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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa RT QA:lle huoltoa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• Adobe® ja Acrobat® ovat Adobe Systems Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä tuote sisältää Xerces C++ 3.1.1 -ohjelmiston.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmistosovelluksia: http://

www.apache.org/.
• Tämä tuote sisältää libtiff 4.0.4 beta -ohjelmiston, tekijänoikeus © 1988–1997, Sam Leffler, ja ©

1991–1997, Silicon Graphics. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista ja lisenssistä on
seuraavassa osoitteessa: http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent Open JPEG Group -ryhmän työhön.
Lisenssitiedot löytyvät osoitteesta: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE.

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain libjpeg-turboon. Täydellinen lisenssi ja tekijänoikeusilmoitus
löytyvät osoitteesta: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

• Tässä tuotteessa käytetään XML2PDF Formatting Engine -muotoilumoduulia, joka on Altsoft
bvba:n yksinomaista omaisuutta.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van neuvoston direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
RT QA on osa RT Elementsiä, joka on MDD:n määritysten mukaan luokan IIb
tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Oikeudelliset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 
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1.4 Järjestelmän käyttäminen

Käytön indikaatiot

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.
RT QA on RT Elements -lisävaruste, joka sisältää potilaskohtaiseen laadunvarmistukseen
tarkoitettuja ominaisuuksia.
Käytä RT QA:ta potilaan hoitosuunnitelmien uudelleenlaskentaan fantomissa tarkistamaan, että
potilaan hoitosuunnitelma vastaa suunnitteluvaatimuksia.

Kohdekäyttäjät

RT QA on tarkoitettu sellaisten lääketieteen ammattilaisten (lääkärit, sädehoidon onkologit,
fyysikot, annossuunnittelijat jne.) käyttöön, jotka ymmärtävät riittävän hyvin lääketieteelliseen
fysiikkaan ja kuvantamiseen liittyvää englanninkielistä teknistä sanastoa hallitakseen RT QA -
käyttöliittymän asianmukaisen käytön.

Ympäristö

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä. Sairaalan on noudatettava
muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja.
Näin ollen sairaalaympäristössä voidaan käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään syötettyjen ja järjestelmästä
vastaanotettujen tietojen oikeellisuus.

Järjestelmän käyttäminen
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa

Brainlabin yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Varoitus
Käytä RT QA:ta vain 6D-kuvaohjausjärjestelmän ja potilaan 6D-tukijärjestelmän (esim.
ExacTrac ja Robotics ja kehyksettömän sädekirurgian komponentit) kanssa.

Muiden valmistajien yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Tämä ohjelmisto voi suorittaa viennin Record and Verify -järjestelmiin DICOM-muotoa käyttäen.

Muiden valmistajien laitteet

Varoitus
Muiden kuin Brainlabin hyväksymien lääkinnällisten laiteyhdistelmien käyttäminen voi
vaikuttaa haitallisesti laitteiden turvallisuuteen ja/tai tehokkuuteen sekä vaarantaa potilaan,
käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Varoitus
Älä käytä laitteistoa, jonka ei ole mainittu olevan yhteensopiva tässä käyttöohjeessa. Tämä
saattaa johtaa potilaan virheelliseen kohdistamiseen. Ota yhteyttä Brainlabin
myyntiedustajaan tai asiakastukeen saadaksesi lisätietoja tuetuista lineaarikiihdytin- /
MLC-yhdistelmistä.
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1.6 Yhteensopivuus ohjelmiston kanssa

Brainlabin yhteensopiva lääkinnällinen ohjelmisto

Varoitus
Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin mainitsemia
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos haluat
kysyä yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muiden valmistajien ohjelmistot

Brainlab suosittelee käyttämään vain järjestelmiä, jotka vaihtavat rekisteröintejä Multimodality
Registration for Radiation Oncology (Syöpätautien sädehoidon multimodaliteettirekisteröinti) -
kohdan Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Terveydenhoitoalan yrityksen
integrointi – syöpätautien sädehoito l. IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) -profiilin
suositusten mukaan. Tässä asiakirjassa annetut määritelmät ovat kliinikoiden ja myyjien laatimia
ja koskevat kliinisiä työnkulkuja ja niihin liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Muiden ohjelmistojen asentaminen

Varoitus
Brainlab ei salli Brainlab RT Elementsin asentamista alustoille, joihin on asennettu
kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Tämä sen vuoksi, koska ei voida taata,
ettei Brainlab RT Elements vaikuttaisi kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai päinvastoin.
Tässä yhteydessä on käyttäjän vastuulla tarjota ja nimetä sopivat alustat, jotka täyttävät
annetut Brainlab RT Elementsin asennusvaatimukset.

Varoitus
Brainlab suosittelee voimakkaasti, että kolmannen osapuolen ohjelmistoja ei asenneta
alustalle, koska kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat vaikuttaa heikentävästi Brainlab
RT Elementsin suorituskykyyn. On käyttäjän vastuulla tarkistaa, että muiden valmistajien
ohjelmistoasennukset tai muiden valmistajien ohjelmistopäivitykset eivät vaikuta RT
Elements -kohteisiin. Tätä varten voidaan käyttää kliinisessä käyttöohjeessa annettuja
ohjelmiston uudelleenvalidointiohjeita.

Etäohje

Pyydettäessä ohjelmiston työasema voidaan varustaa etäyhteydellä Brainlabin asiakastukeen
iHelp® (Axeda) -ohjelman välityksellä.

Yhteensopivuus ohjelmiston kanssa
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1.7 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin järjestämä koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikkien käyttäjien on osallistuttava ennen
järjestelmän käyttöä Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan.

Vastuu

Varoitus
Tätä järjestelmää saavat käyttää vain pätevät lääketieteen alan ammattilaiset.

Varoitus
Järjestelmä tarjoaa yksinomaan tukea lääkintähenkilöstölle, eikä se korvaa
lääkintähenkilöstön kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana.

Varoitus
Varmista, että hoidon suunnittelutoimenpiteisiin valtuutetut henkilöt ovat asianmukaisesti
koulutettuja niihin toimenpiteisiin, joita he tekevät.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Patient Data Manager Potilastietojen hallintaa koskevat ohjeet

DICOM Viewer -ohjelmiston
käyttöohje Tietojen tarkistamista koskevat ohjeet

SmartBrush -ohjelmiston käyttö-
ohje Objektien manuaalista luomista koskevat ohjeet

Object Manipulation -ohjelmis-
ton käyttöohje

Ohjeet objektien tarkistamiseksi ja tarkentamiseksi, margi-
naalien lisäämiseksi objekteihin ja uusien objektien luomi-
seksi olemassa olevia objekteja koskevien toimintojen poh-
jalta

Multiple Brain Mets SRS -ohjel-
miston käyttöohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi useille kraniaali-
sille metastaaseille

Cranial SRS -ohjelmiston käyttö-
ohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi kraniaalisille lee-
sioille

Spine SRS -ohjelmiston käyttö-
ohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi selkärangan me-
tastaaseille

Brainlab – fysiikan perusteet,
Teknisten taustatietojen opas Algoritmeja ja laadunvarmistustoimenpiteitä koskevat tiedot

Physics Administration -ohjel-
miston käyttöohje

Mitattujen säteilykeilatietojen ja koneprofiilien hallintaa kos-
kevat tiedot
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Käyttöohje Sisältö

iPlan RT Dosen kliininen käyttö-
ohje Tiedot objektien luonnista xBrain-muunnosta varten

iPlan RT Imagen kliininen käyt-
töohje

Tiedot potilaan kuvatietojen valmistelusta xBrain-muunnos-
ta varten

PatXfer RT:n kliininen käyttöohje Tiedot iPlan RT -tietojen muuntamisesta Edistynyt Brainlab
-muotoisiksi DICOM-tiedoiksi

Potilaan tukijärjestelmälaitteis-
ton käyttöohje

Kehyksettömän sädekirurgian komponenttien ja Roboticsin
tiedot

Kliininen ExacTrac-käyttöohje Potilaan Brainlab-asemointijärjestelmän tiedot

Kliininen ExacTrac Vero -käyttö-
ohje Potilaan Brainlab Vero -asemointijärjestelmän tiedot

Koulutus ja asiakirjat
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1.8 Tekniset vaatimukset

Kirjautumistiedot

Varoitus
Käyttäjät eivät saa jakaa sisäänkirjautumistietojaan. Kaikki käyttäjät ovat täysin vastuussa
hoitosuunnitelman muutoksista. Jos käyttäjätunnus tai salasana vaarantuu, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan.

Laitteisto

Suositeltavat laitteistovaatimukset:

Laitteisto Vaatimus

Prosessori

Intel XEON -suoritin Haswell-mikroarkkitehtuurilla tai sitä uudempi
versio (julkaistu aikaisintaan kesäkuussa 2014).
Ydinten määrä:
• Ohjelmistossa voidaan käyttää suurta määrää ytimiä.
• Laskentanopeus kasvaa, kun käytetään useampia ytimiä ja no-

peampaa kellotaajuutta.
• Brainlab suosittelee voimakkaasti vähintään 12 fyysistä ydintä.

Esimerkki: 2 x [kaksoissuoritin] Intel Xeon E5-2640 v3 2,60 GHz:n
kohdalla.

Muisti

32 Gt.
Monte Carlon kohdalla suosituksena on 2 Gt (virtuaalista) suoritinta
kohti, mikä johtaa 64 Gt:n RAM-muistiin järjestelmässä, jossa on 16
fyysistä ydintä.

Grafiikkakortti

Työaseman yhteensopiva DirectX 12 -grafiikkakortti vähintään 4 Gt:n
grafiikkamuistilla sekä tason 11 laitteisto-ominaisuustaso.
Suosituksena on suurimuistinen kaistanleveys kiihdyttimen muistin ja
kiihdyttimen välissä sekä vähintään 1 000 GPU:n ytimet.
Suosituksena on NVIDIA Quadro -sarja Maxwell-siruilla tai uudempi
versio.
Esimerkkejä: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Näytön resoluutio
1 920 x 1 200 (WUXGA).
2 560 x 1 440 (WQHD) optimaalista esitystä varten.

Verkkoliitäntä 1 Gt/s.

Kiintolevy

Solid State Drive (SSD) 250 Gt:n levytilalla Windows-asennusta ja
muiden valmistajien sovelluksia varten.
Vähintään 250 Gt:n lisälevytila SSD:llä Brainlabin sovelluksia ja poti-
lastietoja varten. Suositellaan toissijaista SSD:tä.

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Suunnitteluasema 7 Premium
• Suunnittelutyöasema 8 RT:lle
• Node-palvelinlaitteisto 4

Työaseman laitteistokomponentteja ei saa muuttaa. Brainlabia ei voida pitää vastuullisena
mistään järjestelmään tehdystä muutoksesta. Paikalliset määräykset on otettava
huomioon.
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Ohjelmisto

Ohjelmisto Vaatimus

Käyttöjärjestelmä

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

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.

Brainlab suosittelee päivittämään käyttöjärjestelmän Microsoftin Security Updates
(Tietoturvapäivitykset) -päivityksillä sairaalan IT-määräysten sekä Brainlabin
Viruksentorjunta- ja Windows-päivityskäytäntöjen mukaisesti. Brainlab ei odota Microsoft
Security Update (Microsoft-tietoturvapäivitykset) -päivitysten asennuksiin liittyviä
ongelmia. Mikäli ilmenee ongelmia, ilmoita asiasta Brainlabin asiakastukeen.
Päivitykset käyttöjärjestelmään (hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen ohjelmistoihin on
tehtävä sairaalan työajan ulkopuolella ja testiympäristössä Brainlab-järjestelmän asianmukaisen
toiminnan tarkistamiseksi. Brainlab seuraa julkaistuja Windows-hotfix-korjauksia ongelmien
tarkistamiseksi. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset
aiheuttavat ongelmia.
Järjestelmän hyväksymisen jälkeen RT QA:n asennuksesta otetaan varmuuskopio. Tämä
varmuuskopio toimii ainoastaan työasemilla, joille ohjelmisto on lisensoitu.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavien
ohjelmistojen (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja niiden määritystiedostojen
pitämistä ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat
vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi jokaisen tiedoston käyttöä seurataan,
potilastietojen lataus ja tallennus saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee
reaaliaikaisten tarkistusten poistamista käytöstä ja virustarkistusten suorittamista työajan
ulkopuolella.

Käyttöönottovaatimukset

Brainlabilta saa ajan tasalla olevat mittausohjeet. Varmista, että säteilykeilan datankeruun aikana
käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
RT QA:n käyttöönottoon sovelletaan Physics Administration 5.0 -ohjelmistoa ja teknisten
taustatietojen oppaan (Brainlab – fysiikan perusteet) viimeisimmässä versiossa olevia ohjeita.
Vain Physics Administration 5.0 -versiolla luodut koneprofiilit ovat kelvollisia käytettäväksi
yhdessä RT QA:n kanssa.
HUOMAUTUS: käyttäjä on vastuussa koneprofiilin sekä säteilykeilatietojen hyväksynnästä ennen
hoitoa. 

Varoitus
Muista aina, että syötettyjen tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää tuloksen laadun kannalta.
Mahdolliset epäsäännöllisyydet tai epävarmuus syötetietoyksiköistä tai muunlaiset
laatuongelmat on tutkittava perusteellisesti, ennen kuin tietoja käytetään.

Lineaarikiihdytinvaatimukset

Seuraavia MLC-moniliuskakollimaattoreita tuetaan:
• m3 (Novalis Classic)
• m3 (integroitu Varian-lineaarikiihdyttimiin)

Tekniset vaatimukset
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• Varian MLC 120
• Varian MLC HD120
• Vero MHI MLC
• Elekta Agility

RT QA:n avulla voidaan käyttää sekä vakiokappaletta että SRS-tasoituskappaletta että
tasoituskappaleettomia (FFF) tiloja.
Yhteensopivuustietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

YLEISTÄ
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Tekniset vaatimukset
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Taustatietoja

RT QA on ohjelmisto, jota käytetään Brainlab-hoidonsuunnittelun Elementseissä luotujen
hoitosuunnitelmien potilaskohtaisen laadunvarmistuksen (QA) suorittamiseen.
Lisäksi RT QA tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön Pencil Beam- ja Monte Carlo -
annosalgoritmien ja hoidonsuunnittelun Elementsien säteilykeilamallit.

Useita ohjelmistoversioita

① ②

Kuva 1  

Jos koneelle on asennettu useita RT QA -ohjelmistoversioita, käyttäjää pyydetään tekemään
valinta käytettävissä olevien versioiden luettelosta.

Asetukset

Voit käynnistää valitun ohjelmistoversion valitsemalla START ①.

Voit asettaa valitun version oletusarvoiseksi napsauttamalla ympyrää Start by default ② -koh-
dan vieressä. Valitse sitten START ①.

