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INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Dane kontaktowe

Pomoc techniczna
Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:
Region

Telefon i faks

E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania

Tel.: +44 1223 755 333

Hiszpania

Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne

Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa

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

Japonia

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

support@brainlab.com

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

Informacja zwrotna
Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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1.2

Informacje prawne

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

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

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

Informacje dotyczące patentów
Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm
• Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group.
• Ten produkt zawiera oprogramowanie Xerces C++ 3.1.1.
• Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez Apache Software Foundation: http://
www.apache.org/.
• Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie libtiff w wersji 4.0.4 beta, Copyright © 1988–1997
Sam Leffler, a także Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics. Pełny opis praw autorskich i
licencji podano na stronie: http://www.simplesystems.org/libtiff.
• To oprogramowanie jest oparte na pracy Open JPEG Group. Informacje dotyczące licencji
podano na stronie: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
• To oprogramowanie jest częściowo oparte na libjpeg-turbo. Pełne informacje o licencji i
prawach autorskich można znaleźć na stronie: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/
blob/master/LICENSE.md.
• Ten produkt wykorzystuje silnik formatujący XML2PDF Formatting Engine, który jest wyłączną
własnością firmy Altsoft bvba.

Znak CE
Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).
RT QA jest częścią oprogramowania RT Elements, które jest produktem klasy
IIb według zasad ustanowionych w dyrektywie MDD.

Sprzedaż w USA
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.
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1.3

Symbole

Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi
Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi
UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
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1.4

Korzystanie z systemu

Zalecenia dotyczące stosowania
RT Elements to aplikacje do planowania radioterapii przeznaczone do stereotaktycznej,
konformalnej, planowanej komputerowo i realizowanej w oparciu o akcelerator liniowy radioterapii
zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi oraz zmian pozaczaszkowych.
RT QA jest uzupełnieniem RT Elements i zawiera funkcje związane z zapewnianiem jakości
specyficznym dla pacjenta.
Oprogramowania RT QA należy używać do ponownego przeliczania planów leczenia pacjenta na
fantomie, aby zweryfikować, czy plan leczenia pacjenta spełnia wymagania dotyczące
planowania.

Profil użytkownika docelowego
Oprogramowanie RT QA skierowane jest do pracowników służby zdrowia (lekarzy, onkologówradioterapeutów, fizyków medycznych, dozymetrystów i podobnych specjalistów) z wystarczającą
znajomością angielskiego słownictwa technicznego związanego z dziedziną fizyki medycznej i
obrazowania medycznego, aby umożliwiała prawidłowe zrozumienie interfejsu użytkownika RT
QA.

Środowisko
Niniejszy sprzęt komputerowy jest przeznaczony do stosowania w środowisku szpitalnym. Szpital
musi przestrzegać ogólnych przepisów i norm, takich jak IEC 60601-1, IEC 60950, t.j. tylko części
spełniające odpowiednie normy mogą być używane w środowisku szpitalnym.

Weryfikacja wiarygodności
Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy zweryfikować wiarygodność wszystkich informacji
wprowadzanych do systemu i uzyskiwanych z niego.
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1.5

Zgodność z wyrobami medycznymi

Zgodne wyroby medyczne firmy Brainlab
Ostrzeżenie
Oprogramowanie RT QA należy wykorzystywać jedynie w połączeniu z systemem
kierowania obrazowego 6D wraz z systemem unieruchamiania pacjenta 6D (np. ExacTrac
oraz Robotics z komponentami bezramowego systemu radiochirurgicznego).

Zgodne wyroby medyczne innych producentów
To oprogramowanie może eksportować dane do systemów Record and Verify w formacie DICOM.

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

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

9

Zgodność z oprogramowaniem

1.6

Zgodność z oprogramowaniem

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab
Ostrzeżenie
Z niniejszym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie
medyczne firmy Brainlab podane przez firmę Brainlab. Wyjaśnienia dotyczące zgodności z
oprogramowaniem medycznym firmy Brainlab można uzyskać od pomocy technicznej
firmy Brainlab.

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

Instalowanie innego oprogramowania
Ostrzeżenie
Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania Brainlab RT Elements na
platformach, na których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych
producentów. Wynika to z niemożności wykluczenia wzajemnego wywierania na siebie
wpływu przez oprogramowanie Brainlab RT Elements i oprogramowanie innych
producentów. W tym kontekście użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie i
identyfikację odpowiednich platform spełniających podane wymagania dotyczące instalacji
oprogramowania Brainlab RT Elements.
Ostrzeżenie
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby nie instalować na platformie oprogramowania
innych producentów, ponieważ może ono wpływać na jakość działania oprogramowania
Brainlab RT Elements. Użytkownik odpowiada za zweryfikowanie, czy na oprogramowanie
RT Elements nie wpływa instalacja lub aktualizacje oprogramowania innych producentów.
W tym celu można stosować instrukcje dotyczące rewalidacji oprogramowania podane w
klinicznej instrukcji obsługi.

Zdalna pomoc
Na życzenie stacja robocza oprogramowania może być wyposażona w zdalny dostęp do pomocy
technicznej firmy Brainlab przez iHelp® (Axeda).
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1.7

Szkolenie i dokumentacja

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

Odpowiedzialność
Ostrzeżenie
Ten system mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia.
Ostrzeżenie
Ten system zapewnia wyłącznie wsparcie personelowi medycznemu i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania.
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia
są przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.

Czytanie instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi

Treść

Patient Data Manager

Instrukcje dotyczące zarządzania danymi pacjenta

Instrukcja obsługi oprogramowania DICOM Viewer

Instrukcje dotyczące sprawdzania danych

Instrukcja obsługi oprogramowania SmartBrush

Instrukcje dotyczące ręcznego tworzenia obiektów

Instrukcja obsługi oprogramowania Object Manipulation

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

Instrukcja obsługi oprogramowania Multiple Brain Mets SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przypadku licznych przerzutów w obrębie czaszki

Instrukcja obsługi oprogramowania Cranial SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przypadku zmian w obrębie czaszki

Instrukcja obsługi oprogramowania Spine SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przypadku przerzutów w obrębie kręgosłupa

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Fizyka Brainlab

Szczegółowe informacje dotyczące algorytmów i środków
związanych z zapewnieniem jakości

Instrukcja obsługi oprogramowania Physics Administration

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania zmierzonymi danymi wiązki i profilami urządzenia
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Instrukcja obsługi

Treść

Kliniczna instrukcja obsługi
iPlan RT Dose

Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia obiektów do
konwersji xBrain

Kliniczna instrukcja obsługi
iPlan RT Image

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania danych
obrazowych pacjenta do konwersji xBrain

Kliniczna instrukcja obsługi
PatXfer RT

Szczegółowe instrukcje dotyczące konwersji danych iPlan
RT w dane DICOM w formacie zaawansowanym Brainlab

Instrukcja obsługi urządzeń do
systemu unieruchamiania pacjenta

Szczegółowe informacje dotyczące komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego oraz Robotics

Kliniczna instrukcja obsługi
ExacTrac

Szczegółowe informacje dotyczące systemu układania pacjenta firmy Brainlab

Kliniczna instrukcja obsługi
ExacTrac Vero

Szczegółowe instrukcje dotyczące systemu układania pacjenta Vero firmy Brainlab
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1.8

Wymagania techniczne

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

Sprzęt
Zalecane wymagania dotyczące sprzętu:
Sprzęt

Wymóg

Procesor

Procesor Intel XEON z mikroarchitekturą Haswell lub nowszy (wprowadzony w czerwcu 2014 r. lub później).
Liczba rdzeni:
• Oprogramowanie potrafi wykorzystywać dużą liczbę rdzeni.
• Szybkość obliczeniowa wzrasta wraz z liczbą rdzeni i z większą
szybkością taktowania.
• Firma Brainlab zdecydowanie zaleca co najmniej 12 rdzeni fizycznych.
Przykład: 2 × [dwa procesory] Intel Xeon E5-2640 wer. 3 z prędkością taktowania 2,60 GHz.

Pamięć

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

Karta graficzna

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

Rozdzielczość ekranu

1920 × 1200 (WUXGA).
2560 × 1440 (WQHD) dla optymalnego przedstawiania.

Połączenie sieciowe

1 Gbit/s.

Dysk twardy

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

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

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5
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Oprogramowanie
Oprogramowanie

Wymóg

System operacyjny

Windows Ultimate 7 (64-bitowy), SP1
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows Server 2008 64-bitowy, SP2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Firma Brainlab zaleca aktualizowanie systemu operacyjnego za pomocą Microsoft Security
Updates (aktualizacjami bezpieczeństwa Microsoft) zgodnie z zasadami IT obowiązującymi
w szpitalu i zgodnie z Polityką firmy Brainlab dotyczącą oprogramowania antywirusowego i
aktualizacji systemu Windows. Firma Brainlab nie spodziewa się żadnych problemów
związanych z Microsoft Security Update (aktualizacji bezpieczeństwa Microsoft). W razie
wystąpienia jakichkolwiek problemów należy poinformować pomoc techniczną firmy
Brainlab.
Aktualizacje systemu operacyjnego (poprawki hotfix) lub oprogramowania innych firm powinny być
prowadzone poza godzinami pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby zweryfikować
prawidłowość działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje wypuszczane poprawki
(hotfix) do systemu Windows, aby sprawdzać możliwe problemy. W razie problemów z
poprawkami (hotfix) systemu operacyjnego należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.
Po oddaniu systemu do użytku tworzona jest zapasowa instalacja RT QA. Ta kopia zapasowa nie
będzie się uruchamiała na stacjach roboczych innych niż te, do których przypisana jest licencja na
oprogramowanie.

Skaner antywirusowy
Jeśli system jest podłączony do sieci lokalnej (LAN), firma Brainlab zaleca zainstalowanie
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem (np. skanera
antywirusowego) i aktualizowanie jego plików definicji. Należy pamiętać, że ustawienia
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą wpływać na
wydajność systemu. Na przykład jeżeli monitorowany jest dostęp do każdego pliku, wczytywanie i
zapisywanie danych pacjenta może być wolne. Dlatego firma Brainlab zaleca wyłączenie
skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania pod kątem obecności wirusów
poza godzinami pracy klinicznej.

Wymagania dotyczące oddania do użytku
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje pomiarów. Należy się upewnić, że podczas
pozyskiwania danych wiązki stosowane są najnowsze instrukcje pomiarów. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Brainlab.
Do celów oddania do użytku oprogramowania RT QA ważność zachowują oprogramowanie
Physics Administration 5.0 oraz instrukcje zawarte w najnowszym wydaniu Instrukcji
zawierającej informacje techniczne, Fizyka Brainlab. Tylko profile urządzenia utworzone w
Physics Administration 5.0 są odpowiednie do stosowania w połączeniu z RT QA.
UWAGA: Użytkownik odpowiada za zatwierdzenie profilu urządzenia, w tym także danych wiązki,
przed przeprowadzeniem leczenia.
Ostrzeżenie
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w istotnym zakresie od
jakości danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące
wprowadzanych danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące
identyfikacji lub jakości należy dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.
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Wymagania dotyczące akceleratora liniowego
Obsługiwane są następujące kolimatory wielolistkowe (MLC):
• m3 (Novalis Classic)
• m3 (wbudowany w akceleratory liniowe Varian)
• Varian MLC 120
• Varian MLC HD120
• Vero MHI MLC
• Elekta Agility
RT QA pozwala na stosowanie trybów standardowego oraz z filtrem spłaszczającym do SRS, a
także bez filtra spłaszczającego (FFF).
Informacje dotyczące zgodności można uzyskać od pomocy technicznej firmy Brainlab.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5
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Wymagania techniczne
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2

PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne
RT QA to oprogramowanie wykorzystywane do przeprowadzenia specyficznego dla pacjenta
zapewnienia jakości (QA) dla planów leczenia stworzonych w oprogramowaniu Brainlab Elements
do planowania leczenia.
Co więcej, RT QA zapewnia środki umożliwiające oddanie do użytku modeli wiązek dla
algorytmów Pencil Beam i Monte Carlo do obliczania dawki oraz dla oprogramowania Elements
do planowania leczenia.

Wiele wersji oprogramowania
①

②

Rysunek 1
Jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka wersji oprogramowania RT QA, użytkownik
zostanie poproszony o dokonanie wyboru z listy dostępnych wersji.
Opcje
Wybrać START ①, aby uruchomić wybraną wersję oprogramowania.
Kliknąć kółko obok Start by default ②, aby ustawić wybraną wersję jako domyślną. Następnie
wybrać START ①.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5
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Rozpoczynanie pracy

Opcje
Aby uruchomić inną wersję oprogramowania po ustawieniu wersji domyślnej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę schematu postępowania RT QA, żeby wybrać wersję z listy dostępnych wersji oprogramowania.

Zmienione dane

Rysunek 2
Jeśli dowolne zestawy danych (np. fuzja obrazów) lub obiekty (np. kształt guza) należące do
wczytanego planu leczenia zostaną dodane, odznaczone lub zmienione w aplikacjach Elements
na etapach pre-planning, plan zostanie dostosowany do tych zmian. Powyższy komunikat
ostrzega o uruchomieniu schematu postępowania RT QA. Wybrać OK, aby potwierdzić i
dostosować ostateczny plan RT do najnowszych zmian.

