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1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Kontaktné údaje

Podpora
Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:
Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná Tel.: +1 800 597 5911
a Južná Amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VB

Tel.: +44 1223 755 333

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoTel.: +33 800 676 030
riace oblasti
Afrika, Ázia, Austrália, Európa

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

Japonsko

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

support@brainlab.com

Očakávaná servisná životnosť
Spoločnosť Brainlab poskytuje tomuto softvéru 10 rokov servisnej životnosti. Po túto dobu budete
mať k dispozícii softvérové aktualizácie a podporu na mieste.

Spätná väzba
V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko
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1.2

Právne informácie

Autorské práva
Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať alebo preložiť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

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

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab
• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a iných krajinách.
• Adobe® a Acrobat® sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA
a iných krajinách.

Patentové informácie
Na tento produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viacero patentov, alebo patentových žiadostí
čakajúcich na schválenie. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany
• Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
• Tento produkt obsahuje softvér Xerces C++ 3.1.1.
• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nadáciou Apache Software Foundation: http://
www.apache.org/.
• Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler a Copyright ©
1991 - 1997 Silicon Graphics. Celý popis autorských práv a licencií nájdete tu: http://
www.simplesystems.org/libtiff.
• Tento softvér je založený na práci skupiny Open JPEG Group. Informácie o licenciách nájdete
tu: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
• Tento softvér je čiastočne založený na libjpeg-turbo. Plnú verziu licencie a oznámenie o
autorských právach nájdete tu: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.
• Tento produkt využíva nástroj XML2PDF Formatting Engine, ktorý je výhradným vlastníctvom
spoločnosti Altsoft bvba.

Značka CE
Značka CE znamená, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).
Podľa pravidiel stanovených smernicou Rady o zdravotníckych pomôckach je RT
Elements Spine SRS produkt Triedy IIb.

Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu
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Vyžaduje sa, aby ste akýkoľvek vážny incident, ktorý nastal v súvislosti s týmto produktom,
nahlásili spoločnosti Brainlab a príslušným orgánom.

Predaj v USA
Federálny zákon USA obmedzuje predaj tejto pomôcky výlučne na lekára alebo na jeho predpis.
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Symboly

1.3

Symboly

Varovania
Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia
Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.
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1.4

Používanie systému

Určené použitie/Pokyny pre použitie
RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri
stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym akcelerátorom kraniálnych
(lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.
POZNÁMKA: Aplikácia Spine SRS ako jeden RT Element poskytuje optimalizované plánovanie a
zobrazenie jednotlivých metastáz chrbtice.

Určený používateľský profil
Určení používatelia sú lekárski odborníci, ktorí vykonávajú plánovanie liečby ožarovaním
(medicínski fyzici, radiační onkológovia, dozimetristi, lekári, atď.).

Prostredie
Počítačový hardvér by sa mal používať v nemocničnom prostredí (napr. v kanceláriách klinického
plánovania). Nemocnica musí dodržiavať všeobecné nariadenia a štandardy, ako napr. IEC
60601-1 a IEC 60950, t. j. iba časti kompatibilné so vzťahujúcimi sa štandardmi môžu byť použité
v nemocničnom prostredí.

Overenie hodnovernosti
Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.
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1.5

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia Brainlab
Varovanie
Tento softvér používajte iba v kombinácii so 6D obrazovým vodiacim systémom a 6D
systémom podpory pacienta (napr. ExacTrac a Robotics s bezrámovými rádiochirurgickými
komponentmi).

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia iných značiek než Brainlab
Tento softvér dokáže vykonávať export do systémov Record and Verify pomocou formátu DICOM.

Ďalšie zariadenia iných značiek než Brainlab
Varovanie
Iné kombinácie zdravotníckych zariadení, ktoré neboli schválené spoločnosťou Brainlab,
môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť zariadení a ohroziť bezpečnosť
pacienta, používateľa a/alebo prostredia.
Varovanie
Nepoužívajte hardvér, ktorý nie je uvedený v tejto používateľskej príručke ako
kompatibilný. Môže to viesť k nesprávnym výsledkom. Pre podrobnosti ohľadom
podporovaných kombinácií s urýchľovačom/MLC kontaktujte zástupcov predaja alebo
podpory spoločnosti Brainlab.
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1.6

Kompatibilita so softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab
Varovanie
So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom
Brainlab vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvéry iných značiek než Brainlab
Spoločnosť Brainlab odporúča používať iba systémy, ktoré si vymieňajú registračné informácie
tak, ako to odporúča iniciatíva Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHERO) (Integrácia zdravotníckeho podnikania - Radiačná onkológia) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) profil na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Multimodalitná
registrácia pre radiačnú onkológiu). Definície poskytnuté v tomto dokumente boli definované
skupinou klinických lekárov a predajcov a zaoberajú sa klinickými pracovnými tokmi a súvisiacimi
bezpečnostnými upozorneniami.
Varovanie
Spoločnosť Brainlab nepovoľuje inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements na platformách
s už nainštalovaným softvérom tretej strany. Nemôžeme vylúčiť, že Brainlab RT Elements
nebude ovplyvňovať softvér tretej strany alebo naopak. Preto je vašou povinnosťou
poskytnúť a identifikovať vhodné platformy, ktoré spĺňajú dané požiadavky na inštaláciu
aplikácie Brainlab RT Elements.
Varovanie
Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby ste neinštalovali softvér tretej strany na
platformu, pretože softvér tretej strany môže ovplyvniť výkon aplikácie RT Elements. Je
vašou povinnosťou overiť, že aplikácia RT Elements nie je ovplyvňovaná žiadnymi
inštaláciami softvéru tretej strany, alebo softvérovými aktualizáciami. Môžete na to použiť
poskytnuté inštrukcie revalidácie softvéru v klinickej používateľskej príručke.

Vzdialená pomoc
Ak o to požiadate, softvérová pracovná stanica môže byť vybavená vzdialeným prístupom k
podpore Brainlab cez iHelp® (Axeda).
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1.7

Technické požiadavky

Prihlasovacie informácie
Varovanie
Nesmiete zdieľať svoje prihlasovacie informácie. Nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek
zmeny v liečebnom pláne. Ak je vaše používateľské meno alebo heslo prezradené,
kontaktujte administrátora vášho systému.

Hardvérové špecifikácie
Počítačový hardvér by sa mal používať v nemocničnom prostredí. Nemocnica musí dodržiavať
všeobecné nariadenia a normy, ako napr. IEC 60601-1 a IEC 60950 (v nemocničnom prostredí sa
môžu používať iba časti kompatibilné s platnými normami).
Komponent

Minimálne požiadavky

Procesor

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou
Skylake (vydanou v auguste 2017) aleIntel XEON CPU s mikroarchitektúrou bo novšou.
Westmere (vydanou v januári 2010) a Počet jadier:
so 6 fyzickými jadrami.
• Softvér je schopný využiť vyšší počet
alebo
jadier
Intel i7 CPU s mikroarchitektúrou Has- • Rýchlosť výpočtov sa s vyšším powell (vydanou v júni 2013) a so 4 fyzicčtom jadier a taktovacou rýchlosťou
kými jadrami.
zvyšuje
Príklady:
• Odporúča sa minimálne 12 fyzických
• 2 x Intel Xeon X5660
jadier
• Intel Core i7-4770S
Napríklad:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold
6148

Pamäť

24 GB
64 GB
Na serveroch 4 GB dodatočnej pamäte Na serveroch 16 GB dodatočnej pamäna každého ďalšieho používateľa.
te na každého ďalšieho používateľa.

Grafická karta

Odporúčané požiadavky

Grafická karta kompatibilná s DirectX 11 s aspoň 1 GB grafickej pamäte a úrovňou hardvérovej funkcie 10.
Minimálna verzia riadiaceho programu
pre karty NVIDIA: 361.91 (ODE
Branch).
Napríklad:
• NVIDIA Quadro 2000

Grafická karta pre pracovné stanice
kompatibilná s DirectX 12 s aspoň 4
GB grafickej pamäte a úrovňou hardvérovej funkcie 11.
Odporúča sa vysokopamäťová šírka
pásma medzi pamäťou urýchľovača a
urýchľovačom a aspoň 640 GPU jadrá.
Séria NVIDIA Quadro s čipovou súpravou Pascal alebo novšou s verziou riadiaceho programu NVIDIA: 385.41 alebo novšou (ODE Branch).
Príklady:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA Quadro P4000

Rozlíšenie ob1 920 x 1 080
razovky

1 920 x 1 200 (WUXGA)
2 560 x 1 440 (WQHD)

Sieťové pripo100 Mbit/s
jenie

1 Gbit/s

Aktuálne podporované platformy Brainlab:
• Plánovacia stanica 9 Premium
• Plánovacia pracovná stanica 8.0 RT (Plánovacia pracovná stanica pre RT)
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•
•
•
•
•

Plánovacia stanica 7 Pracovná stanica (Plánovacia pracovná stanica Premium)
Hardvér servera Node 5.1 Premium
Hardvér servera Node 5.1
Hardvér servera Node 5.0 (iPlanNet Server 5.0)
Hardvér servera BL 4.0 (Hardvér servera Node)

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

Softvérové predpoklady
Aktuálne podporované platformy Brainlab:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64-bit, SP2 (neodporúča sa)
Podrobné informácie o kompatibilite balíka Service Pack vám poskytne odborník podpory
spoločnosti Brainlab.
Brainlab odporúča aktualizovanie operačného systému s aktualizáciami zabezpečenia
Microsoft podľa IT nariadení nemocnice a podľa Pravidiel pre antivírusovú ochranu a
aktualizácie Windows spoločnosti Brainlab. Spoločnosť Brainlab neočakáva žiadne
problémy spojené s inštaláciami aktualizácií zabezpečenia Microsoft. V prípade, že narazíte
na akékoľvek problémy, kontaktujte podporu Brainlab.
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretích strán by mali byť
vykonávané mimo pracovných hodín nemocnice a v skúšobnom prostredí, aby sa overilo správne
fungovanie systému Brainlab. Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy systému Windows a
kontroluje prítomnosť chýb. Kontaktujte podporu Brainlab, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy
týkajúce sa rýchlych opráv operačného systému.
Po prijatí systému bude vytvorená záloha inštalácie softvéru. Táto záloha nebude fungovať na
iných pracovných staniciach než na tej, na ktorú má softvér licenciu.

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

Požiadavky na uvedenie do prevádzky
Varovanie
Systém Brainlab poskytuje aktuálne pokyny merania. Uistite sa, že počas akvizície údajov
lúča používate najnovšie pokyny merania. Pre viac informácií kontaktujte podporu
Brainlab.
Varovanie
Presnosť algoritmov dávky a výpočtu MU priamo závisí od kvality nameraných údajov lúča.
Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli merania lúča vykonané správne.
Pre uvedenie softvéru na plánovanie liečby do prevádzky platí Príručka používateľa softvéru
Physics Administration 5.0/5.5 a pokyny uvedené v najnovšej revízii Technickej referenčnej
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príručky Fyzikálnych princípov Brainlab. Výlučne profily zariadení vytvorené softvérom
Physics Administration 5.0/5.5 sú platné pre použitie v kombinácii s týmto softvérom.
POZNÁMKA: Ste zodpovední za schválenie profilu zariadenia (vrátane údajov lúča) pred liečbou.
Varovanie
Vždy majte na pamäti, že kvalita výstupu kriticky závisí od kvality vstupných údajov.
Akékoľvek nezrovnalosti alebo neistoty ohľadom jednotiek vstupných údajov, identifikácií
alebo problémov s kvalitou akéhokoľvek druhu musia byť pred použitím údajov dôkladne
prešetrené.

Požiadavky urýchľovača
Podporované sú len zariadenia s rontgenovými lúčmi 4 - 10 MV.
MLC musí spĺňať nasledujúce kritériá:
• Podpora liečby dynamickým oblúkom
• Minimálna veľkosť poľa aspoň 15 x 15 cm
• Šírka lamiel 5 mm alebo menšia
Softvér povoľuje štandardný a SRS homogenizačný filter a tiež režimy bez homogenizačného
filtra. Pre informácie ohľadom kompatibility kontaktujte podporu Brainlab.
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1.8

Školenie a dokumentácia

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

Zodpovednosť
Varovanie
Tento systém môžu obsluhovať iba kvalifikovaní lekárski odborníci.
Varovanie
Tento systém iba vypomáha zdravotníckym zamestnancom a nezastupuje ani nenahrádza
skúsenosti a/alebo zodpovednosť zdravotníckeho personálu počas používania.
Varovanie
Ubezpečte sa, že jednotlivci s povolením vykonávať funkcie plánovania liečby sú
dostatočne zaškolení na funkciu, ktorú vykonávajú.

Čítanie používateľských príručiek
V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky
Používateľská príručka

Obsah

Patient Data Manager

Pokyny k správe údajov pacienta

Príručka používateľa softvéru
DICOM Viewer

Pokyny k overovaniu údajov

Príručka používateľa softvéru
Dose Review

Pokyny na kontrolu plánov dávky uložené z ktorejkoľvek
aplikácie RT Planning Elements

Príručka používateľa softvéru
Image Fusion

Pokyny, ako vykonať syntézu niekoľkých obrazov a ako
opraviť možné skreslenia obrazov

Príručka používateľa softvéru
Anatomical Mapping

Pokyny, ako automaticky vytvoriť objekty z dostupných lekárskych obrazových údajov

Príručka používateľa softvéru
SmartBrush

Pokyny, ako manuálne vytvárať objekty

Príručka používateľa softvéru
Object Manipulation

Pokyny, ako skontrolovať a vylepšiť objekty, pridať lemy a
vytvoriť nové objekty založené na operáciách s existujúcimi
objektmi

Príručka používateľa softvéru
RT QA

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

Technická referenčná príručka
fyzikálnych princípov Brainlab

Podrobnosti o algoritmoch a opatreniach zabezpečenia
kvality

Príručka používateľa softvéru
Physics Administration

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

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Používateľská príručka

Obsah

Klinická používateľská príručka
iPlan RT Dose

Podrobnosti o vytváraní objektov na konverziu xBrain

Klinická používateľská príručka
iPlan RT Image

Podrobnosti o tom, ako pripraviť obrazové údaje pacienta
na konverziu xBrain

Klinická používateľská príručka
PatXfer RT

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

Príručka používateľa hardvéru
systému podpory pacienta

Podrobnosti o bezrámových rádiochirurgických komponentoch a Robotics

Klinická používateľská príručka
ExacTrac

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta spoločnosti Brainlab

Klinická používateľská príručka
ExacTrac Vero

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta Vero
spoločnosti Brainlab
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PREHĽAD SOFTVÉRU

2.1

Začíname

Základné informácie
Spine SRS pomáha vytvoriť a kontrolovať plány liečby pacientov s metastázami v krčnej, hrudnej
alebo bedrovej časti chrbtice.

Importovanie údajov
POZNÁMKA: Na importovanie údajov z iPlan RT odporúča Brainlab používať xBrain Converter.
POZNÁMKA: Na importovanie údajov zo systémov tretích strán odporúča Brainlab používať
DICOM RT Import Performer.

Ako spustiť pracovný tok
Ak v zariadení zostal nainštalovaný softvér Spine SRS s verziou 1.0, ikonu softvéru je možné
vybrať iba v rámci pracovného toku Radiotherapy. K softvéru Spine SRS s verziou 1.5 je možné
získať prístup podľa nižšie uvedeného popisu.
Krok
1.

Zvoľte pacienta.

2.
Vyberte pracovný tok plánovania Spine SRS.

3.

Vyberte vhodnú množinu údajov pacienta vrátane CT a MR množiny obrazov a akýchkoľvek definovaných objektov alebo uložených plánov liečby.

4.

Vyberte OK.
Softvér automaticky zobrazí všetky aplikácie Elements pre tento pracovný tok.
5.

Na overenie aktuálneho stavu plánu zvoľte aplikáciu DICOM Viewer.

6.

Pre posúdenie plánov dávky uložených pomocou Multiple Brain Mets SRS (voliteľné)
vyberte Dose Review.

7.

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

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Začíname

Krok
8.

Na opravu akýchkoľvek MR skreslení (ak existujú) elastickým deformovaním množiny obrazov MR na lepšiu syntézu s množinou obrazov CT vyberte položku Spine Curvature
Correction.

9.

Na automatické vytvorenie segmentovaných objektov (napr. rizikových orgánov), ako aj
na skontrolovanie a vylepšenie týchto objektov, zvoľte Anatomical Mapping.

10.

Na vytvorenie kontúry a definovanie tumoru, ktorý chcete liečiť, zvoľte SmartBrush.

11.

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

12.

Na vytvorenie plánu liečby ožarovaním vyberte položku Spine SRS.

13.

Na mapovanie liečebného plánu na kalibračnom module zvoľte RT QA.

Pre viac informácií pozrite Príručky používateľa softvéru DICOM Viewer, Dose Review, Image
Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation a RT QA.
POZNÁMKA: Ak je plán, ktorý už obsahuje plán liečby RT (napr. plánová optimalizácia),
modifikovaný inými softvérovými modulmi (napr. SmartBrush), po načítaní je potrebné dôkladne
skontrolovať správnosť obsahu plánu. Liečebný plán musí byť vytvorený nanovo.
Varovanie
Ubezpečte sa, že počas celého plánovacieho procesu pracujete na množine údajov
správneho pacienta. Informácie o pacientoch sú zobrazené v navigačnej časti každej
aplikácie Element.
Varovanie
Je možné, že pre RT Elements je dostupných viac údajov, alebo iných dodatočných
informácií o pacientovi, ako systém dokáže načítať. Môžu to byť napríklad výsledky iných
postupov v plánovaní alebo údaje zo systémov tretích strán. V takom prípade budete
informovaní, že nie všetky dostupné údaje môžu byť importované. Potom vám bude
odporučené starostlivo skontrolovať správnosť a platnosť importovaných údajov o
pacientovi.

Viacero verzií softvéru
①

②

Obrázok 1
Ak je pre prevádzku na vašom zariadení nainštalovaných viacero verzií softvéru, dostanete na
výber zo zoznamu dostupných verzií.
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Možnosti
Zvoľte START ① na spustenie zvolenej verzie softvéru.
Kliknite na krúžok vedľa tlačidla Start by default ②, aby ste nastavili zvolenú verziu ako predvolenú. Potom kliknite na START ①.
Aby ste spustili inú ako predvolenú verziu, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu softvéru a vyberte si zo zoznamu dostupných verzií softvéru.

Otvorenie plánu vytvoreného v predchádzajúcej verzii

Obrázok 2
Ak zvolíte plán bez distribúcie dávky, softvér pri spustení prepočíta dávku bez vykonania
optimalizácie. Zobrazí sa výstražná správa ①.
Ak zvolíte plán vytvorený v predchádzajúcej verzii softvéru, ukladanie a export budú vypnuté.
Zobrazí sa výstražná správa ②.

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Množiny údajov

2.2

Množiny údajov

Požiadavky na skenovanie
Obráťte sa na skenovací protokol Brainlab.
Tento softvér dokáže prečítať a načítať len schválené a platné konverzné tabuľky Hounsfieldovej
jednotky (HU) na elektrónovú hustotu (ED). Konverzné tabuľky z jednotiek HU na ED môžu byť
vytvorené a schválené iba v sekcii Physics Administration.
Ak skener stupnice HU prekročí 12-bit (-1 024 až +3 071), vyššie hodnoty budú zaokrúhlené:
• Hodnoty < -1 024 budú zaokrúhlené na -1 024
• Hodnoty > 3 071 budú zaokrúhlené na 3 071
Škálovanie obrazov CT musí byť pred začiatkom liečby pacienta overené, pretože iba
nelokalizované údaje sú podporované.

Obmedzenia na import a export
Iba množiny údajov s maximálnou dĺžkou skenu 1 000 mm a menej ako 400 rezov môžu byť
importované a exportované.

Prekrývajúce sa objekty
Ak sa objekty prekrývajú, objekt s najvyššou hodnotou HU určuje hodnotu HU priestoru, kde sa
objekty kryjú.

Bezpečnostné upozornenia
Varovanie
Ubezpečte sa, že vaše zobrazovacie zariadenia (napr. CT skener) sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Pravidelne kontrolujte kalibráciu zobrazovaním a
overovaním testovacích fantómov.
Varovanie
Referenčná množina obrazov CT, ktorá sa používa na výpočet dávky, nesmie byť z CT
snímky s kontrastnými prostriedkami.
Varovanie
Údaje Cone Beam CT neobsahujú skutočné hodnoty HU. Nepoužívajte údaje Cone Beam
CT na výpočet dávky.
Varovanie
Keďže miera hromadenia (SUV - standard uptake value) sa môže líšiť v závislosti od PET
skenera a použitého zobrazovacieho protokolu, vždy porovnajte zobrazené hodnoty s
hodnotou SUV získanou priamo zo skenera pred použitím. Klinické rozhodnutia nesmú byť
založené iba na zobrazenej hodnote SUV.
Varovanie
V niektorých prípadoch hodnoty HU skenu CT nepredstavujú skutočné vlastnosti materiálu
(napr. hustotu hmoty a zloženie materiálu). To môže spôsobiť nesprávny výpočet dávky pre
tkanivové materiály iného než ľudského pôvodu (napr. implantáty).
Varovanie
Pacient musí byť pri liečbe vždy otočený hlavou smerom ku gantry. Pacient musí vždy
ležať na chrbte. Množina obrazov CT nesmie byť naklonená. Podrobnosti o povolených
polohách počas skenovania nájdete v pokynoch ku skenovaniu.
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2.3

Informácie predbežného plánovania

Príprava na Spine SRS pomocou Image Fusion
Pri vykonávaní Image Fusion ako prípravy na Spine SRS je potrebné definovať jedinečné
plánovacie CT a vykonať syntézu s inými dostupnými množinami obrazov (napr. MRI). Na
množinu obrazov použitú na výpočet dávky sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
• Musí obsahovať presne jednu množinu obrazov s modalitou CT.
• Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe na chrbte.
• Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe s hlavou napred.
• Množina obrazov CT nesmie byť naklonená.
• Môžu byť použité množiny obrazov s inou modalitou než CT, no musí byť vykonaná ich syntéza
s množinou obrazov CT.
• Všetky množiny obrazov musia byť syntetizované.

Príprava na Spine SRS pomocou Anatomical Mapping
Na automatické vytvorenie segmentovaných objektov (napr. rizikových orgánov), ako aj na
overenie a vylepšenie/pretvorenie týchto objektov, použite Anatomical Mapping.
Funkcia Anatomical Mapping automaticky definuje: Type = názov orgánu a Role = Undefined.