Voit käynnistää muun version oletusarvoisen version määrittämisen jälkeen napsauttamalla hii-
ren oikealla painikkeella RT QA -työnkulkukuvaketta valinnan tekemiseksi käytettävissä olevien
ohjelmistoversioiden luettelosta.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Muutetut tiedot

Kuva 2  

Jos lisäät ladattuun hoitosuunnitelmaan kuuluvia kuvajoukkoja (esim. kuvafuusio) tai kohteita
(esim. kasvaimen muoto), poistat niiden valinnan tai muutat niitä esisuunnitteluun tarkoitetuissa
Elements-kohteissa, suunnitelma mukautetaan muutoksiin. Edeltävällä viestillä annetaan varoitus
RT QA -työnkulun käynnistyksen yhteydessä. Vahvista ja mukauta lopullinen RT-suunnitelma
viimeisiin muutoksiin valitsemalla OK.

Aloittaminen
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2.2 Kliiniset työnkulut

RT QA -työnkulut

Kuva 3  

RT QA jaetaan kolmeen kliiniseen käyttöönottoon varattuun työnkulkuun:
• Phantom Definition
• Beam Model Verification
• RT QA Recalculation

Kaikissa SRS-suunnittelutyönkuluissa näkyviin tulee ylimääräinen Element-kohde:
• Patient Specific QA

Työnkulkujen kuvaus

Nimi Kuvaus

Phantom Definition

• Valitse fantomikuvaus
• Piirrä objektien ääriviivat fantomissa SmartBrushin avul-

la
• Lataa fantomikuvaus
• Määritä Patient Model
• Määritä koordinaattien alkuperä (Landmark)
• Tallennus

Beam Model Verification

• Lataa Phantom Definition -laadunvarmistussuunnitelma
• Määritä isosentri
• Määritä kaaret ja/tai säteilykeila
• Laske annos
• Tallennus
• Vie DICOM RT:hen

RT QA Recalculation
• Lataa suunnitelma kohteesta RT Planning Element
• Laske annos uudelleen RT QA:n avulla
• Vie DICOM RT:hen

Patient Specific QA

• Lataa suunnitelma kohteesta RT Planning Element
• Valitse fantomisuunnitelma
• Määritä isosentri
• Laske annos fantomikuvauksessa
• Tallennus
• Vie DICOM RT:hen

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.3 Kuvajoukot

Skannausvaatimukset

Tutustu Brainlab-skannausprotokollaan.
RT QA lukee ja lataa ainoastaan hyväksyttyjä taulukoita, joissa Hounsfieldin yksiköt (HU)
muunnetaan elektronitiheydeksi (ED). RT QA:ssa käytettävät HU–ED-muunnostaulukot voidaan
luoda ja hyväksyä vain Physics Administration 5.0 -sovelluksessa. 
Jos kuvauslaitteen HU-asteikko laajentuu 12 bittiä (–1 024 ... 3 071), suuremmat arvot
lyhennetään seuraavasti:
• arvot, joiden suuruus on < –1 024, lyhennetään arvoksi –1 024,
• arvot, joiden suuruus on > 3 071, lyhennetään arvoksi 3 071.

TT-kuvan skaalaus on tarkistettava ennen potilaan hoitoa, koska vain lokalisoimattomia tietoja
tuetaan.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Vain datasarjoja, joiden maksimikuvauspituus on 1 000 mm ja jotka sisältävät alle 400 leikettä,
voidaan tuoda ja viedä.

Päällekkäiset kohteet

Jos kohteet ovat päällekkäin, korkeamman HU-arvon kohde määrittää risteävän tilavuuden HU-
arvon.

Turvatoimet

Varoitus
Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-kuvauslaite) on määritetty ja kalibroitu oikein.
Tarkista kalibrointi säännöllisesti kuvaamalla ja tarkistamalla testifantomit.

Varoitus
Annoslaskentaan käytettävä TT-kuvajoukko ei saa sisältää varjoainekuvauksia.

Varoitus
Cone beam CT -kuvat eivät sisällä todellisia HU-arvoja. Älä käytä Cone beam CT:tä
annoslaskentaan.

Varoitus
Koska SUV-arvot saattavat vaihdella käytetyn PET-skannerin ja kuvantamisprotokollan
mukaan, vertaa aina ennen käyttöä näytössä näkyvää arvoa skannerilla suoraan saatuun
SUV-arvoon. Kliiniset päätökset eivät saa perustua ainoastaan esitettävään SUV-arvoon.

Varoitus
Joissakin tapauksissa TT-kuvauksen HU-arvot eivät edusta materiaalin todellisia
ominaisuuksia (esim. massatiheys ja materiaalin koostumus). Tämä voi aiheuttaa
epätarkan annoslaskennan muille kuin ihmiskehon materiaaleille (esim. implanteille).

Potilaan hoitoasento on aina selinmakuu ja pää kanturiin päin. TT-kuvajoukkoa ei saa
kallistaa. Katso sallittuja skannausasentoja koskevat tiedot skannausohjeista.

Kuvajoukot
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2.4 Pikanäppäimet

Näppäimistön pikanäppäinten luettelo

Ohjelmistossa on käytössä seuraavat pikanäppäimet:

Kuvaus Pikanäppäin

Avaa seuraava asettelu Ctrl + Tab

Avaa edellinen asettelu Ctrl + Vaihto + Tab

Nollaa lähennys ja lähennyksen keskipiste Ctrl + Home

Valitse edellinen kohde Ctrl + ylös

Valitse seuraava kohde Ctrl + alas

Vaihda annosjakauman näyttöön Ctrl + D

Vaihda annosanalyysin näyttöön Ctrl + R

Valitse kaikki kohteet Ctrl + A

Vie aksiaalinen taso Ctrl + Vaihto + A

Vie DVH-tiedot
Käytettävissä vain, jos:
• Annoksen laskeminen on valmis (ei käynnis-

sä)
• Välilehti sisältää DVH:n

Ctrl + Vaihto + D

Vie sagittaalinen taso Ctrl + Vaihto + S

Vie koronaalinen taso Ctrl + Vaihto + C

Vie annoslinja viimeiselle etäisyysmittaukselle
Käytettävissä vain, jos:
• Näytä annos tai näytä raja-arvo on käytössä
• Annoksen laskeminen on valmis (ei käynnis-

sä)
• Annoksen etäisyyden mittaus on aktiivinen

Ctrl + Vaihto + L

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.5 Perustoiminnot

Katseluvaihtoehdot

Käytettävissä olevat katseluvaihtoehdot riippuvat käytettävästä asettelunäkymästä.

Painike Toiminto

Napsauta kuvaleikettä ja vedä sitä hiiren osoittimella:
• 2D-leikkeet: panoroi leikkeiden halki
• 3D-leikkeet: kierrä leikkeitä.

Vedä hiiren osoitinta leikkeen halki ylös tai alas.
Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella.

Vedä hiiren osoitinta:
• loitontamiseksi ylöspäin
• lähentämiseksi alaspäin.

Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja zoomata pitäen samanaikaisesti Ctrl-paini-
ketta painettuna ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella ylös- tai alaspäin.

Napsauta 3D-näkymässä ja vedä hiiren osoitinta.

Napsauta kuvaleikettä ja vedä hiiren osoitinta rakenteen kontrastin näkyvyyden
parantamiseksi:
• Vetämällä ylös / alas voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä / harmaata ta-

soa.
• Vetämällä oikealle / vasemmalle voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä /

harmaan tason ikkunan leveyttä.

Perustoiminnot
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2.5.1 Mittausvalikko

Käytettävät koordinaatit

X-, Y- ja Z-koordinaatit näytetään DICOM-koordinaattijärjestelmässä.

Annoksen mittaaminen pisteestä

Toimenpiteet

1.

Valitse Point Measure-valikosta.

2.

Voit mitata annoksen yksittäisestä pisteestä kuvassa napsauttamalla kohdesijaintia kuvan
sisällä. Näytetään piste yhdessä kuvaa koskevien tietojen kanssa.
HUOMAUTUS: Pisteen arvo näytetään harmaana arvona MR-kuville ja Hounsfield-yksi-
köissä TT-kuville. 

HUOMAUTUS: jos piste mitataan Dose Distribution -näkymässä, myös annostiedot esi-
tetään. 

3. Voit siirtää pistettä pitelemällä hiiren osoitinta sen yllä, pitämällä hiiren vasenta painiketta
painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiinsa.

4. Voit siirtää yksittäisen pisteen napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella. Voit poistaa
kaikki pisteet napsauttamalla Point-painiketta Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.

Varoitus
Mielenkiintoalueen ympärille tuleva annos on tarkistettava mittaustoiminnolla.

Etäisyyksien mittaaminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Distance.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Toimenpiteet

2.

Voit mitata etäisyyden leikkeen sisällä napsauttamalla leikkeessä kahta kohdepistettä.
Näytetään niiden välinen etäisyys sekä loppupisteen tiedot.

3.

Voit mitata eri leikkeissä olevan kahden pisteen välisen etäisyyden seuraavasti:
• Napsauta ensimmäisen leikkeen kohdepistettä.
• Selaa kohdeleikkeeseen hiiren kiekkopainikkeella.
• Napsauta kohdeleikkeen toista pistettä.

Tämä voidaan tehdä myös eri kuvanäkymissä.
HUOMAUTUS: loppupisteet näytetään kohdeleikkeissä ristikoina ja välileikkeissä pistei-
nä. 

4. Voit siirtää viivaa pitelemällä hiiren osoitinta sen yllä, pitämällä hiiren vasenta painiketta
painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiinsa.

5. Voit poistaa kaikki pisteet valitsemalla Distance Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.

Mittausvalikko
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2.5.2 Annoksen vienti

Annoksen viennin käyttäminen

RT QA voi viedä lineaariset tai planaariset annosjakaumatiedot testitiedostoon käyttämällä
muotoa ”Brainlab Dose Export Version: 1.2”.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole saatavilla Phantom Definition -kohteessa, koska se
edellyttää annoslaskentaa. 

Tekstitiedoston tiedot

Kaikki viedyt tekstitiedostot alkavat samoilla otsikkotiedoilla, joissa kuvataan RT QA -työnkulku,
ohjelmistoversio, potilas, hoitotyyppi, säteilykeilatiedot jne.
HUOMAUTUS: annoksen vientitoiminnossa käytetään LR (vasen-oikea)/AP (anteriorinen-
posteriorinen)/FH (jalka-pää) -koordinaattijärjestelmää, joka on tavallisesti erilainen kuin
mittaustoiminnossa näytettävät DICOM TT -koordinaatit. 

Lineaarisen annoksen vienti

①

Kuva 4  

Toimenpiteet

1. Laske annos.

2. Käynnistä lineaarisen annoksen vienti yhdellä seuraavista menetelmistä:
• vedä ensin viiva ja paina sitten samanaikaisesti Ctrl + Vaihto + L-painikkeita tai
• pitele Vaihto-painiketta viivaa vedettäessä.

Esitettävien viivatietojen ① alapuolella näytetään viesti.

3. Liitä leikepöydän tiedot tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Notepad).

HUOMAUTUS: jos saatavilla on useita viivoja, viedään viimeisimmän linjan annos. 

Planaarisen ACS-annoksen vienti

Planaarinen annos voidaan viedä aksiaalisten, koronaalisten tai sagittaalisten leikkeiden kohdalla.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Toimenpiteet

1. Laske annos.

2. Avaa 3D View -asettelu.

3. Planaarisen ACS-annoksen viennin käynnistäminen:
• Aksiaalinen taso: Paina samanaikaisesti Ctrl + Vaihto + A-painikkeita
• Koronaalinen taso: Paina samanaikaisesti Ctrl + Vaihto + C-painikkeita
• Sagittaalinen taso: Paina samanaikaisesti Ctrl + Vaihto + S-painikkeita

4. Tallenna tekstitiedosto.

Annoksen vienti
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3 FANTOMIN
MÄÄRITTELEMINEN

3.1 Työnkulku

Taustatietoja

Phantom Definition -kohdetta käytetään fantomien valmistelemiseksi kliinistä käyttöönottoa
varten sekä potilaskohtaiseen laadunvarmistukseen (QA). Tätä varten sinun on ladattava fantomin
TT-kuvaus, määritettävä fantomin sisällä olevat rakenteet (esim. fantomikammiot) ja tallennettava
se hoitokohtaista jatkotestausta varten.

Fantomin määrittelytyönkulun käynnistäminen

Toimenpiteet

1. Valitse fantomi.

2.

Valitse Phantom Definition.

3. Valitse asianmukainen fantomitietojoukko, muun muassa TT-kuvajoukko ja määritetyt ob-
jektit.
Katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje.

4.

Valitse OK.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki Elementsit tälle työnkululle.

5. Valitsemalla DICOM Viewer voit tarkistaa suunnitelman kulloisenkin tilan.

6. Valitsemalla SmartBrush voit piirtää asiaankuuluvien rakenteiden ääriviivat.

FANTOMIN MÄÄRITTELEMINEN
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Toimenpiteet

7. Valitsemalla Object Manipulation -vaihtoehdon voit tarkistaa ja tarkentaa kohteita, lisätä
kohteisiin marginaaleja ja luoda uusia kohteita olemassa olevien kohdetoimintojen perus-
teella (esim. luoda uuden kohteen kahdesta päällekkäisestä kohteesta).

8. Kun nämä vaiheet on suoritettu, jatka Phantom Definition -toimenpiteellä.

Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean fantomikuvajoukon
kanssa. Fantomitiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen
jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Työnkulku
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3.2 Fantomin määrittelyn alustavat vaiheet

Valmistelunäytöt

Aluksi ohjelmisto ohjaa käyttäjän kolmen valmistelunäytön läpi. Näytöillä on tehtävä joitakin
valintoja ja säätöjä.

Kuvauspöydän turvatoimet

Jos säteilytys ohjataan kiinteän hiilikuitukerroksen, esimerkiksi kuvauspöydän läpi, se vaimenee ja
annos suurenee. Määrittämällä käytettävä kuvauspöytä nämä vaikutukset voidaan ottaa
huomioon annossuunnittelun aikana.
Ei voida taata, että käyttöönotetut parametrit ovat johdonmukaisia muiden valmistajien kuin
Brainlabin kuvauspöytien kohdalla. Tarkista, että laskelmat vastaavat käyttämääsi kuvauspöytää
suorittamalla asianmukaiset laadunvarmistustoimenpiteet.

Varoitus
Potilaiden hoitamista kuvauspöydän läpi (posteriorisesti) pitäisi välttää. Jos se on
välttämätöntä, kuvauspöytämalli on sisällytettävä annoslaskentaan fantomin kliinisen
käyttöönoton aikana. Muussa tapauksessa käyttäjän on tiedettävä, että laskettu
annosjakauma ei sisällä ylimääräistä vaimennusta tai lisääntynyttä ihoannosta
kuvauspöydän lähellä. Annoslaskenta on korjattava manuaalisesti näiden tekijöiden osalta.