18
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2.2

Kliniczne schematy postępowania

Schematy postępowania w RT QA

Rysunek 3
RT QA jest podzielony na trzy osobne schematy postępowania do oddania do użytku klinicznego:
• Phantom Definition
• Beam Model Verification
• RT QA Recalculation
oraz dodatkowy Element, który pojawia się we wszystkich schematach postępowania w ramach
planowania SRS:
• Patient Specific QA

Opisy schematów postępowania
Nazwa

Opis

Phantom Definition

• Wybór skanu fantomu
• Wrysowanie obiektów na fantomie za pomocą SmartBrush
• Wczytanie skanu fantomu
• Zdefiniowanie Patient Model
• Ustawienie początku układu współrzędnych (Landmark)
• Zapis

Beam Model Verification

• Wczytanie planu QA Phantom Definition
• Ustawienie izocentrum
• Zdefiniowanie łuków i/lub wiązek
• Obliczenie dawki
• Zapis
• Eksport do DICOM RT

RT QA Recalculation

• Wczytanie planu z RT Planning Element
• Ponowne obliczenie dawki za pomocą RT QA
• Eksport do DICOM RT

Patient Specific QA

• Wczytanie planu z RT Planning Element
• Wybór planu fantomu
• Ustawienie izocentrum
• Obliczenie dawki na skanie fantomu
• Zapis
• Eksport do DICOM RT

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5
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Zestawy danych

2.3

Zestawy danych

Wymagania związane ze skanem
Więcej informacji podano w protokole skanowania firmy Brainlab.
Oprogramowanie RT QA odczytuje i wczytuje jedynie zatwierdzone i prawidłowe tabele konwersji
jednostek Hounsfielda (HU) na gęstość elektronową (ED). Tabele konwersji HU na ED stosowane
w oprogramowaniu RT QA można tworzyć i zatwierdzać jedynie w narzędziu Physics
Administration 5.0.
Jeśli skala HU skanera obejmuje 12 bitów (-1024 do +3071), większe wartości są obcinane:
• Wartości < -1024 są obcinane do -1024
• Wartości > 3071 są obcinane do 3071
Skalowanie obrazu TK musi zostać zweryfikowane przed leczeniem pacjenta, ponieważ
obsługiwane są jedynie niezlokalizowane dane.

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

Nakładające się obiekty
Jeśli obiekty nakładają się na siebie, obiekt z największą wartością jednostek HU określa wartość
HU dla przecinającej się objętości.

Kwestie bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że urządzenia do obrazowania (np. tomograf) są prawidłowo
skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać kalibrację, przeprowadzając
testy obrazowania i testy weryfikujące z użyciem fantomów.
Ostrzeżenie
Zestaw obrazów TK wykorzystany do obliczenia dawki nie może zawierać skanów z
zastosowaniem środka kontrastowego.
Ostrzeżenie
Dane TK z wykorzystaniem wiązki stożkowej nie zawierają rzeczywistych wartości HU. Nie
należy wykorzystywać tomogramów wykonanych z wykorzystaniem wiązki stożkowej do
obliczania dawki.
Ostrzeżenie
Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET i protokołu obrazowania, przed zastosowaniem należy zawsze
porównać wyświetlane wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na skanerze.
Decyzje kliniczne nie mogą być podejmowane jedynie na podstawie wyświetlonych
wartości SUV.
Ostrzeżenie
W niektórych przypadkach wartości HU skanu TK nie przedstawiają rzeczywistych cech
materiału (np. gęstości masy i składu materiału). Może to być przyczyną otrzymania
nieprawidłowych obliczeń dawki dla materiałów innych niż tkanka ludzka (np. implantów).
Pozycja terapeutyczna pacjenta to zawsze pozycja leżąca na plecach, z głową w stronę
gantry. Zestaw obrazów TK nie może być pochylony. Szczegółowe informacje dotyczące
dozwolonych pozycji skanowania podano w instrukcji skanowania.
20
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2.4

Skróty

Lista skrótów klawiaturowych
Poniższe skróty są dostępne w oprogramowaniu.
Opis

Skrót

Otwórz następny układ

Ctrl + Tab

Otwórz poprzedni układ

Ctrl + Shift + Tab

Resetuj powiększenie i powiększ centrum

Ctrl + Home

Wybierz poprzedni obiekt

Ctrl + Up

Wybierz kolejny obiekt

Ctrl + Down

Przełącz wyświetlanie rozkładu dawki

Ctrl + D

Przełącz wyświetlanie analizy dawki

Ctrl + R

Wybierz wszystkie obiekty

Ctrl + A

Eksportuj płaszczyznę osiową

Ctrl + Shift + A

Eksportuj dane DVH
Dostępne tylko w przypadku, gdy:
• obliczenie dawki zostało zakończone (nie jest
w trakcie)
• karta zawiera DVH

Ctrl + Shift + D

Eksportuj płaszczyznę strzałkową

Ctrl + Shift + S

Eksportuj płaszczyznę czołową

Ctrl + Shift + C

Eksportuj linię dawki dla ostatniego pomiaru odległości
Dostępne tylko w przypadku, gdy:
• wyświetlanie dawki lub wyświetlanie wartości
progowej jest włączone
• obliczenie dawki zostało zakończone (nie jest
w trakcie)
• pomiar odległości dawki jest aktywny

Ctrl + Shift + L
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Funkcje podstawowe

2.5

Funkcje podstawowe

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

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

Przeciągnąć kursorem myszy przez przekrój, do góry lub w dół.
Można też kliknąć w przekroju obrazu i przewijać kółkiem myszy.
Przeciągnąć kursorem myszy:
• w górę, aby pomniejszyć
• w dół, aby powiększyć
Można też kliknąć przekrój obrazu i powiększyć, jednocześnie przytrzymując
wciśnięty przycisk Ctrl i przewijając w górę lub w dół kółkiem myszy.

Kliknąć w widoku 3D i przeciągnąć kursor myszy.

Kliknąć przekrój obrazu i przeciągnąć kursor myszy w celu poprawy widoczności
kontrastu struktury:
• przeciągnąć w górę albo w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom jednostek
Hounsfielda / poziom wartości szarości
• przeciągnąć w prawo albo lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość okna
w jednostkach Hounsfielda / wartości szarości

22
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2.5.1

Menu pomiaru

Używane współrzędne
Współrzędne X, Y, Z są wyświetlane w układzie współrzędnych DICOM.

Mierzenie dawki w punkcie
Krok
1.
Wybrać Point w menu Measure.

2.

Aby zmierzyć dawkę w pojedynczym punkcie na obrazie, należy kliknąć docelową pozycję na obrazie. Punkt zostanie wyświetlony wraz z informacjami o obrazie.
UWAGA: Wartość pomiaru punktowego jest wyświetlana jako wartość w skali szarości dla
skanów MR i w jednostkach Hounsfielda dla skanów TK.
UWAGA: Jeśli punkt jest mierzony w widoku Dose Distribution, wyświetlone zostaną też
informacje na temat dawki.
3.

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

4.

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

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

Pomiar odległości
Krok
1.
Wybrać Distance.
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Menu pomiaru

Krok
2.

Aby zmierzyć odległość na przekroju, należy kliknąć dwa punkty docelowe na przekroju.
Wyświetlona zostanie odległość pomiędzy nimi, a także informacje o punkcie dla punktu
końcowego.
3.

Aby zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami na różnych przekrojach:
• Kliknąć punkt docelowy na pierwszym przekroju.
• Przewinąć do przekroju docelowego, używając kółka myszy.
• Kliknąć drugi punkt na docelowym przekroju.
Można to także wykonać pomiędzy różnymi widokami obrazów.
UWAGA: Punkty końcowe są wyświetlane jako krzyżyki na przekrojach docelowych i jako
kropki na przekrojach pośrednich.

24

4.

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

5.

Aby usunąć wszystkie linie, należy kliknąć przycisk Distance w opcji Measure, aby odznaczyć tę funkcję.
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2.5.2

Eksport dawki

Korzystanie z eksportu dawki
RT QA może eksportować liniowe lub płaszczyznowe informacje na temat rozkładu do pliku
tekstowego, używając formatu „Brainlab Dose Export Version: 1.2”.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla Phantom Definition, ponieważ wymaga obliczenia
dawki.

Informacje w pliku tekstowym
Wszystkie wyeksportowane pliki tekstowe zaczynają się od takich samych informacji w nagłówku,
opisujących schemat postępowania w RT QA, wersję oprogramowania, pacjenta, typ leczenia,
dane wiązki itp.
UWAGA: Funkcja eksportu dawki wykorzystuje układ współrzędnych LR (lewo–prawo) / AP
(przód–tył) / FH (stopy–głowa), który jest zwykle inny od danych TK DICOM pokazywanych w
funkcji pomiarowej.

Eksport dawki liniowej

①

Rysunek 4

Krok
1.

Obliczyć dawkę.

2.

Aktywować eksport dawki liniowej, stosując jedną z dwóch możliwych metod:
• najpierw narysować linię, a następnie jednocześnie wcisnąć przyciski Ctrl + Shift + L
lub
• przytrzymać przycisk Shift, rysując linię.
Pod wyświetlonymi informacjami o linii pojawi się komunikat ①.

3.

Wkleić informacje ze schowka do edytora tekstu (np. Notepad).

UWAGA: Jeśli dostępnych jest kilka linii, wyeksportowana zostanie dawka na ostatniej
utworzonej.
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Eksport dawki

Eksport dawki płaszczyzny ACS
Dawka płaszczyznowa może zostać wyeksportowana dla przekrojów osiowych, czołowych lub
strzałkowych.
Krok
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1.

Obliczyć dawkę.

2.

Otworzyć układ 3D View.

3.

Aktywować eksport dawki płaszczyzny ACS:
• Płaszczyzna osiowa: Nacisnąć jednocześnie przyciski Ctrl + Shift + A
• Płaszczyzna czołowa: Nacisnąć jednocześnie przyciski Ctrl + Shift + C
• Płaszczyzna strzałkowa: Nacisnąć jednocześnie przyciski Ctrl + Shift + S

4.

Zapisać plik tekstowy.
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3

DEFINICJA FANTOMU

3.1

Schemat postępowania

Informacje ogólne
Phantom Definition stosuje się do przygotowania fantomów do oddania do użytku klinicznego i
do specyficznego dla pacjenta zapewniania jakości (QA). W tym celu należy wczytać tomogram
fantomu, zdefiniować struktury wewnątrz fantomu (np. komory fantomu) i zapisać do dalszych
badań specyficznych dla leczenia.

Rozpoczynanie schematu postępowania w ramach Phantom Definition
Krok
1.

Wybrać fantom.

2.
Wybrać Phantom Definition.

3.

Wybrać odpowiedni zestaw danych fantomu, w tym zestaw obrazów TK i wszelkie zdefiniowane obiekty.
Odpowiednie informacje podane są w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data
Manager.

4.

Wybrać OK.
Oprogramowanie automatycznie wyświetli wszystkie aplikacje Elements dla tego schematu postępowania.
5.

Wybrać DICOM Viewer, aby sprawdzić aktualny stan planu.

6.

Wybrać SmartBrush, aby obrysować kontur odpowiednich struktur.

7.

Wybrać Object Manipulation, aby sprawdzić i dostosować obiekty, dodawać marginesy
do obiektów i tworzyć nowe obiekty w oparciu o operacje na istniejących obiektach (np.
można utworzyć nowy obiekt z dwóch nakładających się obiektów).
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Schemat postępowania

Krok
8.

Po zakończeniu tych etapów należy przejść do Phantom Definition.

Ostrzeżenie
Podczas całego procesu planowania należy się upewnić, że praca wykonywana jest na
podstawie prawidłowego zestawu danych fantomu. Informacje o fantomie są wyświetlane
w obszarze nawigatora każdego programu Element.
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać
zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić poprawność i
odpowiedniość zaimportowanych danych pacjenta.

28
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3.2

Początkowe etapy Phantom Definition

Ekrany przygotowania
Początkowo oprogramowanie prowadzi użytkownika przez trzy ekrany przygotowania, gdzie
konieczne jest dokonanie paru wyborów i regulacji.

Kwestie bezpieczeństwa związane z blatem stołu
Jeśli promieniowanie kierowane jest przez stałą warstwę włókna szklanego, taką jak blat stołu,
może dojść do tłumienia i zwiększenia dawki. Przez określenie zastosowanego blatu stołu można
uwzględnić te efekty podczas planowania dawki.
Nie można zagwarantować, że wprowadzone parametry są spójne dla blatów stołu firm innych niż
Brainlab. Należy się upewnić, że obliczenia odpowiadają danemu blatowi stołu, poprzez
przeprowadzenie odpowiednich pomiarów QA.
Ostrzeżenie
Należy unikać prowadzenia leczenia przez blat stołu (od tyłu). Jeśli nie można tego
uniknąć, należy uwzględnić model blatu stołu w obliczeniach dawki podczas oddania
fantomu do użytku klinicznego. W przeciwnym razie należy pamiętać, że obliczony rozkład
dawki nie obejmuje dodatkowego tłumienia ani zwiększonej dawki na skórę w pobliżu blatu
stołu. Obliczenie dawki należy ręcznie skorygować pod kątem tych czynników.
Ostrzeżenie
Trzeba zweryfikować prawidłowość pozycji blatu stołu względem pozycji fantomu. Jest to
szczególnie konieczne w przypadku stosowania wiązek trafiających w stół pod płaskim,
prawie poziomym kątem. Niewielkie różnice pomiędzy ustawieniami planu dawki a
rzeczywistą konfiguracją terapeutyczną mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy
dawką obliczoną i rzeczywistą.
Ostrzeżenie
Modele blatu stołu stanowią przybliżenia rzeczywistej geometrii i nie uwzględniają
obszarów wysokiej gęstości zawierających metalowe łączniki. Należy unikać
napromieniania przez te obszary.
Ostrzeżenie
Blat stołu rozciąga się w kierunku X-Y, nawet gdy zakres skanowania TK jest mniejszy.
Należy pamiętać, że długość blatu stołu jest przycinana do odpowiedniego zakresu
skanowania (kierunek Z) lub zgodnie z ramką przycinania, zależnie od tego, co jest
mniejsze.
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Początkowe etapy Phantom Definition

Definiowanie ustawień modelu pacjenta
①

②

③

④
⑤

⑥

Rysunek 5
Na pierwszej stronie przygotowania należy zdefiniować ustawienia Patient Model. Można
przyciąć widoki, aby wyświetlić wszystkie istotne obszary leczenia w Outer Contour oraz (jeśli
wybrany został blat stołu) dostosować blat stołu w przekrojach osiowych i strzałkowych.
Krok
1.

