która otrzymuje dawkę
większą niż zalecana jako ułamek objętości obszaru PTV. Wynika stad, że jeśli dwa PTV mają
taką samą liczbę leczonych wokseli zdrowej tkanki, większy PTV spośród tych dwóch ma
mniejszy CI. Do obliczonego CI dodawany jest offset równy 1, aby w przypadku uzyskania
idealnej konformalności współczynnik CI był równy 1. Zgodnie z tą definicją używaną wyłącznie
podczas optymalizacji CI jest zawsze równy lub większy od 1. Podczas optymalizacji obszar
zdrowej tkanki, w którym oceniane są woksele, jest ograniczony do marginesu 5 mm wokół PTV.
Poza optymalizacją wag łuków wykonywanych jest kilka innych czynności, aby poprawić wartość
CI. Na przykład w przypadku PTV z nieoptymalnym CI dodawane lub odejmowane są małe
marginesy.
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Po optymalizacji
W ostatnim etapie wszystkie łuki z mniejszą liczbą jednostek monitorowych niż możliwa do
podania są usuwane. Łuki z większą liczbą jednostek monitorowych niż możliwa do podania są
dzielone na tyle łuków, na ile trzeba. W celu uzyskania ostatecznej wartości CI margines zdrowej
tkanki wokół PTV jest zwiększany do 15 mm, aby uzyskać precyzyjniejszą wartość. Są obliczane
jako odwrotny współczynnik konformalności Paddicka:

gdzie PTV jest objętością objętą izodozą zaleceń, a TV to objętość tarczowa, tj. objętość obszaru
PTV. Wartości CI są wyświetlane dla użytkownika w GUI.
Więcej informacji na temat współczynników konformalności można znaleźć w publikacji:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J
Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Przycinanie łuków
Podczas optymalizacji łuki mogą być przycinane na końcach dla niektórych przerzutów. W takim
przypadku kształty MLC są zamknięte dla przyciętych punktów kontrolnych. Jednak same punkty
kontrolne nie są usuwane. Konsekwentnie łuk nadal ma te same kąty początkowe i końcowe dla
gantry. Należy pamiętać, że niektóre wartości podawane na wydruku, na przykład średnia
równoważna wielkość pola, mogą być zaniżone.
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Główne etapy algorytmu optymalizacji
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DANE xBRAIN

7.1

Jak używać danych konwertowanych za pomocą
xBrain

Informacje ogólne
Aby wczytać dane utworzone w iPlan RT Image i iPlan RT Dose, najpierw należy
przekonwertować dane do formatu DICOM Raw za pomocą xBrainConverter. Plany leczenia w
formacie DICOM z systemów planowania leczenia innych producentów muszą być najpierw
przekonwertowane do formatu xBrain za pomocą PatXfer RT. Tych danych należy używać
wyłącznie do oddania do użytku i porównywania planów, nie zaś do tworzenia klinicznych planów
leczenia. Eksport nie jest możliwy.
UWAGA: Zastosowanie mają te same wymagania wejściowe jak w przypadku oprogramowania
Elements stosowanego przed planowaniem.
UWAGA: Oprogramowanie Brain Metastases 1.0 nie powinno być używane z danymi
przekonwertowanymi xBrain.

Ograniczenia xBrainConverter
Do danych konwertowanych za pomocą xBrain zastosowanie mają następujące ograniczenia:
• Obrysy zewnętrzne importowane z xBrainConverter nie mogą być przycinane. Regulacja
blatu stołu w Multiple Brain Mets SRS nie ma wpływu na kontur zewnętrzny.
• xBrainConverter nie konwertuje ani nie wczytuje żadnych informacji dotyczących dawki lub
planu ani izocentrów (np. wiązek, łuków).
• xBrainConverter nie konwertuje żadnych danych, jeśli TK jest zlokalizowane.

Schemat postępowania w ramach xBrainConverter do porównywania planów
Przebieg procedury

1.

Skopiować dane xBrain do wyznaczonej lokalizacji w celu przeglądania za pomocą Patient Selection (patrz Instrukcja obsługi oprogramowania Content Manager/Patient
Selection).
Zawartość xBrain zostanie wykryta, a konwersja będzie przeprowadzona automatycznie.

2.

Wybrać przekonwertowane dane.
Przekonwertowana zawartość musi spełniać wymagania dotyczące etapów przed planowaniem. Jeśli tak nie jest, należy skorygować zawartość w aplikacjach xBrain lub, w niektórych przypadkach, za pomocą Elements dotyczących etapów przed planowaniem.

3.

Uruchomić Multiple Brain Mets SRS i ponownie utworzyć plan leczenia.

