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

Podpora

Ak v tejto príručke nenájdete informácie, ktoré potrebujete, alebo v prípade otázok a problémov,
kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a
Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Spojené kráľovstvo Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel: +34 900 649 115

Francúzsko a frankofónne oblasti Tel: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje softvéru Multiple Brain Mets SRS 10 rokov servisnej životnosti.
Po túto dobu budete mať k dispozícii softvérové aktualizácie a podporu na mieste.

Spätná väzba

Napriek dôkladnej kontrole môže táto príručka obsahovať chyby.
S vašimi návrhmi ako zlepšiť túto príručku nás kontaktujte na adrese
oncology.manuals@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Informácie o jazyku

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

Kontaktné údaje a právne informácie
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1.1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje chránené informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť
tejto príručky sa nesmie reprodukovať alebo prekladať bez výslovného písomného povolenia
spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
Spojených štátoch.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a iných krajinách.

• Adobe® a Acrobat® sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA
a iných krajinách.

Patentové informácie

Na tento produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viacero patentov alebo patentových prihlášok.
Viac informácií nájdete na https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
• Tento softvér je čiastočne založený na Xerces C++3.1.1, ktorý vyvinula spoločnosť Apache

Software Foundation. Celý popis autorských práv, vylúčení zodpovednosti a licencií nájdete na
http://xerces.apache.org/.

• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý spoločnosťou Apache Software Foundation: Celý
popis autorských práv, vylúčení zodpovednosti a licencií nájdete na http://www.apache.org/.

• Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler a Copyright ©
1991 - 1997 Silicon Graphics. Celý popis autorských práv a licencií nájdete tu: http://
www.simplesystems.org/libtiff.

• Tento softvér je založený na práci skupiny Open JPEG Group (viac informácií o licenciách
nájdete na: http://www.openjpeg.org).

• Tento produkt využíva nástroj XML2PDF Formatting Engine, ktorý je výhradným vlastníctvom
spoločnosti Altsoft bvba.

Značka CE

Značka CE znamená, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadav-
ky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).
Podľa pravidiel stanovených smernicou Rady o zdravotníckych pomôckach č.
93/42/EHS je Multiple Brain Mets SRS produkt Triedy IIb s označením CE.

Predaj v Spojených štátoch

Federálne zákony v Spojených štátoch obmedzujú predaj zariadenia len na objednávku lekára.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Symboly

Výstrahy

Varovanie
Výstrahy sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie
dôležité pre bezpečnosť týkajúce sa možného zranenia, smrti alebo iných vážnych
dôsledkov spojených s nesprávnym použitím zariadenia.

Varovania

Varovania sú označené okrúhlymi varovnými symbolmi. Obsahujú informácie dôležité pre
bezpečnosť týkajúce sa možných problémov so zariadením. Tieto problémy zahŕňajú
poruchy, zlyhania zariadenia, poškodenie zariadenia alebo majetkové škody.

Poznámky

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

Symboly

8 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



1.3 Určené použitie

Overenie hodnovernosti

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

Pokyny pre použitie

RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri
stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym urýchľovačom kraniálnych
(lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.
Aplikácia Multiple Brain Mets SRS, ako jeden RT Element, poskytuje optimalizované plánovanie
a zobrazenie plánovania liečby viacerých metastáz v kraniálnej oblasti ožarovaním.

Prostredie

Počítačový hardvér by sa mal používať v nemocničnom prostredí. Nemocnica musí dodržiavať
všeobecné nariadenia a štandardy, ako napr. IEC 60601-1 a IEC 60950, t. j. iba časti kompatibilné
s príslušnými štandardmi musia byť použité v nemocničnom prostredí.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

1.4.1 Zdravotnícke zariadenia Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia Brainlab

Varovanie
Softvér Multiple Brain Mets SRS používajte iba v kombinácii so 6D obrazovým vodiacim
systémom a 6D systémom podpory pacienta (napr. ExacTrac a Robotics s bezrámovými
rádiochirurgickými komponentmi).

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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1.4.2 Lekársky softvér Brainlab

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Multiple Brain Mets SRS je kompatibilný s nasledujúcimi lekárskymi softvérmi spoločnosti
Brainlab:

Lekársky softvér Brainlab Komentár

Content Manager 2.4.0
Patient Selection 4.3.0

Softvér na spravovanie údajov pacientov.

DICOM Viewer 3.2 Na zobrazovanie snímok a štruktúr.

Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion (Cranial Distortion Cor-
rection) 3.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

Multiple Brain Mets SRS vie prečítať údaje zapísa-
né v týchto Brainlab Elements.

Dose Review 1.0, 1.1 Vie prečítať plány liečby vytvorené v Multiple Brain
Mets SRS.

RT QA 1.0 Obsahuje funkcie zabezpečenia kvality špecifické pre
pacienta.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2 Multiple Brain Mets SRS vie exportovať nasledujú-
ce systémy nastavenia polohy pacienta.ExacTrac Vero 3.5

Physics Administration 5.0
Výlučne profily zariadení vytvorené softvérom Phy-
sics Administration 5.0 sú platné pre použitie v
kombinácii s Multiple Brain Mets SRS.

iPlan RT Image 4.x

Kompatibilný softvér xBrain.iPlan RT Dose 4.x

PatXfer RT 1.5

POZNÁMKA: Brain Metastases 1.0 nie je kompatibilný s Object Manipulation, RT QA a
Physics Administration 5.0. Pozrite Príručku používateľa softvéru Brain Metastases (1.0). 

Iné softvéry Brainlab

Iné kompatibilné softvéry Brainlab môžu byť k dispozícii po uverejnení tejto príručky používateľa.
V prípade otázok týkajúcich sa kompatibility softvéru kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.
Ak používate iné verzie softvérov ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab pre objasnenie kompatibility so zariadeniami Brainlab.

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

Vzdialená pomoc

Ak o to požiadate, softvérová pracovná stanica Multiple Brain Mets SRS môže byť vybavená
vzdialeným prístupom k podpore Brainlab cez iHelp® (Axeda).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.3 Lekársky softvér tretích strán

Všeobecné informácie

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

Autorizovaný lekársky softvér tretej strany

Na rovnakej pracovnej stanici ako Brain Metastases možno nainštalovať a prevádzkovať
nasledujúci lekársky softvér:

Lekársky softvér tretej stra-
ny

Verzia Komentár

RayStation vyrobený spoloč-
nosťou RaySearch Laborato-
ries AB

4.7 Systém na plánovanie liečby pre rádioterapiu.

InverseArc vyrobený spoloč-
nosťou RaySearch Laborato-
ries AB

1.0
Premieňa plány liečby na ekvivalentné plány
VMAT (Volumetrickej modulovanej oblúkovej tera-
pie).

Inštalácia iného softvéru

Varovanie
Spoločnosť Brainlab nepovoľuje inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements na platformách
s už nainštalovaným softvérom tretej strany. Dôvodom je, že nemožno vylúčiť, že Brainlab
RT Elements nebude ovplyvňovať softvér tretej strany a naopak. Preto je povinnosťou
používateľa poskytnúť a identifikovať vhodné platformy, ktoré spĺňajú dané požiadavky na
inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby na platforme nebol nainštalovaný žiadny
softvér tretej strany, pretože softvér tretej strany môže ovplyvniť výkon aplikácie RT
Elements. Je povinnosťou používateľa overiť, či aplikácia RT Elements nie je
ovplyvňovaná žiadnymi inštaláciami softvéru tretej strany alebo softvérovými
aktualizáciami tretej strany. Môžu sa na to použiť poskytnuté inštrukcie revalidácie
softvéru v klinickej používateľskej príručke.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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1.4.4 Zdravotnícke zariadenia iných značiek než Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia iných značiek než Brainlab

Softvér Multiple Brain Mets SRS dokáže vykonávať export do systémov Record and Verify
pomocou formátu DICOM.

Ďalšie zariadenia iných značiek než Brainlab

Varovanie
Iné kombinácie zdravotníckych zariadení, ktoré neboli schválené spoločnosťou Brainlab,
môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť zariadení a ohroziť bezpečnosť
pacienta, používateľa a/alebo prostredia.

Varovanie
Nepoužívajte hardvér, ktorý nie je uvedený v tejto používateľskej príručke ako
kompatibilný. Môže to viesť k nesprávnym výsledkom. Pre podrobnosti ohľadom
podporovaných kombinácií s lineárnym urýchľovačom/MLC kontaktujte zástupcov predaja
alebo podpory spoločnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 13



1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Školenie

Školenie Brainlab

Aby bolo zaistené bezpečné a vhodné požívanie, všetci používatelia by sa mali pred prvým
použitím systému zúčastniť školenia usporiadaného zástupcom spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém môžu obsluhovať iba kvalifikovaní lekárski odborníci.

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

Varovanie
Ubezpečte sa, že jednotlivci s povolením vykonávať funkcie plánovania liečby sú
dostatočne zaškolení na funkciu, ktorú vykonávajú.

Školenie a dokumentácia
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1.5.2 Dokumentácia

Cieľoví príjemcovia

Softvér Mulitple Brain Mets SRS je určený pre lekárskych odborníkov (lekárov, radiačných
onkológov, fyzikov, dozimetristov a pod.) s dostatočnou znalosťou anglickej terminológie týkajúcej
sa oblastí lekárskej fyziky a medicínskeho zobrazovania, aby sa zabezpečilo dostatočné
porozumenie používateľského rozhrania Multiple Brain Mets SRS.

Čítanie príručiek používateľov

Príručky používateľov opisujú komplexný lekársky softvér, ktorý sa musí používať opatrne.
Je dôležité, aby si všetci používatelia systémov, nástrojov a softvéru:
• Pred použitím zariadenia pozorne prečítali príručky používateľov
• Aby mali vždy prístup k týmto príručkám používateľov

Dostupné príručky používateľov

Príručka používateľa Obsah

Príručka používateľa sof-
tvéru Content Manager/
Patient Selection

Pokyny k správe údajov pacienta

Príručka používateľa sof-
tvéru DICOM Viewer Pokyny k overovaniu údajov

Príručka používateľa sof-
tvéru Image Fusion

Pokyny, ako vykonať syntézu niekoľkých snímok a ako opraviť
možné skreslenia kraniálnych snímok

Príručka používateľa sof-
tvéru Anatomical Mapping

Pokyny, ako automaticky vytvoriť objekty z dostupných lekárskych
obrazových údajov

Príručka používateľa sof-
tvéru SmartBrush Pokyny, ako manuálne vytvárať objekty

Príručka používateľa sof-
tvéru Object Manipulation

Pokyny, ako skontrolovať a vylepšiť objekty, pridať k nim lemy a
vytvoriť nové objekty založené na operáciách s existujúcimi ob-
jektmi

Príručka používateľa sof-
tvéru RT QA

Pokyny, ako vykonať špecifické zabezpečenie kvality u každého
pacienta a overiť výpočty dávok

Technická referenčná prí-
ručka fyzikálnych princí-
pov Brainlab

Podrobnosti o algoritmoch a opatreniach zabezpečenia kvality

Príručka používateľa sof-
tvéru Physics Administra-
tion

Podrobnosti o tom, ako spravovať namerané údaje lúča a profily
zariadení

Príručka používateľa hard-
véru systému podpory pa-
cienta

Podrobnosti o bezrámových rádiochirurgických komponentoch a
Robotics

Klinická používateľská prí-
ručka iPlan RT Dose Podrobnosti o vytváraní objektov na konverziu xBrain

Klinická používateľská prí-
ručka iPlan RT Image

Podrobnosti o tom, ako pripraviť obrazové údaje pacienta na kon-
verziu xBrain

Klinická používateľská prí-
ručka PatXfer RT

Podrobnosti o tom, ako konvertovať údaje iPlan RT na pokročilý
formát údajov Brainlab DICOM

Klinická používateľská prí-
ručka ExacTrac

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta spoločnosti
Brainlab

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Príručka používateľa Obsah

Klinická používateľská prí-
ručka ExacTrac Vero

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta Vero spoloč-
nosti Brainlab

Školenie a dokumentácia

16 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



1.6 Technické požiadavky

Všeobecne

Varovanie
Používatelia nesmú zdieľať svoje prihlasovacie informácie. Každý používateľ nesie plnú
zodpovednosť za akékoľvek zmeny v liečebnom pláne. Ak je vaše používateľské meno
alebo heslo prezradené, kontaktujte administrátora vášho systému.

Odporúčané hardvérové špecifikácie

Hardvér Požiadavka

Procesor

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou Haswell alebo novšou (vyda-
nou v júni 2014 alebo neskôr).
Počet jadier:
• Softvér je schopný využiť väčší počet jadier
• Rýchlosť výpočtov sa s väčším počtom jadier a taktovacou rýchlo-

sťou zvyšuje
• Brainlab dôrazne odporúča aspoň 12 fyzických jadier

Napríklad: 2 x [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v3 s frekvenciou 2,60
GHz.

Pamäť
32 GB.
Pre Monte Carlo sa odporúčajú 2 GB na jedno (virtuálne) CPU jadro,
čo vychádza na 64 GB RAM v systéme so 16 fyzickými jadrami.

Grafická karta

Grafická karta pre pracovné stanice kompatibilná s DirectX 12, s as-
poň 4 GB grafickej pamäte a úrovňou 11 hardvérovej funkcie.
Odporúča sa vysokopamäťová šírka pásma medzi pamäťou urýchľo-
vača a urýchľovačom a aspoň 1 000 GPU jadrá.
Odporúča sa NVIDIA Quadro séria s čipovou súpravou Maxwell ale-
bo novšou.
Príklady: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Rozlíšenie obrazovky
1 920 x 1 200 (WUXGA).
2 560 x 1 440 (WQHD) na optimálne zobrazenie.

Sieťové pripojenie 1 Gbit/s.

Pevný disk

Skladovacie zariadenie SSD s miestom na disku 250 GB na inštalá-
ciu Windows a aplikácie tretích strán.
Aspoň 250 GB dodatočného miesta na disku na SSD na aplikácie
Brainlab a údaje o pacientoch. Odporúča sa sekundárne SSD.

Momentálne podporované platformy Brainlab:
• Plánovacia stanica 7 Premium
• Plánovacia pracovná stanica 8 pre RT
• Hardvér servera Node 4

Hardvérové komponenty pracovnej stanice nemôžete vymieňať. Brainlab nenesie
zodpovednosť za akékoľvek zmeny urobené v systéme. Miestne nariadenia musia byť
dodržané.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Softvérové predpoklady

Softvér Požiadavka

Operačný systém

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

Podrobné informácie o kompatibilite balíka Service Pack vám poskytne odborník podpory
spoločnosti Brainlab.

Brainlab odporúča aktualizovanie operačného systému s Microsoft Security Updates
(aktualizáciami zabezpečenia Microsoft) podľa IT nariadení nemocnice a podľa Pravidiel
pre antivírusovú ochranu a aktualizácie Windows spoločnosti Brainlab. Spoločnosť
Brainlab neočakáva žiadne problémy spojené s inštaláciami Microsoft Security Update
(aktualizáciou zabezpečenia Microsoft). V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte
podporu Brainlab.
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretích strán by mali byť
vykonávané mimo pracovných hodín nemocnice a v skúšobnom prostredí, aby sa overilo správne
fungovanie systému Brainlab. Brainlab monitoruje vydané Windows hotfixes (rýchle opravy
systému Windows) a kontroluje prítomnosť chýb. Kontaktujte podporu Brainlab, ak sa vyskytnú
akékoľvek problémy týkajúce sa rýchlych opráv operačného systému.
Po prijatí systému bude vytvorená záloha inštalácie softvéru Multiple Brain Mets SRS. Táto
záloha nebude fungovať na iných pracovných staniciach než na tej, na ktorú má softvér licenciu.

Antivírusový skener

Ak je systém zapojený do lokálnej siete (LAN), systém Brainlab odporúča inštaláciu softvéru na
ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) a udržiavanie definujúcich súborov
aktuálnych. Majte na pamäti, že nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom môžu ovplyvniť
výkon systému. Ak sa napríklad monitoruje každý prístup k súborom, môže byť načítanie a
ukladanie údajov pacientov pomalé. Preto Brainlab odporúča vypnutie skenovania v reálnom čase
a vykonávanie antivírusových skenov mimo pracovných hodín nemocnice.

Požiadavky na uvedenie do prevádzky

Systém Brainlab poskytuje aktuálne pokyny merania. Uistite sa, že počas akvizície údajov lúča
používate najnovšie pokyny merania. Pre viac informácií kontaktujte podporu Brainlab.
Pre uvedenie softvéru Multiple Brain Mets SRS do prevádzky platí Príručka používateľa
softvéru Physics Administration 5.0 a pokyny uvedené v najnovšej revízii Technickej
referenčnej príručky Fyzikálnych princípov Brainlab. Výlučne profily zariadení vytvorené
softvérom Physics Administration 5.0 sú platné pre použitie v kombinácii s Multiple Brain Mets
SRS.
POZNÁMKA: Pred liečbou ste zodpovední za schválenie profilu zariadenia, vrátane údajov lúča. 

Varovanie
Vždy majte na pamäti, že kvalita výstupu kriticky závisí od kvality vstupných údajov.
Akékoľvek nezrovnalosti alebo neistoty ohľadom jednotiek vstupných údajov, identifikácií
alebo problémov s kvalitou akéhokoľvek druhu musia byť pred použitím údajov dôkladne
prešetrené.