Wybrać typ blatu stołu z listy rozwijanej ①.
Jeśli model blatu stołu został wybrany, zostanie on uwzględniony podczas obliczania
dawki. Wybrany model zastępuje stół w TK i staje się elementem modelu tkankowego.
Jeśli model blatu stołu nie zostanie wybrany, blat stołu można wyciąć z TK za pomocą narzędzia do przycinania.
Jeśli model blatu stołu w TK nie został przycięty, blat stołu do TK zostanie uwzględniony
podczas obliczania dawki.

2.

Wybrać tabelę konwersji HU na ED z listy rozwijanej ②.
Na liście wyboru widoczne są tylko zatwierdzone tabele konwersji HU na ED.
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3.

Potwierdzić, że orientacja terapeutyczna jest pozycją na plecach i z głową ułożoną od
strony gantry, klikając pole zaznaczenia obok pola Treatment Orientation ③.

4.

Wybrać Crop ④. Przeciągnąć krawędzie niebieskich prostokątów tak, aby włączyć obszary danych pacjenta, które algorytm uwzględni podczas tworzenia Outer Contour.
UWAGA: Przycięcie poza zakresem TK wykorzystanego do planowania w kierunku górnym lub dolnym sprawia, że części blatu stołu znajdujące się poza tym zakresem mogą
zostać zignorowane podczas obliczania dawki.

5.

Wybrać Adjust ⑤. Przeciągnąć niebieskie reprezentacje blatu stołu, aby ustawić blat stołu w obrazach ze skanowania.

6.

Wybrać Next ⑥, aby kontynuować.
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Przygotowanie w przekrojach czołowych i strzałkowych

①
②

③

Rysunek 6
Na drugim ekranie przygotowania można przyciąć widoki, aby wyświetlić wszystkie istotne
obszary leczenia w Outer Contour oraz (jeśli wybrany został blat stołu) dostosować blat stołu w
przekrojach czołowych i strzałkowych.
Krok
1.

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

2.

Wybrać Adjust ②. Przeciągnąć niebieskie reprezentacje blatu stołu, aby ustawić blat stołu w obrazach ze skanowania.
Jako wskazówki użyć markerów otworów unieruchamiających przedstawionych na niebieskich reprezentacjach blatu stołu.

3.

Wybrać Next ③, aby kontynuować.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

31

Początkowe etapy Phantom Definition

Sprawdzanie i dostosowanie Outer Contour
②

①

③

④

⑤

⑥
⑦

Rysunek 7
Po przeprowadzeniu wstępnych etapów przygotowawczych oprogramowanie automatycznie
generuje Outer Contour, który jest wyświetlany w osobnej karcie. Outer Contour pozwala
algorytmowi oprogramowania wykonać obliczenia dawki dla całej tkanki pacjenta.
Krok
1.

Sprawdzić Outer Contour ①, obracając obraz 3D i przewijając przez wszystkie przekroje.
Przekroje ACS wyświetlają model tkankowy składający się z niebieskiego Outer Contour
② i modelu blatu stołu ③ (jeśli blat stołu został poprzednio wybrany).
Model tkankowy jest pokazany w kolorze szarym/białym, a oryginalny TK w kolorze pomarańczowym ⑤.

2.

Jeśli wyniki nie są zadowalające, należy użyć narzędzi w menu rozwijanym Outer Contour ④, aby edytować niebieski obrys w przekrojach osiowych, strzałkowych i czołowych.
Można także wybrać opcję Back ⑥ i zmodyfikować Outer Contour za pomocą funkcji
Crop.

3.

Wybrać Next ⑦, aby kontynuować.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić dokładność powstałego Outer Contour oraz modelu tkankowego
wykorzystywanego do obliczenia dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi znajdować
się wewnątrz konturu. Outer Contour może zawierać pewne obszary danych pacjenta, które
nie są pożądane. Obszary te są uwzględniane podczas obliczeń dawki. Jeśli to konieczne,
można je wyciąć na kartach przygotowania.
Ostrzeżenie
Model tkankowy, a więc także obliczony rozkład dawki, są automatycznie modyfikowane,
gdy dodawane są obiekty takie jak blat stołu lub gdy zdefiniowane przez użytkownika
wartości HU są przypisywane obiektom, bądź gdy użytkownik nadpisze ustawienia
gęstości elektronowej w menu Data. Należy zweryfikować poprawność każdej z takich
modyfikacji, sprawdzając model tkankowy i wykorzystując funkcję pomiaru HU, a także
sprawdzając rekonstrukcje głębokości i pola na wydruku.
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Obiekty otoczone obrysem w TK

Rysunek 8

①

②

W układzie Outer Contour View wyświetlane są wszystkie obiekty otoczone obrysem w TK ①. W
przypadku tych obiektów można pominąć i zmienić wartość gęstości elektronowej ②.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na karcie przygotowania zawierającej kontur
zewnętrzny.

Narzędzia Outer Contour

Rysunek 9
Menu narzędzi Outer Contour pozwala dokładnie dostosować kontur zewnętrzny.
Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5
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Początkowe etapy Phantom Definition

Opcja widoku

Opis

Brush

Dodaje do istniejącego konturu zewnętrznego (niebieska linia) w przekrojach osiowych, strzałkowych i czołowych.
UWAGA: Ze względu na inną rozdzielczość i odległości między przekrojami powstający kontur modelu tkankowego nie jest dokładnie wyrównany
z konturem zewnętrznym.

Erase

Usuwa kontur zewnętrzny (niebieska linia) w przekrojach osiowych,
strzałkowych i czołowych.

Undo

Cofa ostatnią wykonaną zmianę. Aby cofnąć kilka etapów, należy kilkakrotnie wybrać ten przycisk.

Auto Create

Cofa wszystkie zmiany wprowadzone w konturze zewnętrznym.

Brush Size

Za pomocą suwaka można zmniejszyć lub zwiększyć średnicę pędzla.

UWAGA: Podczas używania pędzla wprowadzane informacje 2D są konwertowane w obiekt 3D.
Sposób ekstrapolacji obiektu 3D zależy od różnych czynników, jak na przykład odległość między
przekrojami i orientacja zestawu obrazów.
UWAGA: Wybranie opcji Back nie cofa zmian dokonanych za pomocą narzędzi.
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3.3

Menu danych

Układ menu danych
①

②

Rysunek 10
Wybrać Data, aby otworzyć menu Data i wyświetlić listę wszystkich dostępnych obrazów,
obiektów i układów.
Nr

Element

①

Selected Data

②

Layouts

Opis
• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami obrazów
• Objects: lista wszystkich dostępnych obiektów, takich jak komora
jonizacyjna oraz Outer Contour
Przełączanie pomiędzy różnymi układami.
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Menu danych

Obiekty

①
②
③
④

Rysunek 11

Nr

Element

①

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

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie wyświetlony z niebieskim obramowaniem i symbolem oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Domyślnie zdefiniowane obiekty poza Outer Contour mają ustawienie widoczności.

③

Objętość i nazwa obiektu, data i godzina.

④

Kliknąć strzałkę obok obiektu, aby wyświetlić dodatkowe informacje:
• Basis: lista zestawów obrazów użytych do utworzenia obiektu
• Type: wyświetla typ obiektu
• Role: wyświetla rolę
• Comment: opisuje, gdzie obiekt został utworzony

Ostrzeżenie
Należy zawsze zweryfikować, czy kontur każdego obiektu jest prawidłowy, aby uniknąć
podania niezamierzonej dawki na te obiekty.

Układy
Wybrać Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać się pomiędzy widokami układów (jeśli
dotyczy).
Układ

Opis
3D View wyświetla następujące elementy:
• Na górze po lewej: widok 3D Outer Contour fantomu i wszelkich innych
obiektów, które są ustawione jako widoczne
• Na górze po prawej: widok przekroju osiowego
• Na dole po lewej: widok przekroju strzałkowego
• Na dole po prawej: widok przekroju czołowego
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3.4

Punkty orientacyjne

Informacje ogólne
Funkcja Landmark służy do definiowania punktu zainteresowania na fantomie, do którego można
wrócić w dowolnej chwili. Można wrócić do punktu orientacyjnego ze schematów postępowania
Beam Model Verification i Patient Specific Recalculation.

Konfiguracja punktów orientacyjnych

①
②
③

Rysunek 12

Krok
1.

Wybrać strzałkę w dół obok Landmark ①.

2.

Wybrać Set Landmark ②.

3.

Kliknąć punkt w zrekonstruowanym fantomie, aby dokładnie ustawić punkt orientacyjny.
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Punkty orientacyjne

Krok
4.

Przeciągnąć poziome lub pionowe żółte linie, aby ustawić punkt orientacyjny na podstawie widocznych oznaczeń fantomu.

5.

Wybrać Find Landmark ③, aby wrócić do ostatniej ustawionej pozycji punktu orientacyjnego.

UWAGA: Po ustawieniu punktu orientacyjnego wybrać Set Landmark, aby dezaktywować tę
funkcję i uniknąć niezamierzonego przesunięcia punktu orientacyjnego.
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4

WERYFIKACJA MODELU
WIĄZKI

4.1

Schemat postępowania

Informacje ogólne
Beam Model Verification służy do weryfikacji, że algorytm do obliczania dawki jest odpowiedni
dla mocy wyjściowej danego akceleratora liniowego. W tym celu należy stworzyć plan dawki za
pomocą prostych ustawień wiązki (np. łuki konformalne lub dynamiczne łuki konformalne
zdefiniowane dla punktu rozpoczęcia i zakończenia ruchu gantry) na przygotowanym fantomie.
Następnie należy wyeksportować objętość dawki 3D i sam plan do oprogramowania QA innej
firmy. Na koniec porównać pomiary z obliczeniem dawki.

Rozpoczynanie schematu postępowania w ramach Beam Model Verification
Krok
1.

Wybrać fantom.

2.
Wybrać Beam Model Verification.

3.

Wybrać zapisany plan z Phantom Definition lub Beam Model Verification.
Odpowiednie informacje podane są w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data
Manager.

4.

Wybrać OK.
Oprogramowanie automatycznie wyświetli wszystkie aplikacje Elements dla tego schematu postępowania.
5.

Wybrać DICOM Viewer, aby sprawdzić aktualny stan planu.

6.

Po zakończeniu tego etapu przejść do Beam Model Verification.
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Schemat postępowania

Ostrzeżenie
Podczas całego procesu planowania należy się upewnić, że praca wykonywana jest na
podstawie prawidłowego zestawu danych fantomu. Dane pacjenta są wyświetlane w
obszarze nawigacji każdego programu Element.
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać
zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić poprawność i
odpowiedniość zaimportowanych danych pacjenta.
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4.2

Menu danych

Układ menu danych
①

②

Rysunek 13
Wybrać Data, aby otworzyć menu Data i wyświetlić listę wszystkich dostępnych obrazów,
obiektów i układów.
Nr

Element

①

Selected Data

②

Layouts

Opis
• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami obrazów
• Objects: lista wszystkich dostępnych obiektów, takich jak komora
jonizacyjna oraz Outer Contour
Przełączanie pomiędzy różnymi układami.
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Menu danych

Obiekty

①
②
③
④

Rysunek 14

Nr

Element

①

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

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie wyświetlony z niebieskim obramowaniem i symbolem oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Domyślnie zdefiniowane obiekty oraz Outer Contour mają ustawioną widoczność.

③

Objętość i nazwa obiektu, data i godzina.

④

Kliknąć strzałkę obok obiektu, aby wyświetlić dodatkowe informacje:
• Basis: lista zestawów obrazów użytych do utworzenia obiektu
• Type: wyświetla typ obiektu
• Role: wyświetla rolę
• Comment: opisuje, gdzie obiekt został utworzony

Ostrzeżenie
Należy zawsze zweryfikować, czy kontur każdego obiektu jest prawidłowy, aby uniknąć
podania niezamierzonej dawki na te obiekty.

Układy
Wybrać Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać się pomiędzy widokami układów.
Układ

Opis
3D View wyświetla następujące elementy:
• Na górze po lewej: widok 3D Outer Contour fantomu i wszelkich innych
obiektów, które są ustawione jako widoczne
• Na górze po prawej: widok przekroju osiowego
• Na dole po lewej: widok przekroju strzałkowego
• Na dole po prawej: widok przekroju czołowego

42

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

WERYFIKACJA MODELU WIĄZKI

Układ

Opis
Widok Commissioning Plan wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: zmiana Machine Profile, Energy oraz ustawień wiązki i łuku.
• Na górze po lewej: DVH: wymienialny zestaw obrazów, który wyświetla
widok przekroju osiowego, czołowego lub strzałkowego bądź DVH.
• Na górze po prawej: Beam’s Eye View: pokazuje MLC przy równo rozłożonych kątach gantry.
• Na dole po lewej: Widok wiązki/łuku 3D: pokazuje wiązkę/łuk obliczone w
planie oraz linie laserowe na widoku 3D Outer Contour oraz wszelkich
dostępnych i widocznych obiektów. Łuki są aktualizowane po każdym obliczeniu.
• Na dole po prawej: Tissue Model Depth View (dla wiązek) / Tissue Model Arc Plane View (dla łuków). Pokazuje przekrój osiowy z linią wskazującą kierunek dawki dla każdego kąta gantry.
Beam’s Eye View wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: zmiana Machine Profile, Energy oraz ustawień wiązki i łuku.
• Powiększony widok kolimatora wielolistkowego przy równomiernie rozłożonych kątach gantry

Ostrzeżenie
Odstęp między listkami do celów terapii z wykorzystaniem łuku dynamicznego jest
pokazany w widoku Beam’s Eye View. Przed eksportem należy zweryfikować pozycje
listków.
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Izocentrum

4.3

Izocentrum

Informacje ogólne
Funkcja Isocenter pozwala definiować izocentrum na fantomie, do którego można w dowolnej
chwili wrócić. Można także wrócić do punktu orientacyjnego skonfigurowanego w Phantom
Definition.

Konfigurowanie izocentrum

①
②
③

④

Rysunek 15

Krok
1.