Príprava na Spine SRS pomocou SmartBrush
Aby aplikácia Spine SRS fungovala, vyznačte kontúru metastázy, ktorú chcete liečiť. SmartBrush
automaticky definuje: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.
Po vytvorení kontúr tumoru SmartBrush automaticky vytvorí:
• CTV a definuje: Name = Clinical target, Type = Unknown a Role = CTV
• Kanál chrbtice a definuje: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal a Role =
OAR
POZNÁMKA: Orezanému kanálu chrbtice vytvorenému v SmartBrush sa pridelí Role = OAR na
odlíšenie od kanála chrbtice vytvoreného v Anatomical Mapping, pri ktorom Role = Undefined.
Rolu akéhokoľvek objektu je možné zmeniť, aby sa objekt odlíšil od iného objektu rovnakého typu.
V prípade potreby je možné vytvoriť boost objekt v rámci tumoru s vytvorenými obrysmi, pričom
tento objekt musí byť definovaný ako Role = CTV. Spine SRS automaticky zistí PTV prítomné v
rámci PTV alebo tumor v úlohe boostu a vypočíta boost ako SIB (simultánny integrovaný boost)
plán.
POZNÁMKA: V rámci PTV je povolený iba jeden boost objekt.

Príprava na Spine SRS pomocou Object Manipulation
Ak chcete, môžete vytvoriť PTV v aplikácii Object Manipulation tak, že pridáte k CTV
bezpečnostný lem.
Object Manipulation automaticky definuje: Type = Undefined, Role = PTV.

Vyhľadanie PTV a boostu
Spine SRS vyhľadá PTV a boost (ak sú dostupné) na liečbu v nasledujúcom poradí:
1. Role = PTV. Ak nie je nájdený žiaden vhodný objekt, tak
2. Role = CTV. Ak nie je nájdený žiaden vhodný objekt, tak
3. Type = Tumor.

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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4. Softvér automaticky rozpozná boost, ak nájde presne jedno PTV úplne uzavreté vo vnútri
iného PTV.
POZNÁMKA: Ak sa nájde viac ako jedno PTV alebo boost, softvér nevykoná výpočet distribúcie
dávky.

Zmenené údaje

Obrázok 3
Ak pridáte, zrušíte výber alebo zmeníte akékoľvek množiny údajov (napr. syntézu obrazov) alebo
objekty (napr. tvar tumoru), ktoré patria do načítaného liečebného plánu v aplikácii predbežného
plánovania Elements, plán sa prispôsobí zmenám. Po spustení aplikácie Spine SRS vás upozorní
správa uvedená vyššie. Zvoľte OK, aby ste potvrdili a prispôsobili konečný plán RT najnovším
zmenám.

Ako vykonať liečbu viacerých objektov
V súčasnosti môže aplikácia Spine SRS vypočítať iba plán liečby jedného PTV ako jedného
spojeného objemu. Ak chcete vykonať liečbu viacerých metastáz, je potrebné ich liečiť
samostatne alebo spolu ako jeden spojený objem objektu podľa popisu v nasledujúcich krokoch.
Krok
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1.

Vytvorte GTV a CTV pre každú metastázu v aplikácii SmartBrush.

2.

Prejdite do časti Object Manipulation.

3.

Pomocou funkcie Union spojte izolované objekty CTV.

4.

Skombinujte objemy do jedného cieľového objemu (napr. pomocou SmartBrush alebo
SmartShaper).
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2.4

Prvé kroky

Prípravné obrazovky
Softvér vás najskôr prevedie troma prípravnými obrazovkami, na ktorých budete musieť urobiť
niekoľko výberov a úprav.

Bezpečnostné upozornenia pre lôžko
Ak je ožarovanie mierené cez pevnú vrstvu uhlíkových vlákien ako napríklad cez lôžko, môže
dôjsť k zníženiu alebo zvýšeniu dávky. Tieto vplyvy môžu byť zohľadnené špecifikovaním
použitého lôžka počas plánovania dávky.
Nemôžeme garantovať, že implementované parametre budú konzistentné pre lôžka iných značiek
než Brainlab. Overte si, že výpočty zodpovedajú vášmu lôžku vykonaním vhodných QA opatrení.
Varovanie
Vyhnite sa liečbe pacientov cez lôžko (zozadu). Ak je to nevyhnutné, mali by ste do
výpočtu dávky zahrnúť váš model lôžka. Ak nie, majte na pamäti, že vyrátaná distribúcia
dávky nepočíta s dodatočným znížením alebo zvýšením kožnej dávky v blízkosti lôžka.
Výpočet dávky musí byť kvôli týmto faktorom manuálne opravený.
Varovanie
Je nutné overiť si správnosť polohy lôžka s ohľadom na polohu pacienta. Je to obzvlášť
nutné v prípade, že lúče dopadajú na lôžko v plochom, takmer horizontálnom uhle. Malé
rozdiely medzi plánovanými dávkami a skutočným nastavením liečby môžu viesť k
podstatným rozdielom medzi vypočítanou a skutočnou dávkou.
Varovanie
Modely lôžok sú iba približné odhady skutočnej geometrie a neberú do úvahy oblasti s
vysokou hustotou obsahujúce kovové konektory. Vyhnite sa ožarovaniu cez tieto oblasti.
Varovanie
Lôžko je predĺžené v smere X-Y aj keď je rozsah CT skenu menší. Pamätajte, že dĺžka lôžka
je orezaná tak, aby sa prispôsobila menšiemu rozsahu; buď zodpovedajúcemu rozsahu
skenu (smer Z), alebo oknu orezania.
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Ako definovať modelové nastavenia pacienta
①

②

③

④
⑤

⑥

Obrázok 4
Na prvej stránke príprav musíte definovať nastavenia Patient Model. Môžete orezať zobrazenia
tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili lôžko)
prispôsobiť lôžko v axiálnych a sagitálnych rezoch.
Krok
1.

Vyberte si lôžko z rozbaľovacieho zoznamu ①.
Štandardné nastavenie je None. Ak nie je vybraný žiadny model lôžka, môže byť lôžko
vyrezané z CT pomocou nástroja na orezávanie. Ak lôžko v CT nie je vyrezané, bude zahrnuté do výpočtu dávky.
Ak je vybraný model lôžka, model vnútorného lôžka sa zobrazí v modrej farbe a bude zahrnutý do výpočtu dávky. Vybraný model nahradí lôžko v CT a stane sa súčasťou modelu
tkaniva.

2.

Vyberte si konverznú tabuľku z HU na ED z rozbaľovacieho zoznamu ②.
Iba schválené konverzné tabuľky z HU na ED sú viditeľné vo výbere.
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3.

Potvrďte, že orientácia pacienta počas liečby je na chrbte a hlavou smerom ku gantry tak,
že kliknete na začiarkavacie políčko vedľa položky Treatment Orientation ③.

4.

Vyberte funkciu Crop ④. Potiahnite strany modrých obdĺžnikov tak, aby zahŕňali oblasť
údajov o pacientovi, ktoré algoritmus zohľadní pri vytváraní kontúry Outer Contour.
POZNÁMKA: Orezanie mimo rozsahu plánovacieho CT horným alebo dolným smerom
spôsobí, že časti lôžka, ktoré sú mimo tohto rozsahu, nebudú počas výpočtu dávky zohľadnené.

5.

Zvoľte Adjust ⑤. Potiahnite modré znázornenia lôžka a umiestnite ho do obrazov skenov. Objekty importovaného lôžka sa zobrazia v bielej farbe ako pomôcka pri umiestňovaní. Pomôcka pri umiestňovaní zmizne po dokončení ťahania.

6.

Zvoľte Next ⑥.
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Prípravy v koronárnych a sagitálnych rezoch

①
②

③

Obrázok 5
Na druhej stránke príprav môžete orezať zobrazenia tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti
liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili lôžko) prispôsobiť lôžko v koronárnych a sagitálnych
rezoch.
Krok
1.

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

2.

Zvoľte Adjust ②. Potiahnite modré znázornenia lôžka (ak sú dostupné) a umiestnite ho
do obrazov skenov.
Môžete si pomôcť značkami fixačných otvorov zobrazenými v modrých znázorneniach
lôžka.

3.

Zvoľte Next ③ pre pokračovanie.
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Prvé kroky

Ako skontrolovať a prispôsobiť Outer Contour
①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

Obrázok 6
Po vykonaní prvých krokov príprav softvér automaticky vygeneruje Outer Contour, ktorá sa
zobrazí na samostatnej stránke. Funkcia Outer Contour umožňuje algoritmu softvéru vykonať
výpočet dávky pre tkanivo celého pacienta.
Krok
1.

Skontrolujte Outer Contour ① tak, že budete otáčať 3D zobrazenie a prelistujete si všetky rezy.
Rezy ACS zobrazujú model tkaniva pozostávajúci z Outer Contour modrej farby ② a
modelu lôžka ③ (ak ste predtým vybrali model lôžka).
Model tkaniva má šedú/bielu farbu a pôvodné CT žltohnedú ⑤.

2.

3.

Ak výsledky nie sú uspokojivé, použite nástroje v rozbaľovacej ponuke ④ funkcie Outer
Contour na úpravu modrého obrysu v axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezoch.
Môžete tiež vybrať možnosť Back ⑥ a upraviť Outer Contour použitím funkcie Crop.
Zvoľte Next ⑦ pre pokračovanie.
Otvorí sa panel Configuration.

Varovanie
Skontrolujte presnosť výslednej kontúry Outer Contour a modelu tkaniva použitého pre
výpočty dávky. Všetky relevantné oblasti liečby musia byť zahrnuté do kontúry. Do Outer
Contour môžu byť zahrnuté niektoré oblasti pacientových údajov, ktoré si neželáte. S
týmito oblasťami sa pri výpočte dávky počíta. Ak si prajete, môžete ich vyrezať na
stránkach prípravy.
Varovanie
Model tkaniva a tým pádom aj vypočítaná distribúcia dávky je automaticky modifikovaná,
keď sú pridané objekty (ako napríklad lôžko), ak sú hodnoty HU definované používateľom
priradené k objektom, alebo ak prepíšete nastavenia elektrónovej hustoty v ponuke údajov
Data. Overte si, že všetky úpravy sú správne skontrolovaním modelu tkaniva a použitím
funkcie merania HU, rovnako ako skontrolovaním hĺbky a rekonštrukcií poľa na výtlačku.
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Objekty vyznačené na CT

②

①

Obrázok 7
V usporiadaní zobrazenia Outer Contour View sú zobrazené všetky objekty s vyznačenými
obrysmi na údajoch CT ①. Pre každý z týchto objektov je možné zrušiť a zmeniť hodnotu
elektrónovej hustoty ②.
POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba na stránke príprav, ktorá obsahuje vonkajšiu kontúru.

Nástroje Outer Contour

Obrázok 8
Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5
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Prvé kroky

Ponuka nástrojov funkcie Outer Contour vám umožňuje jemne vyladiť vonkajšiu kontúru.
Možnosť zobrazenia

Popis

Brush

Pridá sa k už existujúcej vonkajšej kontúre (modrá čiara) v axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezoch.
POZNÁMKA: Vďaka rozličným rozlíšeniam a priestorom medzi rezmi výsledná kontúra modelu tkaniva nie je dokonale zarovnaná s vonkajšou
kontúrou.

Erase

Odstráni vonkajšiu kontúru (modrá čiara) v axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezoch.

Undo

Vráti späť poslednú urobenú zmenu. Kliknite na ňu viackrát, aby ste sa
vrátili dozadu o niekoľko krokov.

Auto Create

Vráti späť všetky zmeny vykonané pre vonkajšiu kontúru a automaticky
vytvorí novú vonkajšiu kontúru, aj keď ste nahrali externe vytvorenú vonkajšiu kontúru.

Brush Size

Použite jazdec na zväčšenie alebo zmenšenie priemeru štetca.

POZNÁMKA: Pri použití štetca sa 2D vstup zmení na 3D objekt. Ako bude 3D objekt
extrapolovaný, závisí od faktorov ako napríklad vzdialenosť rezov a orientácia množiny obrazov.
POZNÁMKA: Funkcia Back nevráti späť zmeny, ktoré ste nástrojmi vykonali.

Ako si vybrať profil zariadenia a protokol

①
②
③
④

Obrázok 9

Krok
1.

30

V ponuke Configuration najprv zvoľte profil zariadenia z rozbaľovacieho zoznamu ①. Na
identifikáciu profilu zariadenia sa zobrazí dátum a čas vytvorenia.
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Krok
POZNÁMKA: Môžete si vybrať iba spomedzi podporovaných profilov zariadení (napr. profily zariadení, ktoré dodržiavajú obmedzenia MLC).
Automaticky sa v zozname zobrazujú iba schválené profily zariadení. Ak chcete vidieť
úplný zoznam, zaškrtnite políčko ③ vedľa Show all profiles.
POZNÁMKA: Ak si zvolíte akceptačný profil zariadenia, zámer plánu bude obmedzený na
MACHINE_QA, SERVICE alebo RESEARCH.
2.

Vyberte si modalitu energie z rozbaľovacieho zoznamu ②. Na identifikáciu modality energie sa zobrazí dátum a čas vytvorenia.
Automaticky sa v zozname zobrazujú iba schválené modality energie. Ak chcete vidieť
úplný zoznam, zaškrtnite políčko ③ vedľa Show all profiles.
Hneď, ako si vyberiete modalitu energie, aktivuje sa rozbaľovacia ponuka šablóny Protocol.

3.

Vyberte si šablónu Protocol z rozbaľovacieho zoznamu ④.
Po vybraní protokolu softvér načíta hodnoty definované v šablóne (napr. predpísaná dávka, frakcionácia, nastavenia obmedzení na PTV a OAR) a zobrazí ich v tabuľke Plan
Analysis. Tieto hodnoty musia byť skontrolované a môžu byť zmenené v nástroji Clinical
Protocol Editor. Niektoré hodnoty môžu byť zmenené v rozbaľovacej ponuke Advanced.

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

2.5

Funkcie zobrazovania

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

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

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

Kliknite kamkoľvek na stránke a posuňte koliesko myši:
• Posunutím hore sa dostanete na predchádzajúcu stránku
• Posunutím dole sa dostanete na nasledujúcu stránku
Na dotykových obrazovkách sa môžete posúvať potiahnutím prstov do strán.
Potiahnite kurzor myši:
• Hore na oddialenie
• Dole na priblíženie
Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a oddialiť/priblížiť ho tak, že budete zároveň
držať stlačené tlačidlo Ctrl a posúvať kolieskom myši hore alebo dole.

Kliknite na 3D obraz a potiahnite ho kurzorom myši.

Kliknite na obrazový rez a potiahnite kurzor myši, aby ste zlepšili viditeľnosť kontrastu štruktúry:
• Potiahnite hore/dole, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jednotiek/
úroveň šedých hodnôt
• Potiahnite doprava/doľava, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jednotiek/šírku okna šedých hodnôt
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2.6

Ponuka údajov

Usporiadanie ponuky údajov
①

②

Obrázok 10
Kliknite na Data na otvorenie ponuky údajov Data a zobrazenie zoznamu dostupných obrazov,
objektov a usporiadaní.
Č.

Komponent
①

SELECTED DATA

②

LAYOUTS
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Popis
• Images: Prepínajte medzi načítanými množinami obrazov
• Zoznam všetkých dostupných objektov ako napr. metastázy,
OAR a Outer Contour
Prepínajte medzi rôznymi usporiadaniami
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Ponuka údajov

Objekty

①
⑤
④

②
③

Obrázok 11
Č.

Komponent

①

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

②

Ak je objekt viditeľný, je zobrazený s modrým okrajom a ikonou oka. Aby ste objekt skryli,
kliknite naň.
Definované objekty (okrem Outer Contour) sú automaticky nastavené ako viditeľné.

③

Objem objektu.

④

Kliknite na šípku vedľa objektu vášho záujmu, aby ste zobrazili dodatočné informácie:
• Basis: Zobrazí množinu obrazov použitú na vytvorenie objektu
• Type: Zobrazí typ objektu (napr. tumor)
• Role: Zobrazí účel (napr. PTV)

⑤

Ak je vybraný len jeden objekt, je zvýraznený oranžovou farbou a všetky zobrazenia sú
sústredené na tento objekt.

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

Popis
Funkcia Overview zobrazí:
• Ľavá strana: Tabuľka Plan Analysis
• Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenie rezu
• DVH: Dávkovo-objemový histogram momentálne zvoleného objektu
• Vpravo dole: Zameniteľná množina obrazov, ktorá zobrazuje axiálne, koronárne alebo sagitálne zobrazenie rezu
POZNÁMKA: Príslušné zobrazenia rezu sú automaticky aktualizované na
základe výberu v tabuľke Plan Analysis.
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Usporiadanie

Popis
Funkcia 3D View zobrazí:
• DVH: Dávkovo-objemový histogram momentálne zvoleného objektu.
• Dose Surface: Zobrazí rozhranie povrchu dávky medzi najkritickejším
OAR a PTV na volumetrické preskúmanie poklesu dávky. Umožňuje vám
skontrolovať distribúciu dávky najdôležitejších OAR a PTV na opačných
3D povrchoch.
• Beam’s Eye View: Zobrazí tvar MLC pre každý kontrolný bod vybraného
oblúku.
• 3D zobrazenie oblúka: Najskôr zobrazí oblúky tak, ako sú definované v
nástroji Clinical Protocol Editor na 3D zobrazení PTV a okolitých OAR.
Oblúky sú aktualizované po každom výpočte.
Beam’s Eye View zobrazí:
• 3D zobrazenie oblúka: Najskôr zobrazí oblúky tak, ako sú definované v
nástroji Clinical Protocol Editor na 3D zobrazení PTV a okolitých OAR.
Oblúky sú aktualizované po každom výpočte.
• Beam’s Eye View: Zobrazí MLC na rovnako distribuovaných uhloch gantry vybraného oblúka. Oblúk môžete zmeniť v 3D zobrazení oblúka.
Gallery View zobrazí:
• Ľavá strana: Tabuľka Plan Analysis.
• Rezy zobrazené vedľa seba pre rýchle posúvanie alebo prechádzanie.
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Skratky

2.7

Skratky

Zoznam klávesových skratiek
V softvéri sú dostupné nasledujúce skratky. Niektoré skratky sú dostupné len pre špecifické
softvérové funkcie.
Popis

Skratka

Otvoriť nové usporiadanie

Ctrl + Tab

Otvoriť predchádzajúce usporiadanie

Ctrl + Shift + Tab

Resetovať priblíženie/oddialenie a vycentrovanie
Ctrl + Domov
priblíženia/oddialenia
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Zvoliť predchádzajúci objekt

Ctrl + Nahor

Zvoliť nasledujúci objekt

Ctrl + Nadol

Prepnúť zobrazenie distribúcie dávky

Ctrl + D

Prepnúť zobrazenie analýzy dávky

Ctrl + R

Zvoliť všetky objekty

Ctrl + A

Exportovať axiálnu rovinu

Ctrl + Shift + A

Exportovať údaje DVH
Dostupné iba ak:
• Výpočet dávky je dokončený (neprebieha)
• Karta obsahuje DVH

Ctrl + Shift + D

Exportovať sagitálnu rovinu

Ctrl + Shift + S

Exportovať koronárnu rovinu

Ctrl + Shift + C

Exportovať krivku dávky pre posledné meranie
vzdialenosti
Dostupné iba ak:
• Je povolené zobrazenie dávky alebo prahovej
hodnoty
• Výpočet dávky je dokončený (neprebieha)
• Meranie vzdialenosti dávky je aktívne

Ctrl + Shift + L
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3

VYPOČÍTAŤ PLÁNY
LIEČBY

3.1

Výpočet plánu dávok

Usporiadanie prehľadu
①

②

③

Po vybratí profilu zariadenia, protokolu a nastavenia sa automaticky otvorí usporiadanie
Overview.
Č.

Komponent

①

Tabuľka Plan Analysis: Zobrazuje nastaviteľné parametre metastáz a orgánov OAR. Nastavenia jazdca môžete zmeniť v režime bežného zobrazovania. Dodatočné nastavenia
môžu byť upravené v režime Advanced Editing.

②

Configuration: Otvorte ponuku konfigurácie a zmeňte profil zariadenia, protokol alebo
nastavenie a vyberte režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity) alebo povoľte Advanced Editing.

③

Zväčšené axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia rezu, ako aj zameniteľná množina
obrazov, ktorá zobrazuje 3D zobrazenie oblúkov, axiálne, koronárne alebo sagitálne zobrazenie rezu alebo zobrazenie DVH.
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Výpočet plánu dávok

Možnosti výpočtu
Varovanie
Pred spustením výpočtu algoritmu dávky skontrolujte PTV.
Tlačidlo

Funkcia

Zvoľte Calculate na vytvorenie plánu dávok.

Zvoľte Cancel na zastavenie optimalizácie. Toto nevytvorí platný plán dávok.

Zvoľte Finish, aby ste zastavili optimalizáciu a urýchlili tak výpočet. Toto vytvorí
platný plán dávok.

Zvoľte Continue, aby ste obnovili výpočet po jeho zastavení alebo po zmene
akýchkoľvek parametrov (napr. jazdcov, Dose Shaper).

Možnosti vrátenia zmien

Obrázok 12
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Tlačidlo

Funkcia

Revert

Zvoľte Revert, aby ste vrátili späť svoj posledný úkon (napr. pozície jazdca, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Túto funkciu môžete zvoliť toľkokrát, koľko je potrebné.

Revert all

Zvoľte Revert all, aby ste sa vrátili späť pred prvú optimalizáciu.
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Tlačidlo

Funkcia

Zvoľte Monte Carlo na:
1. Výpočet distribúcie dávky pomocou algoritmu Monte Carlo. V režime Monte
Carlo softvér znovu vypočíta distribúciu dávky z už existujúceho liečebného
plánu pomocou algoritmu Monte Carlo. Tým pádom musíte najprv vypočítať
liečebný plán s algoritmom Pencil Beam (režim Monte Carlo je vypnutý).
2.
Prepnutie
používaného nástroja dávok na výpočet predbežnej dávky:
Monte Carlo
- Monte Carlo vypnuté = približná dávka založená na Beamlet a predbežná
dávka Pencil Beam
- Monte Carlo zapnuté = približná dávka založená na Beamlet a predbežná
dávka Monte Carlo
POZNÁMKA: Výpočet pomocou algoritmu Monte Carlo môže nejaký čas trvať.