Požiadavky lineárneho urýchľovača

Podporované sú len zariadenia s rontgenovými lúčmi 4 - 10 MV.
MLC musí spĺňať nasledujúce kritériá:
• Podpora liečby dynamickým oblúkom

Technické požiadavky
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• Minimálna veľkosť poľa aspoň 15 x 15 cm
• Šírka lamiel 5 mm alebo menšia

Softvér Multiple Brain Mets SRS povoľuje štandardný a SRS homogenizačný filter a tiež režimy
bez homogenizačného filtra.
Pre informácie ohľadom kompatibility kontaktujte podporu Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Úvod

Všeobecné informácie

Multiple Brain Mets SRS vám pomáha vytvárať a posudzovať plány liečby pre pacientov s
viacerými metastázami.

Požiadavky na skenovanie

Obráťte sa na skenovací protokol Brainlab.
Softvér Multiple Brain Mets SRS dokáže prečítať a načítať len schválené a platné konverzné
tabuľky Hounsfieldovej jednotky (HU) na elektrónovú hustotu (ED). Konverzné tabuľky z jednotiek
HU na ED používané v Multiple Brain Mets SRS môžu byť vytvorené a schválené iba v softvéri
Physics Administration 5.0. 
Ak skener stupnice HU prekročí 12 bit (-1 024 až +3 071), vyššie hodnoty budú zaokrúhlené na:
• Hodnoty < -1 024 budú zaokrúhlené na -1 024
• Hodnoty > 3 071 budú zaokrúhlené na 3 071

Pred liečbou pacienta sa musí overiť škálovanie snímok CT.

Varovanie
Ubezpečte sa, že vaše zobrazovacie zariadenia (napr. CT skener) sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Pravidelne kontrolujte kalibráciu zobrazovaním a
overovaním testovacích fantómov.

Varovanie
Množina obrazov CT použitá na výpočet dávky nesmie obsahovať kontrastné skeny.

Varovanie
Údaje Cone Beam CT neobsahujú skutočné hodnoty HU. Nepoužívajte údaje Cone Beam
CT na výpočet dávky.

Varovanie
Keďže štandardná miera hromadenia (SUV - standard uptake value) sa môže líšiť v
závislosti od PET skenera a použitého zobrazovacieho protokolu, vždy porovnajte
zobrazené hodnoty s hodnotou SUV získanou priamo zo skenera pred použitím. Klinické
rozhodnutia nesmú byť založené iba na zobrazenej hodnote SUV.

Varovanie
V niektorých prípadoch hodnoty HU skenu CT nepredstavujú skutočné vlastnosti materiálu
(napr. hustotu hmoty a zloženie materiálu). To môže spôsobiť nesprávny výpočet dávky pre
tkanivové materiály iného než ľudského pôvodu (napr. implantáty).

Pacient musí byť pri liečbe vždy otočený hlavou smerom k nosnej konštrukcii. Pacient
musí vždy ležať na chrbte. Množina obrazov CT nesmie byť naklonená. Podrobnosti o
povolených polohách počas skenovania nájdete v pokynoch ku skenovaniu.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Brain Metastases Verzia 1.0

Ak softvér Brain Metastases verzie 1.0 zostane nainštalovaný vo vašom zariadení, ikonu
softvéru môžete označiť v časti pracovného toku Radiotherapy.

Kroky

1.

Vyberte Brain Metastases Planning.

POZNÁMKA: Pozrite Príručku používateľa softvéru Content Manager/Patient Selecti-
on. 

2. Vyberte vhodnú množinu údajov pacienta vrátane CT a MR množiny obrazov a akýchkoľ-
vek definovaných objektov alebo uložených plánov liečby.

3.

Zvoľte OK.
Zobrazujú sa všetky Elements pre tento pracovný tok.

POZNÁMKA: Pozrite Príručku používateľa softvéru Brain Metastases. 

POZNÁMKA: Brain Metastases 1.0 nie je kompatibilný s Object Manipulation a RT QA. Preto
sa tieto Elements v pracovnom toku nezobrazujú. 

Viacero verzií softvéru

Ak je vo vašom zariadení nainštalovaných viacero verzií softvéru Multiple Brain Mets SRS,
musíte vybrať verziu zo zoznamu dostupných verzií.

Úvod
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① ②

Možnosti

Zvoľte START ① na spustenie zvolenej verzie softvéru.

Kliknite na krúžok vedľa tlačidla Start by default ②, aby ste nastavili zvolenú verziu ako predvo-
lenú. Potom kliknite na START ①.

Aby ste spustili inú verziu, než tú predvolenú, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu softvéru
Multiple Brain Mets SRS a vyberte si zo zoznamu dostupných verzií.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2 Pracovný tok Multiple Brain Mets SRS

Všeobecné informácie

Pracovný tok plánovania pomocou Multiple Brain Mets SRS pozostáva zo série Brainlab
Elements.

Postup spustenia pracovného toku

Kroky

1. Vyberte Multiple Brain Mets SRS.

2a.
Výber počiatočných údajov: Vyberte vhodnú množinu údajov pacienta vrátane CT a
MR množiny obrazov a akýchkoľvek definovaných objektov.
Pozrite Príručku používateľa softvéru Content Manager/Patient Selection.

2b.

①

②

③

④

Ak je pre pacienta už uložený plán liečby, ikona plánu liečby
sa zobrazí spolu so všetkými množinami údajov a objektov,
ktoré do plánu patria. Ikona zobrazí nasledujúce informácie:
① Zámer plánu
② Ikona softvéru
③ Dátum a čas
④ Umiestnenie choroby a typ liečby

3.

Zobrazujú sa všetky Elements pre tento pracovný tok.

4. Na overenie aktuálneho stavu plánu zvoľte DICOM Viewer.

5. Na vykonanie syntézy dvoch alebo viacerých množín obrazov (napr. CT a MR), ktoré
chcete použiť na plánovanie, zvoľte Image Fusion.

6.
Na opravenie akýchkoľvek MR skreslení (ak tam sú) elastickým deformovaním mno-
žiny obrazov MR pre lepšiu syntézu s množinou obrazov CT, zvoľte Cranial Distorti-
on Correction.

7.
Na automatické vytvorenie segmentovaných objektov (napr. orgánov dôležitých pre
plánovanie liečby), ako aj na skontrolovanie a vylepšenie týchto objektov, zvoľte
Anatomical Mapping.

8. Na vytvorenie kontúry a definovanie metastáz, ktoré chcete liečiť, zvoľte Smart-
Brush.

Pracovný tok Multiple Brain Mets SRS
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Kroky

9.

Na skontrolovanie a vylepšenie objektov, pridanie bezpečnostných lemov k objektom
a vytvorenie nových objektov založených na operáciách existujúcich objektov (napr.
vytvorenie nového objektu z dvoch prekrývajúcich sa objektov) zvoľte Object Mani-
pulation.

10. Na vytvorenie plánu liečby viacerých metastáz v kraniálnej oblasti ožarovaním zvoľte
Multiple Brain Mets SRS.

11. Na mapovanie liečebného plánu na modeli zvoľte Patient Specific QA.

Pre viac informácií pozrite Príručky používateľa softvéru DICOM Viewer, Image Fusion,
Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation a RT QA.

Varovanie
Ak je plán, ktorý už obsahuje plán liečby RT (napr. plánová optimalizácia), modifikovaný
inými softvérovými modulmi (napr. SmartBrush), musíte po načítaní dôkladne skontrolovať
správnosť obsahu plánu. Liečebný plán musí byť vytvorený nanovo.

Varovanie
Ubezpečte sa, že počas celého plánovacieho procesu pracujete na množine údajov
správneho pacienta. Informácie o pacientoch sú zobrazené v navigačnej časti každej
aplikácie Element.

Je možné, že pre RT Elements je dostupných viac údajov, alebo iných dodatočných
informácií o pacientovi, než systém dokáže načítať. Môžu to byť napríklad výsledky iných
postupov v plánovaní alebo údaje zo systémov tretích strán. V takom prípade budete
informovaní, že nie všetky dostupné údaje môžu byť importované. Potom vám bude
odporučené starostlivo skontrolovať správnosť a platnosť importovaných údajov o
pacientovi.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.3 Informácie predbežného plánovania

Obmedzenia pre import a export

Iba množiny údajov s maximálnou dĺžkou skenu 1 000 mm a menej ako 400 rezmi môžu byť
importované a exportované.

Príprava na Multiple Brain Mets SRS s Image Fusion

Pri vykonávaní syntézy obrazov ako prípravy na Multiple Brain Mets SRS musíte definovať
jedinečné plánovacie CT a vykonať syntézu s inými dostupnými množinami obrazov (napr. MRI).
Na množinu obrazov použitú na výpočet dávky sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
• Musí obsahovať presne jednu množinu obrazov s modalitou CT.
• Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe na chrbte.
• Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe s hlavou napred.
• Množina obrazov CT nesmie byť naklonená.
• Môžu byť použité množiny obrazov s inou modalitou než CT, no musí byť vykonaná ich syntéza

s množinou obrazov CT.
• Všetky množiny obrazov musia byť syntetizované.

Príprava na Multiple Brain Mets SRS s Anatomical Mapping

Na automatické vytvorenie segmentovaných objektov (napr. orgánov dôležitých pri plánovaní
liečby), ako aj na overenie a vylepšenie/pretvorenie týchto objektov použite Anatomical
Mapping.
Aby ste získali informácie ohľadom distribúcie dávky v zdravom mozgu, vytvorte celý mozog ako
nový objekt.
Funkcia Anatomical Mapping automaticky definuje: Type = názov orgánu a Role = Undefined.

Príprava na Multiple Brain Mets SRS so SmartBrush

Pre Multiple Brain Mets SRS na vytvorenie:
• Kontúr všetkých metastáz, ktoré sa majú liečiť. Predvolené nastavenie je Type = Tumor a Role

= Undefined. SmartBrush automaticky pomenuje všetky metastázy vo vzostupnom číselnom
poradí začínajúc od Met 01.

• Každá metastáza musí mať objem aspoň 0,01 cm3.
• Uistite sa, že pre každú metastázu definovanú v SmartBrush bol vytvorený osobitný objekt.

Pred samotnou liečbou overte všetky metastázy.

Príprava na Multiple Brain Mets SRS s Object Manipulation

Ak je to potrebné, môžete k metastázam priradiť bezpečnostný lem.
Object Manipulation zmení Type z Tumor na Unknown a Role z Undefined na PTV.

Manipulácia s objektmi

Multiple Brain Mets SRS rozoznáva metastázy, ktoré sa majú liečiť, ak:
1. Type = Tumor a Role = Undefined alebo PTV
2. Role = PTV, bez ohľadu na Type
POZNÁMKA: Samostatný objekt s Role = CTV alebo GTV nemožno liečiť a zobrazí sa
vyskakovacia správa s príkazom na návrat do SmartBrush alebo Object Manipulation. 

Ak objekt s Role = PTV prekrýva iný objekt s Type = Tumor, Role = GTV alebo Role = CTV,
potom softvér Multiple Brain Mets SRS:

Informácie predbežného plánovania
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• Rozozná objekt s Role = PTV ako metastázu, ktorá sa má liečiť a
• Prekrývajúci sa objekt presunie do Others

Ak objekt s Role = PTV alebo Type = Tumor úplne uzatvára iný objekt s Role = PTV, potom sa
softvér Multiple Brain Mets SRS nemôže otvoriť. Budete presmerovaní späť do predbežného
plánovania Elements, aby ste to opravili.

Varovanie
V softvéri nie je zahrnutá manipulácia s rizikovými orgánmi (OAR). Element Multiple Brain
Mets SRS nezohľadňuje OAR.

Zmenené údaje

Ak pridáte, zrušíte výber alebo zmeníte akékoľvek množiny údajov alebo objekty, ktoré patria do
načítaného liečebného plánu, plán sa prispôsobí zmenám. Po spustení softvéru Multiple Brain
Mets SRS sa zobrazí správa s nasledujúcim upozornením. Vyberte OK pre potvrdenie zmien a
opätovné spustenie plánovania.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.4 Prvé kroky s Multiple Brain Mets SRS

Všeobecné informácie

Po spustení vás softvér Multiple Brain Mets SRS najskôr prevedie troma prípravnými
obrazovkami, na ktorých budete musieť urobiť niekoľko výberov a úprav.

Ako vybrať profil zariadenia a definovať modelové nastavenia pacienta

Na prvej prípravnej stránke musíte vybrať profil zariadenia a definovať model pacienta.
① ② ③④

⑤

Obrázok 1 

Kroky

1.

Z rozbaľovacieho zoznamu ① vyberte profil zariadenia. Na identifikáciu profilu zariadenia
sa zobrazí dátum a čas.
POZNÁMKA: Môžete si vybrať iba spomedzi podporovaných profilov zariadení (napr. pro-
fily zariadení, ktoré dodržiavajú obmedzenia MLC). 

Automaticky sa v zozname zobrazujú iba schválené profily zariadení. Pre zobrazenie ne-
schválených profilov kliknite na zaškrtávacie políčko ② vedľa časti Show unapproved
profiles.
POZNÁMKA: Ak si zvolíte akceptačný profil zariadenia, zámer plánu bude obmedzený na
MACHINE_QA, SERVICE alebo RESEARCH. 

2. Z rozbaľovacieho zoznamu ③ vyberte pokrývku stola.

3. Vyberte si konverznú tabuľku z HU na ED z rozbaľovacieho zoznamu ④. Iba schválené
konverzné tabuľky z HU na ED sú viditeľné vo výbere.

4. Potvrďte, že orientácia pacienta počas liečby je na chrbte a hlavou smerom k nosnej kon-
štrukcii tak, že kliknete na zaškrtávacie políčko vedľa položky Treatment Orientation ⑤.

Prípravy v axiálnych a sagitálnych rezoch

Na prvej stránke príprav môžete orezať zobrazenia tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti
liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili pokrývku stola) prispôsobiť pokrývku stola v axiálnych a
sagitálnych rezoch.

Prvé kroky s Multiple Brain Mets SRS
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②

①

④

③

Obrázok 2 

Kroky

1.

Vyberte funkciu Crop ①. Potiahnite strany modrých obdĺžnikov tak, aby zahŕňali oblasť
údajov o pacientovi, ktoré algoritmus zohľadní pri vytváraní kontúry Outer Contour.
POZNÁMKA: Orezanie mimo rozsahu plánovacieho CT horným alebo dolným smerom
spôsobí, že časti pokrývky stola, ktoré sú mimo tohto rozsahu, nebudú počas výpočtu
dávky zohľadnené. 

2. Zvoľte Adjust ②. Potiahnite modré znázornenia ③ pokrývky stola a umiestnite ich do ob-
razov skenov.

3. Zvoľte Next ④ pre pokračovanie.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Prípravy v koronárnych a sagitálnych rezoch

Na druhej stránke príprav môžete orezať zobrazenia tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti
liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili pokrývku stola) prispôsobiť pokrývku stola v koronárnych
a sagitálnych rezoch.

②

①

④

③

Obrázok 3 

Kroky

1.

Vyberte funkciu Crop ①. Potiahnite strany modrých obdĺžnikov tak, aby zahŕňali oblasť
údajov o pacientovi, ktoré algoritmus zohľadní pri vytváraní kontúry Outer Contour.
POZNÁMKA: Orezanie mimo rozsahu plánovacieho CT horným alebo dolným smerom
spôsobí, že časti pokrývky stola, ktoré sú mimo tohto rozsahu, nebudú počas výpočtu
dávky zohľadnené. 

2.

Zvoľte Adjust ②. Potiahnite modré znázornenia ③ pokrývky stola a umiestnite ich do ob-
razov skenov.
Môžete si pomôcť značkami fixačných otvorov zobrazenými v modrých znázorneniach
pokrývky stola.

3. Zvoľte Next ④ pre pokračovanie.

Bezpečnostné upozornenia pre pokrývku stola

Ak je ožarovanie mierené cez pevnú vrstvu uhlíkových vlákien ako napríklad cez pokrývku stola,
môže dôjsť k zníženiu alebo zvýšeniu dávky. Tieto vplyvy môžu byť zohľadnené špecifikovaním
použitej pokrývky stola počas plánovania dávky.
Nemôžeme garantovať, že implementované parametre budú konzistentné pre pokrývky stola
iných značiek než Brainlab. Overte si, že výpočty zodpovedajú vašej pokrývke stola vykonaním
vhodných QA opatrení.

Varovanie
Vyhnite sa liečbe pacientov cez pokrývku stola (zozadu). Ak je to nevyhnutné, mali by ste
do výpočtu dávky zahrnúť váš model pokrývky stola. Ak nie, majte na pamäti, že vyrátaná
distribúcia dávky nepočíta s dodatočným znížením alebo zvýšením kožnej dávky v blízkosti
pokrývky stola. Výpočet dávky musí byť kvôli týmto faktorom manuálne opravený.

Prvé kroky s Multiple Brain Mets SRS
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Varovanie
Je nutné overiť správnosť polohy pokrývky stola s ohľadom na polohu pacienta. Je to
nutné najmä v prípade, že lúče dopadajú na pokrývku stola v plochom, takmer
horizontálnom uhle. Malé rozdiely medzi plánovanými dávkami a skutočným nastavením
liečby môže viesť k podstatným rozdielom medzi vypočítanou a skutočnou dávkou.

Varovanie
Modely pokrývok stolov sú iba približné odhady skutočnej geometrie a neberú do úvahy
oblasti s vysokou hustotou obsahujúce kovové konektory. Vyhnite sa ožarovaniu cez tieto
oblasti.

Varovanie
Pokrývka stola je predĺžená v smere X-Y, aj keď je rozsah CT skenu menší. Pamätajte, že
dĺžka pokrývky stola je orezaná tak, aby sa prispôsobila menšiemu rozsahu; buď
zodpovedajúcemu rozsahu skenu (smer Z), alebo oknu orezania.

Ako skontrolovať Outer Contour

Po vykonaní prvých krokov príprav softvér automaticky vygeneruje Outer Contour, ktorá sa
zobrazí na samostatnej stránke.
Funkcia Outer Contour umožňuje algoritmu softvéru vykonať výpočet dávky pre tkanivo celého
pacienta.

