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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter och juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon E-post

USA och Kanada
Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asien, Australien, Eu-
ropa

Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

support@brainlab.comLatinamerika
Tel: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Frankrike och fransktalande
regioner Tel: +33 800 67 60 30 support_fr@brainlab.com

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller tio års service för Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Under denna
period erbjuds uppdateringar av programvara samt support på fältet.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Kontakta oss på oncology.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra denna
handbok.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Språkinformation

Alla användarhandböcker från Brainlab skrivs ursprungligen på engelska.

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Integrerad tredjeparts-programvara

• Denna programvara baseras delvis på arbete av Independent JPEG Group.
• Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Open JPEG Group (för information om

licenser, se: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

CE-märkning

CE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i
Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter (MDD).
Enligt principerna som fastställts i MDD utgör Adaptive Hybrid Surgery Analy-
sis en CE klass-IIb produkt.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på ordination av läkare.

Kontaktuppgifter och juridisk information
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1.2 Symboler

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Iaktta försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, bli skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Obs!

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning

Rimlighetsgranskning

Innan patientbehandling ska sannolikheten för all information inmatad i och utmatad från
systemet granskas.

Indikationer för användning

RT Elements är program för planering av strålbehandling som är avsedda för användning vid
stereotaktisk, konform, datorplanerad, linjäracceleratorbaserad strålbehandling av kraniella, huvud
och hals- samt extrakraniella lesioner.
Programmet Adaptive Hybrid Surgery Analysis som ett RT Element simulerar en automatiserad
mallbaserad strålbehandlingsplan. Den simulerade planen är avsedd för behandlingsbedömning
t.ex. vid tumöravdelningsmöten eller i operationssalar.

Avsedd användning
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1.3.1 Kompatibilitet med medicinsk utrustning

1.3.1 Medicinsk programvara från Brainlab

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Adaptive Hybrid Surgery Analysis är kompatibel med följande medicinsk programvara från
Brainlab:

Medicinsk programvara från Brainlab Kommentar

Smartbrush 2.1
Image Fusion 2.0
Segmentation Performer 2.0
DICOM Viewer 2.2

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan läsa data som
skrivits av dessa Brainlab Elements

Cranial/ENT 3.1

Programvara för kirurgisk navigeringIntraoperative Structure Update 1.0
Automatic Image Registration 1.2

Content Manager 2.2/ Patient Selection
4.1 Programvara för hantering av patientdata

Annan programvara från Brainlab

Kontakta Brainlabs support för information om kompatibilitet med produkter från Brainlab om du
kör några andra programversioner än de som anges ovan.

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificeras av Brainlab får installeras
på och användas med systemet.

Fjärrservice

På begäran kan Adaptive Hybrid Surgery Analysis-arbetsstationen utrustas med fjärråtkomst
för Brainlabs support. Brainlabs fjärrservice med iHelp® 6.1 (Axeda) finns tillgänglig.

ALLMÄN INFORMATION
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1.3.2 Medicinsk programvara som inte kommer från Brainlab

Allmän information

Brainlab rekommenderar att man endast använder system som utbyter registreringar efter vad
som rekommenderas i Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-RO)
(http://www.ihe.net/Radiation_Oncology)-profilen (Integrering av hälsovårdsföretaget -
Strålonkologi) på Multimodality Registration for Radiation Oncology (Multimodalitetsregistrering för
strålonkologi). Definitionerna i detta dokument har fastställts av en grupp läkare och leverantörer
och handlar om kliniska arbetsflöden och tillhörande säkerhetsskäl.

Medicinsk programvara från behörig tredje part

Det är godtagbart att installera och köra följande medicinska programvara på samma
arbetsstation som Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

Medicinsk programvara från
tredje part

Version Kommentar

RayStation tillverkad av Ray-
Search Laboratories AB 4.7 Behandlingsplaneringssystem för strålbe-

handling.

InverseArc tillverkad av Ray-
Search Laboratories AB 1.0

Omvandlar behandlinsplaner till motsva-
rande VMAT-planer (volymetrisk module-
rad bågbehandling).

DICOM-överensstämmelse

Försäkringar om DICOM-överensstämmelse finns på www.brainlab.com/dicom.

DICOM i sig självt garanterar inte interoperabilitet. Försäkran om överensstämmelse
underlättar dock en förstanivåvalidering för interoperabilitet mellan olika program som
stöder samma DICOM-funktion. Överensstämmelseförsäkran måste läsas och förstås av
användaren tillsammans med DICOM-standarden.

Enligt IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Riktlinjer för
genomförandet av DICOM i strålbehandling), kapitel 11 ”Caution to Users” (varning till
användare): ”[...] purchasers of radiation oncology equipment must verify that their
equipment will actually communicate with other equipment and successfully transfer
information using the DICOM protocols and definitions.” (Köpare av utrustning för
strålningsterapi måste kontrollera att deras utrustning faktiskt kommer att kommunicera
med annan utrustning och kan överföra information med hjälp av DICOM-protokoll och
definitioner.)

DICOM-gränssnitt från tredje part

På grund av DICOM-standardens omfattande karaktär är det möjligt att vissa planer som
skapats av programvara från tredje part för behandlingsplanering inte kan läsas i sin
helhet.

Kontrollera att alla data som importeras av Brainlabs applikation är fullständiga och riktiga,
eftersom olika tolkningar av DICOM-standarden kan leda till olika tillämpningar för att
återge de uppgifter som förmedlats av DICOM-protokollet.

Eftersom DICOM-standarden inte tillhandahåller möjlighet att kontrollera om integriteten
hos en DICOM-fil äventyrades före import till Brainlab-systemet, uppmanas du att utnyttja
DICOM-överföring enbart via nätverk. Detta säkerställer att uppgifterna inte lätt kan
manipuleras under dataöverföringen. Om DICOM-data skrivs som filer till lagringsmedia
rekommenderar vi att man behandlar dessa uppgifter med samma omsorg som alla
handskrivna eller tryckta patientjournaler, för att undvika varje form av manipulation.

Avsedd användning
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Hur man installerar annan programvara

Brainlab tillåter inte installation av Brainlab RT Elements på plattformar som har medicinsk
programvara från tredje part installerade. Detta för att man inte kan utesluta att Brainlab RT
Elements påverkar den tredje partens programvara och vice versa. I detta sammanhang är
det användarens ansvar att tillhandahålla och identifiera lämpliga plattformar som uppfyller
de angivna kraven för installation av Brainlab RT Elements.