Súvisiace odkazy
8.6 Optimalizácia Monte Carlo na str. 115
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Tabuľka Plan Analysis

3.2

Tabuľka Plan Analysis

Ponuka tabuľky Plan Analysis
⑤

③

①

⑥

④

②

⑦

Obrázok 13
Č.

Komponent
Nastavenie jazdca na PTV:

①

Weighting: Nastaví dôležitosť PTV oproti orgánom OAR pre výpočet.
Váženie smerom k PTV (úplne vľavo):
• Vypne akékoľvek striktné obmedzenie pre najdôležitejšie OAR
• Garantuje, že predpísaný objem PTV bude splnený (pokiaľ nepoužívate Dose Shaper,
pozri nižšie)
Váženie smerom k PTV spôsobí:
• Vyššie pokrytie PTV objemu
• Vyššia homogenita dávky PTV
• Lepšie naplnenie hornej hranice dávky
Váženie smerom k OAR spôsobí:
• Lepšie naplnenie obmedzení OAR
• Lepšie šetrenie zdravého tkaniva
• Uvoľnenejší predpis objemu PTV
Normal Tissue Sparing: Kontroluje dôležitosť šetrenia všetkého zdravého tkaniva okolo
PTV.
Hodnota High šetrenia zdravého tkaniva spôsobuje:
• Strmší gradient dávky
• Nižšie (lepšie) hodnoty CI a GI
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Č.

Komponent
Modulation: Kontroluje množstvo modulácie nastavením VMAT komponentov dávkovej
modulácie.
Hodnota modulácie High spôsobuje:
• Vyšší počet monitorových jednotiek
• Väčší pohyb listov medzi kontrolnými bodmi
• Väčší pohyb listov v rámci jedného segmentu
• Menšie veľkosti poľa
• Kolísanie medzi monitorovými jednotkami kontrolných bodov všetkých oblúkov
Nastavenie funkcie Modulation na Low (najnižšie možné nastavenie) nevytvorí dynamický konformálny oblúk. Naopak, toto nastavenie spôsobí deaktiváciu dávkovej modulácie
(napr. žiadna zmena v dávkovom príkone a rýchlosti gantry) medzi kontrolnými bodmi.
Výsledné liečebné plány sú podobné plánom dynamických konformálnych oblúkov z nástroja iPlan RT Dose s manuálne upravenými polohami listov. To môže spôsobiť, že liečebné plány budú mať menej náročné požiadavky na kontrolu kvality.

②

Nastavenia pre PTV, PTV - boost a boost:
• Prescription: Počet frakcií a predpísaná dávka
• Predpísaný objem: Požadovaný percentuálny objem PTV, ktorý by mal byť pokrytý
predpísanou dávkou
• D%/DMAX: Maximálne/želané obmedzenie dávky na PTV

③

Nastavenia jazdca pre najdôležitejší orgán OAR:
Hranice objemu dávky: Maximálny objem najdôležitejšieho orgánu OAR, ktorý môže prijať
naznačenú dávku a ktorého dôležitosť môže byť zmenená prispôsobením jazdcov.
• Off: Obmedzenie OAR nebude pri optimalizácii zohľadnené.
• Smart: Optimalizér bude penalizovať akékoľvek porušenie obmedzenia OAR. Bude
však pri tom aj tak brať do úvahy ostatné obmedzenia.
• Strict: Obmedzeniu OAR je priradená veľmi veľká dôležitosť.

④

Nastavenia jazdca pre všetky ostatné orgány OAR:
• Guardian: Nastaví dôležitosť vybraného OAR v závislosti od ostatných OAR a PTV.
• Hranice objemu dávky: Maximálny objem orgánu OAR, ktorý môže prijať naznačenú
dávku a ktorého dôležitosť môže byť zmenená prispôsobením jazdcov.

POZNÁMKA: Odporúča sa odstrániť z časti Protocol všetky OAR, ktoré sú určené iba na kontrolné účely a nemusia byť zohľadnené počas optimalizácie. Nastavenie jazdcov obmedzení na
Off namiesto odstránenia týchto orgánov OAR výrazne zvýši dobu výpočtu.
⑤

Zvoľte Configuration, aby ste otvorili zoznam dostupných možností šablón Protocol a
Setup a zapli režim Advanced Editing (pozri nižšie).

⑥

Farebné kruhové symboly označujú najvážnejšie porušenie príslušných obmedzení. Napríklad, ak je dávka pokrytia splnená (zelená), ale dávka pre želané obmedzenie prevyšuje povolenú odchýlku (červená), symbol bude červený.
Ďalšie kruhové symboly pre objekty:
• Nepriehľadný sivý kruh: Dávka pre objekt nie je k dispozícii alebo pre objekt nebolo definované žiadne obmedzenie
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Tabuľka Plan Analysis

Č.

⑦

Komponent
Farebné hodnoty dávky/objemu v tabuľke Plan Analysis sú definované nasledovne:
• Pre PTV/PTV-Boost/Boost:
Dávka pokrytia:
- Zelená: Dávka pokrytia je splnená
- Žltá: Dávka pokrytia nie je splnená pre objem pokrytia, ale pre tolerovaný objem
pokrytia je splnená
- Červená: Dávka pokrytia nie je splnená pre tolerovaný objem pokrytia
Hranica maximálnej dávky (iba pre režim predpisu bez SRS):
- Zelená: Dávka je pod hranicou
- Žltá: Dávka prevyšuje hranicu, ale je v rámci povolenej odchýlky
- Červená: Dávka prevyšuje hranicu aj povolenú odchýlku
Hranica želanej dávky (iba pre režim predpisu SRS):
- Zelená: Dávka je v rámci povolenej odchýlky
- Červená: Dávka prevyšuje povolenú odchýlku v jednom zo smerov (nad alebo pod)
• Pre OAR:
- Zelená: Dávka je ≤ hranica
- Žltá: Dávka prevyšuje hranicu, ale je v rámci povolenej odchýlky
- Červená: Dávka prevyšuje rozsah povolenej odchýlky hranice

POZNÁMKA: Povolené odchýlky pre obmedzenia PTV a OAR možno nastaviť v súboroch
klinického protokolu.
POZNÁMKA: Ak dávka pokrytia nie je splnená pre objem pokrytia, skutočný objem, pre ktorý je
dávka splnená, sa zobrazí v tabuľke Plan Analysis. Z dôvodu diskretizácie môžu vzniknúť
artefakty zaokrúhlenia. Napríklad, ak je objem pokrytia 99 % a tolerovaný objem pokrytia je 98 %,
optimalizovaný plán môže zobraziť žltý indikátor s objemom 97 %.

Ako upraviť dodatočné nastavenia
Ponuka Configuration vám umožňuje upravovať dodatočné parametre. Tieto zmeny neovplyvnia
skutočné klinické šablóny Protocol alebo Setup v nástroji Clinical Protocol Editor.
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①

①

②

③

④
⑤

⑥
⑦
Obrázok 14

Krok
1.

Zvoľte Configuration na zobrazenie zoznamu dostupných možností:
• Machine Profile ②: Zmeňte profily zariadenia
• Protocol ③: Zmeňte klinický protokol
• Advanced ④: Otvorte viac možností
• Setup ⑤: Zmeňte klinické nastavenie

2.

Vyberte zaškrtávacie políčko ⑥, aby ste pre metastázy povolili režim SRS Prescription
(controlled inhomogeneity).

3.

Pomocou prepínača povoľte režim Advanced Editing ⑦. Pri všetkých parametroch, ktoré sa dajú upraviť, sa objaví ceruzka.

4.

Zvoľte šípku vľavo hore ①, aby ste zavreli ponuku Configuration.

POZNÁMKA: Môžete tiež upravovať alebo vytvárať nové možnosti v nástroji Clinical Protocol
Editor. Reštartujte softvér, aby ste aktivovali zmeny.

Súvisiace odkazy
7.1 Konfigurácia klinických protokolov na str. 87

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

43

Advanced Editing

3.2.1

Advanced Editing

Používanie funkcie Advanced Editing
Keď zapnete funkciu Advanced Editing:
• Objaví sa ceruzka pri všetkých parametroch, ktoré môžete otvoriť a ďalej upravovať v tabuľke
analýzy plánu.
• Objaví sa šípka pri upraviteľných MU a dávkach, ktoré môžu byť normalizované.
• Objaví sa ceruzka v 3D zobrazení oblúka, ktorá vám umožní upraviť nastavenie oblúka v
používateľskom rozhraní.

PTV

①
Obrázok 15
Č.

①

44

Komponent

Popis

MU

Zvoľte šípku, aby ste otvorili okno, ktoré vám umožní meniť škálovací faktor monitorových jednotiek (%), ktorý môže byť aplikovaný na
liečebný plán.
Softvér automaticky dávku prepočíta.
POZNÁMKA: Ak vyberiete Normalize, výsledkom môže byť nelineárne škálovanie.
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PTV, PTV - boost a boost

②

①

Obrázok 16
Č.

Komponent

Popis

①

Parametre nástroja Clini- Môžete manuálne upraviť akékoľvek hodnoty v upraviteľných
cal Protocol Editor
čiernych oknách, ktoré sa objavia po kliknutí na ceruzku.

②

Zvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré
sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu buď k hranici predpísanej alebo maximálnej/želanej dávky.
Softvér dávku automaticky prepočíta tak, aby bola dodržaná
zodpovedajúca hranica (predpísanej alebo maximálnej/želanej dávky).
POZNÁMKA: Ak vyberiete Normalize, výsledkom môže byť
nelineárne škálovanie.

Normalize
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Advanced Editing

Najdôležitejší OAR

②
③

①

Obrázok 17
Č.

Popis

①

Môžete manuálne upraviť hodnotu dávky Objective na predParametre nástroja Clinipísaný objem alebo maximálnu dávku v upraviteľných čiercal Protocol Editor
nych oknách, ktoré sa objavia.

②

Hviezdička

Ak obmedzenie a cieľ nemajú rovnakú hodnotu, vedľa dávky
sa objaví hviezdička.

Normalize

Zvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré
sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu k hranici dávky alebo
k cieľovej hodnote.
Softvér automaticky dávku prepočíta, aby dodržal zodpovedajúce obmedzenie alebo cieľ.
POZNÁMKA: Ak vyberiete Normalize, výsledkom môže byť
nelineárne škálovanie.

③
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Komponent
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Ostatné OAR

①

②

Obrázok 18
Č.

Komponent

Popis

①

Normalize

Zvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré
sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu k hranici dávky alebo
k cieľovej hodnote.
Softvér automaticky dávku prepočíta, aby dodržal zodpovedajúce obmedzenie alebo cieľ.
POZNÁMKA: Ak vyberiete Normalize, výsledkom môže byť
nelineárne škálovanie.

②

Môžete manuálne upraviť hodnotu dávky Objective na predpísaný objem alebo maximálnu dávku v upraviteľných čierParametre nástroja Clini- nych oknách, ktoré sa objavia.
cal Protocol Editor
Ak obmedzenie a cieľ nemajú rovnakú hodnotu, vedľa dávky
sa objaví hviezda.
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Advanced Editing

Oblúky

①

②

Obrázok 19
Č.
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Komponent

Popis

①

Klinické parametre šablón Setup

Sú dostupné, ak ste v režime Advanced Editing. Prejdite na
usporiadanie Beam’s Eye View alebo vyberte 3D Arc View z
usporiadania Overview. Hodnoty vopred definované v súboroch Setup môžete zmeniť a aplikovať ich na aktuálny plán.
Šablóna sa nezmení.

②

Značka začiarknutia

Aby ste zavreli zobrazenie úprav, kliknite na značku začiarknutia.
Softvér automaticky aktualizuje zobrazenia.
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3.2.2

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

Použitie režimu SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
Môžete aktivovať režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity) pre PTV alebo PTV boost v ponuke Advanced.
Režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity) sa pokúsi dosiahnuť pokrytie a hranicu
želanej dávky, a tak vytvára viac nehomogénnych PTV distribúcií dávky, ktoré sa zvyčajne
využívajú v stereotaktickej rádiochirurgii.

Zmeny v objektoch PTV - boost a boost

③

②

①

Obrázok 20
Č.

Komponent

Popis

Desired Dose Constraint

Položka Maximum Dose Constraint sa zmení na Desired
Dose Constraint.
Ak vyberiete Calculate, optimalizačný algoritmus sa bude
snažiť splniť hranicu želanej dávky.

②

% IDL

Percentuálna hodnota krivky izodózy upresňuje nehomogenitu
medzi predpísanou dávkou a maximálnou dávkou vo fixných
objemoch. % IDL = predpísaná dávka (Gy)/hranica želanej
dávky (Gy) * 100.

③

/SRS

Hneď po zapnutí režimu SRS Prescription (controlled inhomogeneity) softvér vedľa predpísanej dávky zobrazí /SRS.

①
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SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

DVH pre PTV v režime SRS Predpisy
①

②

Obrázok 21
Č.

50

Komponent

Popis

①

Vypnutý režim
SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

Keď je režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity) vypnutý, optimalizér sa pokúsi dosiahnuť bod predpisu (trojuholník) pre PTV
alebo PTV - boost. Optimalizér má však možnosť zvoliť maximálnu
dávku. Toto vytvorí pomerne homogénnu distribúciu dávok.

②

Zapnutý režim
SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

Keď je režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity) zapnutý, optimalizér sa pokúsi dosiahnuť bod predpisu (trojuholník) a aj hranicu želanej dávky pre PTV alebo PTV - boost. Toto vytvorí pomerne
heterogénnu distribúciu dávok.
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4

SKONTROLOVAŤ PLÁNY
LIEČBY

4.1

Kontrola dávky

Ponuka Dose
Po výpočte plánu dávky skontrolujte distribúciu dávky a krivky izodóz pre PTV. Nasledujúce
možnosti zobrazenia sú dostupné v ponuke Dose (nachádzajúcej sa na bočnej lište).
Varovanie
Vďaka hardvérovým obmedzeniam niektorých MLC (napr. Elekta Agility) sa listy nemusia
vždy zhodovať s cieľovou oblasťou a požadované statické medzery listov nie sú úplne
zakryté primárnymi čeľusťami. Starostlivo skontrolujte konečný plán.
Varovanie
Presnosť výpočtu dávky závisí od rozlíšenia mriežky dávok. Hodnota použitá na finálne
schválenie liečebného plánu musí byť čo najnižšia a nie vyššia než 4 mm. Hodnoty rovné
3 mm alebo menej sú odporúčané pre malé objekty s priemerom 30 mm alebo menej.

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

51

Kontrola dávky

Nastavenia ponuky Dose

Obrázok 22
Ponuka dávky Dose poskytuje možnosti zobrazovania distribúcie dávky.
Možnosť zobrazenia Popis
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Dose Off

Krivky izodóz sa nezobrazujú.

Dose Distribution

Krivky izodóz sa zobrazujú.

Dose Analysis

Zobraziť všetky oblasti s nadmerným alebo nedostatočným množstvom
dávky s hot points (horúce miesta) a cold points (studené miesta) vo
všetkých objektoch, ako napr. PTV a iné.
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4.1.1

Distribúcia dávky

Používanie funkcie distribúcie dávky
Ak si zvolíte zobrazenie Dose Distribution, plánovaná distribúcia dávky je zobrazená pomocou
kriviek izodóz a farebného znázornenia dávky. Farby vo farebnom znázornení sa adaptujú a pri
priblížení snímky sa stanú priehľadnejšími, aby ste mohli jasne vidieť spodné štruktúry.
Varovanie
Skontrolujte distribúciu dávky a DVH pre PTV.
Varovanie
Zobrazenie dávky nesmie byť jediné kritérium pri rozhodovaní o liečebnom pláne.
Skontrolujte aspoň jedno iné kritérium (napr. DVH) a skontrolujte kritériá vo viacerých
usporiadaniach.

Úprava kriviek izodózy

③

④

②
①

Obrázok 23
Obrazovka ukazuje krivku izodózy pre predpis a pre každú hodnotu definovanú v súbore
klinického protokolu a tiež hodnotu, ktorá bude zvýraznená a môžete ju zmeniť.
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Distribúcia dávky

Č.

Popis
Farebne rozlíšená legenda v pravom dolnom rohu zobrazenia ukazuje, ktoré krivky izodózy sa momentálne zobrazujú ako absolútna hodnota dávky.

①

Počet kriviek izodózy sa prispôsobuje podľa úrovne zväčšenia zobrazenia. Pri priblížení
sa zobrazí viacero kriviek izodózy. Pri oddialení tenké krivky zmiznú.
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②

Aby ste určili konkrétnu krivku izodózy, ktorá sa má zobraziť, zadajte jej hodnotu do políčka vedľa nápisu Highlight.

③

Dvojitým kliknutím na ľavý horný roh legendy zmeníte absolútnu dávku na percentuálnu a
naopak. Zmena sa použije na krivky izodózy aj na zobrazenie DVH.

④

Ak chcete danú krivku skryť, dvakrát kliknite na hodnotu vedľa tejto dávky. Ďalším dvojitým kliknutím sa krivka opätovne zobrazí.
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Ako zvýrazniť farebné znázornenie dávky

①

Obrázok 24

Krok
Aby ste zvýraznili farebné znázornenie dávky a krivku izodózy zodpovedajúcu konkrétnej hodnote dávky, ukážte na danú hodnotu v legende myšou ① alebo pri prechode myšou po krivkách
dávky stlačte tlačidlo shift.
Platí to aj pri kratších prechodných krivkách.

Súvisiace odkazy
7.4.1 Šablóna Protokolu na str. 90

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

55

Analýza dávky

4.1.2

Analýza dávky

Použitie funkcie Dose Analysis
Zobrazenie Dose Analysis vám umožní zamerať sa na rizikové oblasti vo vašom pláne.
Zobrazuje úrovne dávok v PTV a iných anatomických objektoch a zvýrazňuje nedostatočné a
nadmerné množstvo dávky.

Analýza PTV a OAR s funkciou Dose Analysis

④
⑤
⑥
⑦
⑧

③
②
①

Obrázok 25
PTV sa zobrazuje zelenou a všetky ostatné objekty modrou farbou.
Č.
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Popis

①

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

②

Dávka vo vnútri PTV nad maximálnym/želaným obmedzením je zvýraznená ružovou farbou.

③

Dávka vo vnútri PTV medzi predpísanou hodnotou a hodnotou maximálneho/želaného
obmedzenia nie je vyznačená žiadnou farbou.

④

Akákoľvek dávka pod predpísanou hodnotou vo vnútri PTV je zvýraznená zelenou farbou.

⑤

Označený bod (červený) vo vnútri PTV ukazuje najvyššiu dávku.

⑥

Označený bod (zelený) vo vnútri PTV ukazuje najnižšiu dávku.

⑦

Akákoľvek dávka spadajúca do OAR je zvýraznená modrým znázornením dávky. Vyššie
úrovne dávok majú nepriehľadnejšiu farbu.

⑧

Označený bod (červený) vo vnútri OAR ukazuje najvyššiu dávku.
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4.1.3

Dose Shaper

Použitie funkcie Dose Shaper
Funkcia Dose Shaper vám umožňuje lokálne meniť tvar konkrétnej krivky izodózy na
optimalizáciu výsledkov výpočtu dávky, ušetriť orgány OAR a lepšie splniť vaše požiadavky.

Upozornenie pred pokračovaním

Obrázok 26
Po vykonaní akýchkoľvek zmien v nastavení jazdcov funkcie Dose Shaper sa objaví
vyskakovacie okno a informuje vás, že máte stlačiť Continue.

Ako tvarovať krivky izodóz a ušetriť OAR

④
⑤
⑥

①

②

⑦

③

Obrázok 27

Krok
1.

Zvoľte Dose Shaper ③.

2.

Tvarujte izodózu potiahnutím krivky myšou.
Keď ukážete myšou na krivky izodózy, objaví sa žltý oblak dávky ④. Žlté šípky ⑤ ukazujú, ktorým smerom môžete aktuálnu krivku izodózy ťahať.
POZNÁMKA: Krivky izodózy môžete posúvať iba kvôli šetreniu orgánov OAR. Ak sa pokúsite meniť izodózu zlým smerom, kurzorový oblak sa zafarbí na červeno a tvarovanie
bude ignorované.

3.

Krivka izodózy, ktorú práve posúvate, je zvýraznená oranžovou farbou v legende dávky
⑦.
POZNÁMKA: Aby ste zmenili krivku izodózy, ktorá sa nenachádza v legende dávky, zavrite funkciu Dose Shaper, zvoľte Dose a zmeňte hodnotu dávky v časti Highlight.

4.

Prerušovaná čiara ⑥ naznačuje upravenú krivku izodózy.
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Dose Shaper

Krok
5.

Zvoľte Revert ①, aby ste zvrátili všetky zmeny v tvarovaní dávky od poslednej optimalizácie. Aby ste zvrátili všetky zmeny v tvarovaní dávky nezávislé od optimalizácie, dvojitým kliknutím zvoľte zvýraznenú izodózu v legende.
POZNÁMKA: Zvoľte Revert all, aby ste sa vrátili na začiatok optimalizácie.

6.

Zvoľte Continue ②.
Algoritmus sa pokúsi dosiahnuť skutočné dávky (plné čiary), ktoré opisujú tvarovanú dávku (prerušovaná čiara) najlepšie, ako to vzhľadom na ostatné obmedzenia ide.
Zobrazí sa tvarovaná izodóza, ktorá určuje, ako veľmi sa skutočná dávka blíži k tvarovanej dávke.
POZNÁMKA: Dosiahnutie distribúcie skutočnej dávky, ktorá sa blíži k tvarovanej krivke
izodózy, je limitované tým, že predpis na PTV môže byť narušený algoritmom optimalizácie. Momentálne môžu byť krivky izodózy tvarované iba smerom k vyšším dávkam.

7.

Postup pre konkrétnu krivku izodózy opakujte tak často, ako to je potrebné.

POZNÁMKA: Tvarovaná môže byť iba jedna krivka izodózy na jeden liečebný plán. Aby ste začali
tvarovať krivku izodózy po tvarovaní inej krivky, musíte vrátiť späť všetky predchádzajúce kroky v
tvarovaní.
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4.1.4

Zobrazenie galérie

Použitie funkcie Gallery View
Otvorte usporiadanie Gallery View, aby ste skontrolovali distribúciu dávky prechádzaním stránok
s axiálnymi CT alebo MRI rezmi. Orientácia zobrazenia sa týka polohy pacienta, nie skenu.