⑤

①

④

② ③

Obrázok 4 

Kroky

1.
Skontrolujte Outer Contour ① tak, že budete otáčať 3D zobrazenie a prelistujete si všet-
ky rezy. Rezy ACS zobrazujú model tkaniva pozostávajúci z Outer Contour modrej farby
② a modelu pokrývky stola ③ (ak ste predtým vybrali model pokrývky stola).

2. Ak nie ste spokojní, môžete tiež vybrať možnosť Back ④ a upraviť Outer Contour použi-
tím funkcie Crop.

3. Zvoľte Next ⑤ pre pokračovanie.

Varovanie
Skontrolujte presnosť výslednej kontúry Outer Contour a modelu tkaniva použitého pre
výpočty dávky. Všetky relevantné oblasti liečby musia byť zahrnuté do kontúry. Do Outer
Contour môžu byť zahrnuté niektoré oblasti pacientových údajov, ktoré si neželáte. S
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týmito oblasťami sa pri výpočte dávky počíta. Ak si prajete, môžete ich vyrezať na prvej a
druhej stránke prípravy.

Prvé kroky s Multiple Brain Mets SRS
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2.5 Základné funkcie
2.5.1 Zobrazenie

Možnosti zobrazenia

Dostupné možnosti zobrazenia závisia od toho, ktoré zobrazenie usporiadania používate.

Tlačidlo Funkcia

Pan: Kliknite na obrazový rez a potiahnite ho kurzorom myši:
• 2D rezy: Prejdite si všetky rezy
• 3D rezy: Pootáčajte všetky rezy

Scroll: Potiahnite kurzor myši cez rez, buď hore alebo dole.
Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a posunúť koliesko myši.

Zoom: Potiahnite kurzor myši:
• Hore na oddialenie
• Dole na priblíženie

Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a oddialiť/priblížiť tak, že budete zároveň
držať stlačené tlačidlo CTRL a posúvať koliesko myši hore alebo dole.

Rotate: Kliknite na 3D obraz a potiahnite ho kurzorom myši.

Windowing: Kliknite na obrazový rez a potiahnite kurzor myši, aby ste zlepšili vi-
diteľnosť kontrastu štruktúry:
• Potiahnite hore/dole, aby ste zvýšili/znížili jas (Hounsfieldove jednotky/úroveň

šedých hodnôt)
• Potiahnite doprava/doľava, aby ste zvýšili/znížili kontrast (Hounsfieldove jednot-

ky/šírka okna šedých hodnôt)

PREHĽAD SOFTVÉRU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 33



2.5.2 Ponuka údajov

Ako otvoriť Ponuku údajov

Krok

1.
Vyberte Data.
Softvér zobrazí zoznam dostupných obrazov, objektov a uspo-
riadaní.

Usporiadanie ponuky údajov

① ②

Obrázok 5 

Č. Komponent Popis

① Selected Data

• Images: Prepínajte medzi načítanými množinami obrazov
• Treated Metastases: Zoznamy objektov metastáz vytvorených v

SmartBrush
• Others: Akýkoľvek objekt, ktorý nie je metastáza

② Layouts Prepínajte medzi rôznymi usporiadaniami

Základné funkcie
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Objekty metastáz

Obrázok 6 

Typ objektu Popis

Treated Metastases Objekty vytvorené v SmartBrush. Tieto objekty sú zahrnuté do
plánu liečby (Treat Metastasis je aktivovaný, pozri str. 39).

Untreated Metastases Objekty, pre ktoré ste deaktivovali Treat Metastasis.

Ostatné objekty

Objekty, ktoré nie sú metastázy, napr. segmentované objekty dôležité pre plánovanie liečby a
Outer Contour sú uvedené pod Others.

①

②

③
④

Obrázok 7 
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Č. Komponent

① Aby ste zobrazili/skryli všetky objekty, kliknite na tlačidlo otvoreného/zatvoreného oka.

②

Ak je individuálny objekt viditeľný, je zobrazený s modrým okrajom a symbolom oka. Aby
ste objekt skryli, kliknite naň.
Definované objekty, okrem Outer Contour, sú automaticky nastavené ako neviditeľné.

③ Objem, názov, dátum a čas objektu.

④

Kliknite na šípku vedľa objektu vášho záujmu, aby ste zobrazili dodatočné informácie:
• Basis: Zobrazí množinu obrazov použitú na vytvorenie objektu
• Type: Definuje typ objektu (napr. názov orgánu)
• Role: Definuje účel (napr. PTV)
• Comment: Opisuje, kde bol objekt vytvorený

Varovanie
Vždy si overte, že je obrys ostatných objektov správny, aby ste sa vyhli nechcenej dávke
pre tieto objekty.

Varovanie
V softvéri nie je zahrnutá manipulácia s rizikovými orgánmi (OAR). Element Multiple Brain
Mets SRS nezohľadňuje OAR.

Usporiadania

Zvoľte Data, aby ste otvorili ponuku Layouts a mohli prepínať medzi zobrazeniami usporiadania.

Usporiadanie Popis

Funkcia Selector View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• Axiálne, koronárne a sagitálne 3D zobrazenia
• Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia rezu

POZNÁMKA: Príslušné zobrazenia rezu sa automaticky aktualizujú na zá-
klade výberu v 3D zobrazení. 

Beam’s Eye View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• 3D zobrazenie: Zobrazuje metastázy a ostatné objekty v 3D. Umožňuje

vám vybrať si každú metastázu alebo ostatné objekty na posúdenie.
• Zobrazenie oblúka: Zobrazuje oblúky vypočítané plánom.
• Beam’s Eye View: Zobrazí MLC na rovnako rozložených uhloch nosnej

konštrukcie vybraného oblúka.

Funkcia 3D Review zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• 3D zobrazenie: Zobrazuje metastázy a ostatné objekty v 3D. Umožňuje

vám vybrať si každú metastázu alebo ostatné objekty na posúdenie.
• DVH: Zobrazuje dávkovo-objemový histogram aktuálne zvoleného objek-

tu.
• Maximum Intensity Projection: Zobrazí 3D dávku premietnutú do 2D ro-

viny a vyznačí najvyššie dávky.
• Dose Surface: Zobrazuje, aká časť povrchu objektu je pokrytá predpísa-

nou dávkou. Vybratý objekt je hlavným objektom zobrazenia a prípadné
prekrývajúce sa objekty sú priehľadné.

• Dose Cloud: Zobrazuje dva oblaky dávky okolo metastáz. Nepriehľadný
zelený oblak predstavuje 100 % predpísanej dávky a priehľadný sivý ob-
lak predstavuje 50 % predpísanej dávky.

Základné funkcie
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Usporiadanie Popis

Funkcia Fusion Review zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• 3D zobrazenie: Zobrazuje metastázy a ostatné objekty v 3D. Umožňuje

vám vybrať si každú metastázu alebo ostatné objekty na posúdenie.
• Zobrazuje rozdelenie dávky na axiálnych, koronárnych a sagitálnych re-

zoch prekrývajúcich výsledok syntézy.
POZNÁMKA: Množina údajov obrazu CT v syntetizovaných pároch je pev-
ne stanovená. Ostatné množiny obrazov však možno v tomto zobrazení
meniť. 
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3 PLÁNY LIEČBY
3.1 Výpočet plánu liečby

Všeobecné informácie

Plán dávky môžete automaticky vypočítať pomocou prednastaveného klinického protokolu.

Selector View

Selector View zobrazuje snímky a 3D rekonštruované obrazy pre optimálne posúdenie všetkých
metastáz. 

Obrázok 8 
Keď vyberiete individuálny objekt:
• Zobrazia sa informácie o jeho objeme a veľkosti. Veľkosť predstavuje najväčší priemer objektu.
• Pri metastázach sa tiež zobrazuje predpis a počet frakcií (po zvolení klinického protokolu).

Predpis je založený na troch pároch hodnôt dávky/veľkosti metastázy (mm/cm3), ktoré môžete
preddefinovať vo vašich šablónach Clinical Protocol Editor. Presný predpis dávky pre každú
metastázu je interpolovaný v línii alebo sa použije nasledujúci najvyšší pár hodnôt dávky/
veľkosti tumoru. Viac informácií nájdete na str. 73.

PLÁNY LIEČBY
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Možnosti

Každá metastáza sa zobrazuje v 3D zobrazení obklopenom obrysovým poľom. Dôkladne skon-
trolujte každú metastázu:
• Po kliknutí na ktorúkoľvek metastázu sa zobrazenie zmení na stred danej metastázy.
• Dvojitým kliknutím na jedno z troch zobrazení sa všetky zobrazenia zmenia a budú ukazovať

úplnú snímku.
• Ak zmeníte zobrazenie pri zvolenom objekte, zobrazenie sa oddiali s objektom v strede.

Pre zabezpečenie posúdenia každej metastázy je zobrazené obrysové pole farebne rozlíšené.
• Jasná modrá: Aktuálne zvolená metastáza
• Svetlomodrá: Ešte neposúdená metastáza
• Sivá: Posúdená metastáza

Pre odstránenie metastázy z výpočtu plánu dávky odznačte zaškrtáva-
cie políčko Treat Metastasis.
POZNÁMKA: Ak zmeníte stav zaškrtávacieho políčka Treat Metastasis
po optimalizácii plánu, výpočet dávky bude neplatný a plán odstránený. 

Varovanie
Posúďte metastázy pred výpočtom plánu dávky. Zahŕňa to preskúmanie kontúr, objemu a
vzdialenosti v rámci každej metastázy, ako aj posúdenie definícií Treat Metastasis (PTV).

Po importovaní overte, či sú kontúry správne zarovnané s obrazmi.

Ako liečiť zhluky metastáz

V niektorých prípadoch bude lepšie rozdeliť plán na niekoľko podplánov, aby ste mohli liečiť rôzne
zhluky metastáz.

Kroky

1.
Zrušte výber viacerých metastáz v rámci plánu odznačením zaškrtávacieho políčka Treat
Metastasis pri každej metastáze.
Každý objekt, ktorého výber bol zrušený, bude uvedený pod Untreated Metastases.

2. Vytvorte plán pre zostávajúce vybraté metastázy.

3.
Po exportovaní tohto plánu možno vytvoriť ďalšie plány pre zostávajúce metastázy, a to
opätovným označením zaškrtávacieho políčka Treat Metastasis. Dbajte na to, aby ste
odznačili metastázy, ktoré už boli naplánované.

4. Na sčítanie plánov použite funkciu Dose Review.

Varovanie
Ak sú metastázy združené, dôkladne skontrolujte definície objektu v každom pláne a
zabezpečte, aby sa viaceré plány exportovali správne.

Výpočet plánu liečby
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Ako vybrať protokol a nastavenie

Kroky

1.

Kliknutím sa položku Select a Clinical Protocol zobrazíte zoznam dostupných možností.
Klinické protokoly môžete meniť alebo vytvárať nové (napr. Protocol a Setup) vo funkcii
Clinical Protocol Editor (pozri str. 71).
Reštartujte softvér, aby ste aktualizovali zmeny.

2.

Výber vykonáte kliknutím na názov Protocol a Setup. Zvolené názvy sú oranžové. Zoz-
nam sa znovu zobrazí po kliknutí na názov.

①

POZNÁMKA: Tlačidlo Calculate sa sfarbí na oranžovo. Ak bola optimalizácia vykonaná
predtým, než ste zmenili Protocol alebo Setup, optimalizácia predchádzajúceho plánu sa
stane neplatnou. 

3.
Machine QA 1 arc ① slúži na vytváranie testovacích plánov pre zabezpečenie kvality s
jedným oblúkom bez optimalizácie. Ak vyberiete toto nastavenie Setup, zámer plánu sa
automaticky nastaví na Machine_QA.

4.
Keď vyberiete Protocol a Setup, pre každú metastázu sa zobrazí frakcionácia a predvo-
lený predpis. Tieto sa musia posúdiť a ak je to potrebné, môže sa zmeniť predpis (pozri
str. 39).

Ako vypočítať plán dávky

Krok

Keď vyberiete Protocol a Setup a ste spokojní s nastavením každej metastázy, vyberte Calcu-
late, aby ste vytvorili plán dávky.

PLÁNY LIEČBY
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POZNÁMKA: Viac informácií o algoritme výpočtu dávky nájdete na str. 81. 

Výpočet plánu liečby
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3.2 Posúdenie liečebného plánu
3.2.1 Ponuka dávky

Všeobecné informácie

Po výpočte plánu dávky skontrolujte distribúciu dávky a krivky izodóz pre každú metastázu. Preto
sú v ponuke Dose k dispozícii nasledujúce možnosti zobrazenia.

Varovanie
V závislosti od geometrického zloženia cieľových objemov a objektov dôležitých pre
plánovanie liečby existujú obmedzenia realizovateľnosti komplexných distribúcií dávok.
Dôkladne skontrolujte konečný plán.

Varovanie
Presnosť výpočtu dávky závisí od rozlíšenia mriežky dávok. Hodnota použitá na finálne
schválenie liečebného plánu musí byť čo najnižšia a nie vyššia než 4 mm. Hodnoty rovné
3 mm alebo menej sú odporúčané pre malé objekty s priemerom 30 mm alebo menej.

Nastavenia ponuky Dose

Ponuka dávky Dose poskytuje možnosti zobrazovania distribúcie dávky.

Obrázok 9 

Možnosť zobrazenia Popis

Dose Off Krivky izodóz sa nezobrazujú.

Dose Distribution Krivky izodóz sa zobrazujú.

Dose Analysis
Zobraziť všetky oblasti s nadmerným alebo nedostatočným množstvom
dávky s horúcimi a studenými miestami vo všetkých objektoch, metastá-
zach a ostatných objektoch.

PLÁNY LIEČBY
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3.2.2 Ako posúdiť distribúciu dávky

Všeobecné informácie

Ak si zvolíte zobrazenie Dose Distribution, plánovaná distribúcia dávky je zobrazená pomocou
kriviek izodóz a farebného znázornenia dávky. Farby vo farebnom znázornení sa adaptujú a pri
priblížení snímky sa stanú priehľadnejšími, aby ste mohli jasne vidieť spodné štruktúry.

Varovanie
Skontrolujte distribúciu dávky pre každú metastázu.

Zobrazenie dávky nesmie byť jediné kritérium pri rozhodovaní o liečebnom pláne.
Skontrolujte aspoň jedno iné kritérium (napr. DVH) a skontrolujte kritériá vo viacerých
usporiadaniach.

Ako upraviť krivky izodóz

Legenda v pravom dolnom rohu zobrazenia ukazuje, ktoré krivky izodózy sa momentálne
zobrazujú ako absolútna hodnota dávky.
Obrazovka ukazuje krivku izodózy pre predpis a pre každú kritickú hodnotu definovanú v
klinickom protokole (pozri str. 73) a tiež hodnotu, ktorá bude zvýraznená a môžete ju zmeniť.

①

Obrázok 10 

Krok

Aby ste určili konkrétnu krivku izodózy, ktorá sa má zobraziť, zadajte jej hodnotu do políčka ve-
dľa nápisu Highlight ①.

Ako zvýrazniť farebné znázornenie

Krok

Aby ste zvýraznili farebné znázornenie a krivku izodózy zodpovedajúcu konkrétnej hodnote dáv-
ky, presuňte myš na danú hodnotu v legende.

Posúdenie liečebného plánu
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3.2.3 Analýza dávky

Všeobecné informácie

Zobrazenie Dose Analysis vám umožní zamerať sa na rizikové oblasti vo vašom pláne.
Zobrazuje úrovne dávok v rámci každej metastázy a iných anatomických objektov a zvýrazňuje
nedostatočné a nadmerné množstvo dávky.

Analýza metastáz

Metastázy sú vždy zobrazené v zelenej farbe a všetky ostatné objekty v modrej farbe.

④

①

②

③

Obrázok 11 

Č. Popis

①
Dávka pre zdravé tkanivo sa zobrazuje oranžovou farbou. Pre predpísanú dávku sa zo-
brazuje krivka izodózy, 50 % predpísanej dávky a definovateľná hodnota Highlight.

②
Dávka vnútri metastázy medzi predpísanou hodnotou a zvýraznenou hodnotou definova-
nou v legende nemá žiadnu farbu.

③ Označený bod (zelený) vo vnútri metastázy ukazuje najnižšiu dávku.

④ Označený bod (červený) vo vnútri metastázy ukazuje najvyššiu dávku.

POZNÁMKA: Akákoľvek dávka pod predpísanou hodnotou vo vnútri metastázy je zvýraznená
zelenou farbou. 

POZNÁMKA: Ak je zvýraznená hodnota väčšia ako predpísaná hodnota, akákoľvek dávka vnútri
PTV, ktorá je vyššia ako zvýraznená hodnota, je zvýraznená ružovou farbou. 
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Analýza ostatných objektov

Ostatné anatomické objekty (ktoré nie sú metastázy) sú zobrazené modrou farbou.

①
②

①

Obrázok 12 

Č. Popis

① Označený bod v rámci každého objektu ukazuje najvyššiu dávku.

②
Akákoľvek dávka spadajúca do objektu je zvýraznená modrým znázornením dávky. Vyš-
šie úrovne dávok majú nepriehľadnejšiu farbu.

Posúdenie liečebného plánu
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3.2.4 Ponuka merania

Ako odmerať dávku v jednom bode

Kroky

1. Zvoľte Point v ponuke Measure.

2.