Brainlab rekommenderar starkt att ingen tredje parts programvara är installerad på
plattformen, eftersom tredje parts programvara kan påverka prestandan hos RT Elements.
Det är användarens ansvar att kontrollera att RT Elements inte påverkas av tredje parts
programvaruinstallationer eller tredje parts programvaruuppdateringar - för detta ändamål
kan man använda anvisningarna för förnyad validering av programvara som finns i denna
användarhandbok.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Utbildning och dokumentation
1.4.1 Utbildning

Ansvar

Detta system ger endast assistans till den medicinska personalen, och ersätter inte den
medicinska personalens erfarenhet och/eller ansvar under användningen av det.

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Alla behandlingsplansrapporter måste godkännas av en kvalificerad person innan den
information de innehåller används för strålbehandling.

Utbildning och dokumentation
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1.4.2 Dokumentation

Avsedd målgrupp

Adaptive Hybrid Surgery Analysis vänder sig till medicinsk personal (medicinska fysiker,
strålningsonkologer, röntgensjuksköterskor, läkare osv.) med tillräcklig förståelse av det engelska
tekniska vokabulär som är relaterat till områdena medicinsk fysik och medicinsk bildbehandling,
för att möjliggöra lämplig förståelse av användargränssnittet i Adaptive Hybrid Surgery
Analysis.

Enheter

Alla siffror i dokumenten anges i metriska enheter. Om ingen enhet anges är enheten millimeter.

Att läsa användarhandböckerna

Denna användarhandbok beskriver komplex medicinsk programvara som måste hanteras med
försiktighet.
Det är viktigt att samtliga användare av system, instrument och programvara:
• Läser användarhandböckerna noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till användarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara Detaljerade programinstruktioner.

Användarhandbok för pro-
gramvara, Physics Administ-
ration

Detaljer om hur man administrerar uppmätta stråldata och ma-
skinprofiler.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Tekniska krav

Maskinvara

Rekommenderade maskinvarukrav:

Maskinvara Krav

Processor 2 x 6 fysiska kärnor, Intel Xeon (Ivy-Bridge-mik-
roarkitektur eller senare), 2,6 GHz

Minne 32 GB

Grafikkort DirectX 11-kompatibelt arbetsstationsgrafikkort
med minst 1 GB minne

Skärmupplösning 1 920 x 1 200

Nätverksanslutning 1 Gbit/s

Hårddisk RAID5-volym med 1 TB diskutrymme

Minimala maskinvarukrav:

Maskinvara Krav

Processor
4 fysiska kärnor, Intel Xeon (Nehalem-mikroar-
kitektur eller senare) eller Intel Core i7 (Neha-
lem-mikroarkitektur eller senare), 2,6 GHz

Minne 8 GB

Grafikkort DirectX 11-kompatibelt med minst 512 MB min-
ne

Skärmupplösning 1 280 x 1 024

Nätverksanslutning 100 Mbit/s

Hårddisk 250 GB diskutrymme

Programvara

Programvara Krav

Operativsystem

Windows Server 2008 (64 bit), SP2
Windows 7 Ultimate (64 bit), SP1
Windows 8.1 (64 bit)
Kontakta din supportspecialist hos Brainlab för mer information om
kompatibilitet med servicepaket.

Brainlab rekommenderar att man uppdaterar operativsystemet med snabbkorrigeringar i
enlighet med sjukhusets riktlinjer. Brainlab förväntar inga problem när det gäller
installationer av snabbkorrigeringar. Ifall du stöter på problem ska du kontakta Brainlabs
support.

Antivirusprogram

Om systemet har anslutits till ett lokalt nätverk (LAN), rekommenderar Brainlab att man installerar
skyddsprogram mot skadliga program och virus (t.ex. ett antivirusprogram) och håller dess
definitionsfiler uppdaterade. Tänk på att skyddsprogrammets inställningar kan påverka systemets
prestanda. Om till exempel varje filåtkomst övervakas kan hämtningen och lagringen av
patientdata bli långsam. Brainlab rekommenderar därför att man avaktiverar scanning i realtid och
utför virusscanningar under perioder då det inte förekommer klinisk verksamhet.

Tekniska krav
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Uppdateringar

Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller av program från tredje part ska
utföras då det inte förekommer klinisk verksamhet och i en testmiljö för att verifiera att Brainlab-
systemet fungerar som det ska. Brainlab övervakar publicering av Windows Hotfixes
(snabbkorrigeringar) och känner till om det kan förväntas problem vid vissa uppdateringar.
Kontakta Brainlabs support om du stöter på några problem med snabbkorrigeringar av
operativsystemet.
Du kan definiera dina egna skyddsåtgärder mot skadliga program, förutsatt att en förnyad
validering av systemet utförs efteråt. Skyddsprogrammets inställningar kan påverka systemets
prestanda. Om t.ex. varje filåtkomst övervakas kan hämtningen av patientdata bli långsam.

Prestanda

Beräkningsprestandan kan påverkas av andra processer på samma maskin. Dosoptimeringen är
beror i hög grad av CPU och i mindre omfattning fil-I/O. Om andra processer använder CPU
kraftigt eller blockerar/använder fil-I/O, påverkas programmets prestanda negativt.
Beräkningstiden beror av:
• CPU (hastighet och antal processorer).
• Fil-I/O (hårddiskens hastighet).
• Tumörstorlek.
• Storlek på organ.
• Mall som används. För den inledande mallen är beräkningstiden under fem minuter för ett

system som uppfyller de minsta tillåtna maskinvarubegränsningarna.

Säkerhetskopiering

Efter systemacceptans skapas en säkerhetskopia av installationen av Adaptive Hybrid Surgery
Analysis. Denna säkerhetskopia kan inte köras på andra arbetsstationer än den som
programvaran är licensierad till.

ALLMÄN INFORMATION
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2 ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

2.1 Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Allmän information

Med Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan du jämföra effekterna av potentiella
strålbehandlingsplaner för patienter med benigna tumörer. På det sättet kan du avgöra:
• om strålbehandling är lämpligt för tumören, t.ex. när det gäller benigna skallbastumörer, eller
• om du ska utföra operation för att göra strålbehandling möjligt.

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan utföras preoperativt eller interoperativt.

Säkerhetskommentarer

När du använder Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Gör dig inte helt beroende av programvaran för att operera.
• Kirurgiska risker har alltid högre prioritet än risker som indikeras av denna programvara.
• Denna programvara visar inte var man resekerar tumörvolym. Det är enbart kirurgens beslut att

definiera omfattningen av en subtotal tumörresektion utifrån sin kirurgiska expertis.
• Eftersom Adaptive Hybrid Surgery Analysis inte skapar den slutgiltiga behandlingsplanen,

och denna kan vara annorlunda, hotas inte patienten direkt av problematiska områden som
syns i GUI, t.ex. dos-”hot spots”.

• Programvaran visar endast risker som framträder från simulering av strålbehandling. Kirurgiska
risker tas inte i beaktande i analystabellen för strålningsplan och måste tas med i kirurgens
beslutsprocess.