4.

Wybrać RT QA Recalculation, aby ponownie obliczyć i wyeksportować plan.
UWAGA: Zamierzenie planu zostanie ograniczone, ponieważ plan leczenia nie jest przeznaczony do użytku klinicznego.
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Przebieg procedury
5.

Wczytać wyeksportowany plan do Dose Review w celu porównania planów (np. z oryginalnym planem utworzonym w iPlan RT Dose).

Patrz Kliniczne instrukcje obsługi iPlan RT Image, iPlan RT Dose oraz PatXfer RT.

Schemat postępowania w ramach xBrainConverter w celu oddania do użytku
Przebieg procedury

1.

Skopiować dane xBrain do wyznaczonej lokalizacji w celu przeglądania za pomocą Patient Selection (patrz Instrukcja obsługi oprogramowania Content Manager/Patient
Selection).
Zawartość xBrain zostanie wykryta, a konwersja będzie przeprowadzona automatycznie.

2.

Wybrać przekonwertowane dane.
Przekonwertowana zawartość musi spełniać wymagania dotyczące etapów przed planowaniem. Jeśli tak nie jest, należy skorygować zawartość w aplikacjach xBrain lub, w niektórych przypadkach, za pomocą Elements dotyczących etapów przed planowaniem.

3.

Uruchomić Multiple Brain Mets SRS i ponownie utworzyć plan leczenia.

4.

Wybrać Patient Specific QA, aby zmapować plan z Multiple Brain Mets SRS na fantom
w celu przeprowadzenia oddania do użytku.

5.

Wyeksportować plan do napromienienia fantomu.

Patrz Instrukcja obsługi oprogramowania RT QA.

Ograniczone zamierzenie planu
Gdy dane przekonwertowane za pomocą xBrain zostaną wczytane, Plan Intent jest
automatycznie ustawiany jako Research. Funkcja Export zostaje wyłączona i leczenie kliniczne
nie jest możliwe. Zaimportowane dane przekonwertowane za pomocą xBrain są przeznaczone do
oddania do użytku i porównywania planów leczenia utworzonych w Multiple Brain Mets SRS z
planami utworzonymi w iPlan RT lub innych systemach planowania leczenia innych producentów.

Definicje obiektu
Multiple Brain Mets SRS rozpoznaje jedynie następujące obiekty do napromienienia:
• iPlan RT Image: W Object Creation rozpoznawane są tylko Structure = Tumor (nie PTV,
GTV lub CTV itp.). Jeśli Structure jest ustawiona jako PTV w iPlan RT Image,
oprogramowanie Elements przypisuje temu obiektowi Type = PTV oraz Role = Undefined.
Obiekty z Type = PTV są umieszczane w grupie Others i nie są rozpoznawane jako potencjalni
kandydaci do leczenia, nawet jeśli obiekty te były poprzednio leczone w iPlan RT. Można
zmienić definicję tych obiektów w SmartBrush przed uruchomieniem Multiple Brain Mets
SRS.
• iPlan RT Dose: W Object Creation rozpoznawane są tylko Structure = Tumor (nie PTV, GTV
lub CTV itp.). Jeśli Structure jest ustawiona jako PTV w iPlan RT Dose, oprogramowanie
Elements przypisuje temu obiektowi Type = PTV oraz Role = Undefined. Obiekty z Type =
PTV są umieszczane w grupie Others i nie są rozpoznawane jako potencjalni kandydaci do
leczenia, nawet jeśli obiekty te były poprzednio leczone w iPlan RT. Można zmienić definicję
tych obiektów w SmartBrush przed uruchomieniem Multiple Brain Mets SRS.
UWAGA: Multiple Brain Mets SRS nie może interpretować definicji obiektów (np. Boost, PTV,
Other) utworzonych w Prescription. Rozpoznawane są jedynie definicje utworzone w Object
Creation.
UWAGA: Podczas konwersji planów za pomocą PatXfer RT: Dokładnie sprawdzić obiekty i
definicje obiektów (Type and Role) w RT Planning Elements po konwersji.
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RT QA
Eksport jest aktywowany w Elemencie RT QA.
UWAGA: Zamierzenia planu są ograniczane po eksporcie, aby uniknąć leczenia klinicznego.
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PONOWNE SPRAWDZANIE
POPRAWNOŚCI
OPROGRAMOWANIA

8.1

Schemat postępowania

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.

Wykonywanie ponownego sprawdzenia poprawności oprogramowania
Do celów tej procedury powinien być dostępny przynajmniej jeden testowy pacjent w formacie
DICOM.
Przebieg procedury
1.