Aby ste zmerali dávku v jedinom bode na obraze, kliknite na cieľovú pozíciu v rámci obra-
zu. Zobrazí sa bod s informáciami o obraze:
• Point Dose: Dávka vypočítaná v špecifickom bode, bez ohľadu na vopred vypočítanú

mriežku dávky.
• 3D Volume Dose: Dávka v špecifickom bode, ktorá je vypočítaná pomocou vopred vy-

počítanej mriežky dávky a interpoláciou okolitých bodov v mriežke. Následkom tejto in-
terpolácie môže byť hodnota skutočnej dávky mierne vyššia ako Point Dose. Preto sa
3D Volume Dose vypočíta rýchlejšie, avšak nie tak presne ako Point Dose. Zobraze-
nie farebného znázornenia je tiež interpolované z vopred vypočítanej mriežky dávky.

POZNÁMKA: Pri MR snímkach je hodnota bodu zobrazená ako sivá hodnota. Pri CT
snímkach je v Hounsfieldových jednotkách. 

POZNÁMKA: Ak meriate bod v zobrazení Dose Distribution, zobrazia sa tiež informácie
o dávke. 

3. Aby ste bod posunuli, prejdite naň kurzorom myši, podržte ľavé tlačidlo myši a potiahnite
ho na nové miesto.

4. Aby ste bod odstránili, kliknite naň pravým tlačidlom. Aby ste odstránili všetky body, klikni-
te na tlačidlo Point v sekcii Measure a zrušte výber tejto funkcie.

Varovanie
Dávka v okolí oblasti záujmu musí byť overená použitím funkcie merania.

Varovanie
Liečbu pacienta vykonávajte až po overení škálovania obrazov.

PLÁNY LIEČBY
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Ako merať vzdialenosti

Kroky

1. Zvoľte Distance.

2.

Aby ste zmerali vzdialenosť v rámci rezu, kliknite na dva cieľové body rezu. Zobrazí sa
vzdialenosť medzi nimi a tiež informácie o koncovom bode:

3.

Aby ste zmerali vzdialenosť medzi dvoma bodmi na rôznych rezoch:
• Kliknite na cieľový bod na prvom reze.
• Posuňte sa na cieľový rez použitím kolieska myši.
• Kliknite na druhý bod na cieľovom reze.

Toto môžete urobiť aj naprieč rôznymi zobrazeniami.

POZNÁMKA: Koncové body sú zobrazené ako krížové ukazovatele na cieľových rezoch a
ako bodky na intermediárnych rezoch. 

4. Aby ste líniu posunuli, prejdite na ňu kurzorom myši, podržte ľavé tlačidlo myši a potiahni-
te ju na nové miesto.

5. Aby ste odstránili všetky línie, kliknite na tlačidlo Distance v sekcii Measure a zrušte vý-
ber tejto funkcie.

Posúdenie liečebného plánu
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Použité súradnice

V súradnicovom systéme DICOM sa zobrazujú súradnice X, Y, Z.
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3.2.5 Beam’s Eye View

Usporiadanie Beam’s Eye View

Otvorte Beam’s Eye View a skontrolujte oblúky.

Krok

Oblúk vyberiete kliknutím v dolnom ľavom rohu obrazovky ①.

③

⑦⑧ ⑥

④

①

⑨⑩

② ⑤

Obrázok 13 

Č. Komponent

①
Oblúky vypočítané plánom. Vybratý oblúk sa zobrazí v modrej farbe. Smer oblúka je zná-
zornený šípkami. Ak sa oblúk šíri po dráhe v obidvoch smeroch, zobrazuje sa súbor šípok
v obidvoch smeroch.

②
Zobrazenie objektu: Ak vyberiete metastázu, jej farba sa rozjasní. Oblúky, ktoré budú
ožarovať túto metastázu, sú zvýraznené v ľavom dolnom rohu ①.

③

Keď si zvolíte oblúk, zobrazia sa nasledujúce informácie:
• Uhol stola
• Rozpätie uhla nosnej konštrukcie
• Uhol kolimátora
• Monitorové jednotky (MU)

④

Objekty dostávajúce dávku z aktuálne vybratého oblúka a v tomto uhle sú zobrazené ob-
klopené lamelami MLC.
• Lamely MLC sú zvýraznené modrou farbou, ak sa má metastáza ožarovať aktuálnym

oblúkom v aktuálnom smere.
• Lamely MLC sú zvýraznené oranžovou farbou, ak sa má metastáza ožarovať aktuál-

nym oblúkom v spätnej dráhe.
• Lamely MLC sú zvýraznené zelenou farbou, ak sa má metastáza ožarovať oblúkom v

obidvoch smeroch.
Poloha čeľustí je zobrazená ako obdĺžnik okolo metastázy. V prípade, že zariadenie nie je
vybavené čeľusťami (napr. Vero), zobrazí sa max. blokovacie zariadenie.

⑤ Krížové ukazovatele označujú izocentrum.

Posúdenie liečebného plánu
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Č. Komponent

⑥ Pozície nosnej konštrukcie a stola pre tento uhol oblúka.

⑦ Prehrajte si plán dopredu.

⑧ Aktuálny uhol nosnej konštrukcie. Pomocou posuvníka zmeňte uhol.

⑨ Prehrajte si plán odzadu.

⑩ Aktuálna pozícia pacienta a lineárneho urýchľovača.

Varovanie
Vždy skontrolujte distribúciu oblúka pre každú metastázu tak, ako je zobrazená v
usporiadaní Beam’s Eye View.

Varovanie
Pred aplikáciou liečby vždy vykonajte korekciu chýb nastavenia, najmä chýb v rotácii, ak
sa s použitím jedného izocentra má liečiť viac ako jedna lézia.

Varovanie
Väčšia šírka lamiel MLC na okrajoch poľa môže viesť k nezodpovedajúcej dávke do
cieľovej oblasti. V usporiadaní Beam’s Eye View dôkladne preskúmajte metastázy okolo
okrajov poľa v cieľovej oblasti.

Varovanie
Medzera medzi lamelami pre liečby dynamickým oblúkom sa zobrazuje v nástroji Beam’s
Eye View. Pred exportom overte polohu lamiel.
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3.3 Dávkovo-objemový histogram (DVH)
3.3.1 Ako posúdiť DVH

Všeobecné informácie

V usporiadaní 3D Review sa zobrazuje DVH pre každý objekt. Zobrazenie ukazuje kumulatívny
histogram, kde môžete vidieť, aké množstvo objemu dostane aspoň zvolenú dávku.

Usporiadanie ponúka aj zobrazenia, ktoré vám pomôžu identifikovať miesta, ktoré dostanú príliš
malú alebo príliš veľkú dávku.

Varovanie
Dôrazne sa odporúča skontrolovať vypočítané distribúcie dávky a DVH po zmene predpisu
alebo zvolení Calculate.

Varovanie
Vyobrazenie DVH nesmie byť jediné kritérium pri rozhodovaní o liečebnom pláne.
Skontrolujte dodatočné kritériá (napr. zobrazenie distribúcie dávky).

Varovanie
Overte DVH pre každú metastázu a všetky ostatné objekty.

3D Review

Otvorte usporiadanie 3D Review, aby ste zobrazili DVH a iné užitočné funkcie posudzovania.

① ②

③ ④ ⑤

Obrázok 14 

Č. Komponent Popis

① Zobrazenie objektu Umožňuje vám vybrať si každú metastázu alebo ostatné ob-
jekty na posúdenie.

② DVH DVH vybranej štruktúry.

Dávkovo-objemový histogram (DVH)
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Č. Komponent Popis

③
Maximum Intensity Pro-
jection

Zobrazí 3D dávku premietnutú do 2D roviny a vyznačí najvyš-
šie dávky.

④ Dose Surface
Zobrazuje, aká časť povrchu objektu je pokrytá predpísanou
dávkou. Vybratý objekt je hlavným objektom zobrazenia a prí-
padné prekrývajúce sa objekty sú priehľadné.

⑤ Dose Cloud
Zobrazuje dva oblaky dávky okolo metastáz:
• Nepriehľadný zelený oblak: 100 % predpísanej dávky
• Priehľadný sivý oblak: 50 % predpísanej dávky

Zobrazenie DVH

Krok

Aby ste zobrazili DVH pre konkrétny objekt, kliknite na objekt v zobrazení objektu alebo v ponu-
ke Data.

① ②

④

⑥

③

⑤

Č. Popis

① Kliknite na koniec osi objemu a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Volume.

② Graf zdravého tkaniva (NT) (pozri nižšie).

③ Kliknite na koniec osi dávky a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Dose.

④
Nad DVH sa zobrazujú Min. / Mean / Max. dávky, CI (index konformity), GI (index gra-
dientu) a Max. Dose Rel.

⑤
Max. Dose Rel. (relatívna maximálna dávka): Pomer predpísanej dávky a maximálnej
dávky.

⑥
Presuňte myš nad určitý bod, aby ste zobrazili viac údajov. Na každej línii je zaznačené
obmedzenie. Ak presuniete myš na bod obmedzenia, ukáže sa zobrazenie údajov vráta-
ne obmedzenia pre tento objekt a indexu konformity (iba pre PTV).

DVH zdravého mozgu

Kroky

1. Vytvorte a skontrolujte objekt celého mozgu v aplikácii Anatomical Mapping.
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Kroky

2. Načítajte celý objekt mozgu do softvéru Multiple Brain Mets SRS.

3. Zobrazte DVH pre všetky objekty (ak je zvolený jediný objekt, informácie pre zdravý mo-
zog sa nezobrazia). Zobrazí sa DVH pre zdravý mozog (celý mozog - PTV).

4.

Presuňte myš nad krivku, aby ste zobrazili informácie o dávke a objeme ① pre zdravý
mozog.
POZNÁMKA: Grafy DVH pre celý mozog a zdravý mozog sú veľmi podobné. Možno bu-
dete musieť DVH priblížiť tak, že podržíte a potiahnete konce osí smerom k nule, aby ste
tieto dve krivky oddelili. Môžete tiež ostatné objekty skryť v ponuke Selected Data. 

①

Obrázok 15 

Interpretácia DVH

①

Obrázok 16 
Krivka DVH Tissue zodpovedá štruktúre typu Outer Contour v časti Objects v sekcii Data.
Krivka DVH Normal Tissue zodpovedá virtuálnej štruktúre, ktorá je zložená zo štruktúry typu
Outer Contour bez štruktúr všetkých metastáz.
Ak zo zoznamu Objects v sekcii Data nie je vybraná žiadna štruktúra, budú sa zobrazovať DVH
pre všetky štruktúry, nastavené ako viditeľné. Navyše sa krivky DVH Tissue a Normal Tissue budú
zobrazovať, aj keď štruktúra Outer Contour nie je nastavená ako viditeľná.
Každá metastáza je sprevádzaná dodatočnou modrou líniou, ktorá sa nazýva graf zdravého
tkaniva (NT). Táto krivka zodpovedá virtuálnej prstencovej štruktúre okolo metastázy a používa sa
na výpočet CI. Jej percentuálny objem je normalizovaný k objemu metastázy a zobrazený spolu s
objemom metastázy ako NT ①.
POZNÁMKA: Ak existuje len jedna metastáza, graf NT ukazuje približne rovnaké informácie ako
krivka Normal Tissue. 

Dávkovo-objemový histogram (DVH)
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POZNÁMKA: Objem zobrazený v DVH sa líši od objemu objektu zobrazeného vo zvyšku softvéra.
Dôvodom je, že výpočet DVH používa iné rozlíšenie objektu. 

PLÁNY LIEČBY

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 55



3.3.2 Index konformity DVH

Všeobecné informácie

Index konformity ukazuje, ako presne objem distribúcie dávky zodpovedá veľkosti a tvaru
cieľového objemu a zohľadňuje aj zdravé tkanivo.
Poskytne tiež inverzný Paddickov index konformity (CI) a index gradientu (GI).

Varovanie
Skontrolujte index konformity každej metastázy.

Inverzný Paddickov index konformity (CI)

CI popisuje konformitu liečby. Predstavuje približný pomer tkaniva ožiareného predpísanou
dávkou v porovnaní s objemom tumoru.
• Ideálna hodnota je 1.
• Čím vyššia je táto hodnota, tým menej konformná je liečba.

Viac informácií nájdete na str. 81.

Index gradientu (GI)

GI popisuje, ako rýchlo dávka spadne z predpísanej dávky na polovicu. Ide o iný spôsob, ako
popísať konformitu liečby. Táto hodnota je zameraná na stredné dávky namiesto (vysokých)
predpísaných dávok.
• Ideálna hodnota je 1.
• Čím vyššia je táto hodnota, tým menej konformná je liečba.

GI je zvyčajne vyšší než CI.

Dávkovo-objemový histogram (DVH)
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3.4 Posúdenie distribúcie dávky pomocou Fusion
Review

Postup posúdenia distribúcie dávky pomocou Fusion Review

Otvorte usporiadanie Fusion Review pre posúdenie distribúcie dávky syntetizovaných rezov CT a
MRI. Množina obrazov CT je pevne stanovená. Môžete však meniť množinu obrazov MR
zvolením Data a výberom zo zoznamu uvedeného pod Images.

① ②

③ ④

⑥

⑤

Obrázok 17 

Č. Komponent Popis

① 3D zobrazenie Vyberte metastázy a skontrolujte vlastnosti.

②

Zobrazenie re-
zu

Skontrolujte distribúciu dávky na syntetizovaných axiálnych, sagi-
tálnych a koronárnych rezoch.③

④

⑤ Posuvník Prepínajte medzi znázornením MRI (modré) a CT (oranžové) alebo
PET (nezobrazené).

⑥ Windowing
Vyberte Windowing, aby sa otvoril panel, ktorý vám umožní zme-
niť množinu obrazov nastavených pre obrazové vyváženie. Zvole-
ná množina obrazov je zobrazená oranžovou farbou.
Kliknite na obrazový rez a potiahnite kurzor myši, aby ste zlepšili
viditeľnosť kontrastu štruktúry:
• Potiahnite hore/dole, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldo-

vých jednotiek/úroveň šedých hodnôt
• Potiahnite doprava/doľava, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Houns-

fieldových jednotiek/šírku okna šedých hodnôt
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3.5 Dokončenie kontroly plánu

Prepočítanie plánu

Ak sa rozhodnete plán upraviť, napr. vylúčením metastázy (pozri str. 39), musíte ho prepočítať
tak, že kliknete na Calculate. Ak ste s plánom spokojní, môžete ho uložiť, vytlačiť a exportovať
(pozri str. 59).

Varovanie
Vždy, keď zmeníte zaškrtávacie políčko Treat Metastasis, dôkladne skontrolujte definície
objektu a opätovne spustite výpočet.

Varovanie
Po vykonaní akýchkoľvek úprav plánu alebo zmene funkcie Treat Metastasis musíte
dôkladne skontrolovať správnosť obsahu plánu (napr. polohu lamiel). Ak upravíte objekt
použitý v už existujúcom pláne v inej aplikácii Element počas pracovného toku plánovania
(napr. SmartBrush), musíte softvér reštartovať. Vo všeobecnosti vykonávajte akékoľvek
úpravy na objektoch predtým, než ich použijete v plánovaní dávky.

Vytvorenie druhého plánu

Varovanie
Ak si prajete pre pacienta vytvoriť druhý plán, dajte pozor na to, či už bol prvý plán
exportovaný (napr. do systému Record and Verify alebo do ovládača MLC). Nevykonávajte
liečbu pacienta podľa zastaraného plánu.

Dokončenie kontroly plánu
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3.6 Uloženie plánu liečby

Všeobecné informácie

Keď ste s plánom liečby spokojní, vyberte Save. To vám umožní:
• Uložiť plán.
• Vytvoriť PDF dokument alebo vytlačiť váš plán.
• Exportovať plán do aplikácie DICOM na prenos do systému Record and Verify (R&V), do

aplikácie Dose Review a ExacTrac.
Podľa IEC 62083 musíte overiť, či boli všetky parametre liečebného plánu pred exportom do
systému tretej strany schválené.
Vo všeobecnosti vie softvér Multiple Brain Mets SRS exportovať údaje do všetkých hlavných
R&V systémov. Viac informácií nájdete na str. 63.

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Ak sú plánovacie informácie zo softvéru Multiple Brain Mets SRS (napr. polohy pri liečbe)
priamo exportované a použité akýmkoľvek systémom nastavenia polohy pacienta
(použitím buď exportu ExacTrac alebo DICOM), potom musí byť pri liečbe použitý
zodpovedajúci plán liečby zo softvéru Multiple Brain Mets SRS.

Kontúry v štruktúrnych súboroch RT môžu byť rôznymi systémami interpretované odlišne.
Preto sa môže vyskytnúť nechcená orientácia alebo zarovnanie, obrátenie alebo odrazenie
kontúr vo vzťahu k obrazom.

Brainlab ukladá kontúry s veľmi vysokou presnosťou. Vďaka obmedzeniu v aplikácii
DICOM môže byť množstvo bodov kontúr, ktoré sú použité na rekonštrukciu štruktúr, pred
zapísaním do množiny štruktúr DICOM RT Structure Set zredukované. Môže to viesť k
nechcenej deformácii kontúr. Preto by ste mali po importe do systému tretej strany
dôkladne overiť správnosť kontúr.

Varovanie
Všetky správy o plánoch liečby, vrátane profilu zariadenia a údajov lúča, musia byť
schválené kvalifikovanou osobou pred tým, než sú informácie, ktoré obsahujú, použité na
účely liečby rádioterapiou.

Varovanie
Overte rovnocennosť hĺbky a vstupný bod tkaniva na výtlačku.

Varovanie
Konečný plán exportujte do systému tretej strany (a ExacTrac) priamo po vytvorení a
skontrolovaní výtlačku.

Varovanie
Všetky vytlačené súradnice sú platné iba s certifikovanými systémami nastavenia polohy.