Varoitus
Käyttäjän tulee tarkistaa kuvauspöydän asento suhteessa potilaan asentoon. Tämä on
tarpeen etenkin sellaisten säteilykeilojen osalta, jotka osuvat kuvauspöydälle latteassa,
lähes vaakasuorassa kulmassa. Annossuunnitelman ja todellisten hoitoasetusten väliset
pienet erot saattavat johtaa merkittäviin eroihin lasketun ja todellisen annoksen välillä.

Varoitus
Kuvauspöytämallit ovat todellisen geometrian approksimaatioita, eivätkä ne ota huomioon
hyvin tiheitä alueita, jotka sisältävät metalliliittimiä. Vältä näiden alueiden säteilyttämistä.

Varoitus
Kuvauspöytää laajennetaan X-Y-suunnassa, vaikka TT-kuvausalue on pienempi. Huomaa,
että kuvauspöydän pituutta leikataan kuvausalueeseen (Z-suunta) – tai
leikkauskehykseen – sopivaksi, riippuen siitä, kumpi on pienempi.

FANTOMIN MÄÄRITTELEMINEN
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Potilasmallin asetusten määrittäminen

③① ②

⑤

④

⑥

Kuva 5  

Ensimmäisellä valmistelusivulla on määritettävä Patient Model -asetukset. Voit rajata näkymiä
kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin
kuvauspöytä) kuvauspöydän säätämiseksi aksiaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

Toimenpiteet

1. Valitse kuvauspöydän tyyppi avattavasta luettelosta ①.
Jos kuvauspöydän malli valitaan, kuvauspöytä sisällytetään annoksen laskentaan. Valittu
malli korvaa kuvauspöydän TT:ssä ja tulee osaksi kudosmallia.
Jos kuvauspöydän mallia ei valita, kuvauspöytä voidaan rajata TT:stä rajaustyökalulla.
Jos kuvauspöytää ei rajata TT:ssä, kuvauspöytä sisällytetään annoksen laskentaan.

2. Valitse HU–ED-muunnostaulukko avattavasta luettelosta ②.
Vain hyväksytyt HU–ED-muunnostaulukot ovat näkyvissä valintaa varten.

3. Vahvista, että hoitosuuntana on selinmakuu ja pää edellä suhteessa kanturiin napsautta-
malla valintaruutua Treatment Orientation ③ -kohdan vieressä.

4. Valitse Crop ④. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan aika-
na huomiotta. 

5. Valitse Adjust ⑤. Vetämällä sinisen kuvauspöydän esityksiä voit sijoittaa kuvauspöydän
skannauskuvien sisäpuolelle.

6. Jatka valitsemalla Next ⑥.

Fantomin määrittelyn alustavat vaiheet
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Valmistelut koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä

②

①

③

Kuva 6  

Toisella valmistelusivulla voit rajata näkymiä kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden
sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin kuvauspöytä) kuvauspöydän
säätämiseksi koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

Toimenpiteet

1. Valitse Crop ①. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan aika-
na huomiotta. 

2. Valitse Adjust ②. Vetämällä sinisen kuvauspöydän esityksiä voit sijoittaa kuvauspöydän
skannauskuvien sisäpuolelle.
Käytä opastuksena sinisen kuvauspöydän esityksissä esitettäviä kiinnitysaukkomerkintö-
jä.

3. Jatka valitsemalla Next ③.

FANTOMIN MÄÄRITTELEMINEN
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Ulkoääriviivojen tarkistaminen ja säätäminen

⑦

①

⑥

② ③

④

⑤

Kuva 7  

Kun alustavat valmisteluvaiheet on suoritettu, ohjelmisto luo automaattisesti Outer Contour -
kohteen, joka esitetään erillisellä sivulla. Outer Contour -kohteen avulla ohjelmistoalgoritmi voi
suorittaa koko potilaskudoksen annoslaskennan.

Toimenpiteet

1. Tarkista Outer Contour ① kiertämällä kolmiulotteista kuvaa ja vierittämällä kaikkia leik-
keitä.
ACS-leikkeissä esitetään kudosmalli, joka koostuu Outer Contour sinisenä ② ja pöytäle-
vymallista ③ (jos pöytälevymalli on valittu aiemmin).
Kudosmalli näytetään harmaana/valkoisena ja alkuperäinen TT kellertävänä ⑤.

2. Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, käytä Outer Contour pudotusvalikon työkaluja ④ sini-
sen ulkoääriviiva muokkaamiseksi aksiaalisissa, sagittaalisissa ja koronaalisissa leikkeis-
sä.
Voit valita Back ⑥ ja muokata Outer Contour -kohdetta Crop-toiminnon avulla.

3. Jatka valitsemalla Next ⑦.

Varoitus
Tarkista tuloksena saatavan Outer Contour -kohteen ja annoslaskentaan käytettävän
kudosmallin tarkkuus. Koko olennaisen hoitoalueen täytyy olla ääriviivojen sisäpuolella.
Outer Contour -alueeseen voidaan sisällyttää joitakin ei-toivottuja potilastietoalueita. Nämä
alueet otetaan huomioon annoslaskennan aikana. Niitä voidaan tarvittaessa rajata
valmistelusivulla.

Varoitus
Kudosmallia ja sen myötä laskettua annosjakaumaa muokataan automaattisesti, kun
kohteita, kuten kuvauspöytä lisätään tai jos käyttäjän määrittämiä HU-arvoja kohdistetaan
kohteisiin tai jos korvaat elektronitiheyden asetukset Data-valikossa. Varmista, että
jokainen muokkaus on oikein tarkistamalla kudosmalli ja käyttämällä HU-mittaustoimintoa
sekä tarkistamalla syvyys ja kenttärekonstruktiot tulosteessa.

Fantomin määrittelyn alustavat vaiheet
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TT:ssä ääriviivalla erotetut kohteet

Kuva 8 

①

②

 

Outer Contour View -asettelussa näytetään kaikki TT-kuvassa ääriviivalla erotetut kohteet ①.
Jokaisen näiden kohteen elektronitiheyden arvo voidaan korvata ja muuttaa ②.
HUOMAUTUS: tämä toiminto on käytettävissä vain ulkoääriviivan sisältävällä valmistelusivulla. 

Ulkoääriviivan työkalut

Kuva 9  

Voit hienosäätää ulkoääriviivaa Outer Contour -työkaluvalikon avulla.

FANTOMIN MÄÄRITTELEMINEN
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Näkymävaihtoehto Kuvaus

Brush

Lisää olemassa olevan ulkoääriviivan (sininen viiva) aksiaalisiin, sagittaa-
lisiin ja koronaalisiin leikkeisiin.
HUOMAUTUS: eri resoluutioista ja leiketiloista johtuen kudosmallin ääri-
viiva ei vastaa täysin ulkoääriviivaa. 

Erase Poistaa ulkoääriviivan (sininen viiva) aksiaalisista, sagittaalisista ja koro-
naalisista leikkeistä.

Undo Kumoaa viimeksi tehdyn muutoksen. Voit kumota useita vaiheita valitse-
malla työkalun yhä uudelleen.

Auto Create Kumoaa kaikki ulkoääriviivaan tehdyt muutokset.

Brush Size Suurenna tai pienennä siveltimen halkaisijaa liukusäätimellä.

HUOMAUTUS: käyttäessäsi sivellintä 2D-syöte muuttuu 3D-kohteeksi. 3D-kohteen ekstrapolointi
riippuu esimerkiksi leikkeen etäisyydestä ja kuvajoukon orientaatiosta. 

HUOMAUTUS: työkaluilla tehtyjä muutoksia ei voi kumota valitsemalla Back does not undo the
changes you made with the tools. 

Fantomin määrittelyn alustavat vaiheet
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3.3 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 10  

Valitse Data avataksesi Data-valikon ja näyttääksesi luettelon käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① Selected Data
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Objects: Luettelo kaikista saatavilla olevista kohteista, kuten ioni-

sointikammiosta ja Outer Contour -kohteesta

② Layouts Siirry asettelusta toiseen
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Objects

①

②
③
④

Kuva 11  

Nro Osa

① Voit näyttää/piilottaa kaikki kohteet napsauttamalla avatun/suljetun silmän painikkeita.

②

Jos yksittäinen objekti on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäsymbolilla. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla sitä.
Oletusarvoisesti määritetyt kohteet asetetaan näkyviksi Outer Contour -kohdetta lukuun
ottamatta.

③ Objektin tilavuus, nimi, päivämäärä ja aika.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee kohteen luonnissa käytetyn kuvajoukon
• Type: Esittää kohteen tyypin
• Role: Esittää roolin
• Comment: Kuvaa, missä kohde luotiin

Varoitus
Tarkista aina, että kunkin objektin ääriviivat ovat oikeat, jotta voidaan välttyä näiden
objektien saamilta tahattomilta annoksilta.

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen (soveltuvin
osin).

Asettelu Kuvaus

3D View näyttää seuraavat tiedot:
• Vasemmalla ylhäällä: 3D-näkymä fantomin Outer Contour -kohteesta ja

mahdollisista muista kohteista, jotka on asetettu näkyviin
• Oikealla ylhäällä: aksiaalinen leikenäkymä
• Vasemmalla alhaalla: sagittaalinen leikenäkymä
• Oikealla alhaalla: koronaalinen leikenäkymä

Tietovalikko
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3.4 Merkintäpisteet

Taustatietoja

Käytä Landmark-toimintoa määrittääksesi fantomin kohdepisteen, johon voit palata milloin
tahansa. Voit palata merkintäpisteeseen Beam Model Verification ja Patient Specific
Recalculation -työnkuluista.

Merkintäpisteiden määrittäminen

①

③

②

Kuva 12  

Toimenpiteet

1. Valitse Landmark ① -pisteen viereltä nuoli alas.

2. Valitse Set Landmark ②.
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Toimenpiteet

3. Napsauttamalla pistettä rekonstruoidun fantomin sisällä voit sijoittaa merkintäpisteen suo-
raan.

4. Vetämällä vaaka- tai pystysuuntaisia keltaisia viivoja voit kohdistaa merkintäpisteen fanto-
min näkyvien merkintöjen perusteella.

5. Valitsemalla Find Landmark ③ voit palata viimeksi määritettyyn merkintäpistesijaintiin.

HUOMAUTUS: voit poistaa toiminnon käytöstä ja välttyä merkintäpisteen tahattomalta
uudelleensijoittamiselta napsauttamalla merkintäpisteen määrittämisen jälkeen Set Landmark. 

Merkintäpisteet
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4 SÄTEILYKEILAMALLIN
TARKISTUS

4.1 Työnkulku

Taustatietoja

Beam Model Verification -tarkistusta käytetään tarkistamaan, että annoslaskenta-algoritmi sopii
vastaavan lineaarikiihdyttimen tuotokseen. Tätä varten käyttäjän on luotava annossuunnitelma
yksinkertaisten säteilykeilakokoonpanojen avulla (esim. kanturin käynnistystä ja pysähtymistä
varten määritetyt konformaaliset säteilykeilat tai dynaamiset konformaaliset kaaret) valmistellussa
fantomissa. Vie myöhemmin 3D-annostilavuus ja varsinainen suunnitelma muun valmistajan
laadunvarmistusohjelmistoon. Vertaa mittauksia annoslaskelmiin.

Beam Model Verification -työnkulun käynnistäminen

Toimenpiteet

1. Valitse fantomi.

2.

Valitse Beam Model Verification.

3. Valitse tallennettu suunnitelma kohdasta Phantom Definition tai Beam Model Verificati-
on.
Katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje.

4.

Valitse OK.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki Elementsit tälle työnkululle.

5. Valitsemalla DICOM Viewer voit tarkistaa suunnitelman kulloisenkin tilan.

6. Kun tämä vaihe on suoritettu, jatka Beam Model Verification -toimenpiteellä.
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Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean fantomikuvajoukon
kanssa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen
jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Työnkulku
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4.2 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 13  

Valitse Data avataksesi Data-valikon ja näyttääksesi luettelon käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① Selected Data
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Objects: Luettelo kaikista saatavilla olevista kohteista, kuten ioni-

sointikammiosta ja Outer Contour -kohteesta

② Layouts Siirry asettelusta toiseen
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Objects

①

②
③
④

Kuva 14  

Nro Osa

① Voit näyttää/piilottaa kaikki kohteet napsauttamalla avatun/suljetun silmän painikkeita.

②
Jos yksittäinen objekti on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäsymbolilla. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla sitä.
Oletusarvoisesti määritetyt kohteet ja Outer Contour asetetaan näkyviksi.

③ Objektin tilavuus, nimi, päivämäärä ja aika.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee kohteen luonnissa käytetyn kuvajoukon
• Type: Esittää kohteen tyypin
• Role: Esittää roolin
• Comment: Kuvaa, missä kohde luotiin

Varoitus
Tarkista aina, että kunkin objektin ääriviivat ovat oikeat, jotta voidaan välttyä näiden
objektien saamilta tahattomilta annoksilta.

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen.

Asettelu Kuvaus

3D View näyttää seuraavat tiedot:
• Vasemmalla ylhäällä: 3D-näkymä fantomin Outer Contour -kohteesta ja

mahdollisista muista kohteista, jotka on asetettu näkyviin
• Oikealla ylhäällä: aksiaalinen leikenäkymä
• Vasemmalla alhaalla: sagittaalinen leikenäkymä
• Oikealla alhaalla: koronaalinen leikenäkymä

Tietovalikko
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Asettelu Kuvaus

Commissioning Plan -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Muuta Machine Profile- ja Energy-asetuksia sekä säteily-

keilan ja kaariasetuksia.
• Vasen yläkulma: Annos-tilavuus-histogrammi: Keskenään vaihdettavat

kuvajoukot, joissa näytetään aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen
leikenäkymä tai annos-tilavuus-histogrammi.

• Oikealla ylhäällä: Beam’s Eye View: esittää MLC:t tasaisesti jakautuneis-
sa kanturikulmissa.

• Vasemmalla alhaalla: 3D-säteilykeila- tai kaarinäkymä: Näyttää suunnitel-
man laskeman säteilykeilan / kaaren ja laserviivat Outer Contour -3D-nä-
kymässä sekä mahdolliset saatavilla olevat ja näkyvät objektit. Kaaret
päivitetään jokaisen laskennan jälkeen.

• Oikealla alhaalla: Tissue Model Depth View (säteilykeiloille)/Tissue Mo-
del Arc Plane View (kaarille): näyttää aksiaalisen leikkeen, jonka viiva
osoittaa annoksen suunnan jokaisessa kanturikulmassa.

Beam’s Eye View -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Muuta Machine Profile- ja Energy-asetuksia sekä säteily-

keilan ja kaariasetuksia.
• Laajennettu näkymä MLC-laitteista tasaisesti jakautuneissa kanturikulmis-

sa.