• Kontrollera noga om samma tumörobjekt är valt i alla program som används i ett arbetsflöde
(t.ex. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation och Intraoperative Structure
Update.

Var inte beroende av enbart Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Patientdatauppsättningar

Datauppsättningar som används för att simulera en dosplan:
• Måste innehålla hela huvudet.
• Måste innehålla riskstrukturerna/objekten.
• Måste vara av modalitet MR.
• Får inte klippas vare sig längst upp eller på någon annan sida.
• Får inte innehålla några vinklingar.
• Får inte innehålla en lokaliseringsenhet.
• Måste bestå av rent axiala bilder.
• Måste innehålla patientbilder strikt i ryggläge.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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2.1.1 Arbetsflödet Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Preoperativt arbetsflöde

För att avgöra möjligheten till strålbehandling innan operation utförs på en tumör, följ detta
arbetsflöde som består av en rad Brainlab Elements i följd:

①

②

③

④

Figur 1 

Nr Komponent Beskrivning

① DICOM Viewer Granska dina data.

② Image Fusion Fusionera bilduppsättningar.

③ SmartBrush Konturera tumörer för olika resektionstillstånd och granska/
justera OAR.

④ Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Beräkna och jämför potentiella strålbehandlingsplaner för oli-
ka tumörobjekt (se s. 25).

Intraoperativt arbetsflöde

För att avgöra potentialen för strålbehandling efter att tumörvolymen minskats under operation,
behöver du uppdatera tumörvolymen antingen med hjälp av intraoperativ bildtagning eller det

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Element som kallas Intraoperative Structure Update. Arbetsflödena för dessa två alternativ är
följande:
• Intraoperativt arbetsflöde

Steg

1.
Utför intraoperativ bildtagning (t.ex. en iCT-scanning). Med hjälp av AIRO startar du pro-
grammet Automatic Image Registration från programmet Cranial Navigation. För mer
information se Användarhandbok för programvara, Automatic Image Registration.

2. Använd Image Fusion för att fusionera den intraoperativa bildscanningen med den pre-
operativa MR-uppsättningen.

3. Använd SmartBrush för att konturera eventuell kvarvarande tumörvolym.

4. Använd Adaptive Hybrid Surgery Analysis för att beräkna potentialen för strålbehand-
ling.

• Arbetsflöde i Intraoperative Structure Update

Steg

1.

I Content Manager väljer du Intraoperative Structure Update och uppdaterar den kvar-
varande tumörvolymen. För mer information se Användarhandbok för programvara, In-
traoperative Structure Update.

2. Använd Adaptive Hybrid Surgery Analysis för att beräkna potentialen för strålbehand-
ling.

Hur man startar ett Adaptive Hybrid Surgery Analysis-arbetsflöde

Steg

1.

I Content Manager väljer du arbetsflödet Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Patient
Browser visas.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Steg

2.

Välj en lämplig patientdatauppsättning.

3.

De Elements som är tillgängliga för detta arbetsflöde visas:

4. Välj DICOM Viewer för att granska aktuell status för bilduppsättningen.

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Steg

5.

Om du inte tidigare har valt en datauppsättning för denna patient uppmanas du att välja
en före den första användningen av ett av Elements. De tillgängliga datauppsättningarna
inom patienten visas, däribland alla bildscanningar och eventuella definierade objekt.

Välj en datauppsättning. Som standard inkluderas alla bilduppsättningar och objekt inom
datauppsättningen. För Adaptive Hybrid Surgery Analysis krävs en lista över riskorgan
för bästa automatisk planering. Om inte alla de förutsatta organen är tillgängliga, kan do-
soptimeringen bli ensidig. Om fler objekt markeras än vad som behövs, utelämnas bara
de extra objekten.
För att ta bort en markering klickar du på X-symbolen bredvid den.

Välj OK.

6. För att gå vidare från ett Element till nästa i arbetsflödet (t.ex. när du är färdig med DIC-
OM Viewer), väljer du Done i detta Element.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Steg

7.

Välj Image Fusion för att fusionera bilduppsättningar (se nedan).

8.

Välj SmartBrush för att konturera de relevanta tumörobjekten för dosfördelningsanalys.
OAR (riskorgan) kontureras under autosegmentering. Granska OAR och justera dem vid
behov (se s. 22).

9. Efter att dessa steg är slutförda, går du vidare med det Element som kallas Adaptive
Hybrid Surgery Analysis (se s. 27).

Förberedelse för Adaptive Hybrid Surgery Analysis med Image Fusion

Använd Image Fusion för att fusionera olika bildscanningar (CT, MR etc.) som du vill använda till
planering. För mer information om hur du gör detta, se Användarhandbok för programvara,
Image Fusion.
Datauppsättningen som innehåller riskorganen måste vara korrekt inriktad. Alla andra
datauppsättningar måste vara inriktade/fusionerade med datauppsättningen som innehåller
riskorganen.

Förberedelse för Adaptive Hybrid Surgery Analysis med SmartBrush

Använd SmartBrush för att segmentera tumörobjekt och objekt av intresse i bildscanningarna.
För mer information om hur du gör detta, se Användarhandbok för programvara, SmartBrush.
För Adaptive Hybrid Surgery Analysis är det viktigt att du gör följande:
• Definierar minst en måltumör som ett objekt av typen tumör.
• Granska de riskobjekt (OAR) som skapas genom autosegmentering för Adaptive Hybrid

Surgery Analysis. Notera följande för OAR:

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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- Alla riskorgan måste definieras i den preoperativa datauppsättningen.
- Alla objekt måste granskas med ett program som kan ändra objekt, t.ex. SmartBrush.

Objektgranskningen innefattar en inspektion av objektkonturerna. Detta är obligatoriskt
för automatiskt skapade objekt.

- Om ett organ definieras i Adaptive Hybrid Surgery Analysis-mallen, men inte skapades
genom autosegmentering, kan du skapa det organet med SmartBrush. För att göra detta
måste du använda samma namn som definierades för organet i Adaptive Hybrid
Surgery Analysis. När du importerar objektet i Adaptive Hybrid Surgery Analysis,
kommer det att kännas igen som den lämpliga typen. Om denna konvertering inte
fungerar, visar Adaptive Hybrid Surgery Analysis ett meddelande om att det relevanta
objektet saknas. Kontrollera din plan noggrant.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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2.2 Funktioner för bildvisning

Grundläggande visningsalternativ

Alternativ

För att panorera bilderna, klicka på den här knappen och dra en bild med muspe-
karen.

För att bläddra igenom bil-
derna,

klicka på den här knappen och dra muspekaren upp eller
ner genom en bild.

För att zooma in/ut,

klicka på zoomknappen och dra muspekaren upp eller
ner.
Du kan också zooma in i intresseområdet genom att hål-
la ner CTRL-tangenten och flytta musen på samma
gång.