Varovanie
Brainlab odporúča použiť správy o plánoch liečby na overenie všetkých parametrov liečby
vrátane, okrem iného, polôh, uhlov zariadenia a špecifikácií dávky, priamo v systéme
poskytnutia liečby.

Varovanie
Ak bol v minulosti exportovaný liečebný plán po počiatočnom exporte zmenený, uistite sa,
že všetky zahrnuté liečebné zariadenia dostali aktualizovanú verziu parametrov
zodpovedajúceho liečebného plánu. To zahŕňa, okrem iného, R&V systémy, systémy
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nastavenia polohy pacienta atď. Okrem toho musia byť všetci, ktorých sa to týka, o zmene
informovaní (fyzik, všeobecný lekár, terapeut atď.).

Varovanie
Algoritmy dávky nie sú schopné zohľadniť, ak ovládač urýchľovača na zariadeniach Elekta
Agility premiestni listy za čeľuste. Veľké medzery spôsobené ovládačom urýchľovača
môžu zmeniť podmienky spätného odrazu a spôsobiť tak malé nepresnosti v dávkach v
hodnote zopár percent.

Pracovný tok

Kroky

1. Vyberte Save a prejdite na stránku pre uloženie a export.

2. Skontrolujte obsah plánu na počiatočnom náhľade PDF.

3.

Zadajte detaily plánu pre konečné PDF, ktoré jasne rozoznávajú medzi liečebnými plánmi:

• Plan Name: Zadajte jedinečný a zmysluplný názov.
• Plan Intent: Napríklad liečebný alebo paliatívny. Ak je to potrebné, dostupné zámery

plánu a predvolený zámer plánu môžu byť počas inštalácie konfigurované.
POZNÁMKA: Ak je použitý profil zariadenia na prijatie alebo tabuľka prevodu z HU na
ED, funkcia Plan Intent je obmedzená na MACHINE_QA, SERVICE alebo RE-
SEARCH. 

• Plan Content: Je automaticky vygenerovaný z informácií o výpočte plánu.
• Plan Description: Ak je to potrebné, zadajte popis.

Uloženie plánu liečby
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Kroky

4.

Ak ste si vybrali liečebný plán spolu s množinou údajov pacienta, systém sa vás spýta, či
si prajete nahradiť vybraný plán aktualizovaným plánom:
• Zvoľte Yes, ak chcete nahradiť (a teda aktualizovať) plán.
• Zvoľte No, ak sa chcete vrátiť do detailov plánu a uložiť plán pod novým názvom.

5. Zvoľte Save Plan.

6.

Skontrolujte chyby a upozornenia v PDF.

POZNÁMKA: Informácie o chybách a upozorneniach týkajúcich sa plánovania liečby sa
nachádzajú na začiatku PDF. Informácie o predpísanej dávke, izocentre a zariadení sa
nachádzajú v strede PDF pred stránkou schválenia. 

7.

Ak chcete pokračovať, zvoľte Save PDF alebo Print PDF.

PLÁNY LIEČBY
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Kroky

8. Skontrolujte parametre liečebného plánu vo výtlačku PDF. Ak ste spokojní, prejdite na
ďalší krok. Ak nechcete súbor exportovať, vráťte sa do softvéru zvolením tlačidla Back.

9.
Zvoľte Export.
Ak si neprajete exportovať plán, zvoľte Back.

10.

Musíte zvoliť Export Target ①, zadať ID plánu R&V alebo smeru do Plan ID ② a označiť
posledné zaškrtávacie políčko ③, čím potvrdíte, že plán bol skontrolovaný na export.
POZNÁMKA: Položka Plan ID slúži na identifikáciu externými systémami. Vytvorte preto
zmysluplné ID plánu R&V alebo smeru, ktoré spĺňa znakové obmedzenia externých sy-
stémov (napr. max. 13 - 15). 

①

②

③

11. Zvoľte Export Plan.

Jednotky

Všetky veličiny v dokumente PDF sú dané v metrických jednotkách. Ak nie je uvedená žiadna
jednotka, jej predpokladaná hodnota je daná v milimetroch.

Uloženie plánu liečby
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3.7 Exportovanie plánu liečby
3.7.1 Export do aplikácie DICOM

Všeobecné informácie

Multiple Brain Mets SRS vykonáva export do aplikácie DICOM automaticky. Počas exportu sa
objaví dialógové okno.

Obrázok 18 
POZNÁMKA: Export do aplikácie DICOM je možný až po vykonaní optimalizácie plánu. 

POZNÁMKA: Multiple Brain Mets SRS môže používať odlišné algoritmy výpočtu dávky a veľkosti
mriežky dávky ako iné systémy tretích strán/Brainlab Elements. Preto ak prepočítavate plán liečby
vytvorený v Multiple Brain Mets SRS v inom softvéri Brainlab Element alebo systéme, distribúcia
dávky a DVH sa môžu líšiť. 

Zhoda s predpismi DICOM

Softvér Multiple Brain Mets SRS používa ako protokol prenosu knižnicu DICOM 3.0 Merge na
doručenie informácií systémom tretích strán. DICOM uľahčuje všeobecnú interoperabilitu
systémov od rôznych predajcov. Aplikácia DICOM RT (Rádioterapia) použitá v softvéri Multiple
Brain Mets SRS je najnovšia podskupina objektov DICOM, ktorá sa používa na prenos
špecifických digitálnych obrazov, grafických a neobrazových údajov medzi dvoma alebo viacerými
systémami.
Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na najnovšie Vyhlásenie o zhode s predpismi DICOM na:
www.brainlab.com/en/DICOM.
Konfigurácia DICOM vykonaná aplikáciou Brainlab v žiadnom prípade negarantuje, že
interoperabilita bude vždy správna. Používatelia musia overiť, že ich zariadenie je plne funkčné a
produkuje presné výsledky.

Varovanie
Dôkladne skontrolujte tvary štruktúr importované z alebo exportované do plánovacích
systémov tretích strán. Vďaka povahe štandardu DICOM môžu byť, kvôli rozličným
interpretáciám tohto štandardu predajcami TPS, niektoré štruktúry počas prenosu
modifikované alebo náhodou zmenené.

Varovanie
Tvar a objem štruktúr sa môže jemne líšiť v závislosti od systému, čo je spôsobené
rozličnými algoritmami zobrazujúcimi kontúry. Preto musia byť štruktúry po importe
dôkladne overené v systéme tretej strany.

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

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

Rozhrania DICOM tretích strán

Varovanie
V dôsledku rôznorodosti štandardu DICOM je možné, že určité plány vytvorené softvérom
na plánovanie liečby od tretích strán, nebude možné úplne načítať.

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

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

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Keďže DICOM export môže byť nakonfigurovaný tak, aby adresár exportu nečistil
automaticky po každom exporte, je tu riziko pomiešania rôznych verzií plánov liečby.
Musíte preto dávať dobrý pozor na to, či nie je v podadresároch exportu niekoľko plánov
DICOM RT.

Redukciou kontúr (resp. množstva bodov kontúr) môžu byť malé kontúry zdeformované vo
väčšej miere než väčšie objekty alebo môžu dokonca úplne zmiznúť. Preto by ste mali po
importe do systému tretej strany dôkladne overiť správnosť kontúr.

Súbory exportných platforiem

V závislosti od zamýšľaného následného použitia exportovaných údajov DICOM vo vašej klinike
sú rôzne súbory exportných platforiem vopred definované podľa vašich požiadaviek vaším
špecialistom podpory Brainlab.
• Dostupné možnosti počas exportu sa zľahka líšia v závislosti od nastavení konfigurovaných v

súbore exportnej platformy vybranej pre aktuálny archív.
• Z bezpečnostných dôvodov môžu byť súbory exportnej platformy na liečebné plány

upravované iba zamestnancom podpory Brainlab.
• Použitie predvolenej exportnej platformy môže spôsobiť nesprávnu liečbu.
• Pamätajte, že ak technik podpory zmení režim exportu dávky z Plan na Beam, a je definovaný

vysoký počet lúčov s veľkým objemom dávok, softvér môže vyčerpať všetku svoju pamäť.

Exportovanie plánu liečby
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3.7.2 Export do aplikácie ExacTrac

Všeobecné informácie

Softvér Multiple Brain Mets SRS po DICOM exporte automaticky exportuje plán liečby do
systému nastavenia polohy pacienta ExacTrac.
Ak je konfigurovaný samostatný súbor exportnej platformy, musíte zabezpečiť, že export do
nástroja ExacTrac a systému R&V sa vykoná súčasne.

Obmedzenia pre import a export

Iba množiny údajov s maximálnou dĺžkou skenu 1 000 mm a menej ako 400 rezmi môžu byť
importované a exportované.

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Vždy si overte, že bol do aplikácie ExacTrac exportovaný správny konečný plán liečby
daného pacienta tak, že skontrolujete ID pacienta, názov izocentra a čas exportu.
Relevantný plán musí byť vždy pred exportom schválený.
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3.7.3 Export do aplikácie Dose Review

Všeobecné informácie

Systém môže vykonať automatický export do aplikácie Dose Review. Podpora Brainlab môže
vykonať konfiguráciu, ak ste si tento softvér zakúpili. Multiple Brain Mets SRS automaticky
exportuje plán na miesto, kde má tento softvér k nemu prístup.

Exportovanie plánu liečby
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4 POSKYTNUTIE LIEČBY
4.1 Výstrahy

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Použitie systému na poskytnutie liečby s extrémnymi parametrami (napr. vysoký dávkový
príkon, nízke MU na lúč alebo vysoká rýchlosť listov) môže spôsobiť nepresné poskytnutie
plánovanej liečebnej dávky. Je zodpovednosťou fyzika zabezpečiť správne poskytnutie
plánovanej liečebnej dávky pacientovi. To zahŕňa aj zodpovednosť za výber vhodných
liečebných parametrov.

Varovanie
Ak bol jeden alebo viac komponentov systému na poskytnutie liečby upravený, vymenený
alebo znovu kalibrovaný, musíte vykonať revalidáciu systému plánovania liečby spolu so
systémom na poskytnutie liečby v súlade s vašimi postupmi zabezpečenia kvality.

Varovanie
Aby ste zabezpečili konzistentnosť pri použití viacerých systémov plánovania, všetky
finálne parametre polohy a liečby musia byť poskytnuté tým istým systémom plánovania
liečby. Ak je napríklad informácia z Multiple Brain Mets SRS použitá priamo na nastavenie
polohy pacienta, tak zodpovedajúci liečebný plán musí tiež pochádzať zo systému Multiple
Brain Mets SRS a nesmie byť upravený žiadnym iným systémom plánovania liečby.

Varovanie
Pred samotnou liečbou overte všetky metastázy.

Varovanie
Pred začatím liečby pacienta musíte dokončiť prijatie, overenie a validáciu systému
plánovania liečby, vrátane profilov lúča.

Varovanie
Pred liečbou je vašou zodpovednosťou overiť vo vyšetrovacej miestnosti, že vybraná
pokrývka lôžka je rovnaká ako pokrývka lôžka použitá počas plánovania liečby.

Varovanie
Pred liečbou je vašou zodpovednosťou overiť vo vyšetrovacej miestnosti, že vybrané uhly
nosnej konštrukcie a stola môžu byť použité na vykonanie liečby bez toho, že spôsobia
pacientovi zranenie alebo škodu na vybavení, ako napr. na systéme poskytnutia liečby.

Varovanie
Výstraha pred kolíziou v softvéri Multiple Brain Mets SRS vás varuje v prípade možných
kolízií medzi nosnou konštrukciou lineárneho urýchľovača a liečebným stolom. Nemá
predstavovať nástroj na presné predpovedanie kolízií. V závislosti od nastavenia liečby a/
alebo anatómie pacienta sa môžu kolízie vyskytnúť aj vtedy, ak sa neobjaví žiadna
výstražná správa. Je vašou zodpovednosťou pred liečbou overiť, že liečba je možná bez
kolízií.
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Varovanie
Je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že konfigurácie zariadenia (vrátane, nie však výlučne,
nastavení čeľustí) sú vždy synchronizované medzi rôznymi miestami konfigurácie (napr.
systémom plánovania liečby, systémom R&V a systémom poskytnutia liečby). Nezhoda
medzi konfiguráciou zariadenia použitého na plánovanie a zariadenia použitého na liečbu
môže viesť k neúmyselnému poskytnutiu liečby alebo narušeniu klinického pracovného
toku.

Varovanie
Liečby CW (v smere hodinových ručičiek)/CCW (proti smeru hodinových ručičiek): Smer
rotácie nosnej konštrukcie by mohol byť v rôznych fázach plánovacieho procesu chybne
zamenený (napr. tvary MLC sa budú kvôli prevrátenej rotácii nosnej konštrukcie zrkadliť,
alebo výtlačok explicitne neuvedie vybraný smer rotácie). Pred liečbou overte, že bol do
vášho systému R&V importovaný správny smer rotácie nosnej konštrukcie a zobrazuje sa
na ovládacom paneli lineárneho urýchľovača.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab poskytuje aktuálne pokyny na meranie lúča. Uistite sa, že pri
získavaní údajov lúča používate najnovšie pokyny na meranie, a že algoritmus dávky je
správne nakonfigurovaný a kalibrovaný. Pomocou merania modelov pravidelne kontrolujte
konfiguráciu a kalibráciu. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte odborníka na
poskytovanie podpory zo spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Profily stroja od spoločnosti Brainlab namontované pri inštalácii alebo preberaní systému
sú určené výlučne na účely skúšok a nie sú vhodné na klinické použitie.

Varovanie
Spracovávať plán, pri ktorom primárne čeľuste blokujú otvor MLC, nie je určeným použitím
systému.

Varovanie
Ste plne zodpovední za overenie správnosti údajov dodaných spoločnosťou Brainlab a za
overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní poskytnutých
spoločnosťou Brainlab. Musíte potvrdiť bezpečnosť a efektivitu údajov dodaných
spoločnosťou Brainlab predtým, než budete vykonávať akúkoľvek liečbu pacienta.

Zabezpečenie kvality

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou vytvoriť komplexný program zabezpečenia kvality, vhodný na
zisťovanie chýb, obmedzení a nepresností plánu liečby a systémov poskytnutia liečby. Pre
viac informácií sa obráťte na kapitolu o zabezpečení kvality v Technickej referenčnej
príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

Varovanie
Výpočet dávky Pencil Beam na oblúkovú liečbu sa vykonáva na mriežke diskrétnych uhlov
nosnej konštrukcie s použitím konečnej veľkosti krokov oblúka (v stupňoch). Preto môže
byť vypočítaná dávka nepresná. Dôrazne sa odporúča vykonať verifikáciu modelu pre
každý oblúkový liečebný plán.

Varovanie
Pomocou modelov zmerajte absolútnu presnosť systému Multiple Brain Mets SRS v
kombinácii so systémami na poskytovanie liečby. Odmeraná presnosť sa musí zohľadniť
pri konfigurácii parametrov plánu, aby bolo zabezpečené presné poskytnutie liečby.
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Varovanie
Zabezpečte vhodné poskytnutie plánu liečby pacientovi. Dôrazne sa odporúča vykonať
verifikáciu modelu pre každý plán liečby použitím tých istých nastavení parametrov, ktoré
budú použité pri reálnom pacientovi počas skutočnej liečby.

Varovanie
Pred liečbou preverte krížovou kontrolou všetky parametre liečby.

Varovanie
Pri každom pláne liečby pacienta musí používateľ overiť, že plánovaná konfigurácia
lineárneho urýchľovača bola správne prenesená a aplikovaná na lineárny urýchľovač. To
zahŕňa, okrem iného, režim homogenizačného filtra a doplnkové konfigurácie.

Varovanie
Stereotaktické spôsoby liečby, ako napríklad stereotaktická rádiochirurgia (SRS), pracujú s
veľmi vysokými dávkovými príkonmi a jednotlivé dávky na frakciu sú zvyčajne plánované
so zníženými bezpečnostnými lemami cieľového objemu. Musíte preto počas plánovania
liečby, prenosu plánu a poskytovania liečby dodržiavať dodatočné bezpečnostné
opatrenia. Dôrazne vám odporúčame vykonať dodatočné zabezpečenie kvality pred každou
stereotaktickou liečbou pacienta.

Varovanie
Odporúčame vám pred liečbou overiť a potvrdiť nastavenie pacienta vhodnou metódou
overenia polohy. Môžete vytvoriť vzorové plány použitím modelov, aby ste otestovali
presnosť metódy nastavenia skutočného pacienta.

Varovanie
Uistite sa, že systém plánovania liečby Multiple Brain Mets SRS je správne
nakonfigurovaný, a že konfigurácia ukazuje parametre systémov na poskytnutie liečby.
Tieto parametre zahŕňajú, okrem iného, zhodu stupnice lineárneho urýchľovača,
mechanické obmedzenia alebo dozimetrické parametre, ako napríklad energia lineárneho
urýchľovača alebo režimy fluencie, ako napr. SRS a FFF (bez homogenizačného filtra).

Varovanie
Vždy sa uistite, že systémy poskytnutia liečby použité na liečbu pacienta sú rovnaké, ako
bolo zamýšľané počas plánovacieho procesu, to znamená, že vybraný profil zariadenia
zodpovedá zariadeniu na liečbu.

Varovanie
Porovnajte všetky parametre liečby exportované do systému R&V s výtlačkom zo softvéru
Multiple Brain Mets SRS.
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Konfigurácia aplikácie Clinical Protocol Editor

Všeobecné informácie

Aplikácia Clinical Protocol Editor vám umožňuje definovať niekoľko premenných použitých vo
výpočte plánu. Môžete si vytvoriť svoje vlastné klinické šablóny Protocol a Setup na svojej
lokálnej jednotke.

Varovanie
Zmeny v šablónach aplikácie Clinical Protocol Editor sú platné iba po reštartovaní
softvéru.