Varoitus
Dynaamisten kaarihoitojen liuskojen välinen rako näytetään Beam’s Eye View -näkymässä.
Tarkista liuskojen asennot ennen vientiä.
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4.3 Isosentri

Taustatietoja

Käytä Isocenter-toimintoa määrittääksesi fantomin isosentrin, johon voit palata milloin tahansa.
Voit myös palata merkintäpisteeseen, joka asetettiin Phantom Definition -toimenpiteessä.

Isosentrin määrittäminen

①

②

③

④

Kuva 15  

Toimenpiteet

1. Napsauta nuolta Isocenter ① -kohteen vieressä.

2. Valitse Set Isocenter ②.

3. Napsauttamalla pistettä rekonstruoidun fantomin sisällä voit sijoittaa isosentrin suoraan.

4. Vetämällä vaaka- tai pystysuuntaisia keltaisia viivoja voit kohdistaa isosentrin fantomin
näkyvien merkintöjen perusteella.

5. Valitsemalla Find Isocenter ③ voit palata viimeksi määritettyyn isosentrisijaintiin.

6. Valitsemalla To Landmark ④ voit palauttaa sinisten viivojen leikkauskohdan aiemmin
Phantom Definition -vaiheessa määritettyyn merkintäpisteeseen.

HUOMAUTUS: voit välttää liikuttamasta vahingossa isosentriä ottamalla toiminnon pois käytöstä
valitsemalla Set Isocenter. 

Isosentri

44 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 RT QA Ver. 1.5



4.4 Annossuunnitelman laskeminen

Laske vaihtoehdot

Painike Toiminto

Valitsemalla Calculate voit laatia annossuunnitelman.

Valitsemalla Monte Carlo -kohdan voit:
1. Laske annosjakauma Monte Carlo -algoritmin avulla. Monte Carlo -tilassa oh-

jelmisto laskee annosjakauman uudelleen olemassa olevasta hoitosuunnitel-
masta Monte Carlo -algoritmin avulla. Näin ollen on ensin laskettava hoito-
suunnitelma Pencil Beam -algoritmilla (Monte Carlo pois päältä).

2. Vaihda ennakkoannoslaskennassa käytettävää annoskonetta.
- Monte Carlo pois päältä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Pencil Beam

-ennakkoannos
- Monte Carlo päällä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Monte Carlo -en-

nakkoannos
HUOMAUTUS: Monte Carlo -laskennan suorittaminen kestää useita minuutteja. 

Koneprofiilin ja energian muuttaminen

Toimenpiteet

1.

Jos haluat valita muut asetukset, napsauttamalla Select voit näyttää luette-
lon käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

2. ①

Voit valita Machine Profile ja Energy napsauttamalla niiden nimiä. Valitut nimet esitetään
oranssilla.
Säteilykeilan ja kaariasetukset päivitetään automaattisesti.
HUOMAUTUS: Calculate-painike muuttuu oranssiksi. Jos suoritettiin optimointi ja jos Ma-
chine Profile- tai Energy-kohdetta muutetaan, edellisen suunnitelman optimointi muuttuu
virheelliseksi. 
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Toimenpiteet

3. Napsauttamalla nuolta ① voit sulkea valikon.

Annossuunnitelman laskeminen
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4.5 Annoksen tarkistaminen

Annosvalikko

Kun annossuunnitelma on laskettu, tarkista annosjakauma ja fantomin isodoosilinjat. Tätä varten
Dose- ja Dose Shaper -valikoissa on saatavilla seuraavat tarkasteluvaihtoehdot.

Varoitus
Joistakin MLC-laitteistorajoituksista johtuen (esim. Elekta Agility) liuskat eivät välttämättä
aina mukaudu tavoitealueeseen ja ensisijaiset leuat eivät peitä kokonaan vaadittuja
staattisia liuskavälejä. Tarkista lopullinen suunnitelma huolellisesti.

Varoitus
Annoslaskennan tarkkuus riippuu annoshilan resoluutiosta. Lopullisen hoitosuunnitelman
hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman pieni, eikä se saa olla yli
4 mm. Pienten kohteiden kohdalla (halkaisija alle 30 mm) 3 mm tai sitä pienemmät arvot
ovat suositeltavia.

Annosvalikon asetukset

Kuva 16  

Dose-valikossa on vaihtoehdot annosjakauman tarkasteluun.

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.
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Dose Distribution

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma esitetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana. Väriliukuman värit mukautuvat ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa
lähennetään, jolloin perustana olevat rakenteet nähdään selvästi.

Varoitus
Annosnäkymä ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa päätöksentekokriteeri. Tarkista
vähintään yksi muu kriteeri (esim. annos-tilavuus-histogrammit) ja suorita tarkistus
useissa asetteluissa.

Varoitus
Luun sisällä olevien kohteiden annosjakauman tarkistamiseksi on erityisen tärkeää valita
oikea annostulostyyppi (Dose to water tai Dose to medium).

Isodoosilinjojen säätäminen

②

③

④
⑤

①

Kuva 17  

Asetukset

Dose Parameters

① Värikoodatussa selosteessa esitetään, mitkä isodoosilinjat kulloinkin näytetään, ja an-
netaan absoluuttinen annosarvo.

②
Ref. Dose: Määritä viiteisodoosilinjan annos (Gy). Viiteannos on vihreä isodoosilinja,
ja se edustaa 100 % vastaavan Brainlab RT Planning Elementin hoitomääräysannok-
sesta. Jäljelle jäävät isodoosilinjat skaalataan suhteessa viiteannokseen.

③ Resolution: määritä sisäisen annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käyte-
tään 3D-kohteen laskennassa.

MC Parameters

Annoksen tarkistaminen
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Asetukset

④ Resolution: määritä sisäisen MC-annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käy-
tetään 3D-kohteen laskennassa.

⑤ Uncertainty: Monte Carlo -laskennan maksimiannoksen arvioitu lopullinen tilastollinen
epävarmuus (%) normalisoituna säteilykeilaa tai kaarta kohti.

Lisätietoja näistä parametreista on teknisten taustatietojen oppaassa (Brainlab – fysiikan
perusteet).
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4.6 Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen

Suunnitelman uudelleenlaskeminen

Jos päätät säätää suunnitelmaa, suunnitelma on laskettava uudelleen valitsemalla Calculate. Jos
olet tyytyväinen suunnitelmaan, valitse Next ja jatka tallentamaan, tulostamaan ja viemään
suunnitelma.

Varoitus
Sinun on tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus (esim. liuskojen asennot) erittäin
huolellisesti suunnitelman muokkausten jälkeen. Jos olemassa olevassa suunnitelmassa
käytettävää kohdetta muokataan suunnittelutyönkulun toisessa Elementissä (esim.
SmartBrush), ohjelmisto on käynnistettävä uudelleen. Kaikki muokkaukset on yleensä
tehtävä kohteisiin, ennen kuin niitä käytetään annossuunnitteluun.

Toisen suunnitelman laatiminen

Varoitus
Jos haluat luoda toisen suunnitelman, ole erityisen huolellinen, jos ensimmäinen
suunnitelma on jo viety (esim. Record and Verify -järjestelmään tai MLC-ohjaimeen). Älä
käytä tarkistuksen suorittamiseen vanhentunutta suunnitelmaa.

Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen
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4.7 Säteilykeilamallin tarkistussuunnitelman
hienosäätö

Säteilykeila-asetustaulukko

①

③

②

Kuva 18  

Valitsemalla Beam näet muokattavat säteilykeilakohtaiset asetukset.

Asetukset

①

Syötä vastaavaan ruutuun arvo, jotta voit muuttaa seuraavia:
• Table Angle
• Gantry Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

②

Syötä vastaavaan ruutuun arvo millimetreinä, jotta voit muuttaa seuraavia:
• X1: MLC:n asema kauimpana vasemmalla
• X2: MLC:n asema kauimpana oikealla
• Y1: MLC:n asema kauimpana alhaalla
• Y2: MLC:n asema kauimpana ylhäällä
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Asetukset

③

Syötä vastaavaan ruutuun arvo millimetreinä, jotta voit muuttaa seuraavia:
• Leaf Bank B: MLC:n asema kauimpana vasemmalla
• Leaf Bank A: MLC:n asema kauimpana oikealla
• Towards Leaf #1: MLC:n asema kauimpana alhaalla
• Towards Leaf #60: MLC:n asema kauimpana ylhäällä

HUOMAUTUS: liuskojen määrät ja asennot riippuvat MLC:stä, ja ne päivitetään automaattisesti. 

HUOMAUTUS: saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat Machine Profile -kohteesta. 

Kaariasetustaulukko

①

③

②

①

④

Kuva 19  

Valitsemalla Arc näet muokattavat kaarikohtaiset asetukset.

Asetukset

①

Syötä vastaavaan ruutuun arvo, jotta voit muuttaa seuraavia:
• Table Angle
• Gantry Start Angle
• Gantry Stop Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

② Valitse pudotusvalikosta arvo Gantry Angle Step -vaihetta varten.

Säteilykeilamallin tarkistussuunnitelman hienosäätö
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Asetukset

③ Valitse Gantry Rotation Direction -asetukseksi joko myötäpäivään (CW) tai vastapäi-
vään (CCW).

④

Syötä vastaavaan ruutuun millimetreinä arvo, jotta voit muuttaa seuraavien kohteiden
MLC-käynnistys- ja pysähtymisasentoja:
• Leaf Bank B: MLC:n asema kauimpana vasemmalla
• Leaf Bank A: MLC:n asema kauimpana oikealla
• Towards Leaf #1: MLC:n asema kauimpana alhaalla
• Towards Leaf #60: MLC:n asema kauimpana ylhäällä

HUOMAUTUS: liuskojen määrät ja asennot riippuvat MLC:stä, ja ne päivitetään automaattisesti. 

HUOMAUTUS: saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat Machine Profile -kohteesta. 

SÄTEILYKEILAMALLIN TARKISTUS
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Säteilykeilamallin tarkistussuunnitelman hienosäätö
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5 RT QA 
-UUDELLEENLASKENTA

5.1 Työnkulku

Taustatietoja

RT QA Recalculation -toimintoa käytetään alustavasti tai rutiininomaisesti tarkistamaan, että RT
QA:ssa ja Brainlabin hoidonsuunnittelun Elementsissä (esim. Multiple Brain Mets SRS tai
Cranial SRS) käytetään samaa annosalgoritmia ja lasketaan tarkalleen sama annos.

RT-uudelleenlaskentatyönkulun käynnistäminen

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2.

Valitse RT QA Recalculation.

3. Valitse yhdessä RT Planning Elements -kohteessa (esim. Multiple Brain Mets SRS tai
Cranial SRS) luotu hoitosuunnitelma.
Katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje.

4.

Valitse OK.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki Elementsit tälle työnkululle.

5. Valitsemalla DICOM Viewer voit tarkistaa suunnitelman kulloisenkin tilan.

6. Avaa RT QA Recalculation ja laske hoitosuunnitelma uudelleen.

7. Vie annos Dose Review -kohteeseen ja vertaa uudelleenlaskettua annosta (kohteesta
RT QA Recalculation) alkuperäiseen annokseen.

RT QA -UUDELLEENLASKENTA
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Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilasdatasarjan
kanssa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen
jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Työnkulku
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5.2 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 20  

Valitse Data avataksesi Data-valikon ja näyttääksesi luettelon käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① Modified Plan

• Suunnitelman nimi luetellaan kuvakkeen vieressä
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Objects: Luettelo kaikista saatavilla olevista kohteista, kuten tuu-

morista ja riskielimistä, sekä Outer Contour -kohteesta

② Layouts Siirry asettelusta toiseen

Objects

①

②

③
④

Kuva 21  
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Nro Osa

① Voit näyttää/piilottaa kaikki kohteet napsauttamalla avatun/suljetun silmän painikkeita.

②
Jos yksittäinen objekti on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäsymbolilla. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla sitä.
Määritetyt kohteet ja Outer Contour piilotetaan oletusarvoisesti.

③ Objektin tilavuus, nimi, päivämäärä ja aika.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee objektin luonnissa käytetyn kuvajoukon.
• Type: Esittää objektin tyypin (esim. tuumori tai riskielin).
• Role: Näyttää roolin (esim. PTV).

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen.

Asettelu Kuvaus

3D View näyttää seuraavat tiedot:
• Vasemmalla ylhäällä: 3D-näkymä PTV:stä ja ympäröivistä objekteista
• Oikealla ylhäällä: aksiaalinen leikenäkymä
• Vasemmalla alhaalla: sagittaalinen leikenäkymä
• Oikealla alhaalla: koronaalinen leikenäkymä

Review Arcs -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Content: valitse haluttu kaari näkymien päivittämiseksi.
• Vasen yläkulma: aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen leikenäkymä

tai annos-tilavuus-histogrammi.
• Oikealla ylhäällä: Beam’s Eye View: esittää MLC:t tasaisesti jakautuneis-

sa kanturikulmissa.
• Vasemmalla alhaalla: 3D-kaarinäkymä: näyttää suunnitelmassa lasketut

kaaret ja kolmiulotteisen näkymän objekteista. Kaaret päivitetään jokaisen
laskennan jälkeen.

• Oikealla alhaalla: Tissue Model Depth View (säteilykeiloille)/Tissue Mo-
del Arc Plane View (kaarille): näyttää aksiaalisen leikkeen, jonka viiva
osoittaa annoksen suunnan jokaisessa kanturikulmassa.

Beam’s Eye View -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Content: valitse haluttu kaari näkymien päivittämiseksi.
• Laajennettu näkymä MLC-laitteista tasaisesti jakautuneissa kanturikulmis-

sa.

Varoitus
Dynaamisten kaarihoitojen liuskojen välinen rako näytetään Beam’s Eye View -näkymässä.
Tarkista liuskojen asennot ennen vientiä.

Tietovalikko
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5.3 Annossuunnitelman laskeminen

Laske vaihtoehdot

Annossuunnitelma lasketaan automaattisesti tuodun suunnitelman perusteella.

Painike Toiminto

Valitsemalla Monte Carlo -kohdan voit:
1. Laske annosjakauma Monte Carlo -algoritmin avulla. Monte Carlo -tilassa oh-

jelmisto laskee annosjakauman uudelleen olemassa olevasta hoitosuunnitel-
masta Monte Carlo -algoritmin avulla. Näin ollen on ensin laskettava hoito-
suunnitelma Pencil Beam -algoritmilla (Monte Carlo pois päältä).

2. Vaihda ennakkoannoslaskennassa käytettävää annoskonetta.
- Monte Carlo pois päältä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Pencil Beam

-ennakkoannos
- Monte Carlo päällä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Monte Carlo -en-

nakkoannos
HUOMAUTUS: Monte Carlo -laskennan suorittaminen kestää useita minuutteja. 
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5.4 Annoksen tarkistaminen

Annosvalikko

Kun annossuunnitelma on laskettu, tarkista annosjakauma ja fantomin isodoosilinjat. Tätä varten
Dose- ja Dose Shaper -valikoissa on saatavilla seuraavat tarkasteluvaihtoehdot.