Kliknąć strzałkę obok Isocenter ①.

2.

Wybrać Set Isocenter ②.

3.

Kliknąć punkt w zrekonstruowanym fantomie, aby dokładnie ustawić izocentrum.

4.

Przeciągnąć poziome lub pionowe żółte linie, aby ustawić izocentrum na podstawie widocznego oznaczenia fantomu.

5.

Wybrać Find Isocenter ③, aby wrócić do ostatniej skonfigurowanej pozycji izocentrum.

6.

Wybrać To Landmark ④, aby przywrócić przecięcie niebieskich linii do punktu orientacyjnego ustawionego wcześniej w Phantom Definition.

UWAGA: Aby uniknąć przypadkowego przesunięcia izocentrum, wybrać Set Isocenter, aby
wyłączyć funkcję.
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4.4

Obliczanie planu dawki

Opcje obliczeń
Przycisk

Funkcja

Wybrać Calculate, aby skonstruować plan dawki.

Wybrać Monte Carlo, aby:
1. Obliczyć rozkład dawki przy użyciu algorytmu Monte Carlo. W trybie Monte
Carlo oprogramowanie oblicza rozkład dawki na podstawie istniejącego planu
leczenia z algorytmem Monte Carlo. Dlatego należy najpierw obliczyć plan leczenia z wykorzystaniem algorytmu Pencil Beam (Monte Carlo wyłączone).
2. Przełączać silnik do obliczania dawki metodą obliczenia dawki wprost:
- Monte Carlo wyłączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Pencil Beam
- Monte Carlo włączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Monte Carlo
UWAGA: W trybie Monte Carlo obliczanie zajmuje kilka minut.

Zmiana profilu urządzenia i energii
Krok
1.
Aby wybrać inne ustawienia, należy kliknąć Select w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji.
①

2.

Kliknąć nazwy Machine Profile oraz Energy, aby je wybrać. Wybrane nazwy zaznaczone są kolorem pomarańczowym.
Ustawienia wiązki i łuku zostaną automatycznie uaktualnione.
UWAGA: Przycisk Calculate zmieni kolor na pomarańczowy. Jeśli przeprowadzona została optymalizacja i zmieniony został Machine Profile lub Energy, optymalizacja poprzedniego planu traci ważność.
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Obliczanie planu dawki

Krok
3.

46

Kliknąć strzałkę ①, aby zamknąć menu.
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4.5

Sprawdzanie dawki

Menu dawki
Po obliczeniu planu dawki należy sprawdzić rozkład dawki i linie izodoz dla fantomu. Poniższe
opcje widoku są dostępne w menu Dose oraz Dose Shaper.
Ostrzeżenie
Ze względu na ograniczenia sprzętowe niektórych kolimatorów wielolistkowych (np. Elekta
Agility) listki mogą nie zawsze być zgodne z obszarem docelowym, a żądane statyczne
odstępy między listkami nie są całkowicie zakryte szczękami głównymi. Należy dokładnie
sprawdzić ostateczny plan.
Ostrzeżenie
Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki dawki. Wartość stosowana
podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak najniższa i nie wyższa niż
4 mm. W przypadku małych obiektów o średnicy 30 mm lub mniejszej zaleca się
stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Ustawienia menu dawki

Rysunek 16
Menu Dose zawiera opcje umożliwiające wyświetlenie rozkładu dawki.
Opcja widoku

Opis

Dose Off

Linie izodoz nie są wyświetlane.

Dose Distribution

Linie izodoz są wyświetlane.

Rozkład dawki
Po wybraniu widoku Dose Distribution zaplanowany rozkład dawki zostanie wyświetlony w
postaci linii izodoz i rozmycia dawki. Kolory rozmycia dawki dostosowują się i stają bardziej
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przezroczyste, gdy obraz jest powiększany, dzięki czemu można dokładniej zobaczyć leżące pod
dawką struktury.
Ostrzeżenie
Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia.
Należy sprawdzić przynajmniej jeszcze jedno inne kryterium (np. histogram DVH) i
sprawdzić kryteria w wielu układach widoku.
Ostrzeżenie
W celu sprawdzenia rozkładu dawki w obiektach wewnątrz kości szczególnie istotne jest
wybranie prawidłowego typu wyniku dawki (Dose to water lub Dose to medium).

Dostosowanie linii izodoz

①

②
③
④
⑤

Rysunek 17

Opcje
Dose Parameters
①

Legenda z kodem kolorystycznym pokazuje, które linie izodoz są obecnie wyświetlane,
jako wartość bezwzględna dawki.

②

Ref. Dose: definiowanie dawki (Gy) dla referencyjnej linii izodozy. Dawka referencyjna
odpowiada zielonej linii izodozy, która odzwierciedla 100% zaleconej dawki w odpowiedniej aplikacji RT Planning Element firmy Brainlab. Pozostałe linie izodoz są skalowane względem dawki referencyjnej.

③

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki,
która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

MC Parameters
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④

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki
MC, która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

⑤

Uncertainty: szacowana ostateczna niepewność statystyczna (%) maksymalnej dawki
obliczenia Monte Carlo znormalizowanej dla wiązki lub łuku.
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Więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć w Instrukcji zawierającej
informacje techniczne, Fizyka Brainlab.
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4.6

Kończenie sprawdzania planu

Ponowne przeliczenie planu
Jeśli podjęta zostanie decyzja o dostosowaniu planu, należy ponownie obliczyć plan, wybierając
Calculate. Jeśli plan jest zadowalający, należy wybrać Next, aby przejść do zapisania,
wydrukowania i eksportu planu.
Ostrzeżenie
Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w planie należy bardzo dokładnie sprawdzić jego
prawidłowość (np. pozycje listków). Jeśli obiekt wykorzystany w istniejącym planie
zostanie zmodyfikowany w innym oprogramowaniu Element w schemacie postępowania
podczas planowania (np. SmartBrush), konieczne jest ponowne uruchomienie
oprogramowania. Generalnie należy wprowadzić wszelkie dostosowania obiektów przed
wykorzystaniem ich w planowaniu dawki.

Przygotowanie drugiego planu
Ostrzeżenie
Jeśli utworzony ma zostać drugi plan, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy
pierwszy plan został wyeksportowany (np. do systemu Record and Verify lub do
sterownika MLC). Nie wykonywać weryfikacji z wykorzystaniem przedawnionego planu.

50

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

WERYFIKACJA MODELU WIĄZKI

4.7

Doprecyzowanie planu weryfikacji modelu wiązki

Tabela ustawień wiązki

①

②

③

Rysunek 18
Wybrać Beam, aby zobaczyć edytowalne ustawienia specyficzne dla wiązki.
Opcje

①

Wprowadzić wartość w odpowiednim polu, aby zmienić:
• Table Angle
• Gantry Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

②

Wprowadzić wartość w mm w odpowiednim polu, aby zmienić:
• X1: położenie MLC najbardziej z lewej strony
• X2: położenie MLC najbardziej z prawej strony
• Y1: położenie MLC najbardziej na dole
• Y2: położenie MLC najbardziej na górze
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Opcje

③

Wprowadzić wartość w mm w odpowiednim polu, aby zmienić:
• Leaf Bank B: położenie MLC najbardziej z lewej strony
• Leaf Bank A: położenie MLC najbardziej z prawej strony
• Towards Leaf #1: położenie MLC najbardziej na dole
• Towards Leaf #60: położenie MLC najbardziej na górze

UWAGA: Numery i położenia listków zależą od MLC i są automatycznie aktualizowane.
UWAGA: Dostępne opcje zależą od Machine Profile.

Tabela ustawień łuku

①

②

③

①

④

Rysunek 19
Wybrać Arc, aby zobaczyć edytowalne ustawienia specyficzne dla łuku.
Opcje
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①

Wprowadzić wartość w odpowiednim polu, aby zmienić:
• Table Angle
• Gantry Start Angle
• Gantry Stop Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

②

Wybrać wartość z menu rozwijanego dla Gantry Angle Step.
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Opcje
③

Wybrać zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (CW) lub przeciwny do ruchu
wskazówek zegara (CCW) Gantry Rotation Direction.

④

Wprowadzić wartość w mm w odpowiednim polu, aby zmienić pozycje startu i zatrzymania MLC dla:
• Leaf Bank B: położenie MLC najbardziej z lewej strony
• Leaf Bank A: położenie MLC najbardziej z prawej strony
• Towards Leaf #1: położenie MLC najbardziej na dole
• Towards Leaf #60: położenie MLC najbardziej na górze

UWAGA: Numery i położenia listków zależą od MLC i są automatycznie aktualizowane.
UWAGA: Dostępne opcje zależą od Machine Profile.
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Doprecyzowanie planu weryfikacji modelu wiązki
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5

PONOWNE OBLICZANIE
RT QA

5.1

Schemat postępowania

Informacje ogólne
RT QA Recalculation jest wykorzystywany początkowo lub rutynowo do weryfikacji, że RT QA
oraz aplikacje Brainlab Elements do planowania leczenia (np. Multiple Brain Mets SRS lub
Cranial SRS) używają tego samego algorytmu dawki i obliczają dokładnie tę samą dawkę.

Rozpoczynanie schematu postępowania w ramach RT Recalculation
Krok
1.

Wybrać pacjenta.

2.
Wybrać RT QA Recalculation.

3.

Wybrać istniejący plan leczenia stworzony w jednej z aplikacji do planowania leczenia RT
Planning Elements (np. Multiple Brain Mets SRS lub Cranial SRS).
Odpowiednie informacje podane są w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data
Manager.

4.

Wybrać OK.
Oprogramowanie automatycznie wyświetli wszystkie aplikacje Elements dla tego schematu postępowania.
5.

Wybrać DICOM Viewer, aby sprawdzić aktualny stan planu.

6.

Otworzyć RT QA Recalculation i ponownie obliczyć plan leczenia.
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Krok
7.

Wyeksportować dawkę do Dose Review i porównać ponownie obliczoną dawkę (z RT
QA Recalculation) z oryginalną dawką.

Ostrzeżenie
Podczas całego procesu planowania należy się upewnić, że praca wykonywana jest na
podstawie prawidłowego zestawu danych pacjenta. Dane pacjenta są wyświetlane w
obszarze nawigacji każdego programu Element.
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać
zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić poprawność i
odpowiedniość zaimportowanych danych pacjenta.
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5.2

Menu danych

Układ menu danych
①

②

Rysunek 20
Wybrać Data, aby otworzyć menu Data i wyświetlić listę wszystkich dostępnych obrazów,
obiektów i układów.
Nr

Element

①

Modified Plan

②

Layouts

Opis
• Nazwa planu podana jest obok ikony
• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami obrazów
• Objects: wyświetla listę wszystkich dostępnych obiektów, takich jak
guz i narządy krytyczne, a także obrys zewnętrzny w obszarze Outer Contour
Przełączanie pomiędzy różnymi układami.
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Menu danych

Obiekty

①
②
③
④

Rysunek 21

Nr

Element

①

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

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie wyświetlony z niebieskim obramowaniem i symbolem oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Zdefiniowane obiekty oraz Outer Contour są domyślnie ukryte.

③

Objętość i nazwa obiektu, data i godzina.

④

Kliknąć strzałkę obok obiektu, aby wyświetlić dodatkowe informacje:
• Basis: lista zestawów obrazów wykorzystywanych do utworzenia obiektu
• Type: wyświetla typ obiektu (np. guz lub OAR)
• Role: wyświetla rolę (np. PTV)

Układy
Wybrać Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać się pomiędzy widokami układów.
Układ

Opis
3D View wyświetla następujące elementy:
• Na górze po lewej: widok 3D PTV i otaczających go obiektów
• Na górze po prawej: widok przekroju osiowego
• Na dole po lewej: widok przekroju strzałkowego
• Na dole po prawej: widok przekroju czołowego
Widok Review Arcs wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: Plan Content: wybrać żądany łuk, aby zaktualizować widoki.
• Na górze po lewej: widok przekroju osiowego, czołowego lub strzałkowego bądź DVH.
• Na górze po prawej: Beam’s Eye View: pokazuje MLC przy równo rozłożonych kątach gantry.
• Na dole po lewej: Widok łuku 3D: pokazuje łuki obliczone w planie oraz
widok 3D obiektów. Łuki są aktualizowane po każdym obliczeniu.
• Na dole po prawej: Tissue Model Depth View (dla wiązek) / Tissue Model Arc Plane View (dla łuków). Pokazuje przekrój osiowy z linią wskazującą kierunek dawki dla każdego kąta gantry.
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Układ

Opis
Beam’s Eye View wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: Plan Content: wybrać żądany łuk, aby zaktualizować widoki
• Powiększony widok kolimatora wielolistkowego przy równomiernie rozłożonych kątach gantry

Ostrzeżenie
Odstęp między listkami do celów terapii z wykorzystaniem łuku dynamicznego jest
pokazany w widoku Beam’s Eye View. Przed eksportem należy zweryfikować pozycje
listków.
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5.3

Obliczanie planu dawki

Opcje obliczeń
Plan dawki jest obliczany automatycznie na podstawie zaimportowanego planu.
Przycisk

Funkcja
Wybrać Monte Carlo, aby:
1. Obliczyć rozkład dawki przy użyciu algorytmu Monte Carlo. W trybie Monte
Carlo oprogramowanie oblicza rozkład dawki na podstawie istniejącego planu
leczenia z algorytmem Monte Carlo. Dlatego należy najpierw obliczyć plan leczenia z wykorzystaniem algorytmu Pencil Beam (Monte Carlo wyłączone).
2. Przełączać silnik do obliczania dawki metodą obliczenia dawki wprost:
- Monte Carlo wyłączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Pencil Beam
- Monte Carlo włączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Monte Carlo
UWAGA: W trybie Monte Carlo obliczanie zajmuje kilka minut.
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5.4

Sprawdzanie dawki

Menu dawki
Po obliczeniu planu dawki należy sprawdzić rozkład dawki i linie izodoz dla fantomu. Poniższe
opcje widoku są dostępne w menu Dose oraz Dose Shaper.
Ostrzeżenie
Ze względu na ograniczenia sprzętowe niektórych kolimatorów wielolistkowych (np. Elekta
Agility) listki mogą nie zawsze być zgodne z obszarem docelowym, a żądane statyczne
odstępy między listkami nie są całkowicie zakryte szczękami głównymi. Należy dokładnie
sprawdzić ostateczny plan.
Ostrzeżenie
Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki dawki. Wartość stosowana
podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak najniższa i nie wyższa niż
4 mm. W przypadku małych obiektów o średnicy 30 mm lub mniejszej zaleca się
stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Ustawienia menu dawki

Rysunek 22
Menu Dose zawiera opcje umożliwiające wyświetlenie rozkładu dawki.
Opcja widoku

Opis

Dose Off

Linie izodoz nie są wyświetlane.