Hur man ändrar fönsterinställningen för bilder

Du kan ändra fönsterinställningar för att justera fördelningen av Hounsfield-gråvärden på de
visade bilderna för att förbättra synligheten eller olika strukturers kontrast.

Alternativ

För att ändra grundläggande fönsterinställningar väljer du denna knapp:

Klicka på en av bilderna, håll ner musknappen och dra muspekaren för att justera fönsterinställ-
ningarnas histogram:
• Dra upp (ner) för att öka (eller minska) Hounsfield-enheten/gråskalenivån.
• Dra höger (vänster) för att öka (eller minska) fönsterbredden på Hounsfield-enheten/gråskale-

nivån.

Funktioner för bildvisning
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2.3 Använda Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Beräkningar

När Adaptive Hybrid Surgery Analysis startar, analyserar det den datauppsättning du har valt
och beräknar utfallen av tre potentiella strålbehandlingsplaner. Beräkningen följer dessa steg:

Steg

1. Adaptive Hybrid Surgery Analysis lägger till en ytkontur till datauppsättningen.

2.
Det analyserar innehållet i ytkonturen som en motsvarande volym vatten.
Med hjälp av ytterkonturen skapas en vattenmodell för dosberäkning baserad på en pen-
cil beam-algoritm med en homogen vattenmotsvarande elektrondensitet.

3.

Den beräknar effekterna av denna volym för tre mallbehandlingsplaner:
• cf-SRT: konventionell fraktionerad stereotaktisk strålbehandling.
• hf-SRS: hypofraktionerad stereotaktisk strålbehandling.
• sf-SRS: enkelfraktions stereotaktisk strålbehandling.

4. De potentiella effekterna av de tre beräknade behandlingsplanerna visas för den valda tu-
mören och varje OAR i datauppsättningen.

För mer information om dosberäkning, se Användarhandbok för programvara, Physics
Administration.

Regler för inledande automatiskt val av tumör

Efter att programmet startat beräknas de tillgängliga ordinationerna utan ytterligare
användarinteraktion om endast ett enstaka objekt av typen tumör har valts.
Om flera tumörobjekt laddas, använder den automatiska planeringen den senaste (tidsstämpel)
skapade tumörobjektet.

Ytterkontur

Kontrollera ytterkonturen. Adaptive Hybrid Surgery Analysis skapar automatiskt en ytterkontur
för beräkning, men den sparas inte med patientuppgifterna. För att kontrollera den måste du
skapa en i SmartBrush.

Steg

1. Skapa ett nytt objekt i SmartBrush.

2. Konturera ytterkonturen i SmartBrush.

3. Ge det nya objektet namnet Outer Contour.

4. Gå vidare till Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Säkerhetsinformation

Patientens anatomi vid strålbehandlingsstället kan skilja sig från anatomin som presenteras i
programvaran. Anatomiförändringar kan orsakas av:
• Borttagning av volym
• Avslappning av påtryckta volymer
• Blödning
• Skift från öppen skalle
• Svullnad

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Den definierade tumörvolymen kommer att användas som behandlingsvolym (PTV) för
dosberäkningen. Inga marginaler kommer att användas runt tumören. Inga boostobjekt
kommer att skapas.

I allmänhet är det möjligt att det finns mer eller annan extra patientdata tillgängliga för RT
Elements än vad de klarar av att läsa in. Det kan till exempel vara ett resultat av andra
planeringsåtgärder eller data från program från tredje part. I detta fall får du ett meddelande
om att inte alla tillgängliga data kan importeras. Du uppmanas sedan att noggrant granska
att importerade patientdata är korrekta och giltiga.

Kontrollera att ytterkonturen är korrekt genom att titta på datauppsättningsvyerna.

Beroende på MLC-typen, använder pencil beam-algoritmen kärnor med en fast upplösning
som definierar den allmänna upplösningen av dosberäkningen i en rät vinkel mot
strålaxeln. När det gäller små strukturer i kombination med en otillräcklig
kärnrutnätsstorlek, kan pencil beam-dosberäkningen vara för grov för att identifiera varje
detalj i den tillförda dosfördelningen.

Maskinegenskaper

De maskinegenskaper och den maskinprofil som används för dosberäkning är:
• Novalis Tx med Varian 120 HD MLC,
• genomsnittliga stråldata från flera maskiner,
• step-and-shoot IMRT,
• 6 MV nominell strålenergi,
• inga delade fält,
• inga ljusfält.

En Novalis Tx-maskinprofil, som bygger på genomsnittsdata från riktiga Novalis Tx-mätningar,
används för att beräkna doser i programmet. Om den linjäraccelerator som används till
patientbehandling är sämre än en Novalis Tx, kan kanske inte en jämförbar plankvalitet uppnås
med behandlingssystemet.

Använda Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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2.3.1 Vyer i Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Vy för val av tumör

Du kan välja individuella tumörer för beräkning av dosfördelning och för visning i ACS-vyn.

① ②

Nr Komponent

①

Val av tumörobjekt.
• Markera ett tumörobjekt för att visa den motsvarande ACS-vyn.
• Välj Calculate för att beräkna den motsvarande dosfördelningen och återgå till tabel-

lvyn.
• Välj Cancel för att upphäva tumörvalet och återgå till den föregående tabellvyn.

② Bilduppsättning av det valda tumörobjektet med tillagd ytkontur. Vyerna centreras auto-
matiskt på den valda tumören.
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Vy för val av tumörobjekt

I vyn för val av tumörobjekt får du viktig tumörinformation.
① ②

Nr Komponent

① Volym (cm3), namn samt datum och tid för skapande visas för varje tumörobjekt.

②
Om en tumörvolym är tom eller för stor, visas detta till höger om tumörinformationen. Be-
räkningsknappen blir då följaktligen inaktiverad och beräkningen kan inte startas för des-
sa tumörobjekt.

Använda Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Tabellvy

Huvudskärmen visar tabellen Radiation Plan Analysis.

① ② ③

Figur 2 

Nr Komponent

①

Val av mall. Välj pilen brevid namnet på den aktuella mallen för beräkning av ordination
för att växla mellan mallar. En rullgardinsmeny öppnas där du kan välja mallen för dosför-
delning.

②

Mallplanjämförelse. Kolumnen visar resultat för 30, 5 och enstaka fraktionerade planer.
• Välj en kolumn för att visa den motsvarande dosfördelningen i ACS-vyn.
• Välj en rad för att centrera objektet i bildvyerna, och expandera raden (tumörraden ex-

panderas alltid).
• Om det finns flera tumörobjekt väljer du bakåtpilen i tumörraden för att gå till vyn för val

av tumör.