Varoitus
Joistakin MLC-laitteistorajoituksista johtuen (esim. Elekta Agility) liuskat eivät välttämättä
aina mukaudu tavoitealueeseen ja ensisijaiset leuat eivät peitä kokonaan vaadittuja
staattisia liuskavälejä. Tarkista lopullinen suunnitelma huolellisesti.

Varoitus
Annoslaskennan tarkkuus riippuu annoshilan resoluutiosta. Lopullisen hoitosuunnitelman
hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman pieni, eikä se saa olla yli
4 mm. Pienten kohteiden kohdalla (halkaisija alle 30 mm) 3 mm tai sitä pienemmät arvot
ovat suositeltavia.

Annosvalikon asetukset

Kuva 22  

Dose-valikossa on vaihtoehdot annosjakauman tarkasteluun.

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.

Annoksen tarkistaminen
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Dose Distribution

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma esitetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana. Väriliukuman värit mukautuvat ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa
lähennetään, jolloin perustana olevat rakenteet nähdään selvästi.

Varoitus
Annosnäkymä ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa päätöksentekokriteeri. Tarkista
vähintään yksi muu kriteeri (esim. annos-tilavuus-histogrammit) ja suorita tarkistus
useissa asetteluissa.

Varoitus
Luun sisällä olevien kohteiden annosjakauman tarkistamiseksi on erityisen tärkeää valita
oikea annostulostyyppi (Dose to water tai Dose to medium).

Isodoosilinjojen säätäminen

②

③

④
⑤

①

Kuva 23  

Asetukset

Dose Parameters

① Värikoodatussa selosteessa esitetään, mitkä isodoosilinjat kulloinkin näytetään, ja an-
netaan absoluuttinen annosarvo.

②
Ref. Dose: Määritä viiteisodoosilinjan annos (Gy). Viiteannos on vihreä isodoosilinja,
ja se edustaa 100 % vastaavan Brainlab RT Planning Elementin hoitomääräysannok-
sesta. Jäljelle jäävät isodoosilinjat skaalataan suhteessa viiteannokseen.

③ Resolution: määritä sisäisen annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käyte-
tään 3D-kohteen laskennassa.

MC Parameters
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Asetukset

④ Resolution: määritä sisäisen MC-annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käy-
tetään 3D-kohteen laskennassa.

⑤ Uncertainty: Monte Carlo -laskennan maksimiannoksen arvioitu lopullinen tilastollinen
epävarmuus (%) normalisoituna säteilykeilaa tai kaarta kohti.

Lisätietoja näistä parametreista on teknisten taustatietojen oppaassa (Brainlab – fysiikan
perusteet).

Annoksen tarkistaminen
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5.5 Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen

Suunnitelman uudelleenlaskeminen

Jos päätät säätää suunnitelmaa, suunnitelma on laskettava uudelleen valitsemalla Calculate. Jos
olet tyytyväinen suunnitelmaan, valitse Next ja jatka tallentamaan, tulostamaan ja viemään
suunnitelma.

Varoitus
Sinun on tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus (esim. liuskojen asennot) erittäin
huolellisesti suunnitelman muokkausten jälkeen. Jos olemassa olevassa suunnitelmassa
käytettävää kohdetta muokataan suunnittelutyönkulun toisessa Elementissä (esim.
SmartBrush), ohjelmisto on käynnistettävä uudelleen. Kaikki muokkaukset on yleensä
tehtävä kohteisiin, ennen kuin niitä käytetään annossuunnitteluun.

Toisen suunnitelman laatiminen

Varoitus
Jos haluat luoda toisen suunnitelman, ole erityisen huolellinen, jos ensimmäinen
suunnitelma on jo viety (esim. Record and Verify -järjestelmään tai MLC-ohjaimeen). Älä
käytä tarkistuksen suorittamiseen vanhentunutta suunnitelmaa.
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Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen
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6 POTILASKOHTAINEN
LAADUNVARMISTUS

6.1 Työnkulku

Taustatietoja

Patient Specific QA -laadunvarmistusta käytetään potilassuunnitelman säteilyn testaukseen
fantomissa.

Patient Specific QA -työnkulun käynnistäminen

Toimenpiteet

1. Luo hoitosuunnitelma yhdessä Brainlabin hoidonsuunnittelun Elements-kohteessa (esim.
Multiple Brain Mets SRS tai Cranial SRS).

2.

Valitse Patient Specific QA.

3. Valitse tallennettu suunnitelma yhdestä RT Planning Elements -kohteesta.
Katso Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohje.

4.

①

Valitse asianmukainen fantomisuunnitelma valitsemalla fantomin nimen vieressä oleva
ympyrä ja painamalla OK.

5. Jatka Patient Specific QA -toimenpiteellä.

6. Laske hoitosuunnitelma uudelleen.

7. Vie annos ja toimita se fantomiin.

8. Vertaa tulosta Patient Specific QA:sta saataviin laskelmiin muun valmistajan laadunvar-
mistusohjelmistolla.

Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilaan ja fantomin
parissa. Fantomitiedot näytetään tulosteen ensimmäisellä sivulla.

On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen

POTILASKOHTAINEN LAADUNVARMISTUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 RT QA Ver. 1.5 65



jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Työnkulku
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6.2 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 24  

Valitse Data avataksesi Data-valikon ja näyttääksesi luettelon käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① Modified Plan

• Muokatun suunnitelman nimi luetellaan kuvakkeen vieressä
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Objects: Luettelo kaikista saatavilla olevista kohteista, kuten ioni-

sointikammiosta ja Outer Contour -kohteesta

② Layouts Siirry asettelusta toiseen
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Objects

①

②
③

④

Kuva 25  

Nro Osa

① Voit näyttää/piilottaa kaikki kohteet napsauttamalla silmän painikkeita.

②
Jos yksittäinen objekti on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäsymbolilla. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla sitä.
Oletusarvoisesti määritetyt kohteet ja Outer Contour asetetaan näkyviksi.

③ Objektin tilavuus, nimi, päivämäärä ja aika.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee kohteen luonnissa käytetyn kuvajoukon
• Type: Esittää kohteen tyypin
• Role: Esittää roolin
• Comment: Kuvaa, missä kohde luotiin

Varoitus
Tarkista aina, että kunkin objektin ääriviivat ovat oikeat, jotta voidaan välttyä näiden
objektien saamilta tahattomilta annoksilta.

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen.

Asettelu Kuvaus

3D View näyttää seuraavat tiedot:
• Vasemmalla ylhäällä: 3D-näkymä fantomin Outer Contour -kohteesta ja

mahdollisista muista kohteista, jotka on asetettu näkyviin
• Oikealla ylhäällä: aksiaalinen leikenäkymä

Vasemmalla alhaalla: sagittaalinen leikenäkymä
• Oikealla alhaalla: koronaalinen leikenäkymä

Tietovalikko
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Asettelu Kuvaus

Plan QA Arcs -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Content: valitse haluttu kaari näkymien päivittämiseksi.
• Vasen yläkulma: aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen leikenäkymä

tai annos-tilavuus-histogrammi.
• Oikealla ylhäällä: Beam’s Eye View: esittää MLC:t tasaisesti jakautuneis-

sa kanturikulmissa.
• Vasemmalla alhaalla: 3D-kaarinäkymä: näyttää suunnitelmassa ja objek-

tien kolmiulotteisessa näkymässä lasketut kaaret.
• Oikealla alhaalla: Tissue Model Depth View (säteilykeiloille)/Tissue Mo-

del Arc Plane View (kaarille): näyttää aksiaalisen leikkeen, jonka viiva
osoittaa annoksen suunnan jokaisessa kanturikulmassa.

Beam’s Eye View -näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Vasen puoli: Plan Content: valitse haluttu kaari näkymien päivittämiseksi.
• Laajennettu näkymä MLC-laitteista tasaisesti jakautuneissa kanturikulmis-

sa.
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6.3 Isosentri

Taustatietoja

Käytä Isocenter-toimintoa määrittääksesi fantomin isosentrin, johon voit palata milloin tahansa.
Voit myös palata merkintäpisteeseen, joka asetettiin Phantom Definition -toimenpiteessä.

Isosentrin määrittäminen

①

②

③

④

Kuva 26  

Toimenpiteet

1. Napsauta nuolta Isocenter ① -kohteen vieressä.

2. Valitse Set Isocenter ②.

3. Napsauttamalla pistettä rekonstruoidun fantomin sisällä voit sijoittaa isosentrin suoraan.

4. Vetämällä vaaka- tai pystysuuntaisia keltaisia viivoja voit kohdistaa isosentrin fantomin
näkyvien merkintöjen perusteella.

5. Valitsemalla Find Isocenter ③ voit palata viimeksi määritettyyn isosentrisijaintiin.

6. Valitsemalla To Landmark ④ voit palauttaa sinisten viivojen leikkauskohdan aiemmin
Phantom Definition -vaiheessa määritettyyn merkintäpisteeseen.

HUOMAUTUS: voit välttää liikuttamasta vahingossa isosentriä ottamalla toiminnon pois käytöstä
valitsemalla Set Isocenter. 

Isosentri
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6.4 Annossuunnitelman laskeminen

Laske vaihtoehdot

Painike Toiminto

Valitsemalla Calculate voit laatia annossuunnitelman.

Valitsemalla Monte Carlo -kohdan voit:
1. Laske annosjakauma Monte Carlo -algoritmin avulla. Monte Carlo -tilassa oh-

jelmisto laskee annosjakauman uudelleen olemassa olevasta hoitosuunnitel-
masta Monte Carlo -algoritmin avulla. Näin ollen on ensin laskettava hoito-
suunnitelma Pencil Beam -algoritmilla (Monte Carlo pois päältä).

2. Vaihda ennakkoannoslaskennassa käytettävää annoskonetta.
- Monte Carlo pois päältä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Pencil Beam

-ennakkoannos
- Monte Carlo päällä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja Monte Carlo -en-

nakkoannos
HUOMAUTUS: Monte Carlo -laskennan suorittaminen kestää useita minuutteja. 
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6.5 Annoksen tarkistaminen

Annosvalikko

Kun annossuunnitelma on laskettu, tarkista annosjakauma ja fantomin isodoosilinjat. Tätä varten
Dose- ja Dose Shaper -valikoissa on saatavilla seuraavat tarkasteluvaihtoehdot.

Varoitus
Joistakin MLC-laitteistorajoituksista johtuen (esim. Elekta Agility) liuskat eivät välttämättä
aina mukaudu tavoitealueeseen ja ensisijaiset leuat eivät peitä kokonaan vaadittuja
staattisia liuskavälejä. Tarkista lopullinen suunnitelma huolellisesti.

Varoitus
Annoslaskennan tarkkuus riippuu annoshilan resoluutiosta. Lopullisen hoitosuunnitelman
hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman pieni, eikä se saa olla yli
4 mm. Pienten kohteiden kohdalla (halkaisija alle 30 mm) 3 mm tai sitä pienemmät arvot
ovat suositeltavia.

Annosvalikon asetukset

Kuva 27  

Dose-valikossa on vaihtoehdot annosjakauman tarkasteluun.

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.

Annoksen tarkistaminen
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Dose Distribution

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma esitetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana. Väriliukuman värit mukautuvat ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa
lähennetään, jolloin perustana olevat rakenteet nähdään selvästi.

Varoitus
Annosnäkymä ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa päätöksentekokriteeri. Tarkista
vähintään yksi muu kriteeri (esim. annos-tilavuus-histogrammit) ja suorita tarkistus
useissa asetteluissa.

Varoitus
Luun sisällä olevien kohteiden annosjakauman tarkistamiseksi on erityisen tärkeää valita
oikea annostulostyyppi (Dose to water tai Dose to medium).

Isodoosilinjojen säätäminen

①

②

③

④
⑤

Kuva 28  

Asetukset

Dose Parameters

① Värikoodatussa selosteessa esitetään, mitkä isodoosilinjat kulloinkin näytetään, ja an-
netaan absoluuttinen annosarvo.

②
Ref. Dose: Määritä viiteisodoosilinjan annos (Gy). Viiteannos on vihreä isodoosilinja,
ja se edustaa 100 % vastaavan Brainlab RT Planning Elementin hoitomääräysannok-
sesta. Jäljelle jäävät isodoosilinjat skaalataan suhteessa viiteannokseen.

③ Resolution: määritä sisäisen annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käyte-
tään 3D-kohteen laskennassa.

MC Parameters

POTILASKOHTAINEN LAADUNVARMISTUS
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Asetukset

④ Resolution: määritä sisäisen MC-annoksen laskentahilan vokselikoko (mm), jota käy-
tetään 3D-kohteen laskennassa.

⑤ Uncertainty: Monte Carlo -laskennan maksimiannoksen arvioitu lopullinen tilastollinen
epävarmuus (%) normalisoituna säteilykeilaa tai kaarta kohti.

Lisätietoja näistä parametreista on teknisten taustatietojen oppaassa (Brainlab – fysiikan
perusteet).

Annoksen tarkistaminen
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6.6 Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen

Suunnitelman uudelleenlaskeminen

Jos päätät säätää suunnitelmaa, suunnitelma on laskettava uudelleen valitsemalla Calculate. Jos
olet tyytyväinen suunnitelmaan, valitse Next ja jatka tallentamaan, tulostamaan ja viemään
suunnitelma.

Varoitus
Sinun on tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus (esim. liuskojen asennot) erittäin
huolellisesti suunnitelman muokkausten jälkeen. Jos olemassa olevassa suunnitelmassa
käytettävää kohdetta muokataan suunnittelutyönkulun toisessa Elementissä (esim.
SmartBrush), ohjelmisto on käynnistettävä uudelleen. Kaikki muokkaukset on yleensä
tehtävä kohteisiin, ennen kuin niitä käytetään annossuunnitteluun.

Toisen suunnitelman laatiminen

Varoitus
Jos haluat luoda toisen suunnitelman, ole erityisen huolellinen, jos ensimmäinen
suunnitelma on jo viety (esim. Record and Verify -järjestelmään tai MLC-ohjaimeen). Älä
käytä tarkistuksen suorittamiseen vanhentunutta suunnitelmaa.
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6.7 Potilaskohtaisen laadunvarmistussuunnitelman
hienosäätö

Kunkin kaaren pöydän kulman ja monitoriyksikön vaihtaminen

②

③

①

Kuva 29  

Asetukset

① Napsauttamalla kaaren vieressä olevaa nuolta voit valita pudotusvalikon.

② Vaihda pöydän kulmaa syöttämällä kulma-arvo.