Uruchomić Multiple Brain Mets SRS i sprawdzić, czy dostępny jest co najmniej jeden
zestaw danych.

2.

Wczytać zestaw danych do Patient Selection.

3.

Sprawdzić, czy można wybrać profil urządzenia z listy rozwijanej.

4.

Sprawdzić, czy można wybrać tabelę konwersji HU na ED.

5.

Zmienić wybór blatu stołu i sprawdzić, czy blat stołu jest aktualizowany w widokach.

6.

Uruchomić funkcję dostosowania. Wybrać i przeciągnąć blat stołu. Sprawdzić, czy można
przesunąć blat stołu.

7.

Uruchomić funkcję kadrowania. Wybrać i przeciągnąć różne rogi ramki kadrowania i
sprawdzić, czy ramka kadrowania zmienia się odpowiednio.

8.

Wybrać ramkę sprawdzania orientacji leczenia i sprawdzić, czy przycisk Next jest aktywny.

9.

Wybrać Next i sprawdzić, czy karta blatu stołu przełącza się na drugą kartę przygotowania.

10.

Wybrać Next i sprawdzić, czy karta blatu stołu przełącza się na kartę modelu tkankowego.

11.

Sprawdzić Outer Contour i przejść do aplikacji.

12.

Wybrać Protocol oraz Setup i sprawdzić, czy przycisk Calculate jest aktywny.
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13.

Zmienić ustawienie pola wyboru Treat Metastasis dla przerzutu.

14.

Zmienić wstępnie zdefiniowaną dawkę dla przerzutu.

15.

Wybrać Calculate i sprawdzić, czy obliczenie zakończy się pomyślnie. Sprawdzić, czy
wyświetlane są linie izodoz i legenda dawki.

16.

Przejść do widoku Beam’s Eye View i wybrać przerzut w lewym górnym widoku. Sprawdzić, czy łuki zostaną podświetlone w lewym dolnym widoku.

17.

Wybrać inne łuki i sprawdzić, czy we właściwym widoku wyświetlany jest odpowiedni łuk.

18.

Przesunąć suwak kąta gantry i sprawdzić, czy kąt gantry zmienia się odpowiednio.

19.

Nacisnąć przycisk odtwarzania i sprawdzić, czy gantra porusza się w odpowiednim kierunku.

20.

Nacisnąć przycisk pauzy i sprawdzić, czy animacja zostanie zatrzymana.

21.

Przejść do 3D Review i wybrać inne obiekty. Sprawdzić, czy widok DVH wyświetla wykres DVH dla wybranego obiektu.

22.

Wyczyścić wybór, klikając ponownie wybrany obiekt. Sprawdzić, czy widok DVH wyświetla wykres DVH dla wszystkich obiektów.

23.

Sprawdzić, czy wyświetlane są widoki Maximum Intensity Projection, Dose Surface
oraz Dose Cloud.

24.

Otworzyć Fusion Review i sprawdzić, czy narzędzie do okienkowania i mieszania działa.

25.

W Fusion Review sprawdzić, czy można wybrać przerzuty w widoku 3D i sprawdzić
funkcję wokół obiektów.

26.

Wybrać Save i sprawdzić, czy pojawia się karta zapisywania.

27.

Sprawdzić, czy w oknie dialogowym wydruku wyświetlany jest wydruk PDF.

28.

Zapisać plan i upewnić się, że można zapisać i wydrukować plik PDF.

29.

Wybrać Export i sprawdzić, czy pojawia się karta eksportu.

30.

Wprowadzić identyfikator R&V planu i zaznaczyć tylko pole wyboru Dose Review Platform. Zaznaczyć pole wyboru oznaczające, że plan został sprawdzony i jest zatwierdzony
do realizacji.

31.

Wybrać Export i sprawdzić, czy eksport się rozpoczyna.

32.

Sprawdzić, czy eksport DICOM przebiegł pomyślnie.

33.

Wybrać OK i sprawdzić, czy okno dialogowe eksportu zostanie zamknięte.

34.