③ Bilduppsättning med tillagd ytkontur och dosfördelning. När du går in i programmet är vy-
erna automatiskt centrerade på den valda tumören.
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Kontrollera noggrannheten hos den visade ytterkontur som används för dosberäkningar.
Hela det område som är relevant för behandlingen behöver vara inneslutet i konturen. Om
så inte är fallet behöver en extern ytterkontur tillhandahållas. En extern kontur kan
tillhandahållas genom att man skapar ett objekt med namnet Outer Contour och laddar det
i programmet.

Efter importen ska man kontrollera att konturerna är rätt inriktade på bilderna.

De faktiska och givna värden som visas för tumörer och OAR

Värden tillhandahålls för varje tumör (vänster) och varje OAR (höger) i formen faktiskt värde (givet
värde).

① ③②① ③②

Figur 3 

Nr Komponent

①
Faktiskt värde. Detta är det aktuella resultatet av planoptimeringen. De faktiska värdena
finns till vänster och är markerade i antingen grött eller rött för tumörer, eller grönt, rött
eller gult för OAR.

② Symbol. Den yttre ringen är i det övre värdets färg och den inre ringen är i det undre vär-
dets färg.

③
Givet värde. Detta är ett värde som ställs in av mallen och som en bra plan bör uppnå.
Dessa mallvärden härrör från kliniska studier och kliniker, och är enligt toppmoderna rön.
De kan inte ändras. De givna värdena finns inom parentes till höger.

Se mer information nedan om de värden som anges för tumörer och OAR.
Rådfråga en strålningsonkolog varje gång tolkningen av de beräknade resultaten är oklar.

Tumöranalys

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyserar vilken potentiell effekt varje mallplan har på varje
tumör.

Figur 4 
För varje plan visas det faktiska resultat för tumören med det givna värdet (inom parentes). För
tumörer definierar det givna värdet ordinationen för den minimala volymtäckningen och målet för
konformitetsindexet.
• Volume Coverage (Volymtäckning): visar hur mycket av tumörvolymen som bör täckas av

dosen. Det givna värdet (inom parentes) är den minimala volymtäckning som krävs för en
acceptabel plan.

• Conformity Index (CI) (Konformitetsindex): visar hur exakt dosfördelningens volym matchar
målvolymens storlek och form, medan överväganden för normal vävnad tas med i beräkningen.
Det givna värdet (inom parentes) visar maximalt CI för en acceptabel plan.

OBS: Det inverterade Paddick-konformitetsindexet används här. Om perfekt konformitet är
uppnådd, är CI lika med 1. Det ursprungliga Paddick-konformitetsindexet är på en skala av (0,1]
eller 0-100 %. Det inverterade Paddick-konformitetsindexets skala är [1, oändl.).Det definieras i
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studien http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692 av Nakamura; 2001 ”New Conformity
Index”.
 

Dessa visuella indikatorer används i symbolerna: 
• Grön: Ordinationen (volymtäckningen) eller målet (CI) har fullföljts.
• Röd: Ordinationen (volymtäckningen) eller målet (CI) har överskridits.

Symbol Beskrivning

(Helt grönt)
Ordinationen är fullföljd för volymtäckning och målet är fullföljt för konformitets-
index (CI).

(Grönt på utsidan, rött längst in)
• (Grönt) Ordinationen är fullföljd för volymtäckning.
• (Rött) Målet är överskridet för CI.

(Grönt längst in, rött på utsidan)
• (Grönt) Målet är fullföljt för CI.
• (Rött) Ordinationen är överskriden för volymtäckning.

(Helt rött)
Ordinationen är överskriden för volymtäckning och målet är överskridet för CI.

(Grått)
Det går inte att beräkna en genomförbar dosplan för denna datauppsättning.
Det kan bero på följande:
• Tumören är för stor
• Volymtäckning och CI har ignorerats

OAR-analys

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyserar vilken potentiell effekt varje mallplan har på varje
OAR. För att öppna rullgardinsmenyn och se fler detaljer för ett objekt, väljer du pilen till vänster
om namnet.

Figur 5 
För varje plan visas det faktiska resultatet för OAR med det givna värdet (inom parentes). För
OAR sätter de givna värdena upp två mål för den maximala dos ett OAR bör få för att vara säkert.
• D50: gränsen för hur stor dos 50 % av objektet bör få.
• Maximal dos (Max Dose): den maximala dosgränsen för detta objekt.

Programvaran sätter dessutom upp restriktioner för OAR. Restriktionen definierar den maximala
dos ett OAR bör få för att vara tolerabelt (= 110 % av målet).
Dessa visuella indikatorer används i symbolerna:
• Grön: Målet är fullföljt.
• Gul: Målet är överskridet, men restriktionen (maximal tolerabel dos) är fullföljd.
• Röd: Målet och restriktionen (maximal tolerabel dos) är överskridna.

Symbol Beskrivning

(Helt grönt)
Målet och restriktionen är fullföljda för både D50 (50 %) och MaxDose (maxi-
mal dos).

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Symbol Beskrivning

(Grönt på utsidan, rött/gult längst in)
• (Grönt) Målet och restriktionen är fullföljda för D50.
• (Rött) Målet och restriktionen är överskridna för MaxDose.
• (Gult) Målet är överskridet, men restriktionen är fullföljd för MaxDose.

(Grönt längst in, rött/gult på utsidan)
• (Grönt) Målet och restriktionen är fullföljda för MaxDose.
• (Rött) Målet och restriktionen är överskridna för D50.
• (Gult) Målet är överskridet, men restriktionen är fullföljd för D50.

(Helt rött)
Målet och restriktionerna är överskridna för både D50 och MaxDose.

(Helt gult)
Målen är överskridna men restriktionerna är fullföljda för både D50 och MaxDo-
se.

(Grått)
Det går inte att beräkna en genomförbar dosplan för denna datauppsättning.
Det kan bero på följande:
• OAR har inte valts
• D50 och MaxDose ignoreras

Ignorera en restriktion

I vissa fall kan du välja att ignorera ett överskridet mål (markerat i rött eller gult) för ett OAR. Ett
exempel kan vara ett organ som haft befintliga defekter före strålbehandling (t.ex. fullständig
hörselnedsättning).
För att ignorera ett mål inaktiverar du lämplig kryssruta för D50 ① eller MaxDose ②.

① ②

Figur 6 
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2.3.2 Granskning av dosfördelning

Dosvyer

Du kan granska dosfördelningen i förhållande till OAR och tumören från alternativen som finns
under Dose.

Figur 7 

Vyalternativ Beskrivning

Dose Off Visa endast objekt.

Dose Distribution Visa en dosfördelning.