③ Korvaa monitoriyksiköt tekemällä valinta pudotusvalikosta.

Potilaskohtaisen laadunvarmistussuunnitelman hienosäätö
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7 HOITOSUUNNITELMIEN
TALLENTAMINEN JA VIENTI

7.1 Tarkistussuunnitelman tallentaminen

Taustatietoja

Kun olet tyytyväinen suunnitelmaan, valitse Next. Tämän avulla voit suorittaa seuraavat toimet:
• Tallentaa suunnitelman.
• Luo PDF-tiedosto tai tuloste suunnitelmasta.
• Viedä suunnitelman DICOMiin. Näin se voidaan siirtää Record and Verify -järjestelmään (R&V)

Dose Review- ja ExacTrac-kohteeseen.
Potilaan nimeen ja potilastunnukseen tehtäviin muutoksiin on suhtauduttava hyvin varovasti.
Esimerkiksi erikoismerkkien käyttö voi aiheuttaa potilastiedoston tahattoman kahdentamisen.
Standardin IEC 62083 mukaan käyttäjän pitää tarkistaa, että kaikki hoitosuunnitelman parametrit
on hyväksytty ennen vientiä kolmannen osapuolen järjestelmään.
Yleensä RT QA voi viedä kuvia kaikkiin tärkeimpiin R&V-järjestelmiin.

Yksiköt

Kaikki PDF-tiedoston mittaukset ilmoitetaan metrijärjestelmän yksiköissä. Jos yksikköä ei
ilmoiteta, sen oletetaan olevan millimetri.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Jos suunnittelutiedot (esim. hoitoasennot) viedään suoraan mihin tahansa
potilaanasettelujärjestelmään (joko ExacTrac-vientitoiminnon tai DICOM-viennin avulla) ja
käytetään siinä, hoitoihin on myös käytettävä tietoihin liittyvää vastaavaa
hoitosuunnitelmaa.

Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin tarkasti. DICOM-rajoituksen takia rakenteiden
rekonstruointiin käytettävien ääriviivapisteiden lukumäärää saatetaan vähentää ennen kuin
ne kirjoitetaan DICOM RT Structure Set -rakennesarjaan. Tämä voi aiheuttaa ääriviivojen
muotovirheitä ja tilavuuseroja. Näin ollen rakenteet täytyy tarkistaa huolellisesti sen
jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

Varoitus
Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki tarkistussuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoidossa.

Varoitus
Brainlab suosittelee tarkistussuunnitelmaraporttien käyttöä kaikkien hoitoparametrien
(muun muassa kollimaattorikoot ja -asemat, laitekulmat ja annosmääritykset)
tarkistamiseksi suoraan hoitojärjestelmässä.
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Varoitus
Tarkista tulosteesta syvyysekvivalenssi ja kudossyöte.

Varoitus
Vie lopullinen suunnitelma kolmannen osapuolen järjestelmään välittömästi PDF-tiedoston
luomisen ja tarkistamisen jälkeen.

Varoitus
Kaikki tulostetut koordinaatit kelpaavat vain sertifioitujen asettelujärjestelmien kanssa.

Varoitus
Jos aiemmin vietyä hoitosuunnitelmaa muutettiin alustavan viennin jälkeen, varmista, että
siihen liittyviin hoitolaitteisiin lähetetään päivitetty versio vastaavan hoitosuunnitelman
parametreista. Näihin sisältyvät muun muassa R&V-järjestelmä, potilaan
asettelujärjestelmät jne. Lisäksi kaikille hoitoon osallistuville henkilöille (lääkärille,
fyysikolle, terapeutille jne.) on ilmoitettava asiasta.

Varoitus
Jos lineaarikiihdyttimen ohjaus sijoittaa Elekta Agility -koneissa liuskat uudelleen leukojen
taakse, annosalgoritmeissa ei voida ottaa tätä huomioon. Lineaarikiihdyttimen ohjauksen
aikaansaamat suuret raot saattavat muuttaa takaisinsirontaolosuhteita johtaen pieniin
muutaman prosentin annosepätarkkuuksiin.

Varoitus
Suunnittelujärjestelmä ei ota huomioon leuan suurinta sallittua nopeutta Elekta Agility -
lineaarikiihdytintä käyttävissä dynaamisissa kaarissa ja VMAT-hoidoissa. Tästä voi olla
seurauksena:
• Hieman pidentynyt hoidon tuottoaika johtuen annosnopeuden pienenemisestä, jos leuan

nopeutta kiihdytetään.
• Epätarkka annoksen tuottaminen. Varmista, että rutiininomaiset laadunvarmistustestit

havaitsevat kyseiset epätarkkuudet.

Varoitus
Älä suunnittele hyvin pieniä tai kapeita tavoitteita MLC:ille, joiden vaadittava liuskan
vähimmäisrako on kohtuullisen suuri.

Annossuunnitelman tallentaminen

Toimenpiteet

1.

Valitsemalla Next voit jatkaa tallennus- ja vientisivulle.

2. Tarkista suunnitelman sisältö alustavasta PDF-esikatselutiedostosta.

Tarkistussuunnitelman tallentaminen
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Toimenpiteet

3.

Syötä lopullisen PDF-tiedoston suunnitelmatiedot, joissa tehdään selkeä ero hoitosuunni-
telmien välillä:
• Plan Name: Syötä ainutkertainen ja merkityksellinen nimi.
• Plan Intent: Esimerkiksi parantava tai oireita lievittävä. Saatavilla olevan suunnitelman

tarkoitukset ja oletusarvoisen suunnitelman tarkoitus voidaan tarvittaessa määrittää
asennuksen aikana.
HUOMAUTUS: jos käytetään hyväksyntäkoneprofiilia tai HU–ED-muunnostaulukkoa,
Plan Intent rajoitetaan MACHINE_QA-, SERVICE- tai RESEARCH-tarkoituksiin. 

• Plan Content: Luodaan automaattisesti suunnitelman laskentatiedoista.
• Plan Description: Syötä tarvittaessa kuvaus.

4.

Jos valittiin hoitosuunnitelma yhdessä potilastietojoukon kanssa, sinulta kysytään, haluat-
ko korvata valitun suunnitelman päivitetyllä suunnitelmalla:
• Valitsemalla Yes voit korvata (ja näin ollen päivittää) suunnitelman.
• Valitsemalla No voit palata suunnitelman tietoihin suunnitelman tallentamiseksi uudella

nimellä.

5.

Valitse Save.
Tämä suunnitelma on nyt valittavissa potilaan kuvajoukon kanssa.
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Toimenpiteet

6.

Valitse PDF-vaihtoehtojen luettelosta.
Ohjelmisto luo erillisen PDF-tiedoston kullekin vaihtoehdolle. Treatment Parameters -
PDF on pakollinen eikä sen valintaa voi poistaa.

7.

Tarkista virheet ja varoitukset PDF-tiedostosta.
HUOMAUTUS: tietoa suunnitteluvirheistä ja -varoituksista on PDF-tiedoston alussa. Tie-
toja hoitomääräysannoksesta ja PTV- sekä riskielinparametreista ja isosentristä sekä ko-
netietoja on PDF-tiedoston keskellä ennen hyväksyntäsivua. 

8.

Voit jatkaa valitsemalla Save PDF tai Print PDF.

Tarkistussuunnitelman tallentaminen
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Toimenpiteet

9.

Valitse tiedostosijainti, jonne PDF-luettelot tallennetaan tai valitse tulostin PDF-tulosteelle.

10. Tarkista hoitosuunnitelman parametrit PDF-tulosteesta. Jos olet tyytyväinen tuloksiin, jat-
ka seuraavaan vaiheeseen. Jos et halua suorittaa vientiä, voit palata ohjelmistoon valitse-
malla Back.

11.

Avaa Export Options -valikko (käytettävyys riippuu työnkulusta).
Sinun on annettava R&V Plan ID ja valittava Export Target vientiä varten.
HUOMAUTUS: R&V Plan ID on tarkoitettu tunnistukseen ulkoisissa järjestelmissä. Luo
siis merkityksellinen R&V-suunnitelma tai reittitunnus, jossa otetaan huomioon ulkoisen
järjestelmän merkkirajoitukset (esim. enintään 13–15 alfanumeerista merkkiä ilman välily-
öntejä). 
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Toimenpiteet

12.

Valitse Export.
Jos et halua viedä suunnitelmaa, valitse Back.

13. Valitse Exit.

Tarkistussuunnitelman tallentaminen
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7.2 Tarkistussuunnitelman vienti
7.2.1 Vienti DICOMiin

DICOM-vienti

Kuva 30  

RT QA suorittaa automaattisesti viennin DICOMiin. Viennin aikana näytetään valintaikkuna.
HUOMAUTUS: vienti DICOMiin on mahdollinen vasta annoslaskennan suorittamisen jälkeen. 

DICOM-yhteensopivuus

RT QA käyttää DICOM 3.0 Merge -kirjastoa siirtoprotokollana vietäessä tietoja kolmannen
osapuolen järjestelmiin. DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien
järjestelmien välillä. DICOM RT (sädehoito) käytettynä RT QA:ssa on viimeisin DICOM-kohteiden
osajoukko, jolla käsitellään tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa kahden tai
useamman järjestelmän välillä.
Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/en/DICOM.
Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen.
Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat
tarkkoja tuloksia.

Varoitus
Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt
rakennemuodot huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet
saattavat muuttua siirron aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri
hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

Varoitus
Rakenteiden muoto ja tilavuus saattavat hieman poiketa järjestelmästä toiseen ääriviivoja
edustavien erilaisten algoritmien takia. Tämän vuoksi ääriviivat pitää tarkistaa huolellisesti
sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

DICOM itsessään ei takaa yhteiskäytettävyyttä. Yhteensopivuuslausuma kuitenkin
helpottaa ensitason arviointia yhteiskäytettävyydestä samaa DICOM-toiminnallisuutta
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tukevien sovellusten välillä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää yhteensopivuuslausuma
DICOM-standardin yhteydessä.

Standardin IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Ohjeet
DICOMin käyttöön sädehoidossa) -ohjeen luvun 11 ”Caution to Users” (Huomautus
käyttäjille) mukaan: ”[...] onkologisen sädehoitolaitteiston hankkijan pitää tarkistaa, että
heidän laitteistonsa kommunikoi onnistuneesti muiden laitteistojen kanssa ja siirtää tietoja
DICOM-protokollien ja määrittelyjen avulla.”

Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

Varoitus
Tarkista kaikkien Brainlab-sovelluksen tuomien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus, sillä
DICOM-standardin eri tulkinnat saattavat johtaa DICOM-protokollasta saatavien tietojen
esityksen toteutumiseen eri tavoilla.

Koska DICOM-standardi ei tarjoa mahdollisuutta tarkistaa, vaarantuiko DICOM-tiedoston
eheys ennen tuontia Brainlab-järjestelmään, käyttäjää kehotetaan käyttämään DICOM-
siirtoa vain verkossa. Näin varmistetaan, että tietoja ei voida helposti muokata
tietojenvaihdon aikana. Jos DICOM-tiedot kirjoitetaan tiedostoiksi mille tahansa
tallennusvälineelle, on suositeltavaa käsitellä näitä tietoja yhtä huolellisesti kuin millaisia
kirjallisia tai tulostettuja potilastietoja tahansa, jotta voidaan välttyä tietojen
muokkaukselta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Koska DICOM-vienti voidaan määrittää jättämään vientihakemisto automaattisesti
tyhjentämättä jokaisen yksittäisen viennin yhteydessä, on olemassa riski
hoitosuunnitelmien eri versioiden sekoittamisesta toisiinsa. Näin ollen on oltava erityisen
huolellinen, jos viennin alihakemistoissa on useita DICOM RT -suunnitelmia.

Ääriviivojen redusoinnin (ja vastaavasti ääriviivapisteiden lukumäärän) redusoinnin
yhteydessä pienet ääriviivat saattavat vääristyä suuremmassa määrin kuin isommat
kohteet tai jopa hävitä kokonaan. Näin ollen rakenteet täytyy tarkistaa huolellisesti sen
jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

Vientiympäristötiedostot

Sen mukaan, miten vietyjä DICOM-tietoja aiotaan myöhemmin käyttää klinikassasi, Brainlabin
asiakastuen asiantuntija määrittää ennalta erilaisia vientialustatiedostoja vaatimustesi mukaisesti.
• Viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mitkä asetukset

on konfiguroitu käytössä olevaan arkistoon valitulle vientialustatiedostolle.
• Turvallisuussyistä hoitosuunnitelmien vientialustatiedostoja voi muokata vain Brainlabin

asiakastuki.
• Oletusvientialustan käyttö voi johtaa vääränlaiseen hoitoon.
• Jos fyysikko vaihtaa annoksen vientitilan Plan-asetuksesta Beam-asetukseksi, on huomattava,

että ohjelmistosta saattaa loppua muisti, jos määritetään suuri määrä säteilykeiloja, joissa on
suuret annostilavuudet.

Tarkistussuunnitelman vienti
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7.2.2 Vienti ExacTraciin

Taustatietoja

Tämä ohjelmisto vie hoitosuunnitelman automaattisesti potilaan ExacTrac-asemointijärjestelmään
DICOM-viennin jälkeen.
Jos määritetään erillinen vientiympäristötiedosto, on varmistettava, että vienti ExacTraciin ja
R&V-järjestelmään suoritetaan samanaikaisesti.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Tarkista aina, että kyseessä olevan potilaan oikea lopullinen hoitosuunnitelma on viety
ExacTraciin tarkistamalla potilaan tunnus, isosentrin nimi ja vientiaika. Kyseinen
suunnitelma pitää aina myös hyväksyä ennen vientiä.
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7.2.3 Vienti Dose Review -kohteeseen

Taustatietoja

Järjestelmässä voidaan suorittaa automaattinen vienti Dose Review -kohteeseen. Jos olet
hankkinut tämän ohjelmiston, se määritetään Brainlabin asiakastuessa. Suunnitelma viedään
automaattisesti sijaintiin, josta tämä ohjelmisto käyttää sitä.

Vienti Dose Review -kohteeseen
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7.3 Hoidon antaminen

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Jos hoidon toteutusjärjestelmässä käytetään äärimmäisiä parametreja (esim. korkea
annosnopeus, alhainen MU säteilykeilaa kohden tai liuskan suuri nopeus), seurauksena voi
olla suunnitellun hoitoannoksen epätarkka toteutuminen. Fyysikon vastuulla on varmistaa,
että suunniteltu hoitoannos annetaan potilaalle oikein. Tähän kuuluu vastuu
asianmukaisten hoitoparametrien valinnasta.

Varoitus
Jos yhtä tai useampaa hoitojärjestelmän osaa on muokattu, vaihdettu toiseen tai kalibroitu,
hoidonsuunnittelujärjestelmä on validoitava uudelleen laadunvarmistusmenetelmien avulla
yhdessä hoitojärjestelmän kanssa. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia
komponentteja on muokattu, toista säteilykeilan tietojen mittaus ja syötä tarkistetut tiedot
järjestelmään Physics Administration -työkalulla.