Usporiadanie funkcie Gallery View
①

②

Obrázok 28
Č.
①
②

Komponent

Popis

Zobrazenie rezu

Zobrazuje sa číslo aktuálneho rezu/celkový počet rezov.

Swipe

Na dotykových monitoroch môžete použiť prst a jednoducho
posúvať stránky hore a dole.
Na nedotykových monitoroch použite myš na posúvanie hore
a dole.
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Ponuka merania

4.1.5

Ponuka merania

Použité súradnice
V súradnicovom systéme DICOM sa zobrazujú súradnice X, Y, Z.

Ako odmerať dávku v jednom bode
Krok
1.
Zvoľte Point v ponuke Measure.

2.

Aby ste zmerali dávku v jedinom bode na obraze, vyberte cieľovú pozíciu v rámci obrazu.
Zobrazí sa bod s informáciami o obraze:
• Point Dose: Dávka vypočítaná v špecifickom bode, bez ohľadu na vopred vypočítanú
mriežku dávky.
• 3D Volume Dose: Dávka v špecifickom bode, ktorá je vypočítaná pomocou vopred vypočítanej mriežky dávky a interpoláciou okolitých bodov v mriežke. Následkom tejto interpolácie môže byť hodnota skutočnej dávky mierne vyššia ako Point Dose. Preto sa
3D Volume Dose vypočíta rýchlejšie, avšak nie tak presne ako Point Dose. Zobrazenie farebného znázornenia dávky je tiež interpolované z vopred vypočítanej mriežky
dávky.
POZNÁMKA: Pri MR snímkach je hodnota bodu zobrazená ako sivá hodnota. Pri CT
snímkach je v Hounsfieldových jednotkách.
POZNÁMKA: Ak meriate bod v zobrazení Dose Distribution, zobrazia sa tiež informácie
o dávke.
3.

Aby ste bod presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho potiahnite na novú pozíciu.

4.

Aby ste bod odstránili, kliknite naň pravým tlačidlom. Aby ste odstránili všetky body, vyberte Point v sekcii Measure a zrušte výber tejto funkcie.

Varovanie
Liečbu pacienta vykonávajte až po overení škálovania obrazov.
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Ako merať vzdialenosti
Krok
1.
Zvoľte Distance.

2.

Aby ste zmerali vzdialenosť v rámci rezu, vyberte dva cieľové body v reze. Zobrazí sa
vzdialenosť medzi nimi a tiež informácie o koncovom bode.
3.

Aby ste zmerali vzdialenosť medzi dvoma bodmi na rôznych rezoch:
a. Kliknite na cieľový bod na prvom reze.
b. Posuňte sa na cieľový rez použitím kolieska myši.
c. Kliknite na druhý bod na cieľovom reze.
Toto môžete urobiť aj naprieč rôznymi zobrazeniami.
POZNÁMKA: Koncové body sú zobrazené ako krížové ukazovatele na cieľových rezoch a
ako bodky na intermediárnych rezoch.
4.

Aby ste krivku presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho potiahnite na novú pozíciu.

5.

Aby ste odstránili všetky krivky, vyberte Distance v sekcii Measure a zrušte výber tejto
funkcie.
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4.2

Kontrola oblúkov a uhlov gantry

Beam’s Eye View
③
②
①

④

⑤

Obrázok 29
Otvorte aplikáciu Beam’s Eye View, aby ste skontrolovali oblúky a uhly gantry.
POZNÁMKA: Pre hardvérové obmedzenia niektorých MLC (napr. Elekta Agility) sa listy nemusia
vždy zhodovať s cieľovou oblasťou a požadované statické medzery listov nie sú úplne zakryté
primárnymi čeľusťami.

Usporiadanie Beam’s Eye View
Č.

Komponent

①

Oblúky vypočítané plánom. Zvolený oblúk je zobrazený oranžovou farbou.

②

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

③

Začiatočný uhol oblúka sa nachádza vľavo hore.

④

Polohy listov a čeľustí pre niekoľko kontrolných bodov zvoleného oblúka.

⑤

Konečný uhol oblúka sa nachádza vpravo dole.

Varovanie
Vždy skontrolujte distribúciu oblúka pre PTV tak, ako je zobrazená v usporiadaní Beam’s
Eye View.
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Varovanie
Väčšia šírka listov MLC na okrajoch poľa môže viesť k nezodpovedajúcej dávke do cieľovej
oblasti. V usporiadaní Beam’s Eye View dôkladne preskúmajte PTV okolo okrajov poľa v
cieľovej oblasti.
Varovanie
Medzera medzi listami pre liečby dynamickým oblúkom sa zobrazuje v nástroji Beam’s Eye
View v softvéri RT QA. Pred exportom overte polohu listov.

Ako zmeniť vybraný oblúk

①

Obrázok 30

Krok
Vyberte jeden z modrých (nezvolených) oblúkov ① vľavo hore na obrazovke v usporiadaní
Overview alebo v 3D View.
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Dávkovo-objemový histogram (DVH)

4.3

Dávkovo-objemový histogram (DVH)

Zobrazenie DVH
DVH je zobrazené pre každý objekt v usporiadaniach 3D View a Overview (zvoľte DVH zo
zameniteľného zobrazenia). Zobrazenie DVH ukazuje kumulatívny histogram, kde môžete vidieť,
aké množstvo objemu dostane aspoň zvolenú dávku.
Varovanie
Vyobrazenie DVH nesmie byť jediné kritérium pri rozhodovaní o liečebnom pláne.
Skontrolujte dodatočné kritériá (napr. zobrazenie distribúcie dávky).
Varovanie
Overte, že DVH a obrys PTV a všetkých ostatných objektov je správny, aby ste predišli
nechcenej dávke do týchto objektov.

Usporiadanie 3D zobrazenia

①

②

③

④

Obrázok 31
Otvorte usporiadanie 3D View pre zobrazenie DVH a iných užitočných funkcií posudzovania,
ktoré vám pomôžu identifikovať miesta, ktoré dostanú príliš veľkú alebo príliš malú dávku.
Č.
①
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Komponent

Popis

DVH

DVH vybranej štruktúry.
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Č.
②

③

④

Komponent

Popis

Dose Surface

Zobrazí rozhranie povrchu dávky medzi najkritickejším OAR a
PTV na volumetrické preskúmanie poklesu dávky. Umožňuje
vám skontrolovať distribúciu dávky najdôležitejších OAR a
PTV na opačných 3D povrchoch.

Beam’s Eye View

PTV, ktoré prijíma dávku z aktuálne zvoleného oblúka v určitom uhle je zobrazené ako vrstva na zobrazení listov MLC,
vrátane ožarovaného poľa.
Poloha čeľustí je zobrazená ako obdĺžnik okolo PTV.
Potiahnite vrch šípky alebo kliknite na oranžové čiary dole,
aby ste zmenili uhol gantry.

3D zobrazenie oblúka

Umožňuje vám:
• Vybrať ktorýkoľvek oblúk na kontrolu (zobrazenie je aktualizované v Beam’s Eye View).
• Vybrať 3D objekt na zobrazenie v DVH (alebo vybrať objekt
z ponuky Data).
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Zobrazenie DVH

4.3.1

Zobrazenie DVH

Komponenty zobrazenia DVH
④
②

①

⑥

⑤

⑦

③

Obrázok 32
Č.

Popis

①

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

②

Graf zdravého tkaniva (NT) (pozri nižšie).

③

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

④

Min./Mean/Max. dávky, CI, GI a relatívna max. dávka sú zobrazené nad DVH.

⑤

Prejdite myšou na určitý bod, aby ste zobrazili viac údajov. Na každej línii je zaznačené
obmedzenie. Ak prejdete myšou na bod obmedzenia, ukáže sa zobrazenie údajov vrátane obmedzenia pre tento objekt a indexu konformity (iba pre PTV).

⑥

Trojuholník predstavuje bod predpisu. Ak je okolo bodu predpisu krúžok, cieľ nebol splnený.

⑦

Kosoštvorec predstavuje bod obmedzenia a cieľa. Ak je okolo kosoštvorca krúžok, obmedzenie ani cieľ neboli dodržané.

POZNÁMKA: Štvorec (nie je zobrazený) predstavuje bod obmedzenia s jazdcom nastaveným na
Off alebo obmedzenie, pri ktorom sa cieľ odchyľuje od obmedzenia. Cieľ sa následne zobrazí ako
kosoštvorec.
POZNÁMKA: Horný symbol pripnutia (˔) predstavuje tolerovaný objem pokrytia (nie je zobrazený).

Interpretácia DVH

①

Obrázok 33
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Krivka DVH Tissue zodpovedá štruktúre typu Outer Contour v časti Objects v sekcii Data.
Krivka DVH Normal Tissue zodpovedá virtuálnej štruktúre, ktorá je zložená z Tissue bez PTV.
Ak zo zoznamu Objects v sekcii Data nie je vybraná žiadna štruktúra, budú sa zobrazovať DVH
pre všetky štruktúry, nastavené ako viditeľné. Dodatočne, krivky DVH Tissue a Normal Tissue sa
budú zobrazovať aj ak štruktúra Outer Contour nie je nastavená ako viditeľná.
Graf PTV je sprevádzaný dodatočnou modrou líniou, grafom zdravého tkaniva (NT). Táto krivka
zodpovedá virtuálnej prstencovej štruktúre okolo PTV a je použitá na výpočet CI. Jeho
percentuálny objem je normalizovaný k objemu PTV a zobrazený spolu s objemom (tumoru) PTV
ako NT ①.

Ďalšie funkcie DVH
• Grid Size: Rozlíšenie použité na diskretizáciu štruktúr počas tvorby DVH
• Typ algoritmu dávky je zobrazený pod zobrazením DVH
• Dvojitým kliknutím na Volume (nad osou y) môžete prepínať medzi absolútnym (cm3) a
relatívnym (%) objemom

Ako zobraziť DVH
②
①

Obrázok 34

Krok
Aby ste zobrazili DVH pre konkrétny objekt, zvoľte objekt buď kliknutím naň v tabuľke Plan Analysis ① (usporiadanie Overview) alebo v ponuke Data ②.
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Indexy konformity DVH

4.3.2

Indexy konformity DVH

Základné informácie
Index konformity ukazuje, ako presne objem distribúcie dávky zodpovedá veľkosti a tvaru PTV.
Softvér tiež poskytne inverzný Paddickov index konformity (CI) a index gradientu (GI) pre cieľový
objem.
Varovanie
Skontrolujte index konformity každého PTV.

Paddickov inverzný index konformity (CI)
CI opisuje, ako 100 % objemu izodózy zodpovedá cieľovému objemu. Vypočíta sa to ako inverzný
Paddickov index CI:

Inverse Paddick CI =

Total volume receiving ≥ Dcoverage
PTV volume receiving ≥ Dcoverage *

PTV volume
PTV volume receiving ≥ Dcoverage

• Prvá podmienka penalizuje normálne tkanivo, ktoré dostane dávku vyššiu ako je dávka
pokrytia, Dcoverage.
• Druhá podmienka penalizuje studené miesta (s dávkou nižšou ako dávka pokrytia) vnútri
objemu tumoru.
Dokonalá teoretická distribúcia dávky by mala CI s hodnotou „1“.

Index gradientu (GI)
GI opisuje prudkosť poklesu dávky zo 100 % izodózy na 50 % izodózy:

Gradient Index (GI) =

Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage
Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage

Dokonalá teoretická distribúcia dávky by mala GI s hodnotou „1“.

Ako softvér vypočíta index konformity

④

①
②
③

Obrázok 35
CI a GI sa vypočítajú pomocou vyhodnotenia dávky v PTV ① s pridaním okruhu rozšírenia
normálneho tkaniva ②. Veľkosť rozšírenia je prednastavená na 30 mm.
Softvér preskúma dávku na hranici okruhu normálneho tkaniva. Ak sa krivka 50 % alebo 100 %
izodózy nachádza vnútri okruhu normálneho tkaniva, softvér môže vypočítať príslušný index
konformity ③. Ak sa krivka 50 % a/alebo 100 % izodózy nenachádza vnútri objemu PTV a okruhu
normálneho tkaniva, softvér nemôže vypočítať príslušný CI/GI ④. Ak izodóza prekročí aspoň
jeden z bodov na hranici okruhu normálneho tkaniva, softvér zobrazí N/A. Indexy konformity
priemerných objemov budú n/a, ak index aspoň jedného PTV bude n/a.
Ak žiadny z voxelov PTV nedosiahne predpísanú dávku, softvér pre indexy konformity zobrazí - -.
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4.4

Dokončenie kontroly plánu

Prepočítanie plánu
Ak sa rozhodnete plán prispôsobiť, musíte ho prepočítať tak, že kliknete na Calculate. Ak je
výsledok uspokojivý, pokračujte uložením, vytlačením a exportom.

Vytvorenie druhého plánu
Varovanie
Ak si prajete pre pacienta vytvoriť druhý plán, dajte pozor na to, či už bol prvý plán
exportovaný (napr. do systému Record and Verify alebo do ovládača MLC). Nevykonávajte
liečbu pacienta podľa zastaraného plánu.
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5

ULOŽIŤ PLÁNY LIEČBY

5.1

Úvod

Základné informácie
Keď bude váš plán uspokojivý, zvoľte Next. To vám umožní:
• Uložiť plán.
• Vytvoriť PDF dokument alebo si svoj plán vytlačiť.
• Exportovať plán do DICOM. Umožní vám to presunúť ho do systému Record and Verify (R&V),
do Dose Review a ExacTrac.
POZNÁMKA: Parametre plánu liečby možno na liečbu použiť len po posúdení ich správnosti a
úplnosti.
Zmeny v menách pacientov a ID by ste mali vykonávať obozretne. Napríklad použitie špeciálnych
znakov by mohlo spôsobiť nechcenú duplikáciu zložky pacienta.
Varovanie
Podľa predpisov IEC 62083 musíte overiť, že všetky parametre liečebného plánu boli pred
exportom do systému tretej strany náležite posúdené a schválené kvalifikovaným
personálom.
Vo všeobecnosti vie softvér exportovať údaje do všetkých väčších R&V systémov. Viac informácií
nájdete v kapitole DICOM export.

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

Skóre komplexnosti modulácie (MCS)

①

Hodnota MCS ① je zobrazená v súbore PDF Treatment Delivery v sekcii Objects and
Constraints a poskytuje náhľad do komplexnosti liečebného plánu. Zohľadňuje polohy susedných
listov a odchýlku od maximálnej apertúry pre každý kontrolný bod vážený dávkou ožiarenia.
Hodnota 1,0 predstavuje tú najjednoduchšiu formu; rovnomernú, obdĺžnikovú apertúru pre každý
kontrolný bod. Nižšie hodnoty značia komplexnejšie tvary. Pre viac informácií o tom, ako sa
vypočíta MCS, konzultujte nasledujúce publikácie:
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1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,
Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.
Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.
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5.2

Uloženie plánu

Poznámky o bezpečnosti
Varovanie
Ak sú plánovacie informácie (napr. polohy pri liečbe) priamo exportované a použité
akýmkoľvek systémom nastavenia polohy pacienta (použitím buď exportu ExacTrac alebo
DICOM), musí byť zodpovedajúci liečebný plán tiež použitý pri liečbe.
Varovanie
Brainlab ukladá kontúry s veľmi vysokou presnosťou. Vďaka obmedzeniu v aplikácii
DICOM môže byť množstvo bodov kontúr, ktoré sú použité na rekonštrukciu štruktúr, pred
zapísaním do množiny štruktúr DICOM RT Structure Set zredukované. To môže spôsobiť
nechcenú deformáciu kontúr a rozdiely vo veľkosti objemu. Preto by ste mali po importe
do systému tretej strany dôkladne overiť správnosť kontúr.
Varovanie
Pred použitím informácií na účely rádioterapeutickej liečby musia byť všetky správy plánu
schválené kvalifikovanou osobou.
Varovanie
Brainlab odporúča použiť správy o plánoch overenia na overenie všetkých parametrov
liečby (vrátane, nie však výlučne, veľkosti a polôh kolimátora, uhlov zariadenia a
špecifikácií dávky) priamo v systéme poskytnutia liečby.
Varovanie
Overte rovnocennosť hĺbky a vstupný bod tkaniva na výtlačku.
Varovanie
Konečný plán exportujte do systému tretej strany okamžite po vytvorení a skontrolovaní
PDF dokumentu.
Varovanie
Všetky vytlačené súradnice sú platné iba s certifikovanými systémami nastavenia polohy.
Varovanie
Ak bol v minulosti exportovaný liečebný plán po začiatočnom exporte zmenený, uistite sa,
že všetky zahrnuté liečebné zariadenia dostali aktualizovanú verziu parametrov
zodpovedajúceho liečebného plánu. To zahŕňa, okrem iného, R&V systémy, systémy
nastavenia polohy pacienta atď. Okrem toho musia byť všetci, ktorých sa to týka, o zmene
informovaní (napr. fyzik, všeobecný lekár, terapeut atď.).
Varovanie
Algoritmy dávky nie sú schopné zohľadniť, ak ovládač urýchľovača na zariadeniach Elekta
Agility premiestni listy za čeľuste. Veľké medzery spôsobené ovládačom urýchľovača
môžu zmeniť podmienky spätného odrazu a spôsobiť tak malé nepresnosti v dávkach v
hodnote pár percent.
POZNÁMKA: Z technických dôvodov nie je vždy možné posunúť zatvorené páry lamiel za čeľuste.
Skontrolujte, či sú zatvorené páry lamiel umiestnené za čeľusťami. Ak tomu tak nie je, sami
posúďte a rozhodnite, či je výsledný únik dávky prípustný alebo nie.
POZNÁMKA: Maximálna povolená rýchlosť čeľustí nie je zohľadnená plánovacím systémom pre
dynamický oblúk ani pri liečbe pomocou VMAT s použitím urýchľovačov Elekta Agility. To môže
spôsobiť:
• O niečo dlhšiu dobu poskytnutia liečby, spôsobenú znížením dávkového príkonu v prípadoch,
kedy by bola rýchlosť čeľustí prekročená
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• Nepresné poskytnutie dávky (ubezpečte sa, že rutinné testy zabezpečenia kvality sú schopné
takéto nepresnosti rozpoznať)
• Zamietnutie plánu dávky systémom na poskytovanie liečby
Varovanie
Pri MLC kolimátoroch s relatívne veľkou požadovanou minimálnou medzerou medzi listami
neplánujte príliš malé alebo úzke ciele.

Ako uložiť liečebný plán
Krok
1.
Aby ste pokračovali na stránku uloženia a exportu, zvoľte Next.

2.

Skontrolujte obsah plánu na začiatočnom náhľade PDF.

3.
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Krok
Zadajte detaily plánu pre konečné PDF, ktoré jasne rozoznáva medzi liečebnými plánmi:
• Plan Name: Zadajte jedinečný a zmysluplný názov.
• Plan Intent: Napríklad liečebný alebo paliatívny. Ak je to potrebné, dostupné zámery
plánu a predvolený zámer plánu môžu byť počas inštalácie konfigurované.
POZNÁMKA: Ak je použitý profil zariadenia na prijatie alebo tabuľka prevodu z HU na
ED, funkcia Plan Intent je obmedzená na MACHINE_QA, SERVICE alebo RESEARCH.
• Plan Content: Je automaticky vygenerovaný z informácií o výpočte plánu.
• Plan Description: Ak je potrebné, zadajte popis.
• Save as Approved Plan (voliteľné): Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo do systému Windows. Kliknite na značku začiarknutia, aby ste zrušili status schválenia.
• Domain: Ak je dostupná viac ako jedna doména, vyberte si z rozbaľovacieho zoznamu.
4.

Ak ste si vybrali liečebný plán spolu s množinou údajov pacienta, systém sa vás spýta, či
si prajete nahradiť vybraný plán aktualizovaným plánom:
• Zvoľte Yes, ak chcete nahradiť (a tým pádom aktualizovať) plán.
• Zvoľte No, ak sa chcete vrátiť do detailov plánu a uložiť plán pod novým názvom.
5.
Zvoľte Save.
Tento plán bude teraz dostupný pre výber spolu s množinou údajov pacienta. Ak bol plán schválený, pri názve plánu sa objaví značka začiarknutia.
6.

Vyberte si zo zoznamu možností PDF.
Softvér vytvorí samostatné PDF pre každú možnosť. PDF Treatment Parameters je povinné a nemôžete zrušiť jeho výber.
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Krok
7.

Skontrolujte chyby a upozornenia v PDF.
POZNÁMKA: Informácie o chybách a upozorneniach týkajúcich sa plánovania liečby sa
nachádzajú na začiatku PDF. Informácie o predpísanej dávke, parametroch PTV a OAR,
izocentre a informácie o zariadení sa nachádzajú v strede PDF pred stránkou schválenia.
8.

Ak chcete pokračovať, zvoľte Save PDF alebo Print PDF.
9.

Vyberte umiestnenie, kam majú byť PDF zo zoznamu uložené, alebo vyberte tlačiareň na
vytlačenie dokumentu PDF.
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Krok
10.

Skontrolujte parametre liečebného plánu na výtlačku PDF. Ak sú výsledky uspokojivé,
prejdite na ďalší krok. Ak nechcete súbor exportovať, vráťte sa do softvéru zvolením tlačidla Back.

11.

Otvorte ponuku Export Options.
Ak chcete vykonať export, musíte zadať hodnotu do položky R&V Plan ID a zvoliť Export
Target.
POZNÁMKA: Položka R&V Plan ID slúži na identifikáciu externými systémami. Vytvorte
preto zmysluplný R&V plán alebo ID, ktoré spĺňa znakové obmedzenia externých systémov (napr. max. 13 - 15 iba alfanumerických znakov a žiadne medzery).
12.
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Krok
Ak ste predtým plán neschválili, dialógové okno sa vás spýta, či chcete export zrušiť, vrátiť sa späť a schváliť plán.
• Aby ste sa vrátili a chválili plán, zvoľte Yes.
• Aby ste pokračovali v exporte, zvoľte No.
POZNÁMKA: Pred exportovaním súboru DICOM na liečbu pacienta musíte skontrolovať a
schváliť správnosť a úplnosť liečebného plánu.
13.
Zvoľte Export.
Ak si neprajete exportovať plán, zvoľte Back.
14.
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Zvoľte Exit.
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6

EXPORTOVAŤ PLÁNY
LIEČBY

6.1

Export do aplikácie DICOM

Dialógové okno Export do aplikácie DICOM

Obrázok 36
Softvér exportuje plány do aplikácie DICOM automaticky. Počas exportu sa objaví dialógové okno.