Dose Distribution

Linie izodoz są wyświetlane.

Rozkład dawki
Po wybraniu widoku Dose Distribution zaplanowany rozkład dawki zostanie wyświetlony w
postaci linii izodoz i rozmycia dawki. Kolory rozmycia dawki dostosowują się i stają bardziej
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przezroczyste, gdy obraz jest powiększany, dzięki czemu można dokładniej zobaczyć leżące pod
dawką struktury.
Ostrzeżenie
Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia.
Należy sprawdzić przynajmniej jeszcze jedno inne kryterium (np. histogram DVH) i
sprawdzić kryteria w wielu układach widoku.
Ostrzeżenie
W celu sprawdzenia rozkładu dawki w obiektach wewnątrz kości szczególnie istotne jest
wybranie prawidłowego typu wyniku dawki (Dose to water lub Dose to medium).

Dostosowanie linii izodoz

①

②
③
④
⑤

Rysunek 23

Opcje
Dose Parameters
①

Legenda z kodem kolorystycznym pokazuje, które linie izodoz są obecnie wyświetlane,
jako wartość bezwzględna dawki.

②

Ref. Dose: definiowanie dawki (Gy) dla referencyjnej linii izodozy. Dawka referencyjna
odpowiada zielonej linii izodozy, która odzwierciedla 100% zaleconej dawki w odpowiedniej aplikacji RT Planning Element firmy Brainlab. Pozostałe linie izodoz są skalowane względem dawki referencyjnej.

③

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki,
która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

MC Parameters
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④

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki
MC, która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

⑤

Uncertainty: szacowana ostateczna niepewność statystyczna (%) maksymalnej dawki
obliczenia Monte Carlo znormalizowanej dla wiązki lub łuku.
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Więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć w Instrukcji zawierającej
informacje techniczne, Fizyka Brainlab.
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5.5

Kończenie sprawdzania planu

Ponowne przeliczenie planu
Jeśli podjęta zostanie decyzja o dostosowaniu planu, należy ponownie obliczyć plan, wybierając
Calculate. Jeśli plan jest zadowalający, należy wybrać Next, aby przejść do zapisania,
wydrukowania i eksportu planu.
Ostrzeżenie
Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w planie należy bardzo dokładnie sprawdzić jego
prawidłowość (np. pozycje listków). Jeśli obiekt wykorzystany w istniejącym planie
zostanie zmodyfikowany w innym oprogramowaniu Element w schemacie postępowania
podczas planowania (np. SmartBrush), konieczne jest ponowne uruchomienie
oprogramowania. Generalnie należy wprowadzić wszelkie dostosowania obiektów przed
wykorzystaniem ich w planowaniu dawki.

Przygotowanie drugiego planu
Ostrzeżenie
Jeśli utworzony ma zostać drugi plan, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy
pierwszy plan został wyeksportowany (np. do systemu Record and Verify lub do
sterownika MLC). Nie wykonywać weryfikacji z wykorzystaniem przedawnionego planu.
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6

QA SPECYFICZNE DLA
PACJENTA

6.1

Schemat postępowania

Informacje ogólne
Patient Specific QA jest wykorzystywany do sprawdzenia napromieniania zgodnie z planem dla
pacjenta na fantomie.

Rozpoczynanie schematu postępowania w ramach Patient Specific QA
Krok
1.

Stworzyć plan leczenia w jednej z aplikacji do planowania leczenia Brainlab Elements
(np. Multiple Brain Mets SRS lub Cranial SRS).

2.
Wybrać Patient Specific QA.

3.

Wybrać zapisany plan z jednej z aplikacji RT Planning Elements.
Odpowiednie informacje podane są w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data
Manager.

4.

①

Wybrać odpowiedni plan dla fantomu, zaznaczając kółko obok nazwy fantomu i klikając
OK.
5.

Przejść do Patient Specific QA.

6.

Ponownie obliczyć plan leczenia.

7.

Wyeksportować dawkę i podać ją fantomowi.

8.

Porównać wynik z obliczeniami z Patient Specific QA, wykorzystując oprogramowanie
do zapewniania jakości innej firmy.

Ostrzeżenie
Podczas całego procesu planowania należy się upewnić, że praca wykonywana jest na
podstawie prawidłowego pacjenta i fantomu. Informacje o fantomie są podane na pierwszej
stronie wydruku.
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
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Schemat postępowania

innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać
zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić poprawność i
odpowiedniość zaimportowanych danych pacjenta.
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6.2

Menu danych

Układ menu danych
①

②

Rysunek 24
Wybrać Data, aby otworzyć menu Data i wyświetlić listę wszystkich dostępnych obrazów,
obiektów i układów.
Nr

Element

①

Modified Plan

②

Layouts

Opis
• Nazwa zmodyfikowanego planu podana jest obok ikony
• Images: przełączanie pomiędzy wczytanymi zestawami obrazów
• Objects: lista wszystkich dostępnych obiektów, takich jak komora
jonizacyjna oraz Outer Contour
Przełączanie pomiędzy różnymi układami.
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Menu danych

Obiekty

①
②
③
④

Rysunek 25

Nr

Element

①

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

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie wyświetlony z niebieskim obramowaniem i symbolem oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Domyślnie zdefiniowane obiekty oraz Outer Contour mają ustawioną widoczność.

③

Objętość i nazwa obiektu, data i godzina.

④

Kliknąć strzałkę obok obiektu, aby wyświetlić dodatkowe informacje:
• Basis: lista zestawów obrazów użytych do utworzenia obiektu
• Type: wyświetla typ obiektu
• Role: wyświetla rolę
• Comment: opisuje, gdzie obiekt został utworzony

Ostrzeżenie
Należy zawsze zweryfikować, czy kontur każdego obiektu jest prawidłowy, aby uniknąć
podania niezamierzonej dawki na te obiekty.

Układy
Wybrać Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać się pomiędzy widokami układów.
Układ

Opis
3D View wyświetla następujące elementy:
• Na górze po lewej: widok 3D Outer Contour fantomu i wszelkich innych
obiektów, które są ustawione jako widoczne
• Na górze po prawej: widok przekroju osiowego
Na dole po lewej: widok przekroju strzałkowego
• Na dole po prawej: widok przekroju czołowego

68

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

QA SPECYFICZNE DLA PACJENTA

Układ

Opis
Widok Plan QA Arcs wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: Plan Content: wybrać żądany łuk, aby zaktualizować widoki.
• Na górze po lewej: widok przekroju osiowego, czołowego lub strzałkowego bądź DVH.
• Na górze po prawej: Beam’s Eye View: pokazuje MLC przy równo rozłożonych kątach gantry.
• Na dole po lewej: Widok łuku 3D: pokazuje łuki obliczone w planie oraz w
widoku 3D obiektów.
• Na dole po prawej: Tissue Model Depth View (dla wiązek) / Tissue Model Arc Plane View (dla łuków). Pokazuje przekrój osiowy z linią wskazującą kierunek dawki dla każdego kąta gantry
Beam’s Eye View wyświetla następujące elementy:
• Z lewej: Plan Content: wybrać żądany łuk, aby zaktualizować widoki.
• Powiększony widok kolimatora wielolistkowego przy równomiernie rozłożonych kątach gantry
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Izocentrum

6.3

Izocentrum

Informacje ogólne
Funkcja Isocenter pozwala definiować izocentrum na fantomie, do którego można w dowolnej
chwili wrócić. Można także wrócić do punktu orientacyjnego skonfigurowanego w Phantom
Definition.

Konfigurowanie izocentrum

①
②
③

④

Rysunek 26

Krok
1.

Kliknąć strzałkę obok Isocenter ①.

2.

Wybrać Set Isocenter ②.

3.

Kliknąć punkt w zrekonstruowanym fantomie, aby dokładnie ustawić izocentrum.

4.

Przeciągnąć poziome lub pionowe żółte linie, aby ustawić izocentrum na podstawie widocznego oznaczenia fantomu.

5.

Wybrać Find Isocenter ③, aby wrócić do ostatniej skonfigurowanej pozycji izocentrum.

6.

Wybrać To Landmark ④, aby przywrócić przecięcie niebieskich linii do punktu orientacyjnego ustawionego wcześniej w Phantom Definition.

UWAGA: Aby uniknąć przypadkowego przesunięcia izocentrum, wybrać Set Isocenter, aby
wyłączyć funkcję.
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6.4

Obliczanie planu dawki

Opcje obliczeń
Przycisk

Funkcja

Wybrać Calculate, aby skonstruować plan dawki.

Wybrać Monte Carlo, aby:
1. Obliczyć rozkład dawki przy użyciu algorytmu Monte Carlo. W trybie Monte
Carlo oprogramowanie oblicza rozkład dawki na podstawie istniejącego planu
leczenia z algorytmem Monte Carlo. Dlatego należy najpierw obliczyć plan leczenia z wykorzystaniem algorytmu Pencil Beam (Monte Carlo wyłączone).
2. Przełączać silnik do obliczania dawki metodą obliczenia dawki wprost:
- Monte Carlo wyłączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Pencil Beam
- Monte Carlo włączone = dawka przybliżona oparta na beamletach i dawka
obliczona wprost algorytmem Monte Carlo
UWAGA: W trybie Monte Carlo obliczanie zajmuje kilka minut.
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Sprawdzanie dawki

6.5

Sprawdzanie dawki

Menu dawki
Po obliczeniu planu dawki należy sprawdzić rozkład dawki i linie izodoz dla fantomu. Poniższe
opcje widoku są dostępne w menu Dose oraz Dose Shaper.
Ostrzeżenie
Ze względu na ograniczenia sprzętowe niektórych kolimatorów wielolistkowych (np. Elekta
Agility) listki mogą nie zawsze być zgodne z obszarem docelowym, a żądane statyczne
odstępy między listkami nie są całkowicie zakryte szczękami głównymi. Należy dokładnie
sprawdzić ostateczny plan.
Ostrzeżenie
Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki dawki. Wartość stosowana
podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak najniższa i nie wyższa niż
4 mm. W przypadku małych obiektów o średnicy 30 mm lub mniejszej zaleca się
stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Ustawienia menu dawki

Rysunek 27
Menu Dose zawiera opcje umożliwiające wyświetlenie rozkładu dawki.
Opcja widoku

Opis

Dose Off

Linie izodoz nie są wyświetlane.

Dose Distribution

Linie izodoz są wyświetlane.

Rozkład dawki
Po wybraniu widoku Dose Distribution zaplanowany rozkład dawki zostanie wyświetlony w
postaci linii izodoz i rozmycia dawki. Kolory rozmycia dawki dostosowują się i stają bardziej
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przezroczyste, gdy obraz jest powiększany, dzięki czemu można dokładniej zobaczyć leżące pod
dawką struktury.
Ostrzeżenie
Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia.
Należy sprawdzić przynajmniej jeszcze jedno inne kryterium (np. histogram DVH) i
sprawdzić kryteria w wielu układach widoku.
Ostrzeżenie
W celu sprawdzenia rozkładu dawki w obiektach wewnątrz kości szczególnie istotne jest
wybranie prawidłowego typu wyniku dawki (Dose to water lub Dose to medium).

Dostosowanie linii izodoz

①

②
③
④
⑤

Rysunek 28

Opcje
Dose Parameters
①

Legenda z kodem kolorystycznym pokazuje, które linie izodoz są obecnie wyświetlane,
jako wartość bezwzględna dawki.

②

Ref. Dose: definiowanie dawki (Gy) dla referencyjnej linii izodozy. Dawka referencyjna
odpowiada zielonej linii izodozy, która odzwierciedla 100% zaleconej dawki w odpowiedniej aplikacji RT Planning Element firmy Brainlab. Pozostałe linie izodoz są skalowane względem dawki referencyjnej.

③

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki,
która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

MC Parameters
④

Resolution: definiuje wielkość wokselu (mm) wewnętrznej siatki do obliczania dawki
MC, która zostanie wykorzystana do obliczenia objętości 3D.

⑤

Uncertainty: szacowana ostateczna niepewność statystyczna (%) maksymalnej dawki
obliczenia Monte Carlo znormalizowanej dla wiązki lub łuku.
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Więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć w Instrukcji zawierającej
informacje techniczne, Fizyka Brainlab.
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6.6

Kończenie sprawdzania planu

Ponowne przeliczenie planu
Jeśli podjęta zostanie decyzja o dostosowaniu planu, należy ponownie obliczyć plan, wybierając
Calculate. Jeśli plan jest zadowalający, należy wybrać Next, aby przejść do zapisania,
wydrukowania i eksportu planu.
Ostrzeżenie
Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w planie należy bardzo dokładnie sprawdzić jego
prawidłowość (np. pozycje listków). Jeśli obiekt wykorzystany w istniejącym planie
zostanie zmodyfikowany w innym oprogramowaniu Element w schemacie postępowania
podczas planowania (np. SmartBrush), konieczne jest ponowne uruchomienie
oprogramowania. Generalnie należy wprowadzić wszelkie dostosowania obiektów przed
wykorzystaniem ich w planowaniu dawki.