Ako upravovať šablóny Clinical Protocol Editor

①

②

Kroky

1. Pre prístup k súboru predvolených šablón prejdite do: %BRAINLAB_PATH%/
Common/RT/ClinicalProtocols/Multiple Brain Mets SRS.

2.
Pre uloženie novej verzie skopírujte jeden zo súborov Protocol alebo Setup.
POZNÁMKA: Nevymažte najnovšie vzorové súbory od spoločnosti Brainlab. 

3. Otvorte šablónu Protocol alebo Setup (ďalšie informácie sú uvedené nižšie).

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Kroky

4.
Pre zmenu hodnoty dvakrát kliknite na parameter. Otvorí sa vyskakovacie okno ①.
V popise ② nájdete užitočné informácie o upravovaní.

5. Nakonfigurujte premenné uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

6. Uložte súbor pod novým menom.

Funkcie aplikácie Clinical Protocol Editor

Možnosti Popis

Súbor nebol upravený.

Súbor bol upravený.

Súbor je určený iba na čítanie (nedá sa upraviť).

Hodnota nie je platná.

Zobraziť viac možností.

Pridať premenné (ak sa vzťahuje).

Odstrániť premenné (ak sa vzťahuje).

Otvoriť nový klinický protokol alebo znovu načítať aktuálny súbor.

Ihneď po vykonaní zmien sa tlačidlo „Uložiť“ zmení zo šedého na farebné ③. Mô-
žete zmeniť názov súboru a vytvoriť novú šablónu.
Na počet šablón klinických protokolov, ktoré môžu byť vytvorené, nie je stanovený
žiadny limit.

Zatvorte aktuálny súbor klinického protokolu.

Zmeňte režim zobrazovania aktuálneho súboru klinického protokolu. Budete mu-
sieť aktuálnu šablónu klinického protokolu uložiť a zadať heslo, aby ste mohli pre-
pínať medzi predvoleným a pokročilým režimom.

Zobrazenie histórie zmien aktuálnej šablóny klinického protokolu.

Rozbalí všetky zvolené položky naraz.

Zavrieť Clinical Protocol Editor.

Konfigurácia aplikácie Clinical Protocol Editor
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Šablóna Protocol

POZNÁMKA: Úprava šablón Protocol je chránená heslom. 

Premenná Popis

Protocol

Type
Definuje typ protokolu.
POZNÁMKA: Typ je pevne stanovený a nedá sa zmeniť. 

Name
Definuje názov protokolu.
POZNÁMKA: Ten sa zobrazí v softvéri Multiple Brain Mets SRS. Vytvor-
te zmysluplný názov, ktorý neodporuje ostatným hodnotám v šablóne. 

Purpose

Definuje účel protokolu.
Demo: Protokol slúži iba na demo účely. Nie je určený na klinické použi-
tie.
Clinical Use: Protokol je vhodný na klinické použitie.

Prescription

Fractions Zadajte počet frakcií pre liečbu.

Prescription Volu-
me (%)

Zadajte minimálny objem tumoru v percentách, ktorý by mala dávka po-
čas liečby pokryť. Táto hodnota musí byť medzi 90 - 100 %.
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Premenná Popis

Dose Linear Inter-
polated

Nastavenie Dose Linear Interpolated naznačuje, či sa majú páry predpí-
sanej dávky interpolovať (pozri Prescription Ranges nižšie) na stredné
veľkosti metastáz na priamke medzi týmito tromi hodnotami (True), alebo
sa má použiť nasledujúci pár najvyšších hodnôt (False).
• Pri Dose Linear Interpolated = True sa vyžaduje zadanie hornej hra-

ničnej hodnoty veľkosti (Not Set nie je povolené).
Napríklad, ak má metastáza objem 10 cm3 a tri páry veľkosti dávky/meta-
stázy sú preddefinované ako:
• 24 Gy/4,2 cm3,
• 18 Gy/14,2 cm3,
• 15 Gy/18,4 cm3,

potom je dávka = 20,5 Gy.
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• Pri Dose Linear Interpolated = False nie je povolená horná hraničná
hodnota veľkosti (použite Not Set).

Napríklad, ak má metastáza objem 10 cm3 a tri páry veľkosti dávky/meta-
stázy sú preddefinované ako:
• 24 Gy/4,2 cm3,
• 18 Gy/14,2 cm3,
• 15 Gy/Not Set,

potom sa použije dávka (18 Gy) zodpovedajúca nasledujúcemu najvyš-
šiemu objemu (14,2 cm3).
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X

POZNÁMKA: Os x = dávka (Gy), os y = objem (cm3). 
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Premenná Popis

Type of Upper Li-
mit

Vyberte si, či sa má horná hraničná hodnota pre predpísané rozsahy defi-
novať ako objem tumoru alebo veľkosť tumoru.
Objem (cm3): Zohľadňuje sa objem tumoru.
Veľkosť (mm): Zohľadňuje sa veľkosť tumoru. Veľkosť predstavuje najväč-
ší priemer objektu.

Prescription Ranges (Value List)

Prescription Range Pár hodnôt, ktorý zabezpečuje predpis dávky. Každá hodnota stanovuje
dávku predpísanú pre veľkosť alebo objem tumoru.

Upper Limit (buď v
mm alebo v cm3)

Páry predpisov v Prescription Range stanovujú tri predpisy dávky/obje-
mu tumoru. Nastavenie Upper Limit špecifikuje hornú hraničnú hodnotu
veľkosti tumoru, pre ktorú je relevantný predpísaný parameter dávky tejto
položky.
Pri veľkostiach tumorov medzi hornými hraničnými hodnotami dvoch polo-
žiek: Interpolovať alebo použiť nižšiu z dvoch dávok (v závislosti od Dose
Linear Interpolated).
Pri veľkostiach tumorov menších ako horná hraničná hodnota prvej polo-
žky: Použite dávku prvej položky. Pri veľkostiach tumorov väčších ako
horná hraničná hodnota poslednej položky použite dávku poslednej polo-
žky.
Táto hodnota musí byť medzi 0,1 - 9 999.
Not Set: Neobmedzená horná hraničná hodnota predpísanej dávky.
POZNÁMKA: Jednotky sa nastavujú v časti Type of Upper Limit. 

Prescription Dose
(Gy)

Zadajte hodnotu dávky v Gy predpísanú pre tumor. Táto hodnota musí
byť medzi 1,0 - 99,9 Gy.

Dose Display

Highlight Dose
(Gy)

Zadajte predvolenú hodnotu v jednotkách Gy do prázdneho poľa zvýraz-
nenia vo funkcii Dose Display. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 - 99,9
Gy.

Show Half Pre-
scription

Polovičnú predpísanú hodnotu môžete zapnúť alebo vypnúť vo funkcii
Dose Display (len pre metastázy a normálne tkanivá).
True: Zapnúť polovičnú predpísanú hodnotu.
False: Vypnúť polovičnú predpísanú hodnotu (predvolené).

Show Maximum Li-
mit

Zobrazenie limitu maximálnej dávky môžete zapnúť alebo vypnúť vo funk-
cii Dose Display.
True: Zapnúť limit maximálnej dávky.
False: Vypnúť limit maximálnej dávky.
POZNÁMKA: Táto hodnota je nastavená v sekcii Maximum Limit (%). 

Maximum Limit (%) Vo funkcii Dose Display zadajte limit relatívnej maximálnej dávky (%),
ktorá sa má zobraziť. Táto hodnota musí byť medzi 100 - 150 %.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Môžete definovať maximálne tri kritické línie dávky vo funkcii Dose Di-
splay podľa vašich potrieb. Tieto sa použijú na objekty, Metastases a
Others.
Maximum: 3 hodnoty.

Dose (Gy) Zadajte dávku (Gy) pre každú líniu dávky. Táto hodnota musí byť medzi
1,0 - 99,9 Gy.

Optimization Parameters
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Premenná Popis

Minimum Number
of Table Angles

Zadajte minimálny počet uhlov stola, ktoré sú garantované v rámci opti-
malizovaného plánu liečby. Táto hodnota musí byť medzi 1 - 99.
POZNÁMKA: Optimalizácia nepridá ďalšie uhly stola do rovín oblúka, kto-
ré boli definované v protokole nastavenia. 

Minimum Collima-
tor Rotation (°)

Zadajte minimálnu rotáciu kolimátora (°) pre všetky oblúky. Kolimátor
všetkých oblúkov sa otáča minimálne o túto hodnotu. Môže to byť kladná
alebo záporná rotácia. Ak je to možné, kolimátor sa automaticky otáča
ešte ďalej.
Táto hodnota musí byť celé číslo medzi 0 - 25° (kladné). Hodnoty s desa-
tinnými miestami sa zaokrúhľujú nadol.

Šablóna Setup

Parametre pre šablóny Setup závisia od zariadenia.
POZNÁMKA: Úprava šablón Setup je chránená heslom. 

POZNÁMKA: Odporúča sa definovať najviac päť oblúkov. 

Premenná Popis

Setup

Type
Definuje typ nastavenia.
POZNÁMKA: Typ je pevne stanovený a nedá sa zmeniť. 

Name

Definuje názov nastavenia.
POZNÁMKA: Ten sa zobrazí v softvéri Multiple Brain Mets
SRS. Vytvorte zmysluplný názov, ktorý neodporuje ostatným
hodnotám v šablóne. 

Purpose

Definuje účel nastavenia.
Demo: Nastavenie slúži iba na demo účely. Nie je určené
na klinické použitie.
Clinical Use: Nastavenie je vhodné na klinické použitie.

Arc Plane Definitions (Value List)

Konfigurácia aplikácie Clinical Protocol Editor
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Premenná Popis

Arc Plane

Definuje číselne nižšie a vyššie uhly nosnej konštrukcie pre
pohyb nosnej konštrukcie jedného skúšobného oblúka (°).
Každá položka tohto typu nastavuje jeden skúšobný oblúk,
ktorý možno použiť na liečbu. Musia existovať minimálne
dve položky tohto typu.
Optimalizácia môže zvoliť nepoužitie všetkých skúšobných
oblúkov, ak to nie je potrebné pre dobrú liečbu.
Skúšobné oblúky definované týmito položkami sa použijú,
ak je izocentrum umiestnené na pravej strane mozgovej he-
misféry. Ak je izocentrum na ľavej strane hemisféry, skúšob-
né oblúky sú nastavené zrkadlovo (Table Angle sa zmení
na Table Angle, Gantry Lower Angle sa zmení na Gantry
Upper Angle, a Gantry Upper Angle sa zmení na Gantry
Lower Angle). Pravá a ľavá hemisféra sú definované na
základe stredu poľa orezania, a ak toto nie je k dispozícii,
na základe stredu hmoty vonkajšej kontúry. Definície uhlov
sú uvedené nižšie.
POZNÁMKA: Vytvorte svoju šablónu tak, akoby izocentrum
bolo na pravej strane mozgovej hemisféry. 

Šablóna je symetrická, ak sú jej Arc Plane Definitions
zrkadlovo symetrické s ohľadom na stredovú sagitálnu rovi-
nu.
POZNÁMKA: Ak nepoužijete asymetrický súbor skúšobných
oblúkov, zrkadlenie nebude mať vplyv na vaše plány. 

Table Angle (°)

Zadajte uhol stola (°) jedného skúšobného oblúka. Táto
hodnota musí byť celé číslo medzi 0 - 360°.
Uhol stola musí byť zadaný v súradniciach IEC 61217.
POZNÁMKA: Uhly stola medzi 90° a 270° nie sú možné. 

Gantry Lower Angle (°)

Zadajte číselne nižší uhol nosnej konštrukcie pre pohyb
nosnej konštrukcie jedného skúšobného oblúka (°). Táto
hodnota musí byť celé číslo medzi -360 - 360°.
Hodnota Gantry Lower Angle musí byť nižšia než hodnota
Gantry Upper Angle za každých okolností.
Hodnota Gantry Lower Angle musí byť zadaná v súradni-
ciach IEC 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Zadajte číselne väčší uhol nosnej konštrukcie pre pohyb
nosnej konštrukcie jedného skúšobného oblúka (°). Táto
hodnota musí byť celé číslo medzi -360 - 360°.
Hodnota Gantry Upper Angle musí byť vyššia než hodnota
Gantry Lower Angle za každých okolností.
Hodnota Gantry Upper Angle musí byť zadaná v súradni-
ciach IEC 61217.

Viac informácií o Gantry Lower Angle a Gantry Upper Angle

Všeobecné informácie:
Softvér umiestni skúšobný oblúk do rozpätia [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. To
znamená, že oblúk je definovaný v smere hodinových ručičiek (CW). Pri skutočnej liečbe softvér
vyberie smer rotácie nosnej konštrukcie automaticky, často použitím pohybov v smere, aj proti
smeru hodinových ručičiek (CCW).
Dĺžka oblúka by mala byť rovnaká alebo väčšia ako 20°, inak platný liečebný plán nebude môcť
byť vytvorený. Okrem toho, ak dĺžka oblúka nie je deliteľná 10°, dané uhly budú podľa toho pri-
spôsobené.
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Premenná Popis

Pravidlá pre vytváranie oblúkov:
• 0° = 360°.
• Smer je vždy CW.
• Gantry Lower Angle musí byť menší ako Gantry Upper Angle. Ak je spodný vyšší ako hor-

ný, použite záporné hodnoty ①.
① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

Obrázky znázorňujú lúče zhora:
• Stôl: 0° až 180°, nosná konštrukcia: 180° až 360°
• Stôl: 180° až 360°, nosná konštrukcia 0° až 180°

Príklady:
a) [5;175]: dĺžka oblúka 170°, pohyb z 5° na 175° CW, alebo zo 175° na 5° CCW.
b) [-175;175]: dĺžka oblúka 350°, pohyb z -175° (= 185°) na 175° CW, alebo zo 175° na -175° (=
185°) CCW.
c) [95;185]: dĺžka oblúka 90°, pohyb z 95° na 185° CW, alebo zo 185° na 95° CCW.
Optimalizácia môže skrátiť rozpätie oblúka, to znamená upraviť Gantry Lower Angle a/alebo
Gantry Upper Angle, ak to vylepší kvalitu liečby. Rozpätie oblúka však predĺžiť nemôže.
Neodporúča sa používať dĺžky oblúka menšie ako 90°.

Chyby a výstrahy týkajúce sa kolízie stola:
Ubezpečte sa, že vami vybrané uhly stola a nosnej konštrukcie nespôsobia kolízie.

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou pred liečbou overiť, že liečba je možná
bez kolízií.

Softvér zobrazuje chyby a výstrahy pre tieto oblasti v systéme súradníc IEC 61217 v štandard-
ných urýchľovačoch (napr. nie VERO):
• Kolízna chyba: Stôl [35, 90], nosná konštrukcia [70, 165] a stôl [270, 325], nosná konštrukcia

[195, 290]
• Kolízna výstraha: Stôl [5, 90], nosná konštrukcia [70, 165] a stôl [270, 355], nosná konštrukcia

[195, 290]
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Premenná Popis

Vzorová šablóna pre lineárny urýchľovač Varian TrueBeam (v IEC 61217):

• Stôl: 0°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stôl: 80°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stôl: 40°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Stôl: 340°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
• Stôl: 300°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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6 AKO FUNGUJE
ALGORITMUS
OPTIMALIZÁCIE

6.1 Úvod

Pojmy

V nasledujúcom texte sú metastázy vybraté na vytvorenie liečebného plánu označované ako PTV.

Vytvorenie plánu

Súčasne možno liečiť až 15 PTV. Objekty s obrysmi, ktoré sú menšie ako 0,01 cm3, sú
automaticky odstránené. Zahŕňa to malé časti PTV, ak pozostávajú z viacerých samostatných,
oddelených objemov.
Predpis dávky je preddefinovaný ako dávka použitá na 99,5 % objemu PTV. Tento predpis je
garantovaný algoritmom optimalizácie. Viac informácií o tom, ako zmeniť túto hodnotu nájdete na
str. 73.
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6.2 Hlavné kroky algoritmu optimalizácie

Nastavenie oblúkov a tvarov MLC

Softvér Multiple Brain Mets SRS na liečbu PTV využíva vopred nakonfigurovanú množinu
dynamických konformných oblúkov. Uhly stola sú preddefinované v súbore šablóny nastavenia.
Algoritmus začína zohľadnením maximálneho počtu pozícií stola, ktoré sú definované v nastavení
a dvoch nezávislých oblúkov pri každej pozícii stola. Štandardne sú pozície stola definované tak,
aby boli oblúky rovnomerne rozdelené a nedošlo k nastaveniu protichodných oblúkov.
V závislosti od toho, v ktorej hemisfére hlavy je umiestnené izocentrum, sú oblúky nastavené
zrkadlovo okolo sagitálnej roviny. Začiatočné a konečné uhly oblúka sú nastavené na predvolené
hodnoty a upravované počas optimalizácie. Pozície lamiel MLC sú konformne tvarované podľa
PTV s bezpečnostným lemom do 1 mm navyše k akémukoľvek bezpečnostnému lemu, ktorý bol
stanovený v šablóne pre všetky polia každého oblúka. Pozícia izocentra sa určuje ako priemerná
pozícia ťažísk každého PTV.
Ak MLC pozostáva z jemných a veľkých lamiel a PTV sú navzájom vzdialené, je pravdepodobné,
že tvary MLC niektorých PTV budú aspoň čiastočne pozostávať z veľkých lamiel. V takom prípade
je lepšie, ak sa PTV zlúčia a definuje sa niekoľko pozícií izocentra.