Zhoda s predpismi DICOM
Export do aplikácie DICOM je možný až po vykonaní optimalizácie plánu. Softvér používa ako
protokol prenosu knižnicu DICOM 3.0 Merge na doručenie informácií systémom tretích strán.
DICOM uľahčuje interoperabilitu systémov od rôznych predajcov. Aplikácia DICOM RT
(Rádioterapia) použitá v tomto softvéri je najnovšia podskupina objektov DICOM, ktorá sa používa
na prenos špecifických digitálnych obrazov, grafických a neobrazových údajov medzi dvoma alebo
viacerými systémami.
Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na najnovšie Vyhlásenie o zhode s predpismi DICOM na:
www.brainlab.com/DICOM.
Konfigurácia DICOM vykonaná aplikáciou Brainlab v žiadnom prípade negarantuje, že
interoperabilita bude vždy správna. Používatelia musia overiť, že ich zariadenie je plne funkčné a
produkuje presné výsledky.
Varovanie
Dôkladne skontrolujte tvary štruktúr importované z alebo exportované do plánovacích
systémov tretích strán. Vďaka povahe štandardu DICOM môžu byť kvôli rozličným
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interpretáciám tohto štandardu predajcami TPS niektoré štruktúry počas prenosu
modifikované alebo náhodou zmenené.
Tvar a objem štruktúr sa môže jemne líšiť v závislosti od systému, čo je spôsobené
rozličnými algoritmami zobrazujúcimi kontúry. Preto musia byť štruktúry po importe
dôkladne overené v systéme tretej strany.
Samotná aplikácia DICOM negarantuje interoperabilitu. Vyhlásenie o zhode s predpismi
však sprostredkováva potvrdenie interoperability prvej úrovne medzi rôznymi aplikáciami
podporujúcimi rovnakú funkciu DICOM. Vyhlásenie o zhode by si mal používateľ spolu so
štandardom DICOM prečítať a porozumieť mu.
Podľa IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy“ (Usmernenia
pre implementáciu DICOM v rádioterapii), kapitola 11 „Caution to Users“ (Upozornenie pre
používateľov): „[...] nákupcovia vybavenia pre radiačnú onkológiu si musia overiť, že ich
vybavenie bude skutočne komunikovať s ostatnými zariadeniami a bude úspešne prenášať
informácie použitím DICOM protokolov a definícií.“

Rozhrania DICOM tretích strán
Podľa predpisov IEC 62083 sa musí overiť správnosť vstupných údajov a kompletné plány liečby
musia byť náležite posúdené a schválené kvalifikovaným personálom.
Varovanie
Overte úplnosť a správnosť všetkých údajov importovaných aplikáciou Brainlab, keďže
rôzne interpretácie štandardu DICOM môžu viesť k rôznym implementáciám znázornenia
údajov sprostredkovaných protokolom DICOM.
Keďže štandard DICOM neposkytuje spôsob na overenie, či bola integrita súboru DICOM
pred importom do systému Brainlab narušená, odporúčame vám využiť prenos DICOM iba
cez sieť. Tak zabezpečíte, že údaje nemôžu byť počas výmeny ľahko zmanipulované. Ak sú
údaje DICOM zapísané ako súbory do akýchkoľvek pamäťových médií, odporúčame
zaobchádzať s týmito informáciami rovnako opatrne ako s písanými alebo tlačenými
záznamami o pacientovi akéhokoľvek druhu, aby sa tak predišlo manipulácii s týmito
údajmi.

Poznámky o bezpečnosti
Redukciou kontúr (resp. množstva bodov kontúr) môžu byť malé kontúry zdeformované vo
väčšej miere než väčšie objekty alebo môžu dokonca úplne zmiznúť. Preto by ste mali po
importe do systému tretej strany dôkladne overiť správnosť kontúr (napr. že kontúry sú
správne zarovnané s obrazmi).

Súbory exportných platforiem
V závislosti od zamýšľaného následného použitia exportovaných údajov DICOM vo vašej klinike
sú rôzne súbory exportných platforiem vopred definované podľa vašich požiadaviek vaším
špecialistom podpory Brainlab.
• Dostupné možnosti počas exportu sa zľahka líšia v závislosti od nastavení konfigurovaných v
súbore exportnej platformy vybranej pre aktuálny archív.
• Z bezpečnostných dôvodov môžu byť súbory exportnej platformy na liečebné plány
upravované iba zamestnancom podpory Brainlab.
• Použitie predvolenej exportnej platformy môže spôsobiť nesprávnu liečbu.
• Pamätajte, že ak technik podpory zmení režim exportu dávky z Plan na Beam, a je definovaný
vysoký počet lúčov s veľkým objemom dávok, softvér môže vyčerpať všetku svoju pamäť.
Overte modalitu liečby dynamickým oblúkom vložením exportných súborov DICOM RT do
systému R&V. Tieto parametre možno preniesť do ovládacieho panela lineárneho urýchľovača a
následne je možné zapnúť lúč.

80

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

EXPORTOVAŤ PLÁNY LIEČBY

6.2

Príprava na export do aplikácie Dose Review

Dose Review 2.0
Na skontrolovanie plánov v softvéri Dose Review 2.0, uložte plán v tomto softvéri na plánovanie
liečby a načítajte ho v Dose Review 2.0. Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa
softvéru Dose Review.

Dose Review 1.0
Ak chcete plány skontrolovať v softvéri Dose Review 1.0, podpora Brainlab musí nakonfigurovať
automatický export z tohto softvéru na plánovanie liečby na miesto, kde má tento softvér k nemu
prístup. Po dokončení exportu môžete plán otvoriť v Dose Review 1.0.
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6.3

Export do aplikácie ExacTrac

Základné informácie
Softvér po DICOM exporte automaticky exportuje liečebný plán do systému nastavenia polohy
pacienta ExacTrac.
Ak je konfigurovaný samostatný súbor exportnej platformy, musíte zabezpečiť, že export do
nástroja ExacTrac a systému R&V sa vykoná súčasne.
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6.4

Poskytnutie liečby

Poznámky o bezpečnosti
Pred prijatím importovaného súboru údajov alebo načítaných údajov do IGRT musí zariadenie
IGRT skontrolovať súlad, správnosť a úplnosť týchto údajov.
Varovanie
Použitie systému na poskytnutie liečby s extrémnymi parametrami (napr. vysoký dávkový
príkon, nízke MU na lúč alebo vysoká rýchlosť listov) môže spôsobiť nepresné poskytnutie
plánovanej liečebnej dávky. Je zodpovednosťou fyzika zabezpečiť správne poskytnutie
plánovanej liečebnej dávky pacientovi. To zahŕňa aj zodpovednosť za výber vhodných
liečebných parametrov.
Varovanie
Ak bol jeden alebo viac komponentov systému na poskytnutie liečby upravený, vymenený
alebo znovu kalibrovaný, musíte vykonať revalidáciu systému plánovania liečby spolu so
systémom na poskytnutie liečby v súlade s vašimi procedúrami zabezpečenia kvality. Ak
boli komponenty upravené tak, že to ovplyvňuje dozimetrické parametre systému,
zopakujte merania údajov lúča a zadajte skontrolované údaje do systému použitím nástroja
Physics Administration.
Varovanie
Aby ste zabezpečili konzistentnosť pri použití viacerých systémov plánovania, všetky
finálne parametre polohy a liečby musia byť poskytnuté tým istým systémom plánovania
liečby. Ak je napríklad informácia z tohto softvéru použitá priamo na nastavenie polohy
pacienta, tak zodpovedajúci liečebný plán musí tiež pochádzať z tohto softvéru a nesmie
byť upravený žiadnym iným systémom plánovania liečby.
Varovanie
Pred liečbou skontrolujte všetky kontúry (PTV, OAR atď.).
Varovanie
Pred začatím liečby pacienta musíte dokončiť prijatie, overenie a validáciu systému
plánovania liečby, vrátane profilov lúča.
Varovanie
Pred liečbou je vašou zodpovednosťou overiť vo vnútri liečebnej miestnosti, že vybrané
lôžko je rovnaké ako lôžko použité počas plánovania liečby.
Varovanie
Pred liečbou je vašou zodpovednosťou overiť vo vnútri liečebnej miestnosti, že vybrané
uhly gantry a stola môžu byť použité na vykonanie liečby bez toho, že spôsobia pacientovi
zranenie, alebo škodu na vybavení, ako napr. na systéme poskytnutia liečby.
Varovanie
Softvérové upozornenie o kolízii vás varuje v prípade možných kolízií medzi gantry
urýchľovača a liečebným stolom. Nemá predstavovať nástroj na presné predpovedanie
kolízií. V závislosti od nastavenia liečby a/alebo anatómie pacienta sa môžu kolízie
vyskytnúť aj ak sa neobjaví žiadna varovná správa. Je vašou zodpovednosťou pred
liečbou overiť, že liečba je možná bez kolízií.
Varovanie
Je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že konfigurácie zariadenia (vrátane, nie však výlučne,
nastavení čeľustí) sú vždy synchronizované medzi rôznymi miestami konfigurácie (napr.
systémom plánovania liečby, systémom R&V a systémom poskytnutia liečby). Nezhoda
medzi konfiguráciou zariadenia použitého na plánovanie a zariadenia použitého na liečbu
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môže viesť k neúmyselnému poskytnutiu liečby alebo narušeniu klinického pracovného
toku.
Varovanie
Liečby CW (v smere hodinových ručičiek)/CCW (proti smeru hodinových ručičiek): Smer
rotácie gantry by mohol v rôznych fázach plánovacieho procesu byť chybne zamenený
(napr. tvary MLC sa budú kvôli prevrátenej rotácii gantry zrkadliť, alebo výtlačok explicitne
neuvedie vybraný smer rotácie). Pred liečbou overte, že bol do vášho systému R&V
importovaný správny smer rotácie gantry a zobrazuje sa na konzole urýchľovača.
Varovanie
Vo všeobecnosti nie je zamýšľaným použitím systému liečiť pacienta použitím plánu, pri
ktorom primárne čeľuste blokujú apertúru MLC. Jedinou výnimkou je Elekta Agility MLC
kvôli správaniu strážnych listov a funkcie Sledovanie čeľustí. V liečebných plánoch pre
Elekta Agility MLC čeľuste prekrývajú pole MLC. Aby ste mohli použiť Elekta Agility MLC,
sú nevyhnutne potrebné dodatočné merania údajov lúča, špecifikované v Technickej
referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab.
Varovanie
Ste plne zodpovední za overenie správnosti údajov dodaných aplikáciou Brainlab a za
overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní poskytnutých aplikáciou
Brainlab. Musíte potvrdiť bezpečnosť a efektivitu údajov dodaných aplikáciou Brainlab
predtým, než budete vykonávať akúkoľvek liečbu pacienta.

Zabezpečenie kvality
Varovanie
Je vašou zodpovednosťou vytvoriť komplexný program zabezpečenia kvality, vhodný na
zisťovanie chýb, obmedzení a nepresností liečebného plánu a systémov poskytnutia
liečby. Viac podrobností nájdete v kapitole o zabezpečení kvality v technickej referenčnej
príručke Fyzikálnych princípov Brainlab.
Varovanie
Výpočet dávky Pencil Beam na oblúkovú liečbu sa vykonáva na mriežke diskrétnych uhlov
gantry s použitím konečnej veľkosti krokov oblúka (v stupňoch). Preto môže byť
vypočítaná dávka nepresná. Dôrazne sa odporúča vykonať fantómovú verifikáciu pre
každý oblúkový liečebný plán.
Varovanie
Zmerajte absolútnu presnosť systému v kombinácii so systémami na poskytnutie liečby
použitím fantómov. Odmeraná presnosť musí byť pri konfigurácii parametrov plánu
zohľadnená, aby bolo zabezpečené presné poskytnutie liečby.
Varovanie
Zabezpečte vhodné poskytnutie liečebného plánu pacientovi. Dôrazne sa odporúča
vykonať fantómovú verifikáciu pre každý liečebný plán použitím tých istých nastavení
parametrov, ktoré budú použité pri reálnom pacientovi počas skutočnej liečby.
Varovanie
Pri každom liečebnom pláne pacienta musíte overiť, či bola plánovaná konfigurácia
lineárneho urýchľovača správne prenesená a aplikovaná na lineárny urýchľovač. To
zahŕňa, ale neobmedzuje sa na režim homogenizačného filtra a doplnkové konfigurácie.
Varovanie
Stereotaktické spôsoby liečby, ako napríklad stereotaktická rádiochirurgia (SRS), pracujú s
veľmi vysokými dávkovými príkonmi a jednotlivé dávky na frakciu sú zvyčajne plánované
so zníženými bezpečnostnými lemami cieľového objemu. Musíte preto počas plánovania
liečby, prenosu plánu a poskytovania liečby dodržiavať dodatočné bezpečnostné
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opatrenia. Dôrazne vám odporúčame vykonať dodatočné zabezpečenie kvality pred každou
stereotaktickou liečbou pacienta.
Varovanie
Odporúčame vám pred liečbou overiť a potvrdiť nastavenie pacienta vhodnou metódou
overenia polohy. Môžete vytvoriť vzorové plány použitím fantómov, aby ste otestovali
presnosť metódy nastavenia skutočného pacienta.
Varovanie
Uistite sa, že je systém plánovania liečby od spoločnosti Brainlab správne
nakonfigurovaný a že táto konfigurácia zodpovedá parametrom systémov poskytovania
liečby. Tieto parametre zahŕňajú, okrem iného, zhodu stupnice lineárneho urýchľovača,
mechanické obmedzenia alebo dozimetrické parametre, ako napríklad energia lineárneho
urýchľovača alebo režimy fluencie ako napr. SRS a FFF (bez homogenizačného filtra).
Varovanie
Vždy sa uistite, že systémy poskytnutia liečby použité na liečbu pacienta sú rovnaké, ako
bolo zamýšľané počas plánovacieho procesu (t.j. vybraný profil zariadenia zodpovedá
zariadeniu na liečbu).
Varovanie
Porovnajte všetky parametre liečby exportované do systému R&V s výtlačkom zo softvéru.
Varovanie
Dôkladne dodržujte špecifikácie a odporúčania výrobcu vášho dozimetrického vybavenia.
Použitie dozimetrického vybavenia mimo špecifikovaného rozsahu veľkostí poľa alebo iné
nesprávne použitie môže viesť k nepresným výpočtom dávok.
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7

CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1

Konfigurácia klinických protokolov

Clinical Protocol Editor
Aplikácia Clinical Protocol Editor vám umožňuje definovať niekoľko premenných použitých vo
výpočte plánu. Môžete si vytvoriť svoje vlastné klinické šablóny Protocol a Setup na svojej
lokálnej jednotke.
Varovanie
Zmeny v šablónach aplikácie Clinical Protocol Editor sú platné iba ak je softvér následne
reštartovaný.

Ako upravovať šablóny klinického protokolu
①

②

Obrázok 37

Krok
1.

Aby ste získali prístup k sade predvolených šablón, buď:
• Spustite aplikáciu Clinical Protocol Editor na pracovnej ploche alebo v rozhraní Origin Server v závislosti od vašej inštalácie, alebo
• Vyhľadajte: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS<version #> pomocou Windows Explorer (Windows Prieskumník) a otvorte požadovaný súbor.
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Krok
2.

Zmeňte režim zobrazovania na Adjustment a zadajte heslo, čím povolíte
úpravy.

3.

Ak chcete upraviť hodnotu, dvakrát kliknite na parameter.
Otvorí sa vyskakovacie okno ①. V popise ② nájdete užitočné informácie o upravovaní.

4.

Nakonfigurujte premenné v nasledujúcich tabuľkách.

5.

Premenujte šablónu, aby ste vytvorili nový klinický protokol na klinické účely.

6.

Zvoľte Save.
Prehľadajte príslušný priečinok Brainlab a nájdite správnu verziu softvéru (napr.,
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS1.5). Odporúča sa zvoliť navrhovaný názov, aby ste zabezpečili zhodu medzi názvom v súbore a názvom súboru.

7.

Ak už vzorové protokoly zo vzorového priečinku nepotrebujete, môžete ich zo systému
súborov vymazať vyhľadaním: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols s pomocou
Windows Explorer (Windows Prieskumník) a odstráňte zodpovedajúce súbory alebo celý
vzorový priečinok.
Vzorové protokoly potom viac nebudú prístupné vo výbere Protocol a Setup v rámci softvéru.

Automatická korekcia neplatných hodnôt

①

Obrázok 38
Niektoré hodnoty závisia od hodnôt v rámci ostatných parametrov. Ak neúmyselne zmeníte
hodnotu tak, že porušuje inú závislú hodnotu, softvér automaticky opraví danú hodnotu tak, aby
bola v súlade s obmedzením. Napríklad, želaný objem pokrytia musí byť vždy ≥ ako tolerovaný
objem pokrytia. Preto ak zadáte želaný objem pokrytia, ktorý je nižší ako tolerovaný objem
pokrytia, tolerovaný objem pokrytia sa automaticky upraví ① a naopak.

Ako importovať hodnoty klinickej šablóny
Krok
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1.

Otvorte súbor šablóny v aktuálnom priečinku Examples_x.x („x.x“ označuje aktuálnu verziu softvéru).
Verzia softvéru súboru šablóny sa zobrazí pri parametri Type.
POZNÁMKA: Verzia 1.0 neobsahuje číslo verzie.

2.

Zmeňte režim zobrazenia na Adjustment.
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Krok
3.
Vyberte ikonu import.
4.

Prejdite na súbor, ktorý bol zmenený v predchádzajúcej verzii softvéru a importujte ho.
Importované hodnoty sú označené komentármi, ktoré uvádzajú pôvod hodnoty.

5.

Zmeňte názov v rámci súboru šablón a uložte súbor pod navrhovaným názvom v zodpovedajúcom priečinku verzie x.x („x.x“ označuje novú verziu softvéru).

6.

Po importovaní skontrolujte importované a neimportované hodnoty, či sú hodnoverné a,
ak je to potrebné, upravte ich. Zohľadnite nasledujúce:
• Importujú sa len hodnoty, ktoré možno upravovať v aktuálnom režime zobrazenia
• Importujú sa len hodnoty, ktoré platia pre aktuálnu verziu protokolu
• Ak hodnoty zo starej verzie súboru závisia od hodnôt v novej verzii súboru, softvér môže automaticky upraviť predvolené hodnoty v novej verzii súboru tak, aby zodpovedali
svojim závislým hodnotám v starej verzii súboru
Nasledujúce hodnoty sú nové pre túto verziu softvéru, a preto nebudú importované z
predchádzajúcej verzie:
Šablóny protokolov:
- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,
SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
- Všetky položky v časti boost
- Pre každé OAR: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
- Dose Grid Parameters: predtým len v režime, Monte Carlo Statistical Dose Result Type
• Šablóny Nastavenia: Všetky hodnoty budú importované, ak sa líšia od novej šablóny,
pretože od prechádzajúcej verzie neboli pridané žiadne nové položky.
POZNÁMKA: Dôkladne skontrolujte tieto nové hodnoty a, ak je to potrebné, zmeňte prednastavené hodnoty.
POZNÁMKA: Výstražné správy vás informujú v prípade, že hodnotu parametra nemožno
importovať.
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7.2

Funkcie aplikácie Clinical Protocol Editor

Ikony aplikácie Clinical Protocol Editor
Možnosti

Popis
Hodnota nebola upravená.

Hodnota bola upravená.

Hodnota je určená iba na čítanie (nedá sa upraviť).

Hodnota nie je platná.
Zobraziť viac možností.

Pridať záznam (ak sa vzťahuje).

Vymazať záznam (ak sa vzťahuje).

Otvoriť nový klinický protokol alebo znovu načítať aktuálny súbor.
Ihneď po vykonaní zmien sa ikona „Uložiť“ zmení zo sivej na farebnú ③. Môžete
zmeniť názov súboru a vytvoriť novú šablónu.
Na počet šablón klinických protokolov, ktoré môžu byť vytvorené, nie je stanovený
žiadny limit.
Zatvorte aktuálny súbor klinického protokolu.
Zmeňte režim zobrazovania aktuálneho súboru klinického protokolu. Budete musieť aktuálnu šablónu klinického protokolu uložiť a zadať heslo, aby ste mohli prepínať medzi predvoleným režimom a inými režimami.
Importujte hodnoty zo staršieho klinického protokolu do aktuálne otvoreného protokolu a prepíšte aktuálne hodnoty.
POZNÁMKA: Musíte byť v aplikácii Režim zobrazovania: Adjustment.
Kliknite, aby ste zobrazili históriu zmien v aktuálnej šablóne klinického protokolu.

Rozbalí všetky zvolené položky naraz.

Zavrieť Clinical Protocol Editor.

Šablóna Protokolu
„Tumor“ v tabuľke odkazuje na:
• PTV, ak nie je dostupný žiadny boost objekt
• PTV - boost, ak je boost objekt dostupný
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POZNÁMKA: Úprava šablón Protocol je chránená heslom.
Premenná

Popis
Definuje typ, protokol a softvérovú verziu.
POZNÁMKA: Softvérová verzia 1.0 neobsahuje číslo verzie.

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

Name

Definuje názov protokolu.
POZNÁMKA: Ten sa zobrazí v softvéri. Vytvorte zmysluplný
názov, ktorý neodporuje ostatným hodnotám.

Purpose

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

Prescription
Fractions

Zadajte počet frakcií pre liečbu.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Zadajte dávku predpisu/pokrytia. Táto hodnota musí byť
medzi 1,0 - 99,9 Gy.
POZNÁMKA: Táto hodnota by mala byť ≥ ako predpísaná
dávka/dávka pokrytia objektu boost a musí byť ≤ ako hranica maximálnej/želanej dávky pre tumor.

Desired Coverage Volume (%)

Zadajte objem tumoru v percentách, ktorý by mala dávka
počas liečby ideálne pokryť. Táto hodnota musí byť medzi
50 - 99,9 %.
POZNÁMKA: Táto hodnota by mala byť ≥ ako tolerovaný
objem pokrytia.