Zaimportować eksport DICOM do Dose Review i sprawdzić, czy import został pomyślnie
zakończony.
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9.1

Rodzaje komunikatów

Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędzie w wyskakujących oknach dialogowych
• There are unsaved changes (Są niezapisane zmiany)
• Do you want to save? (Czy chcesz zapisać?)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Tych danych należy używać wyłącznie
do oddania do użytku i porównywania planów. Nie można ich używać do tworzenia klinicznych
planów leczenia. Eksport nie jest możliwy.)
• The export has failed. (Eksport nie powiódł się.)
• Check the logfile for details. (Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dziennika.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Status sprzed planowania wczytanego planu dawki został zmieniony. Plan
zostanie dostosowany do zmian.)
• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Wykryto obrys zewnętrzny. $
{applicationName} nie stworzy konturu zewnętrznego. Do obliczenia dawki wykorzystany
zostanie obrys zewnętrzny.)
• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Ramka kadrowania przekracza zakres TK do planowania w kierunku górnym lub dolnym.
Części blatu stołu, które leżą poza tym zakresem w tym kierunku, zostaną pominięte podczas
obliczania dawki.)
• Plan has not been saved yet. (Plan nie został jeszcze zapisany.)
• Exit without Saving? (Wyjść bez zapisywania?)
• Discard Plan (Porzuć plan)
• Do you want to replace the current plan? (Czy chcesz zastąpić bieżący plan?)
• Replace plan? (Zastąpić plan?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different
name and try again. (Plan o nazwie „${planName}” już istnieje i nie można go nadpisać.
\nWybierz inną nazwę i spróbuj ponownie.)
• Plan already exists. (Plan już istnieje.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be
restarted. (Wprowadzono zmiany poza aplikacją do planowania dawki. Aplikacja $
{ApplicationName} wymaga ponownego uruchomienia.)
• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Nie wybrano żadnych przerzutów do leczenia. Należy sprawdzić
zaznaczenie pola wyboru Treat Metastasis dla każdego przerzutu.)
• Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases
supported is ${MaxNumberMetsSelected}. Consider dividing your plan into different sub-plans.
(Wybrano zbyt wiele przerzutów do leczenia. Maksymalna obsługiwana liczba przerzutów to $
{MaxNumberMetsSelected}. Należy rozważyć podzielenie planu na inne podplany.)
• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(Wybrano protokół kliniczny przeznaczony wyłącznie do Machine QA. Obliczony plan nie
zostanie zoptymalizowany.)
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Typ

Tekst

Błąd

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (Nieprawidłowy zakres rotacji gantry. Leczenie nie jest
możliwe. Zweryfikuj kąt początkowy i końcowy łuku.)

Błąd

Danger of table collision. Please verify. (Ryzyko kolizji stołu. Proszę sprawdzić.)

Błąd

The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (Czas na podanie żądanej dawki (${timeSecActual} s) przekracza wartość graniczną dla urządzenia (${timeSecMax} s).
Proszę sprawdzić.)

Błąd

The MU (${ActualMU} MU) value of one of this beam's/arc's export portions is
above the allowed MU (${MaxMU} MU) configured for the machine. Contact
Brainlab support. (Wartość MU (${ActualMU} MU) dla jednej części eksportu
wiązki/łuku jest wyższa niż dozwolona wartość MU (${MaxMU} MU) skonfigurowana dla urządzenia. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Błąd

The clinical protocol has unsupported version $version. (Protokół kliniczny ma
nieobsługiwaną wersję $version.)

Błąd

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (Dolny kąt gantry $gantryLowerAngle° dla płaszczyzny łuku $nameOfArc jest większy niż górny kąt gantry
$gantryUpperAngle°.)

Błąd

Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (Kąt stołu $tableAngle° dla płaszczyzny łuku $nameOfArc jest
niezgodny z wybranym profilem urządzenia.)

Błąd

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameOfArc are incompatible with selected machine profile. (Kąty gantry $gantryLowerAngle° – $gantryUpperAngle° dla płaszczyzny łuku $nameOfArc są niezgodne z
wybranym profilem urządzenia.)

Błąd

Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (Kąt kolimatora $collimatorAngle° dla płaszczyzny
łuku $nameOfArc jest niezgodny z wybranym profilem urządzenia.)

Błąd

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameOfArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Kąty gantry $gantryLowerAngle° – $gantryUpperAngle° dla płaszczyzny łuku $nameOfArc
nie mają wymaganego minimalnego zakresu łuku $minimalArcSpan°.)

Błąd

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Współrzędna izocentrum nie leży wewnątrz tkanek pacjenta.)

Błąd

The Minimum Arc Weight to Remove is greater than the Minimum Arc Weight to
Fix. (Minimalna waga łuku do usunięcia jest większa niż minimalna waga łuku do
naprawienia.)

Błąd

Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Zduplikowane definicje płaszczyzny łuku dla kąta(-ów) stołu „$tableAngles”.)

Błąd

Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Współpłaszczyznowe definicje płaszczyzn łuku dla kąta(-ów) stołu „$tableAngles”.)