Przygotowanie drugiego planu
Ostrzeżenie
Jeśli utworzony ma zostać drugi plan, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy
pierwszy plan został wyeksportowany (np. do systemu Record and Verify lub do
sterownika MLC). Nie wykonywać weryfikacji z wykorzystaniem przedawnionego planu.
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Doprecyzowywanie planu QA specyficznego dla pacjenta

6.7

Doprecyzowywanie planu QA specyficznego dla
pacjenta

Zmiana kąta stołu i jednostek monitorowych dla każdego łuku

①

②

③

Rysunek 29

Opcje
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①

Kliknąć strzałkę obok łuku, aby otworzyć menu rozwijane.

②

Zmienić kąt stołu, wpisując wartość kąta.

③

Nadpisać jednostki monitorowe, wybierając wartość z menu rozwijanego.
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7

ZAPISYWANIE I EKSPORT
PLANÓW LECZENIA

7.1

Zapisywanie planu do weryfikacji

Informacje ogólne
Gdy plan jest zadowalający, należy wybrać Next. To pozwoli:
• Zapisać plan.
• Utworzyć plik PDF lub wydrukować plan.
• Wyeksportować plan do formatu DICOM. To pozwoli na przesłanie planu do systemu Record
and Verify (R&V), do Dose Review oraz do ExacTrac.
W przypadku zmian nazwiska i identyfikatora pacjenta należy postępować ostrożnie. Na przykład
użycie znaków specjalnych mogłoby spowodować przypadkowe powielenie pliku pacjenta.
Zgodnie z normą IEC 62083 przed wyeksportowaniem danych do systemu innego producenta
użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie parametry planu leczenia zostały
zatwierdzone.
Aplikacja RT QA może eksportować dane do większości systemów R&V.

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

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Jeśli informacje związane z planowaniem (np. pozycje terapeutyczne) zostaną
wyeksportowane bezpośrednio do dowolnego systemu pozycjonowania pacjenta (za
pomocą funkcji eksportu do ExacTrac lub DICOM) i będą używane przez ten system, to
powiązany z nimi plan leczenia musi także zostać użyty podczas terapii.
Produkty firmy Brainlab zachowują kontury z bardzo wysoką precyzją. Ze względu na
ograniczenia w standardzie DICOM liczbę punktów konturów wykorzystywanych do
rekonstrukcji struktur można zredukować przed wpisaniem ich do zestawu struktur DICOM
RT Structure Set. To może skutkować niezamierzoną deformacją konturów i różnicami
wielkości objętości. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu innego producenta należy
dokładnie sprawdzać prawidłowość konturów.
Ostrzeżenie
Wszystkie raporty dotyczące planu do weryfikacji muszą być zatwierdzone przez
wykwalifikowanego specjalistę przed użyciem tych danych w celach leczenia
radioterapeutycznego.
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Ostrzeżenie
Firma Brainlab zaleca używanie raportów dotyczących planu do weryfikacji w celu
zweryfikowania wszystkich parametrów leczenia, włącznie z m.in. położeniami i
wielkościami kolimatorów, kątami urządzeń i specyfikacjami dawki bezpośrednio w
systemie do realizacji leczenia.
Ostrzeżenie
Należy zweryfikować równoważność głębokości i punkt wejścia w tkankę na wydruku.
Ostrzeżenie
Ostateczny plan należy eksportować do systemów innych producentów natychmiast po
utworzeniu i sprawdzeniu pliku PDF.
Ostrzeżenie
Wszystkie wydrukowane współrzędne są ważne tylko z certyfikowanymi systemami
pozycjonowania.
Ostrzeżenie
Jeśli wcześniej wyeksportowany plan leczenia został zmieniony po pierwszym eksporcie,
należy się upewnić, że wszystkie urządzenia terapeutyczne, które są używane w terapii,
będą korzystać ze zaktualizowanej wersji odpowiednich parametrów planu leczenia. To
dotyczy między innymi systemów R&V, systemów do układania pacjenta itp. Co więcej,
wszystkie osoby związane z planem leczenia muszą uzyskać odpowiednie informacje (fizyk
medyczny, lekarz, technik itp.).
Ostrzeżenie
Jeśli sterownik akceleratora liniowego na aparatach Elekta Agility zmieni ustawienie
listków za szczękami, algorytmy obliczające dawkę nie będą w stanie tego uwzględnić.
Duże odstępy wprowadzone przez sterownik akceleratora liniowego mogą zmienić warunki
rozpraszania wstecznego, co doprowadzi do niewielkich niedokładności dawki rzędu kilku
procent.
Ostrzeżenie
Maksymalna dozwolona szybkość szczęk nie jest uwzględniana w systemie planowania do
terapii z użyciem łuków dynamicznych i terapii VMAT na akceleratorach Elekta Agility. To
może prowadzić do:
• Nieco dłuższego czasu realizacji leczenia ze względu na zmniejszenie mocy dawki w
przypadkach, gdy szybkość szczęk zostałaby przekroczona.
• Nieprawidłowej realizacji dawki. Należy się upewnić, że rutynowe testy do zapewniania
jakości są w stanie wykryć takie niedokładności.
Ostrzeżenie
W przypadku kolimatorów MLC z względnie dużym wymaganym odstępem między listkami
nie należy planować bardzo małych lub wąskich celów.

Zapisywanie planu do weryfikacji
Krok
1.
Wybrać Next, aby przejść do strony zapisywania i eksportu.

2.
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Sprawdzić zawartość planu na wstępnym podglądzie PDF.
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Krok
3.

Wprowadzić szczegółowe dane planu do ostatecznego pliku PDF, który wyraźnie odróżni
dany plan leczenia od innych planów:
• Plan Name: należy wprowadzić niepowtarzalną nazwę, która będzie dobrze opisywała
plan.
• Plan Intent: Na przykład leczenie lub paliacja. Dostępne zamierzania planu i domyślne
zamierzenie planu można skonfigurować podczas instalacji, jeśli to konieczne.
UWAGA: Jeśli używany jest profil odbioru urządzenia lub tabela konwersji HU na ED,
Plan Intent jest ograniczony do MACHINE_QA, SERVICE lub RESEARCH.
• Plan Content: generowane automatycznie na podstawie informacji dotyczących obliczenia planu.
• Plan Description: można wprowadzić opis planu.
4.

Jeśli wybrano plan leczenia wraz z zestawem danych pacjenta, system zapyta, czy użytkownik chce zmienić wybrany plan na plan zaktualizowany:
• Wybrać Yes, aby zastąpić (a tym samym zaktualizować) plan.
• Wybrać No, aby wrócić do szczegółów planu w celu zapisania planu pod nową nazwą.
5.
Wybrać Save.
Plan jest teraz dostępny do wyboru wraz z zestawem danych pacjenta.
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Krok
6.

Wybrać z listy opcji plików PDF.
Oprogramowanie tworzy osobny plik PDF dla każdej opcji. Plik PDF Treatment Parameters jest obowiązkowy i nie może zostać odznaczony.
7.

Sprawdzić błędy i ostrzeżenia w pliku PDF.
UWAGA: Informacje dotyczące błędów i ostrzeżeń związanych z planowaniem leczenia
znajdują się na początku pliku PDF. Informacje dotyczące zaleconej dawki, parametrów
obszaru PTV i narządów krytycznych, izocentrum oraz urządzenia znajdują się w środkowej części pliku PDF, przed stroną z zatwierdzeniem.
8.

Wybrać Save PDF lub Print PDF, aby kontynuować.
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Krok
9.

Wybrać lokalizację plików, gdzie wymienione na liście pliki PDF zostaną zapisane, lub wybrać drukarkę do wydrukowania pliku PDF.
10.

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

11.

Otworzyć menu Export Options (dostępność zależy od schematu postępowania).
Należy wprowadzić R&V Plan ID i wybrać opcję Export Target, aby przeprowadzić eksport.
UWAGA: R&V Plan ID jest identyfikatorem w systemach zewnętrznych. Dlatego należy
stworzyć znaczący identyfikator planu lub kursu w R&V, który uwzględni ograniczenie
liczby znaków systemu zewnętrznego (np. maks. 13–15, tylko znaki alfanumeryczne i
brak spacji).
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Krok
12.
Wybrać Export.
Jeśli użytkownik nie chce eksportować planu, należy wybrać Back.
13.
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Wybrać Exit.
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7.2

Eksportowanie planu do weryfikacji

7.2.1

Eksport do formatu DICOM

Eksport DICOM

Rysunek 30
Aplikacja RT QA automatycznie eksportuje dane do systemu DICOM. Podczas eksportu
wyświetlane jest okno dialogowe.
UWAGA: Eksport do formatu DICOM jest możliwy jedynie po przeprowadzeniu obliczenia dawki.

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

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

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

Pliki platformy eksportu
W zależności od zamierzonego późniejszego zastosowania wyeksportowanych danych w
standardzie DICOM w danym ośrodku różne pliki platformy eksportu są predefiniowane przez
specjalistę ds. obsługi technicznej firmy Brainlab zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• Opcje dostępne dla użytkownika podczas eksportu będą się nieznacznie różnić w zależności
od ustawień skonfigurowanych w pliku platformy eksportu wybranym dla bieżącego archiwum.
• Ze względów bezpieczeństwa pliki platformy eksportu dla planów leczenia mogą być
edytowane tylko przez specjalistów ds. obsługi technicznej firmy Brainlab.
• Używanie domyślnej platformy eksportu może być przyczyną nieprawidłowego leczenia.
• Jeśli inżynier działu wsparcia zmieni tryb eksportu dawki z Plan na Beam, należy pamiętać, że
oprogramowaniu może zabraknąć pamięci, jeśli zdefiniowana zostanie duża liczba wiązek do
dużej objętości dawki.
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7.2.2

Eksport do systemu ExacTrac

Informacje ogólne
To oprogramowanie automatycznie eksportuje plan leczenia do systemu pozycjonowania pacjenta
ExacTrac po eksporcie do formatu DICOM.
Jeśli skonfigurowany zostanie plik osobnej platformy eksportu, należy się upewnić, że eksport do
ExacTrac i do systemu R&V jest wykonywany jednocześnie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy zawsze potwierdzić, że do systemu ExacTrac został wyeksportowany właściwy
ostateczny plan leczenia danego pacjenta, sprawdzając identyfikator pacjenta, nazwę
izocentrum i godzinę eksportu. Przed wyeksportowaniem właściwy plan musi także zostać
zatwierdzony.
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7.2.3

Eksport do elementu Dose Review

Informacje ogólne
System może przeprowadzić automatyczny eksport do Dose Review. Pomoc techniczna firmy
Brainlab skonfiguruje tę opcję, jeśli użytkownik zakupił to oprogramowanie. Plan jest
automatycznie eksportowany do lokalizacji, gdzie oprogramowanie może mieć do niego dostęp.
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7.3

Realizacja leczenia

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Użycie systemu realizacji leczenia ze skrajnymi ustawieniami parametrów (np. wysoka moc
dawki, niska liczba jednostek monitorowych (MU) przypadających na wiązkę lub wysoka
prędkość listków) może skutkować niedokładnym podaniem zaplanowanej dawki
terapeutycznej. Za prawidłowe podanie pacjentowi zaplanowanej dawki terapeutycznej
odpowiedzialność ponosi fizyk medyczny. Odpowiedzialność ta obejmuje również dobór
prawidłowych parametrów leczenia.
Ostrzeżenie
W przypadku modyfikacji, wymiany lub ponownej kalibracji choć jednego z komponentów
systemu realizacji leczenia konieczne jest przeprowadzenie ponownej walidacji systemu do
planowania leczenia w połączeniu z systemem realizacji leczenia, zgodnie z przyjętymi
procedurami zapewniania jakości. Jeśli zmodyfikowane zostały elementy wpływające na
parametry dozymetryczne systemu, należy powtórzyć pomiary danych wiązki i wprowadzić
sprawdzone dane do systemu za pomocą narzędzia Physics Administration.
Ostrzeżenie
Aby zapewnić spójność w przypadku, gdy stosowanych jest kilka systemów do planowania
leczenia, wszystkie końcowe parametry pozycjonowania i terapii muszą pochodzić z tego
samego systemu do planowania leczenia. Na przykład jeśli informacje z tego
oprogramowania są stosowane bezpośrednio do pozycjonowania pacjenta, wówczas
odpowiadający im plan musi także pochodzić z tego oprogramowania, a plan leczenia nie
może być modyfikowany za pomocą żadnego innego systemu do planowania leczenia.
Ostrzeżenie
Przed leczeniem należy sprawdzić wszystkie kontury (PTV, OAR).
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy zakończyć akceptację systemu, weryfikację
oraz walidację systemu planowania leczenia wraz z profilami wiązki.
Ostrzeżenie
Przed leczeniem użytkownik odpowiada za sprawdzenie w sali terapeutycznej, że wybrany
blat stołu jest taki sam, jak blat stołu użyty podczas planowania leczenia.
Ostrzeżenie
Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed
rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można
zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjenta czy
uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie o kolizji w oprogramowaniu ostrzega o możliwych kolizjach pomiędzy gantry
akceleratora liniowego a stołem terapeutycznym. Nie należy stosować go jako dokładnego
narzędzia przewidującego kolizję. W zależności od konfiguracji terapii i/lub anatomii
pacjenta istnieje możliwość kolizji, nawet jeśli oprogramowanie nie wyświetli komunikatu
ostrzegawczego. Użytkownik odpowiada za to, aby przed realizacją leczenia zweryfikować
możliwość przeprowadzenia leczenia bez kolizji.
Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że konfiguracje urządzenia (w tym
między innymi ustawienia szczęk) w różnych lokalizacjach pozostają zsynchronizowane
przez cały czas (np. system planowania leczenia, system R&V i system realizacji leczenia).
Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia używanego do planowania i realizacji leczenia
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może doprowadzić do niezamierzonej realizacji leczenia lub przerwania klinicznego
schematu postępowania.
Ostrzeżenie
Leczenie CW (w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) / CCW (w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara): Kierunek rotacji gantry może
być różny w różnych fazach procesu planowania (np. kształty MLC są odbijane w wyniku
odwrócenia rotacji gantry lub wydruk nie określa wprost wybranego kierunku rotacji).
Przed leczeniem należy zweryfikować, że do systemu R&V zaimportowany został
prawidłowy kierunek rotacji gantry i jest on wyświetlany na konsoli akceleratora liniowego.
Ostrzeżenie
Generalnie system nie jest przeznaczony do tego, aby leczenie pacjenta realizowane było
przy użyciu planu, w którym szczęki główne blokują szczelinę kolimatora MLC. Jedynym
wyjątkiem jest kolimator Elekta Agility MLC ze względu na zachowanie listków chroniących
i funkcji identyfikacji szczęk. W planach leczenia przeznaczonych dla kolimatora Elekta
Agility MLC szczęki nachodzą na pole MLC. W przypadku stosowania kolimatora Elekta
Agility MLC konieczne są dodatkowe pomiary danych wiązki określone w Instrukcji
zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.
Ostrzeżenie
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację poprawności danych
zwróconych przez firmę Brainlab i za weryfikację poprawności wszystkich informacji
zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę Brainlab. Przed przeprowadzeniem
dowolnego leczenia pacjenta użytkownik musi zatwierdzić bezpieczeństwo i efektywność
danych zwracanych przez firmę Brainlab.