Tolerated Coverage Volume (%)

Zadajte minimálny tolerovaný objem tumoru v percentách,
ktorý by mala dávka počas liečby pokryť. Táto hodnota musí
byť medzi 50 - 99,9 %.
POZNÁMKA: Táto hodnota by mala byť ≤ ako želaný objem
pokrytia.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Zadajte absolútnu hranicu maximálnej/želanej dávky alebo
nechajte nevyplnené. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 99,9 Gy.
Ak je hranica maximálnej/želanej dávky nastavená, predpísaná dávka/dávka pokrytia tumoru musí byť 50 - 100 % hranice maximálnej/želanej dávky, aby sa zabezpečilo, že %
IDL je v rozpätí 50 - 100 %, inak sa predpísaná dávka/
dávka pokrytia podľa toho prispôsobí.
Táto hodnota musí byť ≤ ako hranica maximálnej/želanej
dávky pre objekt boost (pozri Boost nižšie).
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je voliteľné a nastavené ako
hranica maximálnej dávky.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
pravdivé: Toto nastavenie je povinné a nastavené ako
hranica želanej dávky.
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Premenná

Popis

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Zadajte objem hranice maximálnej/želanej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 0 - 50 %.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica maximálnej dávky.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
pravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica želanej dávky.

Zadajte tolerovanú odchýlku od hranice maximálnej dávky
Tolerated Dose Deviation of Ma(pre predpisy bez SRS) alebo želanej dávky (pre SRS predximum/Desired Dose Constraint
pisy). Táto hodnota ovplyvňuje farebné symboly v tabuľke
(%)
analýzy plánu. Táto hodnota musí byť medzi 0 - 10 %.
True: Povoliť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme
tumoru nehomogénne. Hranica želanej dávky sa považuje
SRS Prescription (controlled in- za bod predpisu, ktorý sa má dosiahnuť.
homogeneity)
False: Vypnúť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme tumoru homogénne. Algoritmus sa pokúsi neprekročiť
hranicu maximálnej dávky.
Boost
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Use for Normalization

True: Algoritmus používa boost objekt na normalizáciu.
False: Algoritmus na normalizáciu používa PTV - boost.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Zadajte hodnotu celkovej dávky, ktorá sa má aplikovať na
boost.
Napríklad, ak má PTV - boost dostať 15 Gy a boost dodatočné 3 Gy, celková dávka bude 18 Gy. Táto hodnota musí
byť medzi 1 - 99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Zadajte objem boostu v percentách, ktorý by mala dávka
počas liečby ideálne pokryť. Táto hodnota musí byť medzi
50 - 99,9 %.
POZNÁMKA: Táto hodnota by mala byť ≥ ako tolerovaný
objem pokrytia objektu boost.

Tolerated Coverage Volume (%)

Zadajte minimálny tolerovaný objem boostu v percentách,
ktorý by mala dávka počas liečby pokryť. Táto hodnota musí
byť medzi 50 - 99,9 %.
POZNÁMKA: Táto hodnota by mala byť ≤ ako želaný objem
pokrytia objektu boost.
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Premenná

Popis

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Zadajte hranicu maximálnej/želanej dávky, ktorá sa má aplikovať na boost alebo nechajte pole prázdne. Táto hodnota
musí byť medzi 1 - 99,9 Gy.
Ak je hranica maximálnej/želanej dávky pre objekt boost nastavená, predpísaná dávka/dávka pokrytia objektu boost
musí byť 50 - 100 % hranice maximálnej/želanej dávky, aby
sa zabezpečilo, že % IDL je v rozpätí 50 - 100 %, inak sa
predpísaná dávka/dávka pokrytia podľa toho prispôsobí.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je voliteľné a nastavené ako
hranica maximálnej dávky.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
pravdivé: Toto nastavenie je povinné a nastavené ako
hranica želanej dávky.
POZNÁMKA: Táto hodnota musí byť ≥ ako hranica maximálnej/želanej dávky pre PTV - boost (pozri Prescription
vyššie).

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Zadajte objem hranice maximálnej/želanej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 0 - 50 %.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica maximálnej dávky.
• Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) =
pravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica želanej dávky.

Zadajte tolerovanú odchýlku od hranice maximálnej dávky
Tolerated Dose Deviation of Ma(pre predpisy bez SRS) alebo želanej dávky (pre SRS predximum/Desired Dose Constraint
pisy). Táto hodnota ovplyvňuje farebné symboly v tabuľke
(%)
analýzy plánu. Táto hodnota musí byť medzi 0 - 10 %.
True: Povoliť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme
boostu nehomogénne. Hranica želanej dávky sa považuje
SRS Prescription (controlled in- za súčasť predpisu.
homogeneity)
False: Vypnúť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme boostu homogénne. Algoritmus sa pokúsi neprekročiť
hranicu maximálnej dávky.
Most Important OAR

OAR Constraints (Value List)

Zadajte typ najdôležitejšieho OAR. Názov musí zodpovedať
položke v sekcii OAR Constraints (Value List).
Vytvorte zoznam orgánov OAR s informáciami o obmedzeniach.
Pre každý orgán OAR definujte:
• Druh orgánu - Type, ktorý zodpovedá položke Type v časti Object Management
• Tolerovaná odchýlka dávky
• Hranicu maximálnej dávky
• Maximálne štyri body obmedzenia dávky
POZNÁMKA: V časti Protocol definujte iba tie OAR, ktoré
by mali byť vzaté pri optimalizácii do úvahy. Akékoľvek dostupné OAR, ktoré nie sú v tomto zozname, môžete stále
skontrolovať v softvérovej aplikácii (vrátane DVH).
POZNÁMKA: Hranica maximálnej dávky pre každý OAR
musí byť ≥ ako všetky ostatné hranice dávok definované pre
daný OAR.
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Premenná

Popis

Dose Display
Highlight Dose (Gy)

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

Show Half Prescription

Polovičnú hodnotu predpisu môžete zapnúť alebo vypnúť
do funkcii Dose Display.
True: Zapnúť polovičnú hodnotu predpisu.
False: Vypnúť polovičnú hodnotu predpisu (predvolené).

Show Maximum Limit

Zapnite alebo vypnite funkciu limitu maximálnej dávky.
True: Zapnúť limit maximálnej dávky.
False: Vypnúť limit maximálnej dávky.
POZNÁMKA: Táto hodnota je nastavená v sekcii Maximum
Limit (%).

Maximum Limit (%)

Zadajte limit maximálnej dávky súvisiaci s predpísanou dávkou/dávkou pokrytia (%), ktorý sa má zobraziť vo funkcii
Dose Display v rámci aplikácií. Táto hodnota musí byť medzi 100 - 200 %.

Show Absolute Dose

Vyberte, či chcete zobrazovať absolútne alebo relatívne
hodnoty dávok v legende ako predvolené. Toto nastavenie
môžete v softvéri zmeniť dvojitým kliknutím na legendu dávky.
True: Zobraziť absolútnu dávku.
False: Zobraziť relatívnu dávku.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Funkcia Dose Display podľa vašich potrieb.
Maximum: 3 hodnoty.
POZNÁMKA: Môžete definovať maximálne tri krivky kritickej
dávky.

Dose (Gy)

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

Dose Grid Parameters
Dose Grid Resolution (mm)

Zadajte rozlíšenie mriežky. Táto hodnota musí byť medzi
1,0 - 4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Zadajte priestorové rozlíšenie Monte Carlo. Táto hodnota
musí byť medzi 1,0 - 4,0 mm.

Zadajte štatistickú neistotu Monte Carlo počas VMAT optiMonte Carlo Statistical Uncermalizácie. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 - 8,0 %.
tainty during VMAT optimization POZNÁMKA: Táto hodnota musí byť ≥ ako štatistická neis(%)
tota Monte Carlo na finálny výpočet predbežnej dávky.
Zadajte štatistickú neistotu Monte Carlo na finálny výpočet
predbežnej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 Monte Carlo Statistical Uncer8,0
%.
tainty for final forward dose calPOZNÁMKA:
Táto hodnota musí byť ≤ ako štatistická neisculation (%)
tota Monte Carlo počas VMAT optimalizácie.

Monte Carlo Dose Result Type
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Existujú dva typy výslednej dávky Monte Carlo:
• Dose to water
• Dose to medium
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Premenná

Popis
Varovanie
Typ výslednej dávky Monte Carlo je štandardne nastavený na Dose
to medium. Preto dôkladne posúďte distribúciu dávky vo vnútri kosti a pozrite Technickú referenčnú príručku Fyzikálne princípy Brainlab, aby ste získali viac informácií. Typ výslednej dávky Monte Carlo
je možné nastaviť na Dose to water a skontrolovať plán v RT QA Recalculation.

Šablóna Setup
Počas inštalácie spoločnosť Brainlab vytvorila predvolené šablóny Setup v servisných
nastaveniach. Tieto šablóny môže zmeniť iba podpora spoločnosti Brainlab. Ak spoločnosť
Brainlab požiadate o zmenu názvu predvolených šablón počas inštalácie, predvolené názvy
šablón Setup sa nebudú zhodovať s názvami súborov Setup v nástroji Clinical Protocol Editor.
Ak sa tieto názvy nezhodujú, softvér už nedokáže identifikovať, ktorú šablónu Setup má načítať,
keď je v softvérovej aplikácii vybraná šablóna Protocol. Namiesto toho softvér vyberie
nasledujúci súbor v abecednom poradí. Ak nejde o správnu šablónu Setup, je potrebné vybrať tú
správnu v rozbaľovacom zozname v softvéri.
Ak chcete, aby softvér automaticky vyberal správny súbor Setup, na výber máte nasledujúce dve
možnosti:
• Premenujte šablónu Setup v nástroji Clinical Protocol Editor tak, aby bola identická so
šablónou Setup v servisných nastaveniach.
• Premenujte šablónu Setup v nástroji Clinical Protocol Editor tak, aby bola v abecednom
poradí zoznamu uvedená ako prvá.
Parametre pre šablóny Setup závisia od zariadenia.
POZNÁMKA: Úprava šablón Setup je chránená heslom.
Premenná

Popis
Definuje typ, protokol a softvérovú verziu.
POZNÁMKA: Softvérová verzia 1.0 neobsahuje číslo verzie.

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

Name

Definuje názov nastavenia.
POZNÁMKA: Toto sa zobrazuje v softvéri Spine SRS. Vytvorte zmysluplný názov, ktorý neodporuje ostatným hodnotám.

Purpose

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

Arc Duplication Optimization
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Premenná

Popis

Arc Duplication Optimization is
enabled

Optimalizáciu duplikácie oblúkov môžete zapnúť alebo používať súčasné nastavenie. Metastázy chrbtice sú umiestnené v rámci stavcov, čo sú konkávne štruktúry. Z tohto dôvodu máte k dispozícii možnosť rozdelenia PTV (duplikácia
oblúkov) na lepšiu liečbu PTV konkávneho tvaru.
Yes: Zapnutie optimalizácie duplikácie oblúkov. Ak štruktúra
PTV spĺňa určité požiadavky, PTV sa rozdelí na jeden alebo
viacero pomocných PTV. V prípade každého pomocného
PTV sa skopíruje nastavenie oblúkov a polia týchto oblúkov
sa spustia pomocou segmentov IMRT pokrývajúcich iba toto
pomocné PTV. Po spustení výpočtu v softvéri bude možné,
aby tvary MLC spustené pre jeden z pomocných PTV pokryli ďalšie pomocné PTV.
No: Použije súčasné nastavenie oblúkov.

Maximum number of arcs

Zadajte maximálny počet oblúkov, ktoré sa môžu použiť na
liečbu vrátane oblúkov vytvorených duplikáciou oblúka. Táto
hodnota musí byť 1 - 12.

Arc Planes Common Parameters
Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Zadajte maximálnu vzdialenosť medzi PTV a listami MLC v
projekcii lúča (mm). Táto hodnota musí byť medzi 0 - 10
mm.

Arc Plane Definitions (Value List)
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Arc Plane

Definuje číselne nižšie a vyššie uhly gantry pre pohyb gantry jedného skúšobného oblúka (°).
Softvér umiestni skúšobný oblúk do rozpätia [Gantry Lower
Angle;Gantry Upper Angle]. To znamená, že oblúk je definovaný v smere hodinových ručičiek (CW). Pri skutočnej
liečbe softvér vyberie smer rotácie gantry automaticky, často použitím pohybov v smere, aj proti smeru hodinových
ručičiek (CCW).
Dĺžka oblúka by mala byť rovnaká alebo väčšia ako 50°,
inak platný liečebný plán nebude môcť byť vytvorený.
Okrem toho, ak dĺžka oblúka nie je deliteľná 10°, dané uhly
budú podľa toho prispôsobené.
Príklady:
a) [5;175]: dĺžka oblúka 170°, pohyb z 5° na 175° CW, alebo
zo 175° na 5° CCW.
b) [-175;175]: dĺžka oblúka 350°, pohyb z -175° (= 185°) na
175° CW, alebo zo 175° na -175° (= 185°) CCW.
c) [95;185]: dĺžka oblúka 90°, pohyb z 95° na 185° CW, alebo zo 185° na 95° CCW.
Ubezpečte sa, že vami vybrané uhly stola a gantry nespôsobia kolízie.

Table Angle (°)

Zadajte uhol stola (°) jedného skúšobného oblúka. Táto
hodnota musí byť celé číslo medzi 0 - 360°.
Uhol stola musí byť zadaný v súradniciach IEC 61217.

Gantry Lower Angle (°)

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

Popis

Gantry Upper Angle (°)

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

Viac informácií o Gantry Lower Angle a Gantry Upper Angle
Softvér umiestni skúšobný oblúk do rozpätia [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. To
znamená, že oblúk je definovaný v smere hodinových ručičiek (CW). Pri skutočnej liečbe softvér
vyberie smer rotácie gantry automaticky, často použitím pohybov v smere, aj proti smeru hodinových ručičiek (CCW).

Collimator Angle
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Zadajte uhol kolimátora (°). Táto hodnota musí byť medzi 0
- 360°.
Položka Collimator Angle musí byť zadaná v súradniciach
IEC 61217.
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8

AKO FUNGUJE
ALGORITMUS
OPTIMALIZÁCIE

8.1

Úvod

Základné informácie
Na vytváranie plánov liečby ožarovaním využívajúcich techniku volumetrickej modulovanej
oblúkovej terapie (VMAT) sa používa špecifický algoritmus na optimalizáciu indikácií.
Hlavné kroky počas optimalizácie by sa dali zhrnúť takto:
• Duplikácia oblúkov: PTV je rozdelené na viaceré (ďalšie) konvexné pomocné objemy, aby sa
podporila následná optimalizácia VMAT pri vyhľadaní plánu liečby s vysokou kvalitou.
• Optimalizácia VMAT: Spočíva v nájdení optimálnych tvarov a váh kontrolných bodov
(monitorové jednotky na oblúkový segment) viaclistového kolimátora (MLC), aby sa splnili
dozimetrické obmedzenia.
Nasledujúce sekcie tieto kroky podrobne popisujú. Ďalšie sekcie popisujú, ako môže byť výsledok
optimalizácie upravený a popisujú tiež technické pozadie plánov VMAT.
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8.2

Duplikácia oblúkov/rozdelenie PTV

Terminológia
①

②

• Konvexný: Zakrivenie von alebo rozšírenie smerom von ①
• Konkávny: Zakrivenie dnu alebo prehĺbenie smerom dnu ②

Motivácia

②

①
Obrázok 39
V prípade konkávnych objektov sa algoritmus VMAT neuskutočňuje uspokojivo. Konkávne objekty
sú objekty, ktoré obsahujú objem alebo objemy menšie ako ich vlastný konvexný obal ①. Z tohto
dôvodu aplikácia Spine SRS používa algoritmus rozdelenia PTV na lepšiu liečbu konkávnych
objektov, ako sú napr. stavce.
Algoritmus rozdelenia PTV automaticky stanovuje optimálny počet a tvar pomocných PTV, ktoré
algoritmus VMAT používa na optimalizáciu ②.
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Popis algoritmu

①
②
Obrázok 40
V prípade každého pomocného PTV sa skopíruje nastavenie oblúkov a polia týchto oblúkov sa
spustia pomocou segmentov IMRT pokrývajúcich iba toto pomocné PTV. Po spustení
optimalizácie VMAT bude možné, aby tvary MLC spustené pre jeden z pomocných PTV pokryli aj
ďalšie pomocné PTV.
Jediným viditeľným efektom je duplikácia nastavenia oblúkov. Duplikáciu oblúkov/rozdelenie PTV
je možné zapnúť alebo vypnúť nastavením položky Arc Duplication is enabled na Yes alebo No
①.
Ak nastavenie oblúkov obsahuje viac ako jeden oblúk, môže byť praktické obmedziť celkový počet
oblúkov. Tým sa priamo obmedzí počet pomocných PTV, ktoré sa automaticky vytvoria.
Maximálny počet oblúkov nastavíte v časti Maximum number of arcs.
Ak napr. v nastavení existujú dva oblúky a položka Maximum number of arcs je nastavená na
hodnotu 6 ②, pri rozdelení PTV sa môžu vytvoriť až tri pomocné PTV (2 x 3 oblúky). Ak sa však
hodnota položky Maximum number of arcs = 4, bude povolené vytvoriť iba dva pomocné PTV (2
x 2 oblúky).

Obmedzenia
V súčasnosti nie je možné použiť algoritmus na PTV, ktoré obsahujú viacero nesúvislých
komponentov (napr. viacero častí, ktoré nie sú navzájom susedné). Predstavte si napr. jeden PTV,
ktorý pokrýva dva stavce, avšak nepokrýva stavec medzi nimi. Kontúry dvoch susedných stavcov
je možné vytvoriť tak, aby sa príslušné objemy neprekrývali.
POZNÁMKA: Keďže toto je heuristický predbežný krok optimalizácie, neexistuje žiadna záruka, že
výsledok rozdelenia predstavuje najlepší možný spôsob na rozdelenie PTV na pomocné PTV z
hľadiska dozimetrického výsledku po optimalizácii.

Podrobnosti algoritmu
Algoritmus rozdelenia PTV je mimoriadne špecifický pre komplikované tvary stavcov. Z tohto
dôvodu je k dispozícii iba v pracovnom toku Spine SRS.
Pri liečbe metastáz chrbtice je do PTV možné zahrnúť buď celý stavec alebo iba časti (alebo
sektory) stavca. Algoritmus je schopný rozlíšiť tieto dva prípady na základe kostry PTV. V kostre
celého stavca dominuje kruhová vetva okolo otvoru, kde miecha prechádza cez stavec. Kostry
neúplných stavcov neobsahujú takéto významné kruhové vetvy.
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Celý stavec
PTV je rozdelené na 8 častí algoritmom k-spôsobu (použitím inicializácie k++). Tieto časti sa
následne zlúčia, až kým nezostanú 4 časti. Pri každom kroku zlúčenia sa vyberú dve časti, takže
súčet objemov konvexných obalov všetkých častí ponechaných po zlúčení je minimálny. Ak je
hodnota položky Maximum number of arcs menšia ako 4-násobok počtu definícií roviny oblúkov,
celý stavec sa primerane rozdelí na menej ako 4 časti. Dosiahne sa to zlúčením viacerých častí.

Neúplný stavec
②
③
④
①

Obrázok 41
PTV je rozdelené na 2 časti pomocou metódy pokusov a omylov. Pri každom voxeli na kostre PTV
sa stanovuje rovina, ktorá minimalizuje oblasť priesečníka roviny s PTV. Roviny sú rovnobežné s
vopred stanovenou osou otáčania, ktorá je zarovnaná s hmotnostnou stredovou osou lokálnej
časti miechy. Ak v aplikácii nie sú dostupné miecha, kanál chrbtice, chrbtica ani cauda equina ako
OAR, ako os otáčania sa vezme do úvahy os Z referenčnej množiny obrazov. Kandidátske roviny
sa vytvoria otočením počiatočnej roviny prechádzajúcej cez voxel kostry okolo tejto osi otáčania.
V prípade každej optimálnej roviny (t. j. pre každý voxel kostry) sa PTV rozdelí na 2 časti.
Konkávny objekt môže vytvoriť jeden objekt dvomi spôsobmi:
1. Pôvodným, geometrickým spôsobom pomocou roviny ①. Tento spôsob však nie je optimálny,
pretože spodná časť nie je pripojená.
2. Pomocou algoritmu vyplnenia flood-fill začínajúceho od voxelu kostry ②. V prípade algoritmu
flood-fill nie je povolené skrížiť rovinu v lokálnom susedstve voxelu kostry ③, avšak je
povolené skrížiť rovinu v iných častiach objektu ④.
Ak bol súhrnný objem konvexného obalu častí výrazne znížený rozdelením na dve časti, je možné
opätovne rozdeliť jednu z týchto častí. Okrem toho sa PTV dvakrát rozdelí v rovnakom čase, čo
znamená, že sa vyberú všetky možné kombinácie dvoch voxelov kostry a PTV sa pomocou dvoch
rovín rozdelí na tri časti. Vyberie sa výsledok s nižším objemom súhrnným konvexného obalu.
Niektoré kroky sa nevykonajú, a to v závislosti od nastavenia položky Maximum number of arcs.
Ak napríklad existujú 2 definície roviny oblúkov a položka Maximum number of arcs = 4, tak sa
dvojnásobné rozdelenie v rovnakom čase nevykoná, pretože to bude viesť k 3 častiam, resp. 6
oblúkom.
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Vývojový diagram

Obrázok 42
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8.3

Optimalizácia VMAT

Počiatočný plán VMAT
Prvý krok optimalizácie je vytvorenie počiatočnej množiny oblúkov VMAT, ktoré slúžia ako
východiskový bod pre následnú hlavnú časť optimalizácie. Počiatočná množina je vytvorená:
• Optimalizáciou fluence podobnou IMRT
• Listovým sekvencerom pre zvláštne účely, ktorý sa snaží zachytiť najväčšie prínosy fluence z
každého smeru oblúka
Výsledné oblúky spĺňajú predpis PTV a obmedzenia zariadení, ako napríklad limit rýchlosti listov.
Tým pádom sú tieto oblúky už poskytnuteľné lineárnym urýchľovačom. Dozimetricky však zatiaľ
nemôžu vytvoriť liečebný plán vysokej kvality. Namiesto toho sú využívané len ako východiskový
bod pre jadrový optimalizátor. Preto je táto časť optimalizácie relatívne krátka v porovnaní s
druhým krokom.