Błąd

Range of valid collimator angles does not cover the interval of size 2 * $maxCollimatorAngle degrees centered at the standard collimator angle $stdCollimatorAngle degrees. (Zakres prawidłowych kątów kolimatora nie pokrywa odstępu o
wielkości 2 * $maxCollimatorAngle stopni wyśrodkowanego pod standardowym
kątem kolimatora $stdCollimatorAngle stopni.)

Błąd

Upper limit is missing at prescription point '$point'. (Brakuje górnej wartości granicznej w punkcie zaleceń „$point”.)
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Błąd

Upper limit is not allowed at prescription point '$point'. (Górna wartość graniczna
w punkcie zaleceń „$point” nie jest dozwolona.)

Błąd

Upper limit is not increasing at prescription point '$point'. (Górna wartość graniczna nie zwiększa się w punkcie zaleceń „$point”.)

Ostrzeżenie

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Zdefiniowano mniej niż 3 punkty kontrolne łuku. Leczenie może doprowadzić do błędu sterownika. Zweryfikuj kąt początkowy i końcowy łuku.)

Ostrzeżenie

Risk of table collision. Please verify. (Ryzyko kolizji stołu. Proszę sprawdzić.)

Ostrzeżenie

For a considerable number of fields of the arc: (Dla znacznej liczby pól łuku:)

Ostrzeżenie

The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Minimalne rozciągnięcie pola jest mniejsze
niż czterokrotność ${GridRes}. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Dla co najmniej jednej zamkniętej pary listków odstęp
między listkami nie jest przykryty szczękami. Proszę dokładnie sprawdzić plan!)

Ostrzeżenie

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (Minimalne rozciągnięcie pola jest
mniejsze niż czterokrotność rozdzielności siatki dawki. Dokładność obliczenia
dawki może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is treated. (Łuk zdefiniowany kątami początkowym i końcowym jest
niejednoznaczny. Proszę zweryfikować, że napromieniany jest żądany sektor.)

Ostrzeżenie

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Liczba części, na które podzielony jest ten element, przekracza 10. Proszę
sprawdzić.)

Ostrzeżenie

The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (Zamierzenie planu ustawione jest
jako „${PlanIntentValue}”.)

Ostrzeżenie

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for acceptance only and must not be used for any patient treatment. (Wybrana tabela konwersji jednostek Hounsfielda na gęstość elektronową jest wyłącznie do celów zatwierdzania i nie może być wykorzystywana do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not approved and must not be used for any patient treatment. (Wybrana tabela konwersji
jednostek Hounsfielda na gęstość elektronową nie jest zatwierdzona i nie może
być wykorzystywana do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

This data must be used just for commissioning and plan comparisons.
It must not be used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.
(Tych danych należy używać wyłącznie do oddania do użytku i porównywania
planów. Nie można ich używać do tworzenia klinicznych planów leczenia. Eksport nie jest możliwy.)

Ostrzeżenie

The active clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Aktywny
protokół kliniczny jest przeznaczony wyłącznie do Machine QA. Nie do użytku
klinicznego.)

Ostrzeżenie

The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Aktywny protokół kliniczny jest przeznaczony wyłącznie do celów demonstracyjnych. Nie do użytku klinicznego.)

Ostrzeżenie

The active clinical protocol is for Machine QA demo purposes only. Not for clinical use. (Aktywny protokół kliniczny jest przeznaczony wyłącznie do celów demonstracyjnych Machine QA. Nie do użytku klinicznego.)
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Ostrzeżenie

The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Profil urządzenia nie został zwalidowany przez firmę Brainlab. Leczenie nie jest
możliwe.)

Ostrzeżenie

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; please verify. (Aktywny profil urządzenia wczytany z bieżącego planu nie znajduje się na liście zainstalowanych profili urządzenia. Profil może być nieaktualny lub może pochodzić ze źródła zewnętrznego.
Proszę sprawdzić.)

Ostrzeżenie

The active machine profile is not approved. (Aktywny profil urządzenia nie jest
zatwierdzony.)

Ostrzeżenie

The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktywny profil
urządzenia i dane wiązki nie są zatwierdzone.)

Ostrzeżenie

The beam data of the active machine profile is not approved. (Dane wiązki dla
aktywnego profilu urządzenia nie są zatwierdzone.)

Ostrzeżenie

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for patient treatment. (Aktywny profil urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do zatwierdzania i nie może być wykorzystywany do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Szczęki zachodzą na pole MLC. Proszę sprawdzić.)