Varoitus
Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, mikäli käytetään useita suunnittelujärjestelmiä,
kaikki lopulliset asettelu- ja hoitoparametrit on saatava samasta
hoidonsuunnittelujärjestelmästä. Jos esimerkiksi tästä ohjelmistosta saatuja tietoja
käytetään suoraan potilaan asemointiin, vastaava hoitosuunnitelma on myös saatava tästä
ohjelmistosta, eikä hoitosuunnitelmaa saa muokata muilla hoidonsuunnittelujärjestelmillä.

Varoitus
Tarkista kaikki ääriviivat (suunnittelukohdealue, riskielimet jne.) ennen hoitoa.

Varoitus
Ennen potilaan hoidon aloittamista käyttäjän on suoritettava loppuun järjestelmän
hyväksyminen, hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistus ja validointi, mukaan lukien
säteilykeilan profiilit.

Varoitus
Käyttäjän on ennen hoitoa varmistettava hoitohuoneen sisältä käsin, että valittu
kuvauspöytä on sama kuin hoidon suunnittelun aikana käytetty kuvauspöytä.

Varoitus
Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa hoitohuoneen sisäpuoli niin, että valittuja
kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan vammautumatta tai
laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Varoitus
Ohjelmiston törmäysvaroituksessa varoitetaan mahdollisista törmäyksistä
lineaarikiihdyttimen kanturin ja hoitopöydän välillä. Sitä ei ole tarkoitettu tarkaksi
törmäyksen ennakointityökaluksi. Hoitoasetusten ja/tai potilaan anatomian mukaan
törmäyksiä saattaa tapahtua, vaikka varoitusviestiä ei siitä esitetä. On käyttäjän vastuulla
tarkistaa ennen hoitoa, että hoito on mahdollinen ilman törmäyksiä.

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen asetukset (muun muassa leuan asetukset)
ovat koko ajan synkronoituina eri konfigurointipaikkojen välillä (esim.
hoidonsuunnittelujärjestelmä, R&V-järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Jos suunnittelussa
käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät täsmää, seurauksena voi olla
tahaton säteilytys tai työnkulun keskeytyminen.
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Varoitus
CW-hoidot (myötäpäivään) / CCW-hoidot (vastapäivään): Kanturin kiertosuunnassa voi
ilmetä sekaannusta suunnitteluprosessin eri vaiheissa, esim. silloin, kun MLC-muodot
peilataan kanturin kääntyneen kierron vuoksi, tai kun tulosteessa ei nimenomaisesti
ilmoiteta valittua kiertosuuntaa. Tarkista ennen hoitoa, että R&V-järjestelmään tuotiin oikea
kanturin kiertosuunta ja että se näytetään lineaarikiihdyttimen konsolissa.

Varoitus
Yleisesti ottaen järjestelmää ei ole tarkoitettu potilaan hoitoon sellaisella suunnitelmalla,
jossa ensisijaisleuat tukkivat MLC:n aukon. Ainoa poikkeus on Elekta Agility -MLC johtuen
suojaliuskoista ja leuan seurantaominaisuudesta. Elekta Agility MLC -hoitosuunnitelmissa
leuat ovat päällekkäin MLC-kentän kanssa. Elekta Agility -MLC:n käyttämiseksi vaaditaan
Brainlab – fysiikan perusteet, Teknisten taustatietojen oppaassa eriteltyjä säteilykeilan
ylimääräisiä mittaustietoja.

Varoitus
Käyttäjä on täysin vastuussa Brainlabin palauttamien tietojen oikeellisuuden
tarkistamisesta ja kaikkien Brainlabin antamien suositusten sekä Brainlabin antaman
palautteen tarkistamisesta. Käyttäjän tulee arvioida Brainlabin palauttamien tietojen
turvallisuus ja käyttökelpoisuus ennen potilaan hoitoa.

Laadunvarmistus

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Lisätietoja on teknisten taustatietojen oppaan (Brainlab – fysiikan perusteet)
laadunvarmistusta koskevassa luvussa.

Varoitus
Kaarihoitojen Pencil Beam -annoslaskenta suoritetaan kanturikulmahilassa, jossa
käytetään rajallista kaariosakokoa (asteina). Näin ollen laskettu annos saattaa olla
epätarkka. On erittäin suositeltavaa suorittaa fantomin tarkistus kussakin kaarella
annettavan hoidon suunnitelmassa.

Varoitus
Mittaa järjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä hoitojärjestelmien kanssa fantomeja
käyttäen. Mitattu tarkkuus on otettava huomioon suunnitteluparametreja asetettaessa, jotta
hoito voidaan antaa tarkasti.

Varoitus
Varmista, että potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon. On erittäin suositeltavaa
suorittaa jokaisen hoitosuunnitelman fantomitarkistus käyttäen täsmälleen samoja
parametriasetuksia, joita aiotaan käyttää potilaalla todellisessa hoitotilanteessa.

Varoitus
Tarkista kaikki hoitoparametrit uudelleen ennen hoitoa.

Varoitus
Käyttäjän on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu
lineaarikiihdytinkokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein
lineaarikiihdyttimessä. Tähän sisältyvät muun muassa tasoituskappaletila ja
lisävarustekokoonpanot.

Varoitus
Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS), käytössä ovat erittäin
suuret annosnopeudet fraktiota kohti, ja niihin liittyvissä suunnitelmissa
kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin ollen hoidon suunnittelun,
suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava ylimääräisiä

Hoidon antaminen
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turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa lisälaadunvarmistus ennen jokaista
potilaan stereotaktista hoitokertaa.

Varoitus
Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa tarkistaa ja vahvistaa potilaan asettelu
soveltuvalla asetteluntarkistusmenetelmällä. Fantomeja käyttäen on mahdollista luoda
esimerkkisuunnitelmia varsinaisen potilaan asettelumenetelmän tarkkuuden testaamiseksi.

Varoitus
Varmista, että hoidonsuunnittelujärjestelmä on oikein konfiguroitu ja että konfigurointi
kuvastaa hoidon toteutusjärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin kuuluvat muun
muassa lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai annosparametrit,
kuten lineaarikiihdyttimen energia- tai kertymätilat, kuten SRS ja FFF
(tasoituskappaleeton).

Varoitus
Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
hoidonsuunnittelussa, esim. että valittu koneprofiili vastaa hoitokonetta.

Varoitus
Vertaa kaikkia R&V-järjestelmään vietyjä hoitoparametreja ohjelmiston tulosteeseen.

Varoitus
Noudata tarkasti annostelulaitteistosi valmistajan ohjeita ja suosituksia.
Annostelulaitteiston käyttäminen määritetyn kenttäkokoalueen ulkopuolella tai muuten
väärin saattaa johtaa epätarkkoihin annoslaskelmiin.

HOITOSUUNNITELMIEN TALLENTAMINEN JA VIENTI
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8 VIESTIT
8.1 Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja

virheviestit

Viestiluettelo

• There are unsaved changes (On tehty tallentamattomia muutoksia)
• Do you want to save? (Haluatko tallentaa?)
• Approved Plan (Hyväksytty suunnitelma)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Olet lataamassa hyväksyttyä hoitosuunnitelmaa. Kaikki muutokset johtavat suunnitelman
hyväksymisen menettämiseen.)

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja saa käyttää vain käyttöönottoon ja
suunnitelmien vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

• 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. (Annos laskettiin uudelleen
käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu eri sovelluksella. Annos
saattaa poiketa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Vienti epäonnistui. Tarkista tiedot
lokitiedostosta.)

• Changed data (Muutetut tiedot)
• Plan not approved (Suunnitelmaa ei hyväksytty)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (On suositeltavaa hyväksyä hoitosuunnitelma ennen
vientiä. Haluatko peruuttaa viennin suunnitelman hyväksymiseksi?)

• Going Back to Patient Model (Palataan potilasmalliin)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Huomaa, että

potilasmallin muutokset johtavat hoitosuunnitelman menettämiseen.)
• Replace plan? (Korvataanko suunnitelma?)
• Do you want to replace the current plan? (Haluatko korvata tämän suunnitelman?)
• Authentication Error Message (Autentikoinnin virheviesti)
• Plan is approved. (Suunnitelma on hyväksytty.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Nykyinen suunnitelma on hyväksytty eikä sitä voi korvata. Valitse eri nimi ja yritä uudelleen.)
• 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. (Nykyinen suunnitelma on
hyväksytty eikä sitä voi korvata. Poista hyväksyntätila tai tallenna suunnitelma eri nimellä
muutosten jälkeen.)

• Plan cannot be unapproved. (Suunnitelman hyväksyntää ei voi poistaa.)
• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try

again. (Suunnitelman hyväksynnän voi poistaa vain vaihtamatta nimeä. Valitse alkuperäinen
nimi ja yritä uudelleen.)

• Plan already exists. (Suunnitelma on jo olemassa.)

VIESTIT
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• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name
and try again. (Suunnitelma nimellä [suunnitelman nimi] on jo olemassa eikä sitä voi korvata.
Valitse eri nimi ja yritä uudelleen.)

• Exit without Saving? (Poistutaanko tallentamatta?)
• Plan has not been saved yet. (Suunnitelmaa ei ole vielä tallennettu.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Muutoksia suunnitelmaan

[suunnitelman nimi] ei ole vielä tallennettu.)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Muutokset tehtiin annoksen suunnitteluohjelmiston ulkopuolella. [sovelluksen nimi]
on käynnistettävä uudelleen.)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Ulkoinen ulkoääriviiva on
havaittu. [sovelluksen nimi] ei luo ulkoääriviivaa. Ulompaa käytetään annoslaskelmiin.)

• 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. (Rajausruutu ylittää TT-suunnitelma-alueen ylä- tai alasuunnassa. Tässä
suunnassa tämän alueen ulkopuolella olevat kuvauspöydän osat jätetään annoslaskennan
aikana huomiotta.)

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Ladatun annossuunnitelman esisuunnittelutilaa on muutettu. Suunnitelma
mukautetaan muutoksiin.)

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the start field. (Kaaren luominen ei
onnistu: [kaaren nimi] on päällekkäin [kaaren nimi] kanssa aloituskentässä.)

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the stop field. (Kaaren luominen ei
onnistu: [kaaren nimi] on päällekkäin [kaaren nimi] kanssa lopetuskentässä.)

• Cannot create arc: start field limit towards leaf [leaf name] is larger than the start field limit
towards leaf [leaf name]. (Kaaren luominen ei onnistu: aloituskentän raja vasten liuskaa
[liuskan nimi] on suurempi kuin aloituskentän raja vasten liuskaa [liuskan nimi].)

• Cannot create arc: stop field limit towards leaf [leaf name] is larger than the stop field limit
towards leaf [leaf name]. (Kaaren luominen ei onnistu: lopetuskentän raja vasten liuskaa
[liuskan nimi] on suurempi kuin lopetuskentän raja vasten liuskaa [liuskan nimi].)

• Cannot create field: [jaw name] Jaw overlaps with [jaw name] Jaw. (Kentän luominen ei
onnistu: [leuan nimi] -leuka on päällekkäin [leuan nimi] -leuan kanssa.)

• Cannot create field: [leaf name] overlaps with [leaf name]. (Kentän luominen ei onnistu: [liuskan
nimi] on päällekkäin liuskan [liuskan nimi] kanssa.)

• Cannot create field: field limit towards [leaf name] is larger than the field limit towards leaf [leaf
name]. (Kentän luominen ei onnistu: kentän raja vasten liuskaa [liuskan nimi] on suurempi kuin
kentän raja vasten liuskaa [liuskan nimi].)

• 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. (Ladatun annossuunnitelman
esisuunnittelutilaa on muutettu. Näitä muutoksia ei oteta huomioon ja tallennettua tilaa
käytetään.)

• 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. (Annos laskettiin
uudelleen käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu eri vanhemmalla
ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja virheviestit
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8.2 Tulosteen viestit (liikennevalot)

Viestiluettelo

Tyyppi Teksti

Ilmoitus
Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Annoslaskelmat eivät ole käynnistyneet. Akti-
voi annosnäyttö annosjakeluun liittyvien suunnitelmien tilan tarkistamista varten.)

Ilmoitus Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Annoslaskelma pe-
rustuu erikoisjoukkoon: [modaliteetin nimi].)

Virhe
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Vähemmän kuin 2 kaaren ohjauspistettä on määritet-
ty. Hoito ei ole mahdollista. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Varoitus

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Vähemmän kuin 3 kaaren ohjauspis-
tettä on määritetty. Hoito voi aiheuttaa ohjausvirheen. Tarkista kaaren alku- ja
loppukulmat.)

Virhe The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä alhaisempi.)

Virhe The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä korkeampi.)

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kant-
rikulman kierto on virheellinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe Danger of table collision. Please verify. (Pöydän törmäysvaara. Tarkista.)

Varoitus Risk of table collision. Please verify. (Pöydän törmäysriski. Tarkista.)

Virhe The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Pöydän kulma on virheelli-
nen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Renkaan pyöri-
miskulma on virheellinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Kollimaattorin kulma
on virheellinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Varoitus
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Aloitus- ja lopetuskulmien määrittämä kaari on monitul-
kintainen. Tarkista, että hoidetaan haluttua sektoria.)

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kant-
rikulman alue on virheellinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Valitun annoksen antoaika ([aika] s) ylittää koneen aikarajan
([aika] s). Tarkista.)

Virhe

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. (Tämän säteilykeilan/kaaren vientiosien yksi MU-arvo
([yksiköiden määrä] MU) on tälle koneelle asetettua MU-arvoa ([yksiköiden mää-
rä] MU) suurempi. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Osien määrä, joihin tämä elementti on jaettu, ylittää 10 kappaletta. Tarkista.)

Ilmoitus

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). (Elementti on jaettu [osien määrä] osaan, koska MU-arvo ([yksiköi-
den määrä] MU) on suurempi kuin sallittu MU-arvon enimmäismäärä ([yksiköi-
den määrä] MU).)

VIESTIT
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Tyyppi Teksti

Virhe

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. (MU ([yksiköiden määrä] MU) on
suurempi kuin suurin sallittu MU ([yksiköiden määrä] MU). (Huomautus: sovellus
ei tue jakamista useisiin osiin tässä hoidossa). Ota yhteyttä Brainlabin asiakastu-
keen.)

Varoitus

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.
(Annos on laskettava uudelleen, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu van-
hemmalla ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä
suunnitelmasta.)

Virhe The name of the beam or arc contains invalid characters. (Säteilykeilan tai kaa-
ren nimessä on epäkelpoja merkkejä.)

Virhe The name of the beam or arc is empty. (Säteilykeilan tai kaaren nimi on tyhjä.)