Optimalizovaný plán VMAT
Druhý krok optimalizácie predstavuje optimalizátor DAO (direct aperture-based optimizer), ktorý
modifikuje polohu listov aj váhy kontrolných bodov, aby sa čo najlepšie splnili dozimetrické
požiadavky plánovača liečby. Direct aperture based znamená, že počas optimalizácie sú
vyhodnotené a navzájom porovnané iba poskytnuteľné liečebné plány. Preto nie je vyžadované
žiadne ďalšie sekvencovanie listov. Optimalizácia navyše využíva prístup hrubej sily na nájdenie
najlepšieho riešenia a je tým pádom nezávislá od akejkoľvek špeciálnej formy cieľovej funkcie. To
umožňuje zvýšenú flexibilitu vo formulovaní cieľov optimalizácie (napr. jednoduchá integrácia
obmedzení pohybov listu alebo požiadavky monitorových jednotiek). Tým pádom môžu byť v
závislosti od vašich špecifických požiadaviek nastavené rôzne ciele optimalizácie použitím
jazdcov v GUI.
Táto časť optimalizácie bude už používať normálny algoritmus pre výpočet dávky (Pencil Beam
alebo Monte Carlo, záleží na vašom výbere). Preto väčšinu doby trvania optimalizácie zaberie
druhý krok. Nie je však požadovaný žiadny ďalší výpočet dávky. Čo vidíte počas a na konci
optimalizácie je už konečný liečebný plán s konečným výpočtom dávky.
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SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) „Zap., Vyp.“

Obrázok 43
Softvér podporuje dva režimy predpisu dávky. Líšia sa v homogenite zamýšľanej PTV dávky.
Režim Predpis SRS „Vyp.“
- Definované pokrytie, napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy
- (voliteľné) Hranica Maximálnej dávky, napr. Dávka (1 % obj.) ≤ 20 Gy
Prvý režim (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) „Vyp.“) sa používa, ak je určité
pokrytie PTV žiadané (napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy), ale predpis neobsahuje jasne
definovanú maximálnu dávku, ktorá bude poskytnutá v budúcom liečebnom pláne. Môže
existovať hranica maximálnej dávky, ktorá nesmie byť prekročená, no optimalizér môže
slobodne vybrať maximálnu dávku, ktorá je menšia než daná hranica. Tento režim sa používa
na vytvorenie pomerne homogénnej distribúcie dávky PTV, ktorá sa využíva vo frakcionovanej
rádioterapii. Tento režim je jediný režim podporovaný v softvérovej verzii 1.0.
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Režim Predpis SRS „Zap.“
- Definované pokrytie, napr. Dávka (99 % obj.) = 16 Gy
- (povinné) Hranica želanej dávky, napr. Dávka (1 % obj.) = 20 Gy
Druhý režim (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) „Zap.“) sa používa, keď majú
byť dve hranice splnené súčasne, určité pokrytie PTV a jasne definovaná maximálna dávka
budú v liečebnom pláne dosiahnuté. V tomto prípade nie je maximálna dávka považovaná za
hornú hranicu, ale za želanú dávku (Poznámka: Toto nijakým spôsobom nesúvisí so želanou
dávkou nástroja iPlan RT Dose). Tento režim by mal byť preto použitý zvyčajne na vytvorenie
pomerne nehomogénnej distribúcie dávky PTV, využívanej v stereotaktickej rádiochirurgii
(SRS, odtiaľ pochádza názov tohto režimu).
Alternatívou k špecifikovaniu pokrytia dávky D1 a maximálnej dávky D2 je špecifikovanie
nehomogenity z hľadiska percentuálnej hodnoty izodózovej krivky (% IDL). To môžete urobiť
tak, že zadáte pokrytie dávky D1 (napr. 25 Gy) a hodnotu P %IDL < 100 % (napr. 83,3 %). To
automaticky nastaví maximálnu dávku D2 na D1 / P (napr. 30 Gy).
Editovacie pole na vykonávanie tejto funkcie je dostupné iba v režime Advanced Editing
(pozri nižšie).
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Jazdce

Obrázok 44
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Jazdce VMAT nájdete v tabuľke analýzy plánu na ľavej strane usporiadaní Overview a Gallery
View.

Jazdec funkcie Normal Tissue Sparing
Kontroluje dôležitosť šetrenia zdravého tkaniva okolo PTV. To zahŕňa orgány OAR, no siaha aj do
všetkých ostatných oblastí mimo PTV.
Optimalizácia interne vytvorí takzvaný „kruhový objekt“, ktorý obaľuje (no nezahŕňa) PTV. Je
hrubý 35 mm a pred používateľom je úplne skrytý. Rozsah je od Low po High. Vo všetkých
zvoliteľných polohách sa optimalizér snaží dávku do zdravého tkaniva znížiť, no zníženie dávky
pre zdravé tkanivo je iné pri každej polohe. Dôkladnejšia ochrana zdravého tkaniva produkuje
lepšie (t. j. nižšie) hodnoty CI a GI. Kvôli lepšej reprodukovateľnosti výsledkov optimalizácie sú
všetky jazdce diskretizované.

Jazdec funkcie Modulation
Jazdec funkcie Modulation riadi množstvo modulácie v liečebnom pláne. Modulácia je určená:
• Počtom monitorových jednotiek
• Veľkosťou kolísania medzi monitorovými jednotkami kontrolných bodov všetkých oblúkov
• Rozsahom pohybu listov medzi kontrolnými bodmi
• Rozsahom „pohybu“ listov v rámci jedného segmentu
• Veľkosťou segmentov (menšie veľkosti poľa zodpovedajú zvýšeniu modulácie)
Optimalizácia sa snaží znížiť množstvo modulácie bez ohľadu na to, ktorá poloha jazdca je
použitá, no jazdec určuje jej dôležitosť. Rozsah je od Low po High moduláciu.
POZNÁMKA: Nastavenie položky Modulation na Low nevytvorí dynamický konformálny oblúk (v
porovnaní s iPlan RT Dose). Naopak, nastavenie na hodnotu Low (okrem reakcie popísanej
vyššie) deaktivuje moduláciu dávky medzi kontrolnými bodmi. To znamená, že nastavenie Low
vypne vykonávanie zmien ako v dávkovom príkone, tak aj v rýchlosti gantry medzi kontrolnými
bodmi. Výsledné liečebné plány sú dosť podobné plánom dynamických konformálnych oblúkov z
nástroja iPlan RT Dose s manuálne upravenými polohami listov. To môže spôsobiť, že liečebné
plány budú mať menej náročné požiadavky na kontrolu kvality.

Nastavenia obmedzení Off, Smart a Strict
Nastavenia obmedzení Off, Smart a Strict regulujú dôležitosť každého jednotlivého obmedzenia
DVH.
Nastavenie
Off

Smart
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Popis
Nastavenie jazdca na Off znamená, že obmedzenie nebude počas optimalizácie
zohľadnené. Tým pádom, ak sú všetky obmedzenia daného orgánu OAR nastavené na Off, OAR bude prakticky ignorovaný.
• Nastavenie jazdca na Smart znamená, že OAR je zohľadnené normálnym spôsobom.
• Optimalizér vidí obmedzenie a penalizuje akékoľvek porušenie. No keďže sa často nájdu iné ciele optimalizácie, ktoré pôsobia proti splneniu obmedzenia, konečný liečebný plán môže aj tak porušovať jedno alebo viac obmedzení. Aby ste
OAR pripísali väčšiu dôležitosť (a tým pádom aj obmedzeniam, ktoré sa naň
vzťahujú), použite jazdec funkcie Weighting na nastavenie položky Most Important OAR, ktorá je predvolená v klinickom protokole alebo jazdec funkcie Guardian pre všetky orgány OAR okrem položky Most Important OAR (pozri nižšie).
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Nastavenie

Strict

Popis
• Nastavenie jazdca na Strict znamená, že obmedzeniu je pripísaná veľmi veľká
dôležitosť.
• Ak je obmedzenie počas optimalizácie porušené, optimalizér dá prednosť obmedzeniu pred cieľom a ten zmení na nižšiu hodnotu dávky. Ak je napríklad obmedzenie nastavené na Strict na 12 Gy a toto obmedzenie je porušené, optimalizér
zníži svoj cieľ na nižšiu hodnotu (napr. 10 Gy), zatiaľ čo skutočné obmedzenie zostane nezmenené (12 Gy). Tento proces zvýši podmienku, ktorá penalizuje porušenie tohto obmedzenia a tak efektívne zvýši jeho dôležitosť. Optimalizér sa preto
snaží dodržať obmedzenie. Existujú však prípady, kedy vyhrajú iné časti cieľovej
funkcie.

Guardian
Nastaví dôležitosť OAR vo vzťahu k ostatným OAR a cieľom.
Jazdec pre funkciu Most Important OAR neexistuje, pretože túto funkciu zastupuje jazdec
položky Weighting (pozri nižšie), ktorá vykonáva to isté ako Most Important OAR (a viac).

Weighting
Reguluje kompromis medzi PTV a OAR prispôsobením:
• Dôležitosti cieľov (PTV a boost) v porovnaní s orgánmi OAR. Poloha jazdca úplne vľavo
(Target) znamená, že väčšia váha je pridelená cieľom (PTV a boost).
• Jazdca Guardian funkcie Most Important OAR. Poloha jazdca úplne vpravo (OAR) znamená,
že väčšia váha je pridelená funkcii Most Important OAR.
Iba pre režim Predpis SRS „vyp.“:
- Dôležitosť splnenia Maximum Dose Constraint cieľov (poloha jazdca vľavo znamená, že
väčšia váha je pridelená položke Maximum Dose Constraint).
- Dôležitosť homogénnej dávky v cieľových objektoch (poloha jazdca vľavo znamená, že
väčšia váha je pridelená homogénnej dávke).
• Zníženia objemu pokrytia PTV v prípade, že je obmedzenie funkcie Most Important OAR
porušené. Ak je jazdec úplne vpravo, znamená to uvoľnenejší objem pokrytia PTV, tzn. väčšiu
odchýlku od ideálneho objemu pokrytia, ak je požadované splnenie akéhokoľvek striktného
obmedzenia vo funkcii Most Important OAR. Vysvetlenie, ako je mechanizmus znižovania
objemu pokrytia PTV použitý na nájdenie najvhodnejšieho kompromisu medzi pokrytím PTV a
ochranou OAR, nájdete v ďalšej časti o objektoch „halo“.
Poloha jazdca úplne vľavo (Target) je špeciálna v tom, že:
• Vypne možnosť nastavenia striktného obmedzenia pre Most Important OAR.
• Úplne vypne zníženie objemu pokrytia PTV. Tým pádom je splnenie
ideálneho objemu pokrytia garantované.
POZNÁMKA: „Kruhový objekt“ použitý na Normal Tissue Sparing (pozri vyššie) je rovnaký ako
ostatné OAR. Posunutie jazdca funkcie Weighting smerom k OAR tiež zvýši dôležitosť šetrenia
zdravého tkaniva.
POZNÁMKA: Povolenie nehomogénnej dávky v rámci PTV uľahčí dosiahnutie dobrého šetrenia
zdravého tkaniva. Preto posunutie jazdca funkcie Weighting smerom k OAR zvýši dôležitosť
šetrenia zdravého tkaniva.

Farebné indikátory
PTV
Pokrytie:
- Objem pri „Dávke pokrytia“ nad „Želaným objemom“: zelená
- Objem pri „Dávke pokrytia“ pod „Želaným objemom“, ale nad „Tolerovaným objemom“: žltá
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- Objem pri „Dávke pokrytia“ pod „Želaným objemom“, a pod „Tolerovaným objemom“:
červená
• Maximum Dose Constraint vo vypnutom režime Predpis SRS:
- Dávka pod „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“: zelená
- Dávka nad „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“, relatívna odchýlka dávky pod
„Tolerovanou odchýlkou dávky hranice maximálnej dávky“: žltá
- Dávka nad „Hraničnou dávkou maximálnej dávky“, relatívna odchýlka dávky nad
„Tolerovanou odchýlkou dávky hranice maximálnej dávky“: červená
• Desired Dose Constraint v zapnutom režime Predpis SRS:
- Relatívna odchýlka dávky pod „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice želanej dávky“: zelená
- Relatívna odchýlka dávky nad „Tolerovanou odchýlkou dávky hranice želanej dávky“:
červená
OAR
Hranica:
- Dávka pod „Hraničnou dávkou“: zelená
- Dávka nad „Hraničnou dávkou“, relatívna odchýlka dávky pod „Tolerovanou odchýlkou
dávky“: žltá
- Dávka nad „Hraničnou dávkou“, relatívna odchýlka dávky nad „Tolerovanou odchýlkou
dávky“: červená

Advanced Editing „Zap.“, „Vyp.“

Obrázok 45
Funkcia Advanced Editing je predvolená ako vypnutá („vyp.“). V tomto režime máte možnosť
vybrať nastavenie protokolu a oblúka a upravovať polohy všetkých jazdcov. To zvyčajne stačí na
vytvorenie liečebného plánu vysokej kvality pre väčšinu pacientov.
Ak vyžadujete väčšiu kontrolu nad výsledkom optimalizácie, môžete režim Advanced Editing
zapnúť („zap.“). V tomto režime je možné dodatočne meniť nasledujúce parametre:
• Nastavenie oblúka (uhol ožarovacieho stola, začiatočný a konečný uhol gantry) v nástroji
Beam’s Eye View.
• Pokrytie PTV: Ideálny objem, Tolerovaný objem, Dávka.
• Hranica maximálnej/želanej dávky PTV: Objem a dávka.
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• Iba pre zapnutý režim Predpis SRS: %IDL hodnota (pozri vyššie).
• Ciele OAR definované používateľom. Softvér rozlišuje medzi obmedzeniami a cieľmi.
Obmedzenia sú klinické hodnoty a používajú sa na určenie, či OAR dostane príliš veľkú dávku
alebo nie (ovplyvňuje farbu indikátora porušenia obmedzenia). Sú bližšie určené v šablóne
Protocol. Naopak ciele nemajú žiaden priamy klinický význam a používajú sa iba na
nasmerovanie optimalizéra správnym smerom. Vo všeobecnosti každé obmedzenie vložené do
šablóny Protocol automaticky vytvorí cieľ (v rovnakej dávke a objeme). V režime Advanced
Editing môže používateľ zmeniť hodnotu dávky cieľa použitú počas optimalizácie. Farba
indikátora porušenia obmedzenia je stále daná pôvodným obmedzením (keďže má klinický
význam), optimalizér však bude vidieť iba cieľ a konať podľa toho (striktnejšie alebo menej
striktne ako s pôvodným obmedzením, v závislosti od upravenej hodnoty dávky).
• Normalizácia k obmedzeniu alebo cieľu. Je možné kliknúť na skutočnú hodnotu dávky v
tabuľke analýzy plánu na škálovanie liečebného plánu, aby sa dodržalo zodpovedajúce
obmedzenie (pre PTV aj OAR).
POZNÁMKA: Vďaka rôznym obmedzeniam liečebných zariadení to nemusí byť nutne lineárne
škálovanie.
• Škálovať priamo počet monitorových jednotiek. Kliknutie na počet monitorových jednotiek v
tabuľke analýzy plánu vám umožní zadať škálovací faktor (v percentách), ktorý môžete
aplikovať na liečebný plán.
POZNÁMKA: Vďaka rôznym obmedzeniam liečebných zariadení to nemusí byť nutne lineárne
škálovanie.
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Striktné obmedzenia funkcie Most Important OAR

8.5

Striktné obmedzenia funkcie Most Important OAR

Základné informácie

①
②

Obrázok 46
Narábanie s orgánmi OAR veľmi blízko k PTV (alebo dokonca prekrývajúcimi PTV) je náročná
úloha na plánovanie. Často nie je možné splniť aj želaný objem pokrytia PTV, aj obmedzenia na
OAR. Musíte preto nájsť najlepší kompromis medzi týmito dvoma odporujúcimi si cieľmi.
Občas musia byť obmedzenia OAR uvoľnenejšie (s vedľajšími účinkami, ktoré môžu byť v istých
situáciách tolerované). V rámci softvéru to môžete dosiahnuť napríklad tak, že nastavíte
obmedzenie OAR na Off alebo Smart, namiesto Strict.
Alternatívou je zmierniť objem pokrytia PTV. Vo väčšine prípadov optimalizér garantuje určité
pokrytie (dané hodnotou Desired Coverage Volume ①). Ako je však popísané vyššie,
optimalizér bude pomaly znižovať pokrytie až na minimum hodnoty Tolerated Coverage Volume
②, ak sú akékoľvek obmedzenia na Most Important OAR nastavené na Strict a aj tak nemôžu
byť splnené. Ako veľmi bude pokrytie znížené závisí od toho, ako veľmi bolo porušené
obmedzenie na OAR a od polohy jazdca funkcie Weighting (strana Target: žiadne zníženie
pokrytia, strana OAR: maximálne zníženie, tzn. na Tolerated Coverage Volume, ak obmedzenia
OAR nemôžu byť inak naplnené).
Pokrytie nie je jednoducho znížené pre celé PTV. Naopak, informácie vychádzajúce z umiestnenia
sú použité aby zabezpečili, že pokrytie je „obetované“ na tom správnom mieste (napr. blízko k
OAR). Toto je vykonané použitím skupiny takzvaných objektov „halo“.
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Objekty halo
①

②

③

④

Obrázok 47
„Halo“ je virtuálny plánovací objekt (v softvéri neviditeľný), ktorý je automaticky vytvorený
expandovaním funkcie Most Important OAR ③ rovnomerne do všetkých strán. Napríklad, „halo“
môže byť vytvorené pre rádius 1, 2 alebo 3 mm ④. To znamená, že objekt „halo“ je o 1, 2 alebo 3
mm väčší ako OAR.
Skutočné halo je vyvodené z množstva „obetovaného“ pokrytia nasledujúcim spôsobom. Najprv je
vypočítané množstvo „obetovaného“ objemu PTV ①. Ak bude napríklad dosiahnuté pokrytie iba
96 % namiesto 98 %, prakticky budú „obetované“ 2 % objemu. Potom je vytvorený objekt halo,
ktorý pokrýva presne množstvo „obetovaného“ objemu PTV (napr. 2 %). To znamená, že halo
bude väčšie pri väčších zníženiach objemu PTV. Voxely PTV pokryté objektom halo ② budú
označené ako „budú obetované“ na optimalizáciu. Tieto voxely nemusia naplniť želanú dávku
PTV.

Pracovný tok algoritmu halo
Postup algoritmu halo je popísaný v nasledujúcej tabuľke. Ako je popísané vyššie, v niektorých
prípadoch môže byť množstvo zníženia pokrytia a tým pádom aj halo aktualizované počas
optimalizácie niekoľkokrát.
Krok
1.

Funkcia Desired Coverage Volume pre PTV je použitá na normalizáciu liečebného plánu.

2.

Obmedzenie OAR funkcie Most Important OAR je nastavené na Strict a je porušené.

3.

Pokrytie PTV je znížené v závislosti od miery porušenia.

4.

Znížené pokrytie je pretransformované na rádius objektu halo.

5.

Voxely vo vnútri PTV pokryté objektom halo sú označené ako „budú obetované“.
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Výhody prístupu halo
Výhoda označenia niektorých voxelov ako „budú obetované“ je, že optimalizátor bude
informovaný o tom, ktoré voxely budú vybrané pri znížení pokrytia. To zabraňuje zlým
kompromisom, ako napríklad zníženiu pokrytia v PTV voxeloch, ktoré sú príliš ďaleko od
akéhokoľvek OAR.
Plánovacie nástroje, ktorým chýba toto automatické vytváranie objektov halo, musia zvyčajne
manuálne vytvoriť pomocné štruktúry určené na rovnaký účel. Výhody nášho prístupu sú:
• Automatizácia
• Rýchlejší proces plánovania liečby
• Garancia, že objekt halo bude mať presne tú správnu veľkosť, ktorá bude adekvátna k
povolenému „obetovanému“ pokrytiu PTV a tým pádom ponúka presnú kontrolu nad
kompromisom medzi pokrytím PTV a šetrením OAR
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8.6

Optimalizácia Monte Carlo

Základné informácie
Optimalizácia VMAT využíva pri výpočte dávok dva vzájomne prepojené spôsoby:
• Približný výpočet dávky pomocou beamletov zameraný na vysokú rýchlosť
• Výpočet predbežnej dávky zameraný na vysokú presnosť
Väčšina nevyhnutných výpočtov dávok počas optimalizácie sa vykonáva s približným výpočtom
dávky. Výpočet predbežnej dávky je však použitý na opravu hodnôt dávky približného výpočtu
dávky (lineárnym škálovaním). Toto umožňuje, s istými obmedzeniami, najvyššiu rýchlosť a
zároveň presnosť. Preto sú dávky počas optimalizácie vždy zmes približného výpočtu dávky a
výpočtu predbežnej dávky.

Prepínacie tlačidlo Monte Carlo

Obrázok 48
Prepínacie tlačidlo Monte Carlo má dva účely:
1. Na prepínanie zobrazenia dávky z režimu Pencil Beam na Monte Carlo (a naopak). Tým
pádom môže byť akákoľvek viditeľná dávka (zobrazenia ACS, DVH, tabuľka analýzy rizík, 3D
zobrazenia dávky) vypočítaná ktorýmkoľvek z týchto dvoch nástrojov. Prepnutie tlačidla
spôsobí iba prepočítanie distribúcie dávky pre už existujúci liečebný plán buď s Pencil Beam
alebo Monte Carlo a nevykoná (opätovnú) optimalizáciu aktuálneho liečebného plánu.
2. Na prepínanie nástroja používaného na výpočet predbežnej dávky počas optimalizácie VMAT.
Preto sú počas optimalizácie VMAT pravdivé nasledujúce informácie (časové údaje v
zátvorkách udávajú čas typický pre jeden výpočet dávky):
- Prepínacie tlačidlo Monte Carlo vypnuté: Približná dávka založená na beamletoch (~ 1 ms)
a predbežná dávka Pencil Beam (~ 1 s)
- Prepínacie tlačidlo Monte Carlo zapnuté: Približná dávka založená na beamletoch (~ 1 ms)
a predbežná dávka Monte Carlo (~ 1 min)
POZNÁMKA: Algoritmus Monte Carlo nemôže byť použitý na prvú optimalizáciu VMAT (pretože
by bol príliš pomalý). Musí byť použitý až keď softvér dosiahne rozumné výsledky optimalizácie
pomocou algoritmu Pencil Beam. Optimalizácia Monte Carlo môže potom existujúci výsledok
vylepšiť (tak ako pri optimalizácii Pencil Beam, tlačidlo Continue používa ako východiskový bod
predchádzajúci výsledok). Pri použití algoritmu Monte Carlo počas optimalizácie sa počet
vykonaných opakovaní v porovnaní s použitím Pencil Beam zníži (je vykonaná približne polovica
opakovaní). Ak vyžadujete viac opakovaní, jednoducho stlačte tlačidlo Continue. Z dôvodov
týkajúcich sa rýchlosti sa odporúča použiť optimalizáciu VMAT pomocou algoritmu Monte Carlo až
v posledných krokoch počas plánovania liečby.