Zapewnienie jakości
Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów do
planowania leczenia i realizacji leczenia. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
rozdziale dotyczącym zapewnienia jakości w Instrukcji zawierającej informacje techniczne,
Fizyka Brainlab.
Ostrzeżenie
Obliczenie dawki w algorytmie Pencil Beam do celów terapii łukowych wykonywane jest na
dyskretnej siatce kątów gantry z wykorzystaniem skończonej wielkości skoku łuku (w
stopniach). Dlatego obliczona dawka może być niedokładna. Zdecydowanie zaleca się
przeprowadzenie weryfikacji z użyciem fantomu w przypadku każdego planu dla terapii
łukowej.
Ostrzeżenie
Należy użyć fantomu, aby zmierzyć bezwzględną dokładność systemu w połączeniu z
systemami do realizacji leczenia. Zmierzoną dokładność należy uwzględnić podczas
konfigurowania parametrów leczenia w celu zapewnienia dokładnej realizacji leczenia.
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że plan leczenia został prawidłowo zrealizowany i podany pacjentowi.
W przypadku każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem
fantomu przy zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą
używane podczas rzeczywistego leczenia pacjenta.
Ostrzeżenie
Przed realizacją leczenia należy przeprowadzić krzyżową kontrolę wszystkich parametrów
leczenia.
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Ostrzeżenie
W przypadku każdego planu leczenia pacjenta użytkownik musi się upewnić, że
zaplanowana konfiguracja akceleratora liniowego jest prawidłowo przesłana i zastosowana
na akceleratorze liniowym. Ta weryfikacja obejmuje między innymi (ale nie wyłącznie) tryb
filtra spłaszczającego i konfiguracje wyposażenia dodatkowego.
Ostrzeżenie
Terapie stereotaktyczne, takie jak radiochirurgia stereotaktyczna (SRS – stereotactic
radiosurgery), wykorzystują bardzo wysoką moc dawki oraz wysokie dawki na frakcję i
zwykle planuje się je ze zmniejszonymi marginesami objętości tarczowej. Dlatego
konieczne jest stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas planowania
leczenia, przesyłania planu i realizacji leczenia. Zdecydowanie zalecane jest wykonanie
dodatkowych czynności związanych z zapewnieniem jakości przed każdą procedurą
stereotaktycznego leczenia pacjenta.
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się weryfikację i potwierdzenie ułożenia pacjenta za
pomocą odpowiedniej metody weryfikacji jego pozycji. Można wygenerować plany próbne
przy użyciu fantomów, aby przetestować dokładność metody weryfikacji rzeczywistej
pozycji pacjenta.
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że system do planowania leczenia jest prawidłowo skonfigurowany i że
ta konfiguracja odzwierciedla parametry systemów do realizacji leczenia. Te parametry to
między innymi konwencja skali akceleratora liniowego, mechaniczne ograniczenia
parametrów dozymetrycznych, takich jak energia akceleratora liniowego lub tryby fluencji,
jak SRS czy FFF (bez filtra spłaszczającego).
Ostrzeżenie
Zawsze należy się upewnić, że system realizacji leczenia używany do leczenia pacjenta jest
taki sam, jak ustalono w trakcie procesu planowania, tj. że wybrany profil urządzenia
odpowiada urządzeniu terapeutycznemu.
Ostrzeżenie
Należy porównać wszystkie parametry terapeutyczne wyeksportowane do systemu R&V z
wydrukiem z oprogramowania.
Ostrzeżenie
Należy starannie stosować się do wszelkich specyfikacji i zaleceń podanych przez
producenta sprzętu dozymetrycznego. Stosowanie sprzętu dozymetrycznego poza
określonym zakresem wielkości pól lub stosowanie w inny sposób odbiegające od stanu
prawidłowego może prowadzić do nieprawidłowego obliczenia dawki.
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8.1

Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o
błędzie w wyskakujących oknach
dialogowych

Lista komunikatów
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

There are unsaved changes (Są niezapisane zmiany)
Do you want to save? (Czy chcesz zapisać?)
Approved Plan (Zatwierdzony plan)
You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.
(Wczytywany plan leczenia jest zatwierdzony. Wszelkie zmiany spowodują utratę
zatwierdzenia.)
This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Te dane mogą być wykorzystywane wyłącznie
do oddania do użytku i do porównywania planów, nie zaś do tworzenia klinicznych planów
leczenia. Eksport nie jest możliwy.)
The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using a different
application. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dawka została przeliczona
ponownie podczas uruchamiania, ponieważ wczytany plan został zapisany za pomocą innej
aplikacji. Dawka może nieznacznie różnić się od oryginalnego planu.)
The export has failed. Check the logfile for details. (Eksport nie powiódł się. Szczegółowe
informacje znajdują się w pliku dziennika.)
Changed data (Dane zmienione)
Plan not approved (Plan nie jest zatwierdzony)
It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the
export in order to approve the plan? (Zaleca się zatwierdzenie planu leczenia przed eksportem.
Czy chcesz anulować eksport, aby zatwierdzić plan?)
Going Back to Patient Model (Powrót do modelu pacjenta)
Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Pamiętaj, że
zmiany w modelu pacjenta doprowadzą do utraty planu leczenia.)
Replace plan? (Zastąpić plan?)
Do you want to replace the current plan? (Czy chcesz zastąpić bieżący plan?)
Authentication Error Message (Komunikat błędu uwierzytelnienia)
Plan is approved. (Plan jest zatwierdzony.)
The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.
(Aktualny plan jest zatwierdzony i nie można go nadpisać. Wybierz inną nazwę i spróbuj
ponownie.)
The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (Aktualny plan jest zatwierdzony i
nie można go nadpisać. Usuń status zatwierdzenia lub zapisz plik pod inną nazwą po
wprowadzeniu zmian.)
Plan cannot be unapproved. (Nie można cofnąć zatwierdzenia planu.)
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• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again. (Zatwierdzenie planu można cofnąć jedynie bez zmiany nazwy. Wybierz oryginalną
nazwę i spróbuj ponownie.)
• Plan already exists. (Plan już istnieje.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name
and try again. (Plan o nazwie [nazwa planu] już istnieje i nie można go nadpisać. Wybierz inną
nazwę i spróbuj ponownie.)
• Exit without Saving? (Wyjść bez zapisywania?)
• Plan has not been saved yet. (Plan nie został jeszcze zapisany.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Zmiany wprowadzone w planie [nazwa
planu] nie zostały jeszcze zapisane.)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be
restarted. (Zmiany nastąpiły poza aplikacją do planowania dawki. Należy ponownie uruchomić
[nazwa aplikacji].)
• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Wykryto obrys zewnętrzny.
[nazwa aplikacji] nie stworzy konturu zewnętrznego. Do obliczenia dawki wykorzystany
zostanie obrys zewnętrzny.)
• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose
calculation. (Ramka przycinania wykracza poza zakres TK do planowania w kierunku górnym
lub dolnym. Części blatu stołu znajdujące się poza tym zakresem w danym kierunku zostaną
pominięte podczas obliczania dawki.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Status pre-planning wczytanego planu dawki został zmieniony. Plan zostanie
dostosowany do zmian.)
• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the start field. (Nie można utworzyć
łuku: [nazwa łuku] nakłada się na [nazwa łuku] w polu początkowym.)
• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the stop field. (Nie można utworzyć
łuku: [nazwa łuku] nakłada się na [nazwa łuku] w polu końcowym.)
• Cannot create arc: start field limit towards leaf [leaf name] is larger than the start field limit
towards leaf [leaf name]. (Nie można utworzyć łuku: ograniczenie pola początkowego w
kierunku listka [nazwa listka] jest większe niż ograniczenie pola początkowego w kierunku
listka [nazwa listka].)
• Cannot create arc: stop field limit towards leaf [leaf name] is larger than the stop field limit
towards leaf [leaf name]. (Nie można utworzyć łuku: ograniczenie pola końcowego w kierunku
listka [nazwa listka] jest większe niż ograniczenie pola końcowego w kierunku listka [nazwa
listka].)
• Cannot create field: [aw name] Jaw overlaps with [jaw name] Jaw. (Nie można utworzyć pola:
szczęka [nazwa szczęki] nakłada się na szczękę [nazwa szczęki].)
• Cannot create field: [leaf name] overlaps with [leaf name]. (Nie można utworzyć pola: [nazwa
listka] nakłada się na [nazwa listka].)
• Cannot create field: field limit towards [leaf name] is larger than the field limit towards leaf [leaf
name]. (Nie można utworzyć łuku: ograniczenie pola w kierunku [nazwa listka] jest większe niż
ograniczenie pola w kierunku listka [nazwa listka].)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. These changes will be
ignored and the originally saved status will be used. (Stan pre-planning wczytanego planu
dawki został zmieniony. Te zmiany zostaną zignorowane i wykorzystany zostanie oryginalnie
zapisany stan.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dawka została
przeliczona ponownie podczas uruchamiania, ponieważ wczytany plan został zapisany za
pomocą starszej wersji oprogramowania. Dawka może nieznacznie różnić się od oryginalnego
planu.)
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Komunikaty na wydruku (światła sygnalizacyjne)

Lista komunikatów
Typ

Tekst

Informacja

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan status checks. (Obliczanie dawki nie rozpoczęło się. Aktywuj
wyświetlanie dawki, aby umożliwiać kontrole statusu planu związane z rozkładem dawki.)

Informacja

Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Obliczenie dawki
oparte jest na specjalnym zestawie: [nazwa techniki].)

Błąd

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Zdefiniowano mniej niż 2 punkty kontrolne łuku. Leczenie nie jest możliwe. Zweryfikuj kąt początkowy i końcowy łuku.)

Ostrzeżenie

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

Błąd

The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Wartość
jednostek MU na stopień jest niższa od zdefiniowanej w profilu urządzenia.)

Błąd

The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Liczba
MU na stopień jest wyższa niż zdefiniowano w profilu urządzenia.)

Błąd

The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Zakres rotacji gantry jest nieprawidłowy. Zweryfikuj kąt początkowy i końcowy łuku.)

Błąd

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

Ostrzeżenie

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

Błąd

The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Kąt stołu jest nieprawidłowy. Leczenie nie jest możliwe.)

Błąd

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Kąt obrotu pierścienia jest nieprawidłowy. Leczenie nie jest możliwe.)

Błąd

The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Kąt kolimatora jest nieprawidłowy. Leczenie nie jest możliwe.)

Ostrzeżenie

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

Błąd

The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Zakres rotacji gantry jest nieprawidłowy. Zweryfikuj kąt początkowy i końcowy łuku.)

Błąd

The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Czas na podanie żądanej dawki ([czas] s) przekracza wartość
graniczną dla urządzenia ([czas] s). Proszę sprawdzić.)

Błąd

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Liczba MU ([liczba jednostek monitorowych] MU) dla
jednej z części eksportu wiązki/łuku jest powyżej dozwolonej liczby MU ([liczba
jednostek monitorowych] MU) skonfigurowanej w aparacie. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

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

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 RT QA Wer. 1.5

93

Komunikaty na wydruku (światła sygnalizacyjne)

94

Typ

Tekst

Informacja

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Element jest podzielony na [liczba części] części, ponieważ wartość
MU ([liczba jednostek monitorowych] MU) jest większa niż maksymalna dozwolona wartość MU ([liczba jednostek monitorowych] MU).)

Błąd

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. (Liczba MU ([liczba jednostek monitorowych] MU) jest większa niż dozwolona liczba MU ([liczba jednostek monitorowych] MU). (Uwaga: Podzielenie na kilka części nie jest obsługiwane przez
aplikację dla tej terapii). Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved using an
older software version. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Dawka musi zostać przeliczona ponownie, ponieważ wczytany plan został zapisany za pomocą starszej wersji oprogramowania. Dawka może nieznacznie różnić się od oryginalnego planu.)

Błąd

The name of the beam or arc contains invalid characters. (Nazwa wiązki lub łuku
zawiera nieprawidłowe znaki.)

Błąd

The name of the beam or arc is empty. (Nazwa wiązki lub łuku jest pusta.)

Błąd

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Nazwa
wiązki lub łuku zawiera znak „(” lub „)”.)

Ostrzeżenie

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Zestaw danych wykorzystany jako zestaw referencyjny został zeskanowany w orientacji [orientacja skanowania], zaś orientacja do leczenia jest skonfigurowana jako [orientacja skanowania]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Błąd

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Orientacja terapeutyczna pacjenta jest niezdefiniowana. Ten status jest krytyczny!
Proszę skonsultować się z pomocą techniczną firmy Brainlab i nie używać aktualnego planu do leczenia.)

Błąd

The image and treatment information of the current plan have not been acknowledged. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the
current plan for treatment. (Obraz i informacje terapeutyczne dla aktualnego planu nie zostały zatwierdzone. Ten status jest krytyczny! Proszę skonsultować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab i nie używać aktualnego planu do leczenia.)