Ostrzeżenie

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Dla znacznej liczby pól łuku równoważna
wielkość pola jest poza zakresem zmierzonych wielkości pola:\n)

Ostrzeżenie

- it is smaller than the depth dose field size range (jest mniejsza niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej)

Ostrzeżenie

- it is larger than the depth dose field size range (jest większa niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej)

Ostrzeżenie

- it is smaller than the scatter jaw-field size range (jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk)

Ostrzeżenie

- it is larger than the scatter jaw-field size range (jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk)

Ostrzeżenie

- it is smaller than the scatter MLC-field size range (jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia MLC)

Ostrzeżenie

- it is larger than the scatter MLC-field size range (jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia MLC)

Ostrzeżenie

There is no Organ-at-Risk (OAR) handling in the software. The Multiple Brain
Mets SRS Element does not consider OARs. (Oprogramowanie nie ma funkcji
postępowania z organami krytycznymi (ang. OAR – organ at risk). Element Multiple Brain Mets SRS nie bierze obszarów OAR pod uwagę.)

Informacja

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully! (Dla co najmniej jednej zamkniętej pary listków zaplanowany
odstęp między listkami jest w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może nie być
przykryty szczękami podczas realizacji leczenia. Proszę dokładnie sprawdzić
plan!)

Informacja

The element is split into ${NumPortions} portions, because the MU value (${ActualMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (Element
został podzielony na ${NumPortions} części, ponieważ wartość jednostek monitorowych (${ActualMU} MU) jest większa niż maksymalna dopuszczalna wartość
jednostek monitorowych MU (${MaxMU} MU).)
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Informacja

Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table are outside plausible ranges. (Niektóre wartości w wybranej tabeli konwersji
jednostek Hounsfielda na gęstość elektronową leżą poza wiarygodnym zakresem.)

Informacja

Application is in Research Mode. Export is not possible. (Aplikacja jest w trybie
badań. Eksport nie jest możliwy.)

Informacja

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV).\nThe displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them! (Ten plan leczenia ma zestawy obrazów zawierające standardowe wartości wychwytu (SUV).\nWyświetlane wartości SUV mogą
być różne w zależności od producenta skanera PET. Przed użyciem tych wartości, należy zawsze porównać wyświetlane wartości z wartościami SUV uzyskanymi bezpośrednio na skanerze!)

Informacja

Dose calculation is based on special set: ${modality}. (Obliczenie dawki oparte
jest na zestawie specjalnym ${modality}.)

Informacja

The plan contains closed fields (MLC). (Plan zawiera zamknięte pola (MLC).)

Informacja

The plan contains closed fields (jaws). (Plan zawiera zamknięte pola (szczęk).)

Informacja

The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Izocentrum jest zablokowane
(szczęki). Proszę sprawdzić.)

Informacja

Metastasis '${name}' consist of more than one Metastasis. (Przerzut „${name}”
składa się z więcej niż jednego przerzutu.)

Informacja

Metastases ${names} are overlapping. (Przerzuty ${names} nakładają się na siebie.)

Informacja

Metastasis '${name}' is not selected for treatment. (Przerzut „${name}” nie jest
wybrany do leczenia.)

Informacja

Metastasis '${name}' overlaps ${names}. (Przerzut „${name}” nakłada się na $
{names}.)