Virhe The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Säteily-
keilan tai kaaren nimessä on merkki ”(” tai ”)”.)

Varoitus

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Vertailujoukkona käytetty kuvajoukko on kuvattu [kuvausorientaatio],
vaikka hoidon orientaatioksi on määritetty [kuvausorientaatio]. Ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Poti-
laan hoito-orientaatiota ei ole määritetty. Tämä tila on kriittinen! Ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen äläkä käytä nykyistä suunnitelmaa hoitoon.)

Virhe

The image and treatment information of the current plan have not been acknow-
ledged. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the
current plan for treatment. (Nykyisen suunnitelman kuvan ja hoidon tietoja ei ole
vahvistettu. Tämä tila on kriittinen! Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen äläkä
käytä nykyistä suunnitelmaa hoitoon.)

Varoitus

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: {object
names}. These objects should be correctly segmented if required. (Suunnitelma
vertaa seuraavia tyhjiä kohteita PTV:nä tai riskielimenä: {kohteen nimet}. Nämä
kohteet on tarvittaessa segmentoitava oikein.)

Varoitus

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. (Annoslaskelmat perustuvat kartiokeilatyyppiseen
vertailujoukkoon ja niissä saattaa olla merkittäviä poikkeamia. On erittäin suosi-
teltavaa suorittaa TT-päivityskuvaus, jota käytetään vertailujoukkona.)

Varoitus

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Hetero-
geenisyyden korjaus on pois käytöstä. Siksi pöytätason oletetaan vastaavan vet-
tä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Ilmoitus

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terogeenisyyden korjaus on pois käytöstä. Siksi potilaan ääriviivan sisällä olevan
alueen oletetaan vastaavan vettä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The plan intent is set to [plan intent value]. (Suunnitelman tarkoitukseksi on ase-
tettu [suunnitelman tarkoituksen arvo].)

Virhe

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). (Löydettiin [toistuvien määrä] säte-
lykeilaa tai kaarta, joiden nimet eivät ole yksilöllisiä. Näiden säteilykeilojen tai
kaarien nimet ovat: [toistuvat nimet]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
(Huomautus: nimien kirjasinkoko on merkityksellinen).)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Varoitus
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Nykyisen suunnitelman annosresoluutio ylittää raja-arvon
10 mm. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe

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. (Kohdistusjoukon on
oltava sama leikejoukko kuin vertailujoukko. Tässä hoitosuunnitelmassa on kui-
tenkin käytetty kahta eri leikejoukkoa. Jos jatkat, pahimmassa tapauksessa on
odotettavissa geometrisia epätarkkuuksia vietäessä suunnitelmaa ja aseteltaes-
sa potilasta hoitoa varten. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Ilmoitus
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Jotkin arvot valitussa HU–ED-muunnostaulukossa ovat uskottavien alu-
eiden ulkopuolella.)

Varoitus
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Valittu HU–ED-muunnostaulukko on tarkoitettu
vain hyväksyntään, eikä sitä saa käyttää potilashoitoon.)

Varoitus
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Valittua HU–ED-muunnostaulukkoa ei ole hyväksytty
eikä sitä saa käyttää potilashoitoon.)

Varoitus The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Brainlab ei ole validoinut koneprofiilia. Hoito ei ole mahdollista.)

Varoitus

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. (Nykyisestä suunnitelmasta ladattu aktiivinen koneprofiili ei ole
asennettujen koneprofiilien luettelossa. Profiili on ehkä vanhentunut tai peräisin
ulkoisesta lähteestä. Tarkista.)

Virhe The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isosentrikoordinaatti
ei ole potilaan kudoksen sisäpuolella.)

Ilmoitus Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Tukematon annosnopeus.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus The active machine profile is not approved. (Aktiivista koneprofiilia ei hyväksytä.)

Varoitus The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktiivista kone-
profiilia ja sen säteilykeilatietoja ei hyväksytä.)

Varoitus The beam data of the active machine profile is not approved. (Aktiivisen kone-
profiilin säteilykeilatietoja ei hyväksytä.)

Varoitus
The active machine profile is for acceptances only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktiivinen koneprofiili on tarkoitettu vain hyväksyntään, eikä sitä
saa käyttää potilaiden hoitoon.)

Varoitus

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Isosentrin koordinaatille [koordinaatin nimi]
ei ole annettu etuliitettä [koordinaatin etuliite]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastu-
keen.)

Varoitus
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Con-
tact Brainlab support. (Hoitoryhmälle [hoitoryhmän nimi] ei ole annettu etuliitettä
[hoitoryhmän etuliite]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Isosentrin koordinaatin nimi [koordinaatin nimi]
ei ole yksilöllinen tai se on liian pitkä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Hoitoryhmän nimi [ryhmän nimi] ei ole yksilöllinen tai se on
liian pitkä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

VIESTIT
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Tyyppi Teksti

Varoitus

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Hoito-
ryhmä [ryhmän nimi] käyttää tunnistetta [tunnisteen nimi]. Sitä käyttää myös muu
isosentrin koordinaatti. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] 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. (Hoitoryhmällä [ryhmän nimi] ja sen isosentrin koordinaatilla [koordinaa-
tin nimi] on omat tunnistenumerot. Jos mahdollista, on käytettävä samaa nume-
roa. Jos samaan isosentrin koordinaattiin osoitetaan useita hoitoryhmiä, on käy-
tettävä yksilöllisiä alfanumerisia tunnisteita. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastu-
keen.)

Ilmoitus Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment (Ele-
menttien järjestystä ja kantrikulman kiertoa voisi parantaa hoitoa varten)

Ilmoitus The plan contains closed fields (MLC). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(MLC).)

Ilmoitus The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isosentri on estetty (MLC). Tar-
kista.)

Ilmoitus The plan contains closed fields (jaws). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(leuat).)

Ilmoitus The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isosentri on estetty (leuat). Tar-
kista.)

Varoitus
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support.
(Leuan asento paljastaa MLC-kuljetuslaatikon. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastu-
keen.)

Varoitus The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Leuat ovat päällekkäin
MLC-kentän kanssa. Tarkista.)

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunni-
teltu liuskaväli ei ole leukojen peitossa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Ilmoitus

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. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli
on 2 mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa
hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution
value]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Kentän vähimmäislaajen-
nus on pienempi kuin neljä kertaa [annoshilan resoluutio]. Annoslaskennan tark-
kuus saattaa olla rajallinen.)

Varoitus

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Kentän vähimmäisala on pienempi
kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla
rajallinen.)

Varoitus
The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Osakeilan enimmäiskoko on pienempi kuin
[annoshilan resoluutio]. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunni-
teltu liuskaväli ei ole leukojen peitossa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)
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Tyyppi Teksti

Ilmoitus

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. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli
on 2 mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa
hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus

For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren ken-
tät:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution

value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Kentän vähimmäisala on
pienempi kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio [annoshilan resoluutio]. An-
noslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Dose calculation accuracy may be limited. (Kentän vähimmäisala on pie-
nempi kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio [annoshilan resoluutio]. Annos-
laskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunni-
teltu liuskaväli ei ole leukojen peitossa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Ilmoitus

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. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli
on 2 mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa
hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Vastaava
kenttäkoko on mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:)

Varoitus

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Huomattavan monien kaaren kenttien vastaa-
va kenttäkoko on mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:)
• it is smaller than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttäko-

koaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta suurempi)

Varoitus

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 Techni-
cal Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Riittämättömästi siroa-
mispöydän tietoja leuan kenttäkoolle [kenttäkoko] mm: MLC-kenttäkokoa [kenttä-
koko] mm ei saa mitata tai kopioida. Katso lisätietoja Brainlab – fysiikan perus-
teet, Teknisten taustatietojen oppaasta.)

Ilmoitus Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Sovellus on RE-
SEARCH-tilassa. Vienti ei ole mahdollista.)

Ilmoitus

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. (Tämä hoitosuunnitelma sisältää SUV-arvoja si-
sältäviä kuvajoukkoja. Näytettävä SUV voi vaihdella PET-kuvauslaitteen valmis-
tajasta riippuen. Vertaa aina näytettyjä arvoja suoraan kuvauslaitteesta saatuihin
SUV-arvoihin ennen niiden käyttämistä.)

VIESTIT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 RT QA Ver. 1.5 97



Tyyppi Teksti

Varoitus

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja saa käyttää
vain käyttöönottoon ja suunnitelmien vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien
luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

Varoitus

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.
(Annos on laskettava uudelleen, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu eri
vanhemmalla ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä
suunnitelmasta.)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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8.3 Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)

Viestiluettelo

• Export platforms have identical names. (Vientialustoilla on tarkalleen samat nimet.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Vienti kohteeseen

[vientikohde] epäonnistui riittämättömien käyttöoikeuksien vuoksi.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Vienti kohteeseen

[vientikohde] epäonnistui riittämättömän levytilan vuoksi.)
• Export to [export destination] failed. (Vienti kohteeseen [vientikohde] epäonnistui.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(Hoitosuunnitelma erotettiin fraktioryhmillä ja vietiin useampia RT Plan -suunnitelmia.)
• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions

will not be exported. (Havaittu kuvauspöydän alueita, jotka eivät risteä leikejoukon kanssa.
Risteämättömiä alueita ei viedä.)

• Contour points were reduced (Ääriviivapisteitä pienennettiin)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Rakenne [kohteen nimi] muutettiin vientiä varten, kun se rekonstruoitiin
viitekuvatietojoukossa.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Rakennetta [kohteen nimi] ei voitu viedä, sillä se
rekonstruoitiin viitekuvatietojoukossa, ja se näyttää liian pieneltä.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Säteilykeila-annos vietiin, mutta yksi tai useampia
säteilykeiloja on jaettu. Näin ollen RT Dose -kohteella viitataan nyt useampaan säteilykeilaan.)

• 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. (RT Dose Volume -kohde ei sisällä
suunnitelmaviitettä, sillä suunnitelma erotettiin ja käytettiin koko suunnitelman annosvientiä.)

• Image Modality (XT) not supported (Kuvamodaliteettia (XT) ei tueta)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(XT-modaliteetin DICOM-kuvia ei voida käsitellä sovelluksen nykyisellä versiolla.)
• An error occurred while loading. (Ladattaessa tapahtui virhe.)
• Unsupported data found. (Löytyi tukemattomia tietoja.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Ladattaessa löytyi tukemattomia tietoja. Tarkista huolellisesti, että potilaan
tiedot ovat oikein.)

• Plan not valid for this application. (Suunnitelma ei sovellu käytettäväksi.)
• This plan has an invalid format. (Tämä suunnitelma on virheellisessä muodossa.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Ladattavan suunnitelman muotoa ei

voida tulkita.)
• An error occurred while loading. (Ladattaessa tapahtui virhe.)
• Multiple plans selected. (Useita suunnitelmia ladattu.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Ladattavaksi

on valittu useampia suunnitelmia. Palaa takaisin ja valitse vain yksi suunnitelma.)
• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Ulompi ulkoääriviiva

[ääriviivan nimi] on poistettu.)
• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Ulompaa

ulkoääriviivaa [ääriviivan nimi] ei voida käyttää. Se on poistettu.)
• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer

Contour. Go back to the selected data and check this. (Löytyi useita ulompia ääriviivoja.
Ulompia ääriviivoja saa olla vain yksi. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Kohdetta [kohteen nimi] ei ole yhdistetty mihinkään kuvajoukkoon. Palaa
Smartbrushiin ja Image Fusioniin ja tarkista asia.)

• Empty object found. (Löytyi tyhjä kohde.)
• Empty objects found. (Löytyi tyhjiä kohteita.)
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• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(Kohde [kohteen nimi] on tyhjä. Piirrä kohteen ääriviivat oikein tai poista se valikoimasta.)

• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Seuraavat kohteet ovat tyhjiä: [kohteiden nimet]. Piirrä kohteiden ääriviivat
oikein tai poista ne valikoimasta.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Kohteen [kohteen nimi] kuvajoukkoa ei ole ladattu. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• Multiple objects are named identically. (Useilla kohteilla on sama nimi.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go

back to the selected data and check this. (Löytyi useampi kuin yksi kohde nimellä [kohteen
nimi]. Kohteiden nimien on oltava yksilöllisiä. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Seuraavilla kohteilla on sama nimi:
[kohteiden nimet]. Kohteiden nimien on oltava yksilöllisiä. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on viallinen. Se ei saa olla viallinen. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on paikannettu. Se ei saa olla paikannettu. Palaa kohtaan Selected Data
ja tarkista asia.)

• 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. (Suunnittelukuvajoukko ei ole TT-modaliteettia. Sen on oltava TT-
kuvajoukko. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole selinmakuuasennossa. Vain
selinmakuukuvia tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• 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. (Suunnittelu-TT ei ole pää edellä -kuvajoukko. Vain pää
edellä -kuvia tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• 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. (Suunnittelu-TT ei
ole säteilykeila-TT. Se voi johtaa annoslaskelman merkittäviin poikkeamiin eikä sitä sallita.
Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Suunnittelu-TT sisältää kallistuneita kuvaleikkeitä.
Kallistuneita kuvaleikkeitä ei sallita. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT has too many slices. (Suunnittelu-TT:ssä on liian monta leikettä.)
• 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. (Suunnittelu-TT sisältää [leikkeiden
määrä] leikettä. Suurin tuettu leikemäärä on [leikkeiden määrä]. Palaa kohtaan Selected Data
ja tarkista asia.)

• 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. (Löytyi useita TT-modaliteetin
kuvajoukkoja. Vain yksi TT-modaliteetin kuvajoukko sallitaan. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

• 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. (Yhtään TT-modaliteetin
kuvajoukkoa ei löytynyt. Yksi TT-modaliteetin kuvajoukko on oltava. Palaa kohtaan Selected
Data ja tarkista asia.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Kaikkia
kuvajoukkoja ei yhdistetä. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Object [object names] is set to invisible. (Kohde [kohteen nimi] on asetettu näkymättömäksi.)
• There were unspecified problems during import. (Tuonnin aikana ilmeni määrittämättömiä

ongelmia.)
• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT-suunnitelman tallennus epäonnistui.

Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)
• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Kudosmallin laskeminen

epäonnistui. Tarkista tiedot lokitiedostosta.)

Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)
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• The data are not compatible with [application name]: they have been written by an unsupported
application. (Tiedot eivät ole yhteensopivia sovelluksen [sovelluksen nimi] kanssa: ne on
kirjoitettu sovelluksella, jota ei tueta.)

• 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. (Löytyi useita kuvajoukkoja. Yksi TT-
modaliteetin kuvajoukko on oltava. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Fantomin tietojen
siirtäminen hoidettavaan potilaaseen epäonnistui. Katso tarkat tiedot lokitiedostosta.)

• Loading data without a plan is not supported in [application name]. (Tietojen lataamista ilman
suunnitelmaa ei tueta sovelluksessa [sovelluksen nimi].)
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