Fördelningsvy

Om du väljer vyn Dose Distribution och väljer en av de tre planerna, visas den planerade
dosfördelningen för den planen som isodoslinjer och en ”dos-tvätt”. Isodoslinjerna är
anpassningsbara. Med andra ord, mängden detaljer ändras när du zoomar in i en bild i enlighet
med utrymmet som finns tillgängligt för att visa det. Dostvätten är också anpassningsbar: färgerna
blir tydligare när du zoomar in i en bild, så att du kan se de underliggande strukturerna tydligt.
Riktningen på de visade bilderna ställs in av Brainlabs service.
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Hur man justerar isodoslinjer och markerar en dos-tvätt

ACS-vyn visar en isodoslinje för värden som är inställda i mallen och ett markeringsvärde som du
kan ändra. Teckenförklaringen nere till höger i ACS-vyn visar de absoluta värdena för de
isodoslinjer som för närvarande visas.

②

①

Figur 8 

Antalet isodoslinjer och dostvätten är anpassningsbara, då skalan justeras utifrån zoomnivån i
vyn. Ju närmare du zoomar in, desto fler isodoslinjer visas och desto mer genomskinlig blir
dostvätten.

Steg

För att definiera en särskild isodoslinje för visning, ska du ange dess värde under Highlight ①.

För att markera dostvätten som motsvarar ett visst dosvärde, hovrar du över värdet i teckenförk-
laringen ②.

Hur man ser objektinformation

Steg

1. Välj mappikonen för att visa menyn Data.
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Steg

2.

På menyn visas en lista över alla objekt i datauppsättningen, tillsammans med deras voly-
mer.
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2.3.3 Granska DVH och 3D-dos

Allmän information

Det huvudsakliga syftet med en behandlingsplan är att behandla en hög procentandel av
tumörvolymen med en specifik dos, medan den dos som tas emot av normal vävnad hålls så låg
som möjligt. Detta förhållande kan utgöra ett bra kriterium för bedömning av graden av optimering
och kan beräknas direkt från visningen av dosvolymhistogrammet genom att läsa ut
procentandelen av den dos som tillförs normal vävnad vid en vertikal position, där en tillräckligt
hög fraktion av tumören täcks av erforderlig dos.
Ett dos-volymhistogram visas för varje objekt i 3D-granskningslayouten. Vyn visar ett kumulativt
histogram, där du kan se hur stor del av volymen som får den valda dosen.
DVH-återgivningen får inte vara det enda kriteriet för att besluta om en behandlingsplan. Ett annat
kriterium är t.ex. dosfördelningsvisningen.
OBS: För en förklaring av konformitetsindex (CI), se s. 30.
 

Hur man startar 3D-granskningen

För att se funktionerna för dosvolymhistogram (DVH) och 3D-dosgranskning:

Steg

1. Välj ikonen Data för att visa menyn Data.

2. Välj Dose Review 3D för att visa skärmen.

Granska DVH för ett objekt

För att se DVH för ett visst objekt klickar du på objektet från listan till vänster på huvudskärmen.
① ②

③

Figur 9 

Nr Beskrivning

① Klicka på änden av axeln och dra för att ändra skalan Volume.

② Hovra med musen på en punkt för att se mer data.

③ Klicka på änden av axeln och dra för att ändra skalan Dose.
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DVH för tumör

Ordinationer och mål visas som punkter på DVH. För att se mer information, hovra över en punkt
med musen:

①

②

③

①
②

Figur 10 

Nr Komponent Beskrivning

① Ordination (triangel)
Målet för minimal volymtäckning för PTV.
OBS: ”Constraint” i popupfönstret syftar på ordinationen.
 

② Mål (blå ring) Målet för önskad konformitet i dosfördelning för PTV.

DVH-vyn visar DVH Constraint Violated (DVH-restriktion överskriden) om ordinationen inte är
fullföljd.

DVH för OAR

Mål och restriktioner visas som punkter på DVH. För att se mer information, hovra över en punkt
med musen:
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①

②

③

①
②

Figur 11 

Nr Komponent Beskrivning

① Mål (ring) Den maximala tillämpade dos som en viss volym bör få för att
vara tolerabel.

② Restriktion (fyrkant) Den maximala dos som en viss volym bör få för att vara säker.

Mål och restriktion kanske inte definierar samma punkt. DVH-vyn visar DVH Constraint Violated
(DVH-restriktion överskriden) om ordinationen inte är fullföljd.
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2.4 Skriva ut en plananalys

Allmän information

Du kan producera en utskrift eller PDF av din analys för framtida bruk. Den kan sparas som:
• En PDF lagrad elektroniskt
• En utskrift

Hur du slutför din plan

Steg

1.

Välj Done.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis skapar en PDF av din behandlings-
plan.
OBS: Fraktioneringsschemat som valdes i programvaran blir det som mar-
keras i PDF:en.
 

2.

①

②

③

Klicka:
• Print för att producera en omedelbar utskrift.
• Save för att lagra PDF:en elektroniskt.

3. Klicka på Done för att utföra exporten.

Kvaliteten på utmatningen är helt beroende av kvaliteten på inmatade data. Eventuella
avvikelser eller osäkerheter rörande enheter för inmatade data, identifiering eller andra
typer av kvalitetsfrågor måste noga undersökas innan data används.
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2.5 Revalidering av programvara

Allmän information

Detta är det rekommenderade revalideringstestet av systemet efter mindre ändringar i systemet,
däribland:
• Snabbkorrigeringar till operativsystem
• Installation av virusskydd
• Installation av programvara från tredje part

Vid större ändringar av operativsystem (nytt OS, nytt SP etc.) kontakta Brainlabs support.

Hur man utför revalidering av programvara

Minst en DICOM-patient bör vara tillgänglig för denna procedur.

Steg

1. Välj en patient i Patient Browser.

2. Markera alla relevanta objekt och konturera ett tumörobjekt med SmartBrush.

3.

Starta Adaptive Hybrid Surgery Analysis och vänta tills alla fraktioneringar är beräkna-
de (om SRS inte är tillgängligt p.g.a. tumörvolymrestriktionen, simulera då en tumörresek-
tion i SmartBrush genom att definiera en kvarvarande tumörvolym som är mindre än den
definierade volymrestriktionen).

4. Växla mellan de olika fraktioneringsschemana.

5. Kontrollera olika riskorgan.

6. Kontrollera vyerna ACS, DVH och 3D.

7. Kontrollera att du kan panorera, zooma, bläddra och utföra fönsterinställningar.

8. Avsluta Adaptive Hybrid Surgery Analysis genom att klicka på Done. Kontrollera ut-
skriften. Omvalideringen är klar.
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2.6 Meddelanden

Meddelanden

Orsak Meddelande

Inga data

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Kunde inte hitta några data. Välj
en bilduppsättning, en tumör och riskorgan och
försök igen.)

Ingen tumör

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects. (Inget
objekt av typen tumör hittades i planen. Gå till-
baka och kontrollera de valda objekten.)