Komunikaty informacyjne (wyświetlane za pomocą ikony i)
• Export platforms have identical names. (Platformy eksportowe mają identyczne nazwy.)
• Contour points were reduced (Zredukowano punkty konturowe.)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image
data set. (Struktura ${ObjName} została zmieniona w celu eksportu, ponieważ została
zrekonstruowana na referencyjnym zestawie danych obrazowych.)
• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Struktura ${ObjName} nie mogła zostać
wyeksportowana, ponieważ została zrekonstruowana na referencyjnym zestawie danych
obrazowych i wydaje się zbyt mała.)
• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Wykryto obszary blatu stołu, które nie przecinają się z zestawem
przekrojów. Te części blatu stołu nie są eksportowane.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Plan leczenia został rozdzielony grupami frakcji i wyeksportowano więcej niż jeden plan RT.)
• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Obiekt objętościowy dawki RT nie zawiera
odniesienia do planu, ponieważ plan został rozdzielony i wykorzystano eksport dawki dla
całego planu.)
• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dawka wiązki została wyeksportowana, ale jedna lub więcej
wiązek zostało podzielonych. Dlatego obiekt dawki RT odnosi się teraz do więcej niż jednej
wiązki.)
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• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} „${protocolName}” nie będzie dostępny. Nazwa jest użyta w
wielu plikach:\n${file1},\n${file2}).
• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Eksport do „${ExportPath}” nie
powiódł się z powodu braku wystarczającej ilości miejsca na dysku.)
• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Eksport do „${ExportPath}” nie
powiódł się z powodu braku wystarczających praw dostępu.)
• Export to '${Destination}' failed. (Eksport do „${Destination}” nie powiódł się.)
• An error occurred while loading. (Wystąpił błąd podczas ładowania.)
• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (znalezione podstawy kliniczne nie
są dopuszczalne:)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Do
wczytania wybrano więcej niż jeden plan. Proszę wrócić i wybrać tylko jeden plan.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Obraz(y) DICOM w technice XT nie mogą być przetwarzane przez aktualną wersję aplikacji.)
• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application. (Obraz DICOM z wartością
GantryDetectorTilt różną od 0 lub o niekwadratowym rozmiarze nie może być przetwarzany
przez aktualną wersję aplikacji.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Plan, który miał zostać wczytany, jest
w formacie, którego nie można interpretować.)
• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Podczas wczytywania znaleziono nieobsługiwane dane.\nNależy dokładnie
sprawdzić dane pacjenta pod kątem kompletności.)
• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zdeformowane. Nie może takie być. Należy wrócić
do wybranych danych i to sprawdzić.)
• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zlokalizowane. Nie może takie być. Należy wrócić
do wybranych danych i to sprawdzić.)
• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do
planowania to TK z wykorzystaniem dawki stożkowej. To może doprowadzić do zdecydowanie
nieprawidłowych obliczeń dawki i dlatego nie jest dozwolone. Należy wrócić do wybranych
danych i to sprawdzić.)
• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Zestaw obrazów wykorzystany do planowania nie jest wykonany
techniką TK. To musi być zestaw obrazów TK. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest obrazem w pozycji na
plecach. Obsługiwane są wyłącznie obrazy wykonane w pozycji na plecach. Należy wrócić do
wybranych danych i to sprawdzić.)
• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest obrazem
wykonanym od głowy. Obsługiwane są wyłącznie obrazy wykonane od głowy. Należy wrócić do
wybranych danych i to sprawdzić.)
• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania zawiera nachylone przekroje
obrazu. Nachylone przekroje nie są dozwolone. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania zawiera ${nrSlices}
przekroje(-ów). Maksymalna obsługiwana liczba przekrojów to ${nrSlices}. Należy wrócić do
wybranych danych i to sprawdzić.)
• Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono kilka zestawów
obrazów wykonanych techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych
techniką TK. Należy wrócić do wybranych danych i to sprawdzić.)