Priraďovanie PTV k oblúkom pri liečbe

Aby sa predišlo ožarovaniu zdravého tkaniva v dôsledku prieniku žiarenia pomedzi lamely MLC,
nie všetky PTV možno naraz liečiť pomocou jedného oblúka. Ak majú dve PTV rovnaký pár
lamiel, softvér skontroluje okolité zdravé tkanivo v stanovených kontrolných bodoch, aby určil, či
tieto dve PTV možno liečiť jedným oblúkom. V každom kontrolnom bode nastane jedna z
nasledujúcich situácií:
• Vzdialenosť v smere X medzi 2 PTV je stanovená v rámci určitej povolenej odchýlky (napr. ak

sú pixely plánovaného tvaru pre príslušné PTV dostatočne blízko seba). V takom prípade budú
PTV ožarované jediným oblúkom, pretože radič lamiel nemôže rozlišovať medzi PTV.

• Vzdialenosť v smere X je stanovená väčšia ako určitá tolerancia. V takom prípade softvér
priradí tieto dve PTV k rozdielnym oblúkom pri rovnakom uhle ležadla.

V rámci algoritmu je tento výber založený na zásade, že jedným oblúkom by sa malo liečiť čo
najviac PTV. Výber je vykonaný tak, aby sa minimalizoval počet monitorových jednotiek použitých
všetkými oblúkmi. Okrem toho sa kolimátor otáča tak, aby eliminoval aplikáciu nadmernej dávky
spôsobenú prienikom žiarenia pomedzi lamely MLC. Táto rotácia je obmedzená, pretože všetky
PTV liečené oblúkom sa musia zmestiť do malého účinného poľa MLC.

Optimalizácia hmotností oblúka

Po určení PTV, ktoré sa majú liečiť každým oblúkom, je potrebné optimalizovať hmotnosti oblúkov,
aby sa zabezpečila čo najlepšia konformita. Toto sa meria indexom konformity (CI). CI sa meria
pre každú PTV.
Keďže počas optimalizácie sa uplatňujú predpísané dávky pre PTV, CI je stanovený objemom
zdravého tkaniva okolo PTV, ktoré dostane viac ako predpísanú dávku, čo predstavuje frakciu
objemu PTV. A teda, ak majú dve PTV rovnaký počet zasiahnutých voxelov zdravého tkaniva,
väčšia PTV má menší CI. K vypočítanému CI sa pridáva posun 1, aby, za predpokladu
dosiahnutia ideálnej konformity, sa CI rovnal 1. Podľa tejto definície, ktorá sa používa len počas
optimalizácie, CI sa vždy rovná alebo je väčší ako 1. Počas optimalizácie je oblasť zdravého
tkaniva, v ktorej sú posudzované voxely, obmedzená na okraj 5 mm okolo PTV.
Okrem optimalizácie hmotností oblúka sa na zlepšenie CI používa niekoľko ďalších prístupov.
Napríklad, k PTV s neoptimálnym CI sa pridávajú alebo sa z nich odoberajú malé bezpečnostné
lemy.

Po optimalizácii

Posledným krokom je odstránenie všetkých oblúkov, ktoré majú menej ako minimálne množstvo
aplikovateľných monitorových jednotiek. Oblúky, ktoré majú viac ako maximálne množstvo
aplikovateľných monitorových jednotiek, sa rozdelia na potrebné množstvo oblúkov. Pri konečnom
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určovaní CI sa bezpečnostný lem zdravého tkaniva okolo PTV zvýši na 15 mm, aby sa dosiahla
presnejšia hodnota. Vypočítajú sa ako inverzný Paddickov index konformity:

kde PIV je objem pokrytý predpísanou izodózou a TV je cieľový objem, t. j. objem PTV. Tieto CI sa
pre používateľa zobrazujú v GUI.
Ďalšie informácie o indexoch konformity sú uvedené v nasledujúcich publikáciách:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Orezanie oblúka

Počas optimalizácie môže dôjsť k orezaniu koncov oblúkov niektorých metastáz. V takom prípade
sú tvary MLC zatvorené pre orezané kontrolné body. Samotné kontrolné body však nie sú
odstránené. Následkom toho má oblúk stále rovnaké začiatočné a konečné uhly nosnej
konštrukcie. Pamätajte, že určité hodnoty uvedené vo výtlačku, napr. priemerná ekvivalentná
veľkosť poľa, môžu byť posunuté k nižším hodnotám.
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7 ÚDAJE xBRAIN
7.1 Ako pracovať s konvertovanými údajmi nástroja

xBrain

Všeobecné informácie

Aby ste načítali údaje z aplikácie iPlan RT Image a iPlan RT Dose, musíte najprv konvertovať
údaje na formát DICOM Raw v nástroji xBrainConverter. Liečebné plány DICOM zo systémov na
plánovanie liečby od tretích strán sa musia najskôr konvertovať na formát xBrain pomocou
aplikácie PatXfer RT. Tieto údaje by mali byť použité iba na uvedenie do prevádzky a porovnanie
plánov, nie na vytváranie klinických plánov liečby. Export nie je možný.
POZNÁMKA: Platia rovnaké vstupné požiadavky ako na predbežné plánovanie aplikácie
Elements. 

POZNÁMKA: Program Brain Metastases 1.0 sa nesmie používať s konvertovanými údajmi
xBrain. 

Obmedzenia nástroja xBrainConverter

Na konvertované údaje xBrain sa vzťahujú tieto obmedzenia:
• Externé vonkajšie kontúry importované z nástroja xBrainConverter nemôžu byť orezané.

Nastavenie pokrývky lôžka v softvéri Multiple Brain Mets SRS nemá žiadny vplyv na
vonkajšie kontúry.

• Aplikácia xBrainConverter nekonvertuje ani nenačíta žiadne informácie o dávke, pláne alebo
o izocentrách (napr. lúčoch, oblúkoch).

• Aplikácia xBrainConverter nekonvertuje žiadne údaje, ak je CT lokalizované.

Pracovný tok xBrainConverter pre porovnanie plánov

Kroky

1.
Skopírujte údaje xBrain na určené miesto na prehľadávanie pomocou Patient Selection
(pozri Príručku používateľa softvéru Content Manager/Patient Selection).
Zaznamená sa obsah xBrain a konverzia prebehne automaticky.

2.

Zvoľte konvertované údaje.
Konvertovaný obsah musí spĺňať požiadavky predbežného plánovania. Ak ich nespĺňa,
obsah môžete opraviť v aplikáciách xBrain alebo v niektorých prípadoch použitím pred-
bežného plánovania aplikácie Elements.

3. Spustite Multiple Brain Mets SRS a opätovne vytvorte plán liečby.

4.
Zvoľte RT QA Recalculation na opätovný výpočet a export plánu.
POZNÁMKA: Keďže plán liečby nie je určený na klinické použitie, zámer plánu bude ob-
medzený. 

5. Exportovaný plán načítajte do nástroja Dose Review na porovnanie plánu (napr. s pôvod-
ným plánom vytvoreným v nástroji iPlan RT Dose).

ÚDAJE xBRAIN
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Obráťte sa na klinické používateľské príručky iPlan RT Image, iPlan RT Dose a PatXfer RT.

Pracovný tok xBrainConverter pre uvedenie do prevádzky

Kroky

1.
Skopírujte údaje xBrain na určené miesto na prehľadávanie pomocou Patient Selection
(pozri Príručku používateľa softvéru Content Manager/Patient Selection).
Zaznamená sa obsah xBrain a konverzia prebehne automaticky.

2.

Zvoľte konvertované údaje.
Konvertovaný obsah musí spĺňať požiadavky predbežného plánovania. Ak ich nespĺňa,
obsah môžete opraviť v aplikáciách xBrain alebo v niektorých prípadoch použitím pred-
bežného plánovania aplikácie Elements.

3. Spustite Multiple Brain Mets SRS a opätovne vytvorte plán liečby.

4. Zvoľte Patient Specific QA na zmapovanie plánu Multiple Brain Mets SRS na fantóme
na účely uvedenia do prevádzky.

5. Exportujte plán na fantómové ožiarenie.

Obráťte sa na Príručku používateľa softvéru RT QA.

Obmedzený zámer plánu

Hneď ako sa konvertované údaje xBrain načítajú, položka Plan Intent sa automaticky nastaví na
Research. Funkcia Export je vypnutá, a preto klinická liečba nie je možná. Importované
konvertované údaje xBrain sú určené na uvedenie do prevádzky a porovnávanie plánov liečby
vytvorených v Multiple Brain Mets SRS s plánmi vytvorenými nástrojom iPlan RT alebo inými
systémami plánovania liečby od tretích strán.

Definície objektov

Softvér Multiple Brain Mets SRS za účelom ožarovania rozpoznáva iba nasledujúce objekty:
• iPlan RT Image: V časti Object Creation rozpoznáva iba Structure = Tumor (nie však PTV,

GTV alebo CTV atď.). Ak je Structure nastavená na PTV v nástroji iPlan RT Image, aplikácia
Elements označí tento objekt ako Type = PTV a Role = Undefined. Objekty označené ako
Type = PTV sú umiestnené pod položkou Others a nie sú rozpoznané ako potenciálne na
liečbu, aj keď boli v minulosti liečené v nástroji iPlan RT. Tieto objekty môžete znovu definovať
v nástroji SmartBrush pred spustením softvéru Multiple Brain Mets SRS.

• iPlan RT Dose: V časti Object Creation rozpoznáva iba Structure = Tumor (nie však PTV,
GTV alebo CTV atď.). Ak je Structure nastavená na PTV v nástroji iPlan RT Dose, aplikácia
Elements označí tento objekt ako Type = PTV a Role = Undefined. Objekty označené ako
Type = PTV sú umiestnené pod položkou Others a nie sú rozpoznané ako potenciálne na
liečbu, aj keď boli v minulosti liečené v nástroji iPlan RT. Tieto objekty môžete znovu definovať
v nástroji SmartBrush pred spustením softvéru Multiple Brain Mets SRS.
POZNÁMKA: Softvér Multiple Brain Mets SRS nedokáže interpretovať definície objektov
vytvorené v aplikácii Prescription (napr. Boost, PTV, Other). Sú rozpoznané iba definície
vytvorené v nástroji Object Creation. 

POZNÁMKA: Ak konvertujete plány cez PatXfer RT: Po konverzii dôkladne skontrolujte objekty
a definície objektov (Type a Role) v rámci aplikácie RT Planning Elements. 

Aplikácia RT QA

Export je aktivovaný v rámci aplikácie RT QA Element.
POZNÁMKA: Zámery plánu sú po exporte obmedzené, aby sa predišlo klinickej liečbe. 

Ako pracovať s konvertovanými údajmi nástroja xBrain
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8 REVALIDÁCIA SOFTVÉRU
8.1 Pracovný tok

Všeobecné informácie

Toto je odporúčaný test revalidácie systému sledujúci menšie zmeny vo vašom systéme, vrátane:
• Rýchlych opráv operačného systému
• Inštalácie antivírusových skenerov
• Inštalácie softvérov tretích strán

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

Ako vykonať revalidáciu softvéru

Aspoň jeden testovací DICOM pacient by mal byť dostupný na túto procedúru.

Kroky

1. Spustite Multiple Brain Mets SRS a skontrolujte, či je k dispozícii jeden alebo viacero sú-
borov údajov.

2. Súbor údajov načítajte v Patient Selection.

3. Skontrolujte, či z rozbaľovacieho zoznamu možno vybrať profil zariadenia.

4. Skontrolujte, či môžete zvoliť tabuľku na konverziu HU na ED.

5. Zmeňte výber pokrývky stola a skontrolujte, či sa v zobrazeniach aktualizovala.

6. Povoľte funkciu úpravy. Vyberte a potiahnite pokrývku stola a skontrolujte, či sa ňou dá
pohybovať.

7. Povoľte funkciu orezania. Vyberte a potiahnite rôzne rohy poľa orezania a skontrolujte, či
sa podľa toho pole zmenilo.

8. Zvoľte zaškrtávacie políčko orientácie liečby a skontrolujte, či sa aktivovalo tlačidlo Next.

9. Vyberte Next a skontrolujte, či sa stránka pokrývky stola zmení na druhú stránku prípravy.

10. Vyberte Next a skontrolujte, či sa stránka pokrývky stola zmení na stránku modelu tkani-
va.

11. Skontrolujte Outer Contour a prejdite na aplikáciu.

12. Vyberte Protocol a Setup a skontrolujte, či je tlačidlo Calculate aktivované.

13. Zmeňte zaškrtávacie políčko Treat Metastasis na metastázu.

14. Zmeňte preddefinovanú dávku pre metastázu.

15. Zvoľte Calculate a skontrolujte, či sa výpočet úspešne dokončí. Skontrolujte, či sú zobra-
zené línie izodózy a legenda dávky.

16. Prejdite na Beam’s Eye View a v ľavom hornom zobrazení zvoľte metastázu. Skontroluj-
te, či sú oblúky zvýraznené v ľavom dolnom zobrazení.

17. Vyberte rôzne oblúky a skontrolujte, či správne zobrazenie zobrazuje príslušný oblúk.

REVALIDÁCIA SOFTVÉRU
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Kroky

18. Pohnite posuvníkom uhla nosnej konštrukcie a skontrolujte, či sa uhol nosnej konštrukcie
podľa toho mení.

19. Stlačte tlačidlo prehrať a skontrolujte, či sa nosná konštrukcia pohybuje v príslušnom
smere.

20. Stlačte tlačidlo pauza a skontrolujte, či sa animácia zastaví.

21. Prejdite do 3D Review a vyberte rôzne objekty. Skontrolujte, či DVH zobrazenie zobrazu-
je DVH graf vybraného objektu.

22. Výber vymažte opätovným kliknutím na vybratý objekt. Skontrolujte, či DVH zobrazenie
zobrazuje DVH grafy všetkých objektov.

23. Skontrolujte, či sa zobrazujú zobrazenia Maximum Intensity Projection, Dose Surface
a Dose Cloud.

24. Otvorte Fusion Review a skontrolujte, či fungujú nástroje obrazového vyváženia a spája-
nia.

25. V časti Fusion Review skontrolujte, či môžete vybrať metastázy v 3D zobrazení a posúď-
te syntézu okolo objektov.

26. Vyberte Save a skontrolujte, či sa zobrazí stránka uloženia.

27. Skontrolujte, či dialógové okno tlače zobrazí výtlačok PDF.

28. Uložte plán a skontrolujte, či PDF súbor možno uložiť a vytlačiť.

29. Vyberte Export a skontrolujte, či sa zobrazí stránka exportu.

30.
Zadajte ID plánu R&V a vyberte len zaškrtávacie políčko Dose Review Platform. Vyberte
zaškrtávacie políčko, ktoré označuje, že plán bol skontrolovaný a jeho použitie bolo povo-
lené.

31. Vyberte Export a skontrolujte, či sa export začne.

32. Skontrolujte, či export DICOM prebehol úspešne.

33. Vyberte OK a skontrolujte, či sa zatvorí dialógové okno exportu.

34. Export DICOM importujte do Dose Review a skontrolujte, či sa importovanie dokončí ús-
pešne.

Pracovný tok
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9 HLÁSENIA
9.1 Typy hlásení

Upozornenia a chybové hlásenia vo vyskakovacích oknách

• There are unsaved changes (Neuložili ste zmeny)
• Do you want to save? (Prajete si uložiť zmeny?)
• 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. (Tieto údaje sa môžu používať len pri
uvádzaní do prevádzky a pri porovnávaní plánov. Nesmú sa používať na vytváranie plánov
klinickej liečby. Export nie je možný.)

• The export has failed. (Export nebol úspešný.)
• Check the logfile for details. (Viac podrobností nájdete v súbore denníka.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Stav predbežného plánovania načítaného plánu dávky sa zmenil. Plán sa
prispôsobí zmenám.)

• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Bola zistená externá vonkajšia
kontúra. ${applicationName} nevytvorí vonkajšiu kontúru. Na výpočty dávky bude použitá
externá kontúra.)

• 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.
(Okno orezávania prevyšuje rozsah plánovacieho CT v hornom alebo dolnom smere. Časti
pokrývky stola, ktoré sú mimo tohto rozsahu v tomto smere, budú počas výpočtu dávky
ignorované.)

• Plan has not been saved yet. (Plán zatiaľ nebol uložený.)
• Exit without Saving? (Chcete odísť bez uloženia?)
• Discard Plan (Zrušiť plán)
• Do you want to replace the current plan? (Prajete si nahradiť aktuálny plán?)
• Replace plan? (Nahradiť plán?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different

name and try again. (Plán s názvom „${planName}“ už existuje a nemožno ho prepísať.
\nVyberte iný názov a skúste to znovu.)

• Plan already exists. (Plán už existuje.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be

restarted. (Mimo aplikácie na plánovanie dávky nastali zmeny. ${ApplicationName} sa musí
reštartovať.)

• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Pre liečbu neboli vybraté žiadne metastázy. Pri každej metastáze
skontrolujte výber zaškrtávacieho políčka Treat Metastasis.)

• Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases
supported is ${MaxNumberMetsSelected}. Consider dividing your plan into different sub-plans.
(Na liečbu bolo vybratých príliš veľa metastáz. Maximálny počet podporovaných metastáz je $
{MaxNumberMetsSelected}. Zvážte rozdelenie plánu na rôzne podplány.)

• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(Vybrali ste klinický protokol len pre Machine QA. Vypočítaný plán nebude optimalizovaný.)

HLÁSENIA
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Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)

Druh Text

Chyba
The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (Uhol rotácie nosnej konštrukcie nie je platný. Liečba nie
je možná. Overte počiatočné a konečné uhly oblúka.)

Chyba Danger of table collision. Please verify. (Nebezpečenstvo kolízie stola. Prosím,
overte to.)

Chyba
The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (Čas aplikácie želanej dávky (${timeSe-
cActual} s) je vyšší ako limit zariadenia (${timeSecMax} s). Prosím, overte to.)