Tumör för liten
The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (Den valda tumörens volym
är för liten för dosberäkning.)

Inga OAR

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects. (Kun-
de inte hitta några riskorgan. Gå tillbaka och
kontrollera de valda objekten.)

Ingen bilduppsättning (men t.ex. objekt på whi-
teboarden)

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Kunde inte hitta någon bildupp-
sättning. Välj en bilduppsättning, en tumör och
riskorgan och försök igen.)

Ofusionerade bilduppsättningar

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved. (Hittade da-
tauppsättningar som inte är registrerade. Gå
tillbaka till steget Image Fusion och säkerställ
att alla fusioner är godkända.)

Tvetydiga organ

Found multiple objects with the same organ
type.
Go back and check the selected objects. (Hitta-
de flera objekt med samma organtyp. Gå till-
baka och kontrollera de valda objekten.)

OAR i flera bilduppsättningar

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Hitta-
de riskorgan i olika bilduppsättningar. Detta
stöds för närvarande inte. Gå tillbaka och kon-
trollera de valda objekten.)

Riskorgan ej definierade på en MR

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Ris-
korganen är inte konturerade på en MR. Detta
stöds för närvarande inte. Gå tillbaka och kon-
trollera de valda objekten.)

Saknad mall

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings. (Hittade inte standardpla-
neringsmallfilen eller filen är ogiltig. Kontrollera
inställningarna.)
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Orsak Meddelande

Organtyp från namn

Automatically determined organ type of object
xxxx.
The object will be treated as xxxx. (Fastställde
automatiskt organtyp av objekt xxxx. Objektet
kommer att behandlas som xxxx.)

Ett saknat objekt

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (Objektet xxxx ingår i mallen
men hittades inte i planen. Gå tillbaka och kon-
trollera de valda objekten.)

Flera saknade objekt

Kort: xxxx objects missing. (xxxx objekt sak-
nas.) Långt: The following objects are part of
the template but were not found in the plan:
xxxx Go back and check the selected objects.
(Följande objekt ingår i mallen men hittades
inte i planen: xxxx Gå tillbaka och kontrollera
de valda objekten.)

Ett okänt objekt
The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (Objektet xxxx ingår inte i
mallen och kommer därför att ignoreras.)

Flera okända objekt

Kort: xxxx objects unknown. (xxxx objekt
okända.)
Långt: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx. (Föl-
jande objekt ingår inte i mallen och kommer
därför att ignoreras: xxxx.)

Snittuppsättning saknas för ett objekt

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data. (Bild-
uppsättningen för objektet xxxx hittades inte i
planen. Gå tillbaka och lägg till den i valda
data.)

Snittuppsättning saknas för flera objekt

Kort: Image sets for xxxx objects missing.
(Bilduppsättningar för xxxx objekt saknas.)
Långt: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx Go back and
add them to the selected data. (Bilduppsätt-
ningarna för följande objekt hittades inte i plan-
en: xxxx Gå tillbaka och lägg till dem i valda
data.)

Fel vid dosplanering

An unknown error occurred while dose plan-
ning. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Ett okänt fel in-
träffade vid dosplaneringen. Programmet kan
inte fortsätta. Kontrollera loggfilen för detaljer.)

Kritiskt fel

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le. (Ett kritiskt fel inträffade och programmet
kan inte fortsätta. Kontrollera loggfilen för detal-
jer.)

Fel vid beräkning av ytterkontur

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Ett
okänt fel inträffade medan ytterkonturen skapa-
des. Programmet kan inte fortsätta. Kontrollera
loggfilen för detaljer.)
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Orsak Meddelande

Fel vid dosoptimering

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Ett okänt fel in-
träffade under dosoptimeringen. Programmet
kan inte fortsätta. Kontrollera loggfilen för detal-
jer.)

Fel vid beräkning av ordination

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Ett
okänt fel inträffade medan ordinationen beräk-
nades. Programmet kan inte fortsätta. Kontrol-
lera loggfilen för detaljer.)

DICOM-meddelanden

Ett DICOM-meddelande kan förtecknas som:
• Kort: Förhandsvisningstext i popupfönstret
• Enstaka: Utökad text för ett enstaka meddelande
• Långt: Utökad text för flera meddelanden
• Per post: Lista över enskilda parametrar eller poster för ”Långt”

Allmän information

Kort: xxxx xBrain data items not loaded. (xxxx xBrain-dataposter har inte lästs in.)
Enstaka: The xBrain data xxxx was not loaded. (xBrain-data xxxx har inte lästs in.)
Långt: The following xBrain data were not loaded: xxxx (Följande xBrain-data har inte lästs in:
xxxx)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (DICOM-med-
delande kan inte hanteras av den nuvarande versionen av programmet.)

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Patientnamn som angetts i DICOM-med-
delandet är för långt (> 64 tecken). Vid DICOM-export kommer patientnamnet att avkortas i en-
lighet därmed.)

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed.
Only the first five are imported, other components are ignored. (Det alfabetiska patientnamnet i
DICOM-meddelandet har fler namnkomponenter än tillåtet. Endast de första fem importeras, de
övriga komponenterna ignoreras.)

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Det är inte möjligt att identifiera patientinformationen i DIC-
OM-filen eftersom patientnamnet och patient-ID har inte definierats. Denna fil skippas.)

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. (Patient-id som angetts i DICOM-meddelandet
är för långt (> 64 tecken). Vid DICOM-export kommer patient-ID:et att avkortas i enlighet där-
med.)

DICOM-registrering

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Registrering kan inte importeras eftersom käll- och målkoordinatsystem inte kan identifieras.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Registrering
kan inte importeras eftersom källkoordinatsystem inte kan identifieras.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Registrering kan inte importeras eftersom två koordinatsystem förväntas i registrerings-
objektet.)
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DICOM-registrering

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Registrering kan inte importeras eftersom en eller båda av de motsva-
rande bildserierna (referensram) inte hittas.)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registrering kan inte importeras eftersom en (källa) av de motsvaran-
de bildserierna (referensram) inte hittas.)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registrering kan inte importeras eftersom en (mål) av de motsvarande
bildserierna (referensram) inte hittas.)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Registrering kan
inte importeras eftersom rotbildserierna inte kan identifieras.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Registrering kan inte importeras eftersom registreringen mellan koordinatsystem
inte kan fastställas.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Registrering
med ett problem hittades (transformationsmatris har ett inversionsproblem).)

Registrations found that describe a chain between image series. (Registreringar hittades som
beskriver en kedja mellan bildserier.)