94

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Wer. 1.5

KOMUNIKATY

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nie znaleziono zestawów obrazów
wykonanych techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych techniką TK.
Należy wrócić do wybranych danych i to sprawdzić.)
• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie wszystkie
zestawy obrazów są połączone za pomocą fuzji. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• Calculation of Tissue Model failed. Check the logfile for details. (Obliczenie modelu
tkankowego nie powiodło się. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dziennika.)
• Saving of the plan failed. Contact Brainlab support. (Zapisywanie planu nie powiodło się.
Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)
• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (Utworzenie planu RT nie powiodło się.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dziennika.)
• There were unspecified problems during import. (Podczas importu wystąpiły nieokreślone
problemy.)
• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (Obiekt „${objectName}” jest pusty. Należy prawidłowo narysować obrys obiektu lub
usunąć go z wyboru.)
• The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Następujące obiekty są puste: ${objectList}. Należy prawidłowo narysować
obrysy obiektów lub usunąć je z wyboru.)
• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Znaleziono więcej niż jeden obiekt o nazwie „$
{objectName}”. Nazwy obiektów muszą być unikalne. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Następujące obiekty mają identyczne nazwy $
{objectList}. Nazwy obiektów muszą być unikalne. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (Obiekt ${objectName} nie jest połączony z żadnym zestawem obrazów za pomocą
fuzji. Należy wrócić do Smartbrush i Image Fusion i to sprawdzić.)
• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this.
(Zestaw obrazów obiektu ${name} nie jest wczytany. Należy wrócić do wybranych danych i to
sprawdzić.)
• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (Nie można
użyć obrysu zewnętrznego „${name}”. Obrys został usunięty.)
• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono wiele obrysów
zewnętrznych. Musi być dokładnie jeden obrys zewnętrzny. Należy wrócić do wybranych
danych i to sprawdzić.)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Tych danych należy używać wyłącznie
do oddania do użytku i porównywania planów. Nie wolno ich używać do tworzenia klinicznych
planów leczenia. Eksport nie jest możliwy.)
• Caution: Optimization did not converge in time! (Przestroga: optymalizacja nie zbiegła się w
czasie!)
• is not covered by the MLC for any table position!\n\n This may happen if the metastasis is
located too far away from the isocenter.\n\n Go back and check your plan and object
definitions. (nie jest pokryty przez MLC dla żadnego położenia stołu!\n\n Może się tak zdarzyć,
jeśli przerzut znajduje się zbyt daleko od izocentrum.\n\n Należy wrócić i sprawdzić plan oraz
definicje obiektów.)
• cannot be irradiated!\n\n This may happen if the metastasis is located too far away from the
isocenter\n or if it is blocked by other metastases in every arc.\n\n Go back and check your
plan and object definitions. (nie może zostać napromieniony!\n\n Może się tak zdarzyć, jeśli
przerzut znajduje się zbyt daleko od izocentrum.\n lub gdy jest blokowany przez inne przerzuty
w każdym łuku.\n\n Należy wrócić i sprawdzić plan oraz definicje obiektów.)
• does not receive any dose!\n\n This may happen in the following cases:\n - The Table Top has
not been correctly matched in the start-up dialog.\n Check your Table Top adjustment.\n - The
metastasis is insufficiently covered by the MLC.\n Check the geometry of the beam setup or
treat this metastasis in another plan. (nie otrzymuje żadnej dawki!\n\n Może się tak zdarzyć w
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następujących przypadkach:\n – blat stołu nie został prawidłowo dopasowany w początkowym
oknie dialogowym.\n Należy sprawdzić dostosowanie blatu stołu.\n – Przerzut jest
niewystarczająco pokryty przez MLC.\n Należy sprawdzić geometrię konfiguracji wiązki lub
leczyć ten przerzut innym planem.)
An error occurred during optimization!\n\nCheck the log file. (Wystąpił błąd podczas
optymalizacji!\n\nNależy sprawdzić plik dziennika.)
No valid solution is found - No active arcs left in weighting optimization!\n\n This could be the
result of too low dose prescribed per fraction.\n\n Please go back and check your plan. (Nie
znaleziono prawidłowego rozwiązania – w optymalizacji wag nie pozostały żadne aktywne łuki!
\n\n Może to wynikać ze zbyt niskiej zaleconej dawki na frakcję.\n\n Należy wrócić i sprawdzić
plan.)
No valid solution is found - Constraints on prescribed dose cannot be fulfilled!\n\n This could be
the result of too much dose prescribed per fraction, a too small number of arcs/passes or a too
low dose rate.\n\n Please go back and check your plan. (Nie znaleziono prawidłowego
rozwiązania – Ograniczenia zaleconej dawki nie mogą być spełnione!\n\n To może wynikać ze
zbyt wysokiej dawki zaleconej na frakcję, zbyt małej liczby łuków/przejść lub zbyt niskiej mocy
dawki.\n\n Należy wrócić i sprawdzić plan.)
Bad input!\n\n Check the log file. (Nieprawidłowe dane wejściowe!\n\n Należy sprawdzić plik
dziennika.)
There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV.\n\n No PTVs should be
enclosed by other PTVs.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Istnieje co najmniej jeden
obszar PTV, który całkowicie znajduje się w innym PTV.\n\n Żaden PTV nie powinien
znajdować się w innym PTV.\n\n Należy wrócić do Smartbrush i to sprawdzić.)
There is at least one Metastasis outside the outer contour.\n\n Metastases have to
be contained within the outer contour.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Istnieje co
najmniej jeden przerzut poza konturem zewnętrznym.\n\n Przerzuty muszą znajdować się w
konturach zewnętrznych.\n\n Należy wrócić do Smartbrush i to sprawdzić.)
No Metastases are found.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Nie znaleziono
przerzutów.\n\n Należy wrócić do Smartbrush i to sprawdzić.)
There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV.\n\n All GTVs and CTVs have to
be covered by a PTV.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Jest co najmniej jeden GTV
lub CTV, który nie jest pokryty PTV.\n\n Wszystkie GTV i CTV muszą być pokryte PTV.\n\n
Należy wrócić do Smartbrush i to sprawdzić.)
There is at least one Metastasis that is too small.\n\n These Metastases are not suitable for
planning.\n\n Metastases have to have volumes of at least 0.01 cm³.\n\n Go back to
Smartbrush and check this. (Istnieje przynajmniej jeden przerzut, który jest zbyt mały.\n\n Takie
przerzuty nie są odpowiednie do planowania.\n\n Przerzuty muszą mieć objętość co najmniej
0,01 cm³.\n\n Należy wrócić do Smartbrush i to sprawdzić.)
Object '${name}' is set to invisible. (Obiekt „${name}” został ustawiony jako niewidoczny.)
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