Chyba

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. (Hodnota MU (${ActualMU} MU) jednej z exportovaných častí
lúča/oblúka je väčšia ako povolená hodnota MU (${MaxMU} MU) nakonfigurova-
ná pre zariadenie. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba The clinical protocol has unsupported version $version. (Klinický protokol má ne-
podporovanú verziu $version.)

Chyba

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (Spodný uhol nosnej konštrukcie
$gantryLowerAngle° roviny oblúka $nameOfArc je väčší ako horný uhol nosnej
konštrukcie $gantryUpperAngle°.)

Chyba
Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (Uhol stola $tableAngle° roviny oblúka $nameOfArc je nekom-
patibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc are incompatible with selected machine profile. (Uhly nosnej konštrukcie
$gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° roviny oblúka $nameOfArc sú ne-
kompatibilné s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba
Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (Uhol kolimátora $collimatorAngle° roviny oblúka
$nameOfArc je nekompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Uhly nos-
nej konštrukcie $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° roviny oblúka $na-
meOfArc nemajú požadované minimálne rozpätie oblúka $minimalArcSpan°.)

Chyba The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Súradnica izocentra
sa nenachádza vo vnútri pacientovho tkaniva.)

Chyba
The Minimum Arc Weight to Remove is greater than the Minimum Arc Weight to
Fix. (Minimálna hmotnosť oblúka na odstránenie je väčšia ako minimálna hmot-
nosť oblúka na opravu.)

Chyba Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Duplicitné
definície roviny oblúka pre uhol (uhly) stola „$tableAngles“.)

Chyba Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Koplanárne
definície roviny oblúka pre uhol (uhly) stola „$tableAngles“.)

Chyba

Range of valid collimator angles does not cover the interval of size 2 * $maxCol-
limatorAngle degrees centered at the standard collimator angle $stdCollimato-
rAngle degrees. (Rozsah platných uhlov kolimátora nepokrýva interval veľkosti 2
* $maxCollimatorAngle s centrom v štandardnom uhle kolimátora $stdCollimato-
rAngle.)

Chyba Upper limit is missing at prescription point '$point'. (V bode predpisu „$point“
chýba horná hraničná hodnota.)

Typy hlásení
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Druh Text

Chyba Upper limit is not allowed at prescription point '$point'. (V bode predpisu „$point“
nie je povolená horná hraničná hodnota.)

Chyba Upper limit is not increasing at prescription point '$point'. (Horná hraničná hodno-
ta v bode predpisu „$point“ nenarastá.)

Výstraha

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Definované sú menej ako tri kontrolné
body oblúka. Liečba môže spôsobiť chybu ovládača. Overte počiatočné a koneč-
né uhly oblúka.)

Výstraha Risk of table collision. Please verify. (Riziko kolízie stola. Prosím, overte to.)

Výstraha For a considerable number of fields of the arc: (Pre značný počet polí oblúka:)

Výstraha
The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je menšie ako
štvornásobok ${GridRes}. Presnosť výpočtov dávky môže byť obmedzená.)

Výstraha
For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Pri aspoň jednom uzavretom páre lamiel nie je me-
dzera medzi lamelami prekrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Výstraha

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok rozlíšenia mriežky dávky. Presnosť výpočtov dávky
môže byť obmedzená.)

Výstraha
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Oblúk definovaný začiatočnými a konečnými uhlami je
nejednoznačný. Overte, že liečbe je podrobená požadovaná oblasť.)

Výstraha
The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Množstvo častí, na ktoré sa element rozdelí, je vyššie ako 10. Prosím, overte
to.)

Výstraha The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (Zámer plánu je nastavený na „$
{PlanIntentValue}“.)

Výstraha

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for accep-
tance only and must not be used for any patient treatment. (Vybraná tabuľka
konverzie z HU na ED je určená iba na schválenie a nemôže byť použitá na
žiadnu liečbu pacienta.)

Výstraha
The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not appro-
ved and must not be used for any patient treatment. (Vybraná tabuľka konverzie
z HU na ED nie je schválená a nemôže byť použitá na žiadnu liečbu pacienta.)

Výstraha

This data must be used just for commissioning and plan comparisons. (Tieto
údaje sa môžu používať len pri uvádzaní do prevádzky a pri porovnávaní plá-
nov.)
It must not be used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.
(Nesmú sa používať na vytváranie plánov klinickej liečby. Export nie je možný.)

Výstraha
The active clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Aktívny
klinický protokol je určený len na Machine QA. Nie je určený na klinické použi-
tie.)

Výstraha
The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Aktívny klinický protokol je určený len na demo účely. Nie je určený na kli-
nické použitie.)

Výstraha
The active clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only. Not
for clinical use. (Aktívny klinický protokol je určený len na demo účely Machine
QA. Nie je určený na klinické použitie.)

Výstraha The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Profil zariadenia nebol overený spoločnosťou Brainlab. Liečba nie je možná.)

HLÁSENIA
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Druh Text

Výstraha

The active machine profile loaded from the current plan is not contai-
ned in the list of installed machine profiles. The profile may be outda-
ted or from an external source; please verify. (Aktívny profil zariadenia načítaný z
aktuálneho plánu nie je uvedený v zozname nainštalovaných profilov zariadenia.
Profil môže byť zastaralý alebo z externého zdroja, overte to.)

Výstraha The active machine profile is not approved. (Aktívny profil zariadenia nie je
schválený.)

Výstraha The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktívny profil
zariadenia a jeho údaje lúča nie sú schválené.)

Výstraha The beam data of the active machine profile is not approved. (Údaje lúča aktív-
neho profilu zariadenia nie sú schválené.)

Výstraha
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktívny profil zariadenia je určený iba na schválenie a nemôže
byť použitý na liečbu pacienta.)

Výstraha The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Čeľuste prekrývajú pole
MLC. Prosím, overte to.)

Výstraha
For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Pre značné množstvo polí oblúka je zodpo-
vedajúca veľkosť poľa mimo rozsahu nameraných veľkostí poľa:\n)

Výstraha - it is smaller than the depth dose field size range (- je menšia než je rozsah veľ-
kosti hĺbky poľa dávky)

Výstraha - it is larger than the depth dose field size range (- je väčšia než je rozsah veľko-
sti hĺbky poľa dávky)

Výstraha - it is smaller than the scatter jaw-field size range (- je menšia než rozsah rozpty-
lu veľkosti poľa čeľuste)

Výstraha - it is larger than the scatter jaw-field size range (- je väčšia než rozsah rozptylu
veľkosti poľa čeľuste)

Výstraha - it is smaller than the scatter MLC-field size range (- je menšia než rozsah roz-
ptylu veľkosti poľa MLC)

Výstraha - it is larger than the scatter MLC-field size range (- je väčšia než rozsah rozptylu
veľkosti poľa MLC)

Výstraha

There is no Organ-at-Risk (OAR) handling in the software. The Multiple Brain
Mets SRS element does not consider OARs. (V softvéri nie je zahrnutá manipu-
lácia s rizikovými orgánmi (OAR). Element Multiple Brain Mets SRS nezohľadňu-
je OAR.)

Informácia

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! (Pri aspoň jednom uzavretom páre lamiel je plánovaná me-
dzera medzi lamelami v 2 mm rozsahu od okraja čeľuste a pri aplikácii ju čeľuste
nemusia prekryť. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Informácia

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value (${Actu-
alMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (Element
sa rozdelil na ${NumPortions} častí, pretože hodnota MU (${ActualMU} MU) je
vyššia ako maximálna povolená hodnota MU (${MaxMU} MU).)

Informácia
Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion ta-
ble are outside plausible ranges. (Niektoré hodnoty vybranej tabuľky konverzie z
HU na ED sú mimo možných rozsahov.)

Informácia Application is in Research Mode. Export is not possible. (Aplikácia je v režime
Prieskum. Export nie je možný.)

Typy hlásení
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Druh Text

Informácia

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! (Tento plán liečby obsahuje množiny obrazov,
ktoré obsahujú štandardnú mieru hromadenia (SUV).\nZobrazené hodnoty SUV
sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu PET skenera. Pred použitím vždy porovnaj-
te zobrazené hodnoty s hodnotami SUV získanými priamo zo skenera!)

Informácia Dose calculation is based on special set: ${modality}. (Výpočet dávky vychádza
zo špeciálneho súboru: ${modality}.)

Informácia The plan contains closed fields (MLC). (Plán obsahuje uzavreté polia (MLC).)

Informácia The plan contains closed fields (jaws). (Plán obsahuje uzavreté polia (čeľuste).)

Informácia The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Izocentrum je zablokované (čeľu-
ste). Prosím, overte to.)

Informácia Metastasis '${name}' consist of more than one Metastasis. (Metastáza „${name}“
pozostáva z viacerých metastáz.)

Informácia Metastases ${names} are overlapping. (Metastázy ${names} sa prekrývajú.)

Informácia Metastasis '${name}' is not selected for treatment. (Metastáza „${name}“ nebola
vybratá na liečbu.)

Informácia Metastasis '${name}' overlaps ${names}. (Metastáza „${name}“ prekrýva ${na-
me}.)

Informačné hlásenia (zobrazené s ikonou i)

• Export platforms have identical names. (Exportné platformy majú rovnaké názvy.)
• Contour points were reduced (Kontúrové body boli zredukované)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Štruktúra ${ObjName} bola zmenená pre export, pretože bola rekonštruovaná v
referenčnej množine obrazových údajov.)

• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Štruktúra ${ObjName} nemôže byť exportovaná, pretože
bola rekonštruovaná v referenčnej množine obrazových údajov a javí sa ako príliš malá.)

• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Zaznamenané oblasti pokrývky stola, ktoré nepretínajú „súbor
rezu“. Tieto časti pokrývky stola sa neexportujú.)

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Plán liečby bol rozdelený skupinami frakcií a bol exportovaný viac ako jeden plán 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. (Objekt Objem dávky RT neobsahuje referenciu
plánu, pretože plán bol rozdelený a bol použitý export dávky pre celý plán.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dávka lúča bola exportovaná, no jeden alebo viac lúčov je
rozdelených. Preto objekt Dávka RT teraz odkazuje na viac ako jeden lúč.)

• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} „${protocolName}“ nebude dostupný. Názov je použitý vo
viacerých súboroch:\n${file1},\n${file2}.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Export do „${ExportPath}“ bol
neúspešný kvôli nedostatočnému voľnému miestu na disku.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Export do „${ExportPath}“ bol
neúspešný kvôli nedostatočným prístupovým právam.)

• Export to '${Destination}' failed. (Export do „${Destination}“ bol neúspešný.)
• An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (zistené klinické východisko

považujeme za neprijateľné:)
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• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Na načítanie
je zvolený viac ako jeden plán. Vráťte sa späť a zvoľte iba jeden plán.)

• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Obraz(y) DICOM modality XT nemôžu byť aktuálnou verziou aplikácie spracované.)

• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application. (Obraz DICOM s GantryDetectorTilt
odlišným od 0 alebo nekvadratickou veľkosťou nemôže byť aktuálnou verziou aplikácie
spracovaný.)

• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Plán, ktorý má byť načítaný, je vo
formáte, ktorý sa nedá interpretovať.)

• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Pri načítaní sa zistili nepodporované údaje.\nDôkladne skontrolujte úplnosť
údajov pacienta.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Plánovacie CT je deformované. Nesmie byť deformované. Vráťte sa do vybratých údajov
a skontrolujte to.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this (Plánovacie CT je lokalizované. Nesmie byť lokalizované. Vráťte sa do vybratých údajov a
skontrolujte to.)

• 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. (Plánovacie CT je
Cone Beam CT. Môže to viesť k nepresným výpočtom dávky, a preto to nie je povolené. Vráťte
sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• 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. (Plánovacia množina obrazov nemá CT modalitu. Musí to byť
množina obrazov CT. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Plánovacie CT nie je obraz v polohe na chrbte. Podporované sú
len obrazy v polohe na chrbte. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• 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. (Plánovacie CT nie je množina obrazov s hlavou napred.
Podporované sú iba obrazy s hlavou napred. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (Plánovacie CT obsahuje naklonené obrazové rezy. Naklonené
rezy nie sú povolené. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (Plánovacie CT má ${nrSlices} rezov. Podporovaných
je maximálne ${maxSlices} rezov. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• Multiple image sets with Modality were CT found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa viacero množín
obrazov s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazov s CT modalitou. Vráťte sa do
vybratých údajov a skontrolujte to.)

• 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. (Nenašla sa žiadna množina obrazov
s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazov s CT modalitou. Vráťte sa do
vybratých údajov a skontrolujte to.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie všetky množiny
obrazov sú syntetizované. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte to.)

• Calculation of Tissue Model failed. Check the logfile for details. (Výpočet modelu tkaniva nebol
úspešný. Viac podrobností nájdete v súbore denníka.)

• Saving of the plan failed. Contact Brainlab support. (Uloženie plánu zlyhalo. Kontaktujte
podporu Brainlab.)

• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (Vytvorenie plánu RT zlyhalo. Viac
podrobností nájdete v súbore denníka.)

• There were unspecified problems during import. (Počas importu sa vyskytli nešpecifikované
problémy.)

• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (Objekt „${objectName}“ je prázdny. Správne zvýraznite obrysy objektu, alebo ho
odstráňte z výberu.)

Typy hlásení
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• The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Nasledujúce objekty sú prázdne: ${objectList}. Správne zvýraznite obrysy
objektov, alebo ich odstráňte z výberu.)

• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Našiel sa viac ako jeden objekt s názvom „$
{objectName}“. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do vybratých údajov a
skontrolujte to.)

• The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty majú rovnaký názov: $
{objectList} Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do vybratých údajov a
skontrolujte to.)

• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (Objekt ${name} nie je syntetizovaný so žiadnou množinou obrazov. Vráťte sa do
nástroja Smartbrush a Image Fusion a skontrolujte to.)

• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this.
(Množina obrazov objektu ${name} sa nenačítala. Vráťte sa do vybratých údajov a skontrolujte
to.)

• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (Externá
vonkajšia kontúra „${name}“ nemôže byť použitá. Bola odstránená.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa viacero externých vonkajších
kontúr. Musí byť presne jedna externá vonkajšia kontúra. Vráťte sa do vybratých údajov a
skontrolujte to.)

• 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. (Tieto údaje sa môžu používať len pri
uvádzaní do prevádzky a pri porovnávaní plánov. Nesmú sa používať na vytváranie plánov
klinickej liečby. Export nie je možný.)

• Caution: Optimization did not converge in time! (Pozor: Optimalizácia sa nekonvergovala včas!)
• 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 je zakryté MLC pri žiadnej polohe stola!\n\n Môže sa to stať, ak sa metastáza
nachádza príliš ďaleko od izocentra.\n\n Vráťte sa späť a skontrolujte svoj plán a definície
objektov.)

• 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. (nemožno ožarovať!\n\n Môže sa to stať, ak sa metastáza
nachádza príliš ďaleko od izocentra\n alebo ak je zablokovaná inými metastázami v každom
oblúku.\n\n Vráťte sa späť a skontrolujte svoj plán a definície objektov.)

• 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. (nedostáva žiadnu dávku!\n\n Môže sa to stať v
nasledujúcich prípadoch:\n - Pokrývka stola nebola správne spárovaná v dialógovom okne
spustenia.\n Skontrolujte úpravu pokrývky stola.\n - Metastáza nie je dostatočne pokrytá MLC.
\n Skontrolujte geometriu nastavenia lúča alebo túto metastázu liečte v ďalšom pláne.)

• An error occurred during optimization!\n\nCheck the log file. (Pri optimalizácii nastala chyba!\n
\nSkontrolujte súbor denníka.)

• 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.
(Nenašlo sa platné riešenie - V optimalizácii hmotnosti nezostali žiadne aktívne oblúky!\n\n
Môže to byť v dôsledku príliš nízkej dávky predpísanej na frakciu.\n\n Vráťte sa späť a
skontrolujte svoj plán.)

• 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. (Nenašlo sa platné riešenie -
Obmedzenia predpísanej dávky nemožno splniť!\n\n Môže to byť v dôsledku príliš vysokej
dávky predpísanej pre frakciu, príliš nízkeho počtu oblúkov/prechodov alebo príliš nízkej miery
dávky.\n\n Vráťte sa späť a skontrolujte svoj plán.)

• Bad input!\n\n Check the log file. (Zlé vstupné hodnoty!\n\n Skontrolujte súbor denníka.)
• 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. (Existuje aspoň jedno
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PTV, ktoré je úplne uzavreté ďalším PTV.\n\n Žiadne PTV nesmie byť uzavreté iným PTV.\n\n
Vráťte sa do nástroja Smartbrush a skontrolujte to.)

• 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. (Aspoň jedna
metastáza sa nachádza mimo vonkajšej kontúry.\n\n Metastázy musia byť obsiahnuté v rámci
vonkajšej kontúry.\n\n Vráťte sa do nástroja Smartbrush a skontrolujte to.)

• No Metastases are found.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Nenašli sa žiadne
metastázy.\n\n Vráťte sa do nástroja Smartbrush a skontrolujte to.)

• 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. (Existuje aspoň jedno GTV
alebo CTV, ktoré nie je pokryté PTV.\n\n Všetky GTV a CTV musia byť pokryté PTV.\n\n Vráťte
sa do nástroja Smartbrush a skontrolujte to.)

• 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. (Aspoň jedna metastáza je príliš malá.\n\n Tieto metastázy nie sú
vhodné na plánovanie.\n\n Metastázy musia mať objem minimálne 0,01 cm³.\n\n Vráťte sa do
nástroja Smartbrush a skontrolujte to.)

• Object '${name}' is set to invisible. (Objekt „${name}“ je nastavený ako neviditeľný.)

Typy hlásení
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