Kort: xxxx contradicting registrations found. (xxxx motsägande registreringar hittades.)
Enstaka: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Registreringen kan inte importe-
ras eftersom den motsäger en annan registrering. Bildfusionen mellan xxxx och xxxx är importe-
rad (bildfusion: datum, tid).)
Långt: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Följande registreringar kan inte importeras eftersom de motsäger en annan registrering:
xxxx.)
Per post: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Bildfusion mellan
xxxx och xxxx (bildfusion: datum, tid).)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registra-
tion object. (Registrering kan inte importeras eftersom transformationsmatrisen kan inte hittas i
registreringsobjektet.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Regi-
streringen kan inte importeras eftersom källans och målets bildserier är identiska.)

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Registrering kan inte importeras eftersom antingen käll- eller målkoordinatsystem inte kan ska-
pas.)

Registration cannot be imported due to an internal error. (Registreringen kan inte importeras på
grund av ett oväntat internt fel.)

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Registreringen kan inte
importeras eftersom fusionsmatrisen inte är ortogonal.)

Kort: xxxx missing images instance references. (xxxx saknade bildinstansreferenser.)
Enstaka: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (DICOM-regi-
streringsobjekt mellan bildserie xxxx, xxxx och bildserie xxxx, xxxx refererar inte till alla bildin-
stanser av den registrerade bildserien.)
Långt: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (DICOM-registreringsobjekt mellan följan-
de bildserier refererar inte till alla bildinstanser av den registrerade bildserien: xxxx.)
Per post: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildserie xxxx, xxxx och bildse-
rie xxxx, xxxx.)
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DICOM-registrering

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx saknade bildinstanser.)
Enstaka: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx references image instances which cannot be found. (DICOM-registreringsobjekt mel-
lan bildserie xxxx, xxxx och bildserie xxxx, xxxx refererar till bildinstanser som inte kan hittas.)
Långt: The DICOM Registration objects between the following image series reference image in-
stances which cannot be found: xxxx. (DICOM-registreringsobjekten mellan följande bildserier
refererar till bildinstanser som inte kan hittas: xxxx.)
Per post: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildserie xxxx, xxxx och bildse-
rie xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx object do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Objekt xxxx uppfyller inte IHE-RO-
rekommendationerna.)
Enstaka: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced.
Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (DICOM-registreringsobjekt
mellan bildserie xxxx, xxxx och bildserie xxxx, xxxx uppfyller inte IHE-RO-rekommendationerna
eftersom det inte refereras till några bildinstanser. Den importerade bildfusionen kan därför
eventuellt vara fel.)
Långt: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-
RO recommendations as no image instances are referenced xxxx Therefore the imported Image
Fusion may be potentially wrong. (DICOM-registreringsobjekten mellan följande bildserier upp-
fyller inte IHE-RO-rekommendationerna eftersom det inte refereras till några bildinstanser xxxx
Den importerade bildfusionen kan därför eventuellt vara fel.)
Per post: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildserie xxxx, xxxx och bildse-
rie xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Objekt xxxx uppfyller inte IHE-
RO-rekommendationerna.)
Enstaka: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate sy-
stem xxxx does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is sto-
red in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (DICOM-registre-
ringsobjekt mellan koordinatsystem xxxx och koordinatsystem xxxx uppfyller inte IHE-RO-re-
kommendationerna (endast källkoordinatsystemet lagras i registreringsmatrisen). Därför impor-
teras inte bildfusionen.)
Långt: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to
IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix
xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (DICOM-registreringsobjekten mellan följan-
de koordinatsystem uppfyller inte IHE-RO-rekommendationerna (endast källkoordinatsystemet
lagras i registreringsmatrisen xxxx). Därför importeras inte bildfusionen.)
Per post: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Koordinatsystem xxxx och koor-
dinatsystem xxxx.)

Kort: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (xxxx objekt har identiska referens-
ramar för UID.)
Enstaka: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported,
as it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO
conform. (DICOM-registreringsobjektet med koordinatsystemet xxxx kan inte importeras, efter-
som det har samma referensram-UID för källan och målet. Detta är inte i överensstämmelse
med IHE-RO.)
Långt: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx This is
not IHE-RO conform. (DICOM-registeringsobjekten med följande koordinatsystem kan inte im-
porteras, eftersom de har samma referensram-UID för källan och målet xxxx Detta är inte i över-
ensstämmelse med IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Internt fel. Registrering-
en kan inte läsas in. Se loggfil för detaljer.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced im-
age series are missing. See logfile for details. (DICOM-registreringsobjektet kan inte importeras
eftersom DICOM-rubriker av de refererade bildserierna saknas. Se loggfil för detaljer.)
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DICOM-segmentering

Kort: xxxx contour objects have no corresponding image series. (xxxx konturobjekt har ingen
motsvarande bildserie.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot
be found. (Konturobjekt ”xxxx” kan inte importeras eftersom den motsvarande bildserien inte kan
hittas.)
Långt: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. (Följande konturobjekt kan inte importeras eftersom följande bildserie inte
kan hittas: xxxx.)

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx saknade bildinstanser.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (Konturobjekt
”xxxx” refererar till bildinstanser som inte kan hittas.)
Långt: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (Föl-
jande konturobjekt refererar till bildinstanser som inte kan hittas: xxxx.)

Kort: xxxx contour objects with missing image instances. (xxxx konturobjekt med saknade bildin-
stanser.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set
' xxxx '. (Konturobjekt ”xxxx” refererar inte till alla bildinstanser av referenssnittuppsättningen
”xxxx”.)
Långt: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (Följande konturobjekt refererar inte till alla bildinstanser av referenssnittuppsättning-
en: xxxx.)
Per post: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Konturobjekt ”xxxx”, referenssnit-
tuppsättning ”xxxx”.)

Short: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (xxxx konturobjekt med saknad
referensram.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found. (Konturobjekt ”xxxx” kan inte importeras eftersom referensramen inte kan hittas.)
Långt: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (Följande konturobjekt kan inte importeras eftersom referensramen inte kan hittas:
xxxx.)

Kort: xxxx contour objects cannot be created. (xxxx konturobjekt kan inte skapas.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object can-
not be created). (Konturobjekt ”xxxx” kan inte importeras p.g.a. ett internt fel (Konturobjekt kan
inte skapas).)
Långt: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (Följande konturobjekt kan inte importeras p.g.a. ett internt fel (Kontu-
robjekt kan inte skapas): xxxx.)

Kort: Could not find icom header for xxxx contour objects. (Kunde inte hitta dicom-rubrik till kon-
turobjekten xxxx.)
Enstaka: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the dicom header of the corresponding
image series cannot be found. (Konturobjekt ”xxxx” kan inte importeras eftersom dicom-rubriken
till den motsvarande bildserien inte kan hittas.)
Långt: The following contour objects cannot be imported as the dicom header of the correspond-
ing image series cannot be found: xxxx. (Följande konturobjekt kan inte importeras eftersom dic-
om-rubriken för följande bildserie inte kan hittas: xxxx.)
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