Ostrzeżenie

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: {object
names}. These objects should be correctly segmented if required. (Plan odnosi
się do następującego(-ych) pustego(-ych) obiektu(-ów) jako PTV lub OAR: {nazwy obiektów}. Te obiekty powinny zostać prawidłowo posegmentowane, jeśli to
konieczne.)

Ostrzeżenie

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and
may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan
that is used as Reference Set. (Obliczenia dawki są oparte na zestawie odniesienia typu Cone Beam i mogą znacząco odbiegać od oczekiwanych. Zdecydowanie zaleca się wykonanie aktualizacyjnego skanu TK, który będzie wykorzystany jako zestaw referencyjny.)

Ostrzeżenie

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcja
niejednorodności jest wyłączona. Blat stołu dodany do modelu tkankowego jest
więc traktowany jako równoważny wodzie. Skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.)
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Tekst

Informacja

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcja niejednorodności jest wyłączona. Obszar wewnątrz wykrytego konturu pacjenta jest więc traktowany jako równoważny wodzie. Skontaktuj się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The plan intent is set to [plan intent value]. (Zamierzenie planu jest ustawione jako [wartość zamierzenia planu].)

Błąd

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive.) (Napotkano [liczba duplikatów]
wiązek lub łuków, których nazwy nie są unikalne. Nazwy wiązek lub łuków, których to dotyczy, to: [zduplikowane nazwy]. Skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy Brainlab. (Uwaga: Porównanie nazw nie rozróżnia wielkości liter).)

Ostrzeżenie

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Rozdzielczość dawki dla bieżącego planu przekracza wartość
graniczną 10 mm. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Błąd

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Zestaw do wyrównywania musi być tym samym zestawem przekrojów, co zestaw referencyjny, jednak w tym planie leczenia wykorzystywane są dwa różne zestawy przekrojów. W
przypadku kontynuowania w najgorszym razie oczekujemy geometrycznych niedokładności podczas eksportu planu i ułożenia pacjenta do terapii. Proszę skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Informacja

Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Niektóre wartości w wybranej tabeli konwersji HU do ED są poza możliwym zakresem.)

Ostrzeżenie

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Wybrana tabela konwersji HU do ED jest przeznaczona wyłącznie do zatwierdzania i nie może być wykorzystywana do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Wybrana tabela konwersji HU do ED nie jest zatwierdzona i nie może być wykorzystywana do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Aktywny profil urządzenia wczytany z aktualnego planu nie znajduje się na liście zainstalowanych profili urządzenia. Profil może być przestarzały lub może pochodzić z zewnętrznego źródła. Zweryfikuj.)

Błąd

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Współrzędna izocentrum nie znajduje się w tkance pacjenta.)

Informacja

Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Nieobsługiwana moc dawki.
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

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

Tekst

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordinate prefix]. Contact Brainlab support. (Współrzędna izocentrum [nazwa współrzędnej] nie ma przypisanego przedrostka [przedrostek współrzędnej]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Contact Brainlab support. (Grupa terapeutyczna [nazwa grupy] nie ma przypisanego
przedrostka [przedrostek grupy]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.)

Błąd

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Nazwa współrzędnej izocentrum [nazwa współrzędnej] nie jest unikalna lub jest zbyt długa. Skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.)

Błąd

The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Nazwa grupy terapeutycznej [nazwa grupy] nie jest unikalna
lub jest zbyt długa. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Nazwa
grupy terapeutycznej [nazwa grupy] wykorzystuje identyfikator [nazwa identyfikatora]. Jest on też wykorzystywany przez niezwiązaną współrzędną izocentrum.
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate name] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support. (Nazwa grupy terapeutycznej [nazwa grupy] i współrzędna jej izocentrum [nazwa izocentrum] są identyfikowane przez różne liczby. W miarę możliwości powinna być używana ta sama liczba. Jeśli kilka grup terapeutycznych
przypisanych jest do tej samej współrzędnej izocentrum, wykorzystane powinny
być unikalne identyfikatory alfanumeryczne. Skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.)

Informacja

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment (Kolejność elementów lub kierunek rotacji gantry można poprawić do leczenia)

Informacja

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

Informacja

The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Izocentrum jest zablokowane
(kolimator wielolistkowy). Proszę sprawdzić.)

Informacja

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

Informacja

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

Ostrzeżenie

The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Położenia szczęk odsłaniają wózek MLC. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.)

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej zamkniętej pary listków nie jest pokryty szczękami. Proszę dokładnie sprawdzić plan.)
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Informacja

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej
zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może
nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę dokładnie sprawdzić
plan.)

Ostrzeżenie

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution value]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Minimalny zasięg pola jest
mniejszy niż czterokrotność [wartość rozdzielczości siatki]. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Minimalny zasięg pola jest mniejszy
niż czterokrotność rozdzielczości siatki dawki. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Maksymalna wielkość beamletu jest mniejsza
niż [wartość rozdzielczości siatki]. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej zamkniętej pary listków nie jest pokryty szczękami. Proszę dokładnie sprawdzić plan.)

Informacja

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej
zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może
nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę dokładnie sprawdzić
plan.)

Ostrzeżenie

For a considerable number of fields of the arc: (Dla znacznej liczby pól łuku:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimalny zasięg pola jest
mniejszy niż czterokrotność [wartość rozdzielczości siatki]. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)
• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimalny zasięg pola jest
mniejszy niż czterokrotność rozdzielczości siatki. Dokładność obliczenia dawki
może być ograniczona.)

Ostrzeżenie

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej zamkniętej pary listków nie jest pokryty szczękami. Proszę dokładnie sprawdzić plan.)

Informacja

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej
zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może
nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę dokładnie sprawdzić
plan.)

Ostrzeżenie

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Równoważna wielkość pola jest poza zakresem zmierzonych wielkości pola:)
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Typ

Tekst

Ostrzeżenie

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Dla znacznej liczby pól łuku równoważna
wielkość pola jest poza zakresem zmierzonych wielkości pól:)
• it is smaller than the depth dose field size range (jest mniejsza niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej)
• it is larger than the depth dose field size range (jest większa niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (jest mniejsza niż zakres
wielkości pola rozproszenia MLC)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia MLC)

Ostrzeżenie

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Niewystarczające dane
w tabeli rozpraszania dla wielkości pola szczęk [wielkość pola] mm: wartość dla
pola MLC [wielkość pola] mm powinna zostać zmierzona, a nie skopiowana.
Więcej szczegółowych informacji podano w Instrukcji zawierającej informacje
techniczne Fizyka Brainlab.)

Informacja

Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Aplikacja jest w trybie RESEARCH. Eksport nie jest możliwy.)

Informacja

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The 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. (Plan leczenia ma zestawy obrazów zawierające
standardowe wartości wychwytu (SUV). Wyświetlane wartości SUV mogą być
różne w zależności od producenta skanera PET. Przed wykorzystaniem tych
wartości należy zawsze sprawdzić wyświetlane wartości z wartościami SUV
uzyskanymi bezpośrednio na skanerze.)

Ostrzeżenie

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Te dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do oddania do użytku i do porównywania planów, nie
zaś do tworzenia klinicznych planów leczenia. Eksport nie jest możliwy.)

Ostrzeżenie

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Dawka została przeliczona ponownie podczas uruchomienia, ponieważ wczytany plan został zapisany za pomocą innej aplikacji. Dawka może nieznacznie różnić się od oryginalnego planu.)
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Komunikaty informacyjne (wyświetlane za
pomocą ikony i)

Lista komunikatów
• Export platforms have identical names. (Platformy eksportowe mają identyczne nazwy.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Eksport do [miejsce
docelowe eksportu] nie powiódł się ze względu na niewystarczające prawa dostępu.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Eksport do [miejsce
docelowe eksportu] nie powiódł się ze względu na niewystarczającą ilość przestrzeni
dyskowej.)
• Export to [export destination] failed. (Eksport do [miejsce docelowe eksportu] nie powiódł się.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Plan leczenia został rozdzielony grupami frakcji i wyeksportowano więcej niż jeden plan RT.)
• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions
will not be exported. (Wykryto obszary blatu stołu, które nie przecinają się z zestawem
przekrojów. Obszary, które się nie przecinają, nie zostaną wyeksportowane.)
• Contour points were reduced (Zredukowano punkty konturowe)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image
data set. (Struktura [nazwa struktury] została zmieniona do celów eksportu, ponieważ była
zrekonstruowana na zestawie danych obrazu referencyjnego.)
• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Struktura [nazwa struktury] nie mogła być
wyeksportowana, ponieważ była zrekonstruowana na zestawie danych obrazu referencyjnego i
wydaje się być zbyt mała.)
• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dawka wiązki została wyeksportowana, ale jedna lub więcej
wiązek zostało podzielonych. Dlatego obiekt dawki RT odnosi się teraz do więcej niż jednej
wiązki.)
• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Obiekt objętościowy dawki RT nie zawiera
odniesienia do planu, ponieważ plan został rozdzielony i wykorzystano eksport dawki dla
całego planu.)
• Image Modality (XT) not supported (Technika wykonania obrazu (XT) nie jest obsługiwana)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Obraz(y) DICOM w technice XT nie mogą być przetwarzane przez aktualną wersję aplikacji.)
• An error occurred while loading. (Wystąpił błąd podczas wczytywania.)
• Unsupported data found. (Znaleziono nieobsługiwane dane.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for
completeness. (Podczas wczytywania znaleziono nieobsługiwane dane. Sprawdź dokładnie
dane pacjenta pod kątem kompletności.)
• Plan not valid for this application. (Plan nie jest prawidłowy dla tej aplikacji.)
• This plan has an invalid format. (Ten plan ma niewłaściwy format.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Plan, który miał zostać wczytany, jest
w formacie, którego nie można interpretować.)
• An error occurred while loading. (Wystąpił błąd podczas wczytywania.)
• Multiple plans selected. (Wybrano wiele planów.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Do
wczytania wybrano więcej niż jeden plan. Proszę wrócić i wybrać tylko jeden plan.)
• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Usunięto obrys zewnętrzny
[nazwa konturu].)
• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Obrys
zewnętrzny [nazwa konturu] nie może być użyty. Obrys został usunięty.)
• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono wiele obrysów
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zewnętrznych. Musi być dokładnie jeden obrys zewnętrzny. Należy wrócić do obszaru Selected
Data i to sprawdzić.)
Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Obiekt [nazwa obiektu] nie jest połączony z żadnym zestawem obrazów za
pomocą fuzji. Należy wrócić do Smartbrush i Image Fusion i to sprawdzić.)
Empty object found. (Znaleziono pusty obiekt.)
Empty objects found. (Znaleziono puste obiekty.)
The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(Obiekt [nazwa obiektu] jest pusty. Należy prawidłowo narysować obrys obiektu lub usunąć go
z wyboru.)
The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Następujące obiekty są puste: [nazwy obiektów]. Należy prawidłowo
narysować obrysy obiektów lub usunąć je z wyboru.)
The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Zestaw obrazów dla obiektu [nazwa obiektu] nie został wczytany. Należy wrócić do
obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
Multiple objects are named identically. (Wiele obiektów ma takie same nazwy.)
Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go
back to the selected data and check this. (Znaleziono więcej niż jeden obiekt o nazwie [nazwa
obiektu]. Nazwy obiektów muszą być unikalne. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)
The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Następujące obiekty mają identyczne
nazwy [nazwy obiektów]. Nazwy obiektów muszą być unikalne. Należy wrócić do obszaru
Selected Data i to sprawdzić.)
The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zdeformowane. Nie może takie być. Należy wrócić
do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zlokalizowane. Nie może takie być. Należy wrócić
do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Zestaw obrazów wykorzystany do planowania nie jest wykonany
techniką TK. To musi być zestaw obrazów TK. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)
The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest obrazem w pozycji na
plecach. Obsługiwane są wyłącznie obrazy wykonane w pozycji na plecach. Należy wrócić do
obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest obrazem
wykonanym od głowy. Obsługiwane są wyłącznie obrazy wykonane od głowy. Należy wrócić do
obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do
planowania to TK z wykorzystaniem dawki stożkowej. To może doprowadzić do zdecydowanie
nieprawidłowych obliczeń dawki i dlatego nie jest dozwolone. Należy wrócić do obszaru
Selected Data i to sprawdzić.)
The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania zawiera pochylone
przekroje. Pochylone przekroje obrazów nie są dozwolone. Należy wrócić do obszaru Selected
Data i to sprawdzić.)
The planning CT has too many slices. (TK wykorzystane do planowania ma zbyt wiele
przekrojów.)
The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices
is supported. Go back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania
ma [liczba przekrojów] przekroje(-ów). Maksymalna obsługiwana liczba przekrojów to [liczba
przekrojów]. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono kilka zestawów
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obrazów wykonanych techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych
techniką TK. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nie znaleziono żadnego zestawu
obrazów wykonanego techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych
techniką TK. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)
Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie wszystkie
zestawy obrazów są połączone za pomocą fuzji. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)
Object [object names] is set to invisible. (Obiekt [nazwy obiektu] jest ustawiony jako
niewidoczny.)
There were unspecified problems during import. (Podczas importu wystąpiły nieokreślone
problemy.)
Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (Zapisanie planu RT było niemożliwe.
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)
Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Nie powiodło się obliczenie
modelu tkankowego. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dziennika.)
The data are not compatible with [application name]: they have been written by an unsupported
application. (Dane nie są kompatybilne z [nazwa aplikacji]: zostały zapisane przez
nieobsługiwaną aplikację.)
There are multiple image sets found. There must be exactly one image dataset with Modality
CT. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono kilka zestawów obrazów. Musi
być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych techniką TK. Należy wrócić do obszaru
Selected Data i to sprawdzić.)
Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Przesyłanie danych
fantomu do leczonego pacjenta nie powiodło się. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku
dziennika.)
Loading data without a plan is not supported in [application name]. (Wczytywanie danych bez
planu nie jest obsługiwane w [nazwa aplikacji].)
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