Pracovný tok Monte Carlo
Typický pracovný tok je popísaný nižšie.
Krok
1.

Zvoľte si šablónu Protocol a Setup.

2.

Na spustenie prvej optimalizácie VMAT zvoľte Calculate. Počas tejto optimalizácie softvér používa Pencil Beam.

3.

Ak nie ste s výsledným liečebným plánom spokojní, upravte polohu niektorých jazdcov
(napr. Normal Tissue Sparing) a potom zvoľte Continue, aby sa znovu spustila optimalizácia. Opakujte tento krok tak často, ako je potrebné na dosiahnutie kvalitného liečebného plánu.
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Optimalizácia Monte Carlo

Krok
Teraz už máte liečebný plán s ktorým ste spokojní; na zobrazenie dávky a optimalizáciu
VMAT však používate algoritmus dávky Pencil Beam.
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4.

Aby ste na zobrazenie dávky začali používať výpočet Monte Carlo, prepnite tlačidlo na
Monte Carlo.

5.

Vyhodnoťte liečebný plán skontrolovaním distribúcie dávky v režime Monte Carlo. Distribúcia dávky Monte Carlo je často podobná distribúcii Pencil Beam, alebo aspoň spĺňa
všetky vaše obmedzenia a požiadavky týkajúce sa liečebného plánu.
• Ak ste s liečebným plánom spokojní, pokračujte s existujúcim liečebným plánom.
• Ak s liečebným plánom nie ste spokojní, zvoľte Continue, aby ste vykonali viac opakovaní s Monte Carlo na výpočet predbežnej dávky optimalizácie VMAT. To môže nejaký
čas trvať (~ 15 min). Výsledný liečebný plán sa zobrazí v Monte Carlo.
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8.7

Dose Shaper

Základné informácie
Liečebné plány VMAT sa zvyčajne snažia vyvažovať niekoľko protichodných podmienok (napr.
predpis PTV a obmedzenia na rizikové štruktúry). Algoritmus nájde najlepšie kompromisy pre
naplnenie týchto podmienok, no tieto kompromisy nemusia vytvoriť dokonalú distribúciu dávky pre
každého pacienta. Funkcia Dose Shaper vám umožňuje lokálne tvarovať distribúciu dávky na
lepšie naplnenie potrieb plánovacieho personálu.
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8.8

Modulácia dávky

Ako algoritmus mení moduláciu dávky

Obrázok 49
Optimalizácia VMAT môže využiť schopnosť liečebného zariadenia (alebo urýchľovača) meniť
množstvo monitorových jednotiek poskytnutých pozdĺž rôznych segmentov oblúka zmenou buď:
• Dávkového príkonu (monitorové jednotky na minútu)
• Rýchlosti gantry (pohyb gantry na minútu)
Toto je navyše k modulácii spôsobenej pohybom listov MLC.
POZNÁMKA: Pohyb listov MLC má na celkové množstvo modulácie oveľa väčší vplyv než
modulácia dávky.

Druhy dávkovej modulácie

Obrázok 50
Špecifické nastavenie urýchľovača a R&V určí, aký druh dávkovej modulácie je použitý. Existujú
tri druhy dávkovej modulácie:
Druh
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Popis

Žiadna dávková modulácia: Konštantný dávkový
príkon a konštantná rýchlosť gantry

• Dávkový príkon iba zo zoznamu dávkových príkonov alebo
• Akýkoľvek dávkový príkon medzi min. a max. v zozname dávkových príkonov

Modulácia dávky: Variabilný dávkový príkon a
konštantná rýchlosť gantry

• Dávkové príkony iba zo zoznamu dávkových príkonov alebo
• Všetky dávkové príkony medzi min. a max. v zozname dávkových
príkonov
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Druh
Modulácia dávky: Variabilný dávkový príkon a
variabilná rýchlosť gantry

Popis
• Všetky dávkové príkony medzi min. a max. v zozname dávkových
príkonov

Ak je použitá modulácia dávkových príkonov, neexistuje žiadne obmedzenie na to, ako veľmi sa
dávkový príkon môže medzi kontrolnými bodmi meniť. Ak je však použitá modulácia rýchlosti
gantry, existuje obmedzenie na to, ako veľmi sa môže rýchlosť gantry medzi kontrolnými bodmi
meniť. Konfiguráciu schopností urýchľovača umožňuje Physics Administration.

Podrobnosti
Výsledný liečebný plán optimalizácie VMAT nešpecifikuje dávkový príkon a/alebo rýchlosť gantry
jednotlivých kontrolných bodov, no špecifikuje koľko monitorových jednotiek bude poskytnutých
medzi po sebe nasledujúcimi kontrolnými bodmi. Záleží na urýchľovači, ako sa rozhodne
poskytnúť vyžiadaný počet monitorových jednotiek zmenou dávkového príkonu a/alebo rýchlosti
gantry. No aj tak je dôležité špecifikovať správne schopnosti v časti Physics Administration, aby
mohli byť vytvorené liečebné plány, ktoré môžu byť úspešne poskytnuté urýchľovačom. Dôvodom
je, že pri vytváraní liečebného plánu musia byť známe isté obmedzenia zariadení (napr.
maximálna rýchlosť gantry sa mení medzi kontrolnými bodmi).
Pri poskytnutí oblúka sa liečebné zariadenie vždy snaží nájsť (v rámci limitov schopností
zariadenia) kombináciu dávkového príkonu a rýchlosti gantry, ktorá umožní najrýchlejšiu možnú
liečbu daného množstva monitorových jednotiek. Pri zariadeniach, ktoré sú schopné meniť
dávkový príkon aj rýchlosť gantry to znamená, že zariadenie používa buď maximálny dávkový
príkon alebo maximálnu rýchlosť gantry pre každý segment medzi dvoma po sebe idúcimi
kontrolnými bodmi.
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8.9

Nastavenia Physics Administration

Základné informácie
Táto časť vysvetľuje nastavenia Physics Administration, ktoré sú obzvlášť relevantné na
vytváranie liečebných plánov VMAT, ktoré môžu byť úspešne poskytnuté lineárnym urýchľovačom
(t. j. prijaté na liečbu konzolou urýchľovača bez výskytu chýb a poskytnuté bez akéhokoľvek
prepojenia alebo pozastavenia lúča). Pre ďalšie informácie o zostávajúcich nastaveniach sa
obráťte na všeobecné informácie v Príručke používateľa softvéru Physics Administration.
Všetky parametre závisia od schopností urýchľovača a občas od systému R&V, ktorý je k nemu
pripojený. Preto je obťažné uviesť všeobecné hodnoty a spoločnosť Brainlab nemôže garantovať
správnosť ktorejkoľvek z hodnôt uvedených nižšie. Ak máte pochybnosti, kontaktujte výrobcu
urýchľovača.

Vlastnosti/Všeobecné parametre/Parametre zariadenia
Parameter

Popis

Povolené uhly kolimátora, povolené uhly stola (alebo kruhu), povolené uhly gantry

Upresňuje povolené rozpätia uhlov kolimátora, stola (alebo
kruhu) a gantry. Klinické protokoly, ktoré obsahujú uhly nespadajúce do týchto rozpätí, sú softvérom zrušené.

Minimálna a maximálna rýchlosť
gantry počas poskytnutia dávky

Zvyčajná hodnota minimálnej rýchlosti gantry počas poskytnutia dávky je 0,5 stupňov/s pre zariadenia Varian alebo
Elekta a 0,3 stupňov/s pre MHI Vero.

Správna hodnota maximálnej rýchlosti gantry je obzvlášť dôležitá na vytvorenie poskytnuteľných
plánov.
POZNÁMKA: Niektoré urýchľovače sa počas poskytnutia dávky pohybujú pomalšie, než keď je
lúč vypnutý. Zariadenia Varian sa počas poskytnutia dávky zvyčajne pohybujú maximálnou rýchlosťou 4,8 stupňov/s alebo 5,5 stupňov/s (namiesto 6,0 stupňov/s). Zariadenia MHI Vero a Elekta sa počas poskytnutia dávky pohybujú maximálne 6,0 stupňov/s.
Zoznam rozmiestnení kontrolných bodov podporovaných
urýchľovačom. Softvér je konfigurovaný tak, aby používal
medzi kontrolnými bodmi rozmiestnenie 4 stupne (ak je to
Podporované rozmiestnenie konmožné). Ak urýchľovač nepodporuje rozmiestnenie 4 stupne,
trolných bodov
bude použitá najbližšia hodnota zo zoznamu podporovaných
rozmiestnení. Väčšina urýchľovačov podporuje rozmiestnenie 4 stupne.

120

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

AKO FUNGUJE ALGORITMUS OPTIMALIZÁCIE

Parameter

Popis
Umožňuje špecifikáciu schopnosti urýchľovača týkajúcu sa
modulácie dávkového príkonu a rýchlosti gantry. Správne nastavenia tejto časti sú obzvlášť dôležité na vytvorenie poskytnuteľných plánov. Pre viac podrobností sa obráťte na časť
Modulácia dávky.
POZNÁMKA: Modulácia dávkového príkonu alebo rýchlosti
gantry nie je podporovaná zariadeniami Brainlab Novalis
Classic alebo MHI Vero.

Dynamické schopnosti

V zariadeniach podporujúcich moduláciu rýchlosti gantry je
typická hodnota maximálnej zmeny rýchlosti gantry
0,75 (stupňov/s)/kontrolný bod.
• Brainlab Novalis Classic by mal byť používaný s nastaveniami „konštantný dávkový príkon“ a „konštantná rýchlosť
gantry“. Použite Only Dose Rates From Dose Rate List.
• MHI Vero by mal byť používaný s nastaveniami „konštantný dávkový príkon“ a „konštantná rýchlosť gantry“. Použite
Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of
Dose Rate List.
• Staršie urýchľovače Elekta by mali byť používané s nastaveniami „variabilný dávkový príkon“ a „konštantná rýchlosť
gantry“. Použite Only Dose Rates From Dose Rate List.
• Staršie urýchľovače Varian by mali byť používané s nastaveniami „variabilný dávkový príkon“ a „konštantná rýchlosť
gantry“. Použite Any Dose Rate Between Minimum And
Maximum Of Dose Rate List.
• Všetky ostatné (novšie) urýchľovače by mali byť používané
s nastaveniami „variabilný dávkový príkon“ a „variabilná
rýchlosť gantry“. Použite Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.

Vlastnosti/MLC/Obmedzenia MLC
Ak plány nie sú poskytnuteľné, najčastejšou príčinou je pohyb listov, ktorý prekračuje technické
obmedzenia ovládača MLC. Zníženie hodnôt v tejto časti preto môže pomôcť vytvoriť
poskytnuteľné liečebné plány.
POZNÁMKA: Nepotrebné obmedzenie týchto parametrov môže viesť k zníženiu kvality
liečebného plánu.
Existujú tri možné obmedzenia pre pohyb listov:
1. Maximálna rýchlosť listov: Najdôležitejšie obmedzenie je maximálna rýchlosť listov. Typická
hodnota je 25 mm/s pre väčšinu podporovaných zariadení. Brainlab Novalis Classic je však
obmedzený na 10 mm/s a Elekta Agility podporuje rýchlosť 35 mm/s.
2. Maximálna vzdialenosť cesty listov na uhol gantry: Pohyb listov je navyše obmedzený aj na
veľkosť stupňa gantry. Typická hodnota pre zariadenia Varian alebo Elekta je 5,5 mm/stupeň a
typická hodnota pre MHI Vero je 4,4 mm/stupeň.
3. Maximálna vzdialenosť cesty listu na monitorovú jednotku: Ďalším obmedzením je množstvo
cesty listu na poskytnutú monitorovú jednotku. Toto obmedzenie zvyčajne neplatí pre
zariadenia Varian alebo Elekta. Zariadenia MHI Vero vyžadujú limit 4,5 mm/MU.

[Na energiu/modalitu] Parametre množiny/Nastavenia akcelerátora/Dávkové príkony
Podporované dávkové príkony
Upresňuje všetky podporované (nominálne) dávkové príkony. V závislosti od konfigurácie zvolenej
v časti Dynamické schopnosti používajú liečebné plány jeden alebo viac dávkových príkonov z
tohto zoznamu alebo dávkové príkony medzi minimálnou a maximálnou hodnotou z tohto
zoznamu.
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Nastavenia Physics Administration

Väčšina urýchľovačov Varian podporuje 100, 200, 300, 400, 500 a 600 MU/min v režime Std a
vyššie dávkové príkony v režimoch SRS alebo FFF.
POZNÁMKA: Je obzvlášť dôležité uviesť v zozname všetky podporované dávkové príkony alebo
aspoň minimálne a maximálne hodnoty dávkových príkonov. Vloženie iba maximálnej hodnoty
dávkového príkonu by vytvorilo liečebné plány nízkej kvality v prípadoch, ktoré vyžadujú menšie
množstvo monitorových jednotiek na oblúk.
Odporúčané hodnoty poskytnutí VMAT so zariadeniami MHI Vero sú 200, 250, 300, 350 a 400
MU/min.

[Na energiu/modalitu] Parametre množiny/Nastavenia akcelerátora/Limity MU a liečby
Existujú spodné a horné limity na množstvo monitorových jednotiek, ktoré môžu byť poskytnuté na
jeden oblúk a na jeden stupeň oblúka.
Ak liečebný plán vyžaduje viac ako horný limit monitorových jednotiek na daný oblúk, softvér
oblúk rozdelí na viac oblúkov. Výsledné oblúky sa nazývajú porcie a musia byť ožiarené jeden po
druhom.
POZNÁMKA: Ak je použitý horný limit obmedzení menší než je potrebné, algoritmus vytvorí príliš
veľa porcií. To spôsobí predĺženie trvania liečby, hlavne pre liečby SRS (jedna frakcia, alebo nízky
počet frakcií), ktoré vyžadujú vyšší počet jednotiek MU na frakciu. Ak je však použitý horný limit
obmedzení väčší než urýchľovač podporuje, algoritmus vytvorí neposkytnuteľné liečebné plány.
Niektoré zariadenia podporujú techniku vysokých dávok. Horné limity pre tento režim môžu byť
nastavené samostatne:
• Maximálna hodnota MU na oblúk: Maximálny počet monitorových jednotiek na každý oblúk (na
porciu). Oblúk, ktorý prekoná tento limit, bude rozdelený na porcie. Vhodnú hodnotu nájdete v
dokumentácii vášho urýchľovača a/alebo R&V. Zvyčajné hodnoty pre staršie zariadenia sú 999
MU. Novšie zariadenia môžu zvyčajne poskytnúť až 7 200 MU v jednom oblúku.
• Minimálna hodnota MU na stupeň oblúka: Minimálny počet monitorových jednotiek na stupeň
každého oblúka (na porciu). Zvyčajná hodnota pre zariadenia Varian alebo Elekta je 0,30 MU/
stupeň a typická hodnota pre MHI Vero je 0,74 MU/stupeň.
• Maximálna hodnota MU na stupeň oblúka: Maximálny počet monitorových jednotiek na stupeň
každého oblúka (na porciu). Oblúk, ktorý prekoná tento limit, bude rozdelený na porcie.
Zvyčajná hodnota pre zariadenia Varian alebo Elekta je 20,00 MU/stupeň a zvyčajná hodnota
pre MHI Vero je 22,20 MU/stupeň.
POZNÁMKA: Maximálna hodnota MU na stupeň oblúka by mala byť konzistentná s pomerom
(maximálny dávkový príkon/minimálna rýchlosť gantry). Ak je maximálna hodnota MU na stupeň
oblúka väčšia než je pomer, budú pridané dodatočné porcie, aby mohol byť oblúk poskytnutý.
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8.10

Podpora histórie

Postup optimalizácie

Obrázok 51
Vývojový diagram vyššie podrobne vysvetľuje, ako funguje proces optimalizácie.
* Nastavenia jazdca alebo funkcie Dose Shaper.
** Iba ak je plán načítaný.
*** Voliteľný bod načítania/uloženia.
**** Tlačidlo Continue môžete použiť s rôznymi alebo s rovnakými polohami jazdca alebo
nastaveniami funkcie Dose Shaper a môže byť zvolené toľkokrát, koľko je potrebné na
dosiahnutie kvalitného plánu.
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8.11

Ako sa identifikujú objekty

Ponuka Objekty

Obrázok 52
Object Manipulation ukladá informácie o Name, Type a Role každého objektu.
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Clinical Protocol Editor

Obrázok 53
Klinické protokoly majú o každom vstupe v zozname obmedzení OAR nasledujúce informácie:
Organ Type.

Vyhľadanie PTV
Softvér hľadá PTV na liečbu v nasledujúcom poradí:
1. Role = PTV. Ak nie sú prítomné žiadne vhodné objekty, tak
2. Role = CTV. Ak nie sú prítomné žiadne vhodné objekty, tak
3. Type = Tumor.
POZNÁMKA: Ak softvér nemôže nájsť presne jedno PTV, optimalizácia nie je možná.
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Vyhľadanie boostu
Softvér automaticky vyhľadá objekt v úlohe boostu v rámci PTV, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
• Boost je úplne obsiahnutý v PTV.
• Boostu musí byť pridelená rovnaká funkcia Role a/alebo Type ako PTV (v súlade s pravidlami
vyššie).
Ak softvér boost objaví, použije ho na simultánny integrovaný boost plán (SIB). Optimalizácia
VMAT využíva predpis a obmedzenia zadané pre PTV na „čisté“ PTV (PTV - boost).

Vyhľadanie orgánov OAR
Softvér zostaví zoznam typov orgánov z nástroja Clinical Protocol Editor. Pre každý Organ
Type v zozname softvér vyhľadá orgány OAR v nasledujúcom poradí:
1. Type = Organ Type. Ak je nájdených viacero objektov, tak dodatočne
2. Role = OAR.
POZNÁMKA: Ak vo vašom výbere alebo v šablóne (Protocol) chýbajú objekty, dostanete správu.
To zníži šancu výskytu zabudnutých objektov.
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9

IMPORTOVANIE ÚDAJOV

9.1

Údaje xBrain (iPlan RT)

Načítanie údajov
Aby ste načítali údaje z aplikácie iPlan RT Image a iPlan RT Dose, musíte najprv konvertovať
údaje na formát DICOM Raw v nástroji xBrainConverter. Tieto údaje by mali byť použité iba na
uvedenie do prevádzky a porovnanie plánov, nie na vytváranie klinických liečebných plánov.
Export nie je možný.
POZNÁMKA: Platia rovnaké vstupné požiadavky ako na predbežné plánovanie aplikácie
Elements.

Obmedzenia nástroja xBrainConverter
Na konvertované údaje xBrain sa vzťahujú tieto obmedzenia:
• Externé vonkajšie kontúry importované z nástroja xBrainConverter nemôžu byť orezané.
Prispôsobenie lôžka nemá žiadny vplyv na vonkajšiu kontúru.
• Aplikácia xBrainConverter nekonvertuje ani nenačíta žiadne informácie o dávke, pláne alebo
o izocentrách (napr. lúčoch, oblúkoch).
• Aplikácia xBrainConverter nekonvertuje žiadne údaje, ak je CT lokalizované.

Obmedzený zámer plánu
Hneď ako sa konvertované údaje xBrain načítajú, položka Plan Intent sa automaticky nastaví na
Research. V prieskumnom režime je funkcia Export vypnutá a klinická liečba preto nie je možná.
Importované a konvertované údaje xBrain sú určené na uvedenie do prevádzky a porovnávanie
liečebných plánov vytvorených v tomto softvéri s plánmi vytvorenými nástrojom iPlan RT alebo
inými systémami plánovania liečby tretích strán.

Definície objektov
Softvér za účelom ožarovania rozpozná iba nasledujúce objekty:
• iPlan RT Image: V časti Object Creation, iba Structure = Tumor (nie PTV, GTV alebo CTV
atď.) je rozpoznaná. Ak je Structure nastavená na PTV v nástroji iPlan RT Image, aplikácia
Elements označí tento objekt ako Type = PTV a Role = Undefined. Objekty označené ako
Type = PTV sú umiestnené pod položkou Others a nie sú rozpoznané ako kandidáti na liečbu,
aj ak boli v minulosti liečené v nástroji iPlan RT. Tieto objekty môžete znovu definovať v
nástroji SmartBrush pred spustením tohto softvéru.
• iPlan RT Dose: V časti Object Creation, iba Structure = Tumor (nie PTV, GTV alebo CTV
atď.) je rozpoznaná. Ak je Structure nastavená na PTV v nástroji iPlan RT Dose, aplikácia
Elements označí tento objekt ako Type = PTV a Role = Undefined. Objekty označené ako
Type = PTV nie sú rozpoznané ako kandidáti na liečbu, aj ak boli v minulosti liečené v nástroji
iPlan RT. Tieto objekty môžete znovu definovať v nástroji SmartBrush pred spustením tohto
softvéru.
POZNÁMKA: Tento softvér nedokáže interpretovať definície objektov vytvorené v aplikácii
Prescription (napr. OAR, Boost, PTV, Other). Sú rozpoznané iba definície vytvorené v nástroji
Object Creation.
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POZNÁMKA: Ak konvertujete plány cez PatXfer RT: Po konverzii dôkladne skontrolujte objekty
a definície objektov (Type a Role) v rámci aplikácie RT Planning Elements.

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

Pracovný tok xBrainConverter pre porovnanie plánov
Krok
1.

Skopírujte údaje xBrain na určené miesto na prehľadávanie pomocou Patient Selection
(obráťte sa na Príručku používateľa softvéru Patient Data Manager).
Obsah xBrain bude zistený a konverzia prebehne automaticky.

2.

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

3.

Spustite softvér a znovu vytvorte liečebný plán.

4.

Zvoľte RT QA Recalculation na opätovný výpočet a export plánu.
POZNÁMKA: Keďže liečebný plán nie je určený na klinické použitie, zámer plánu bude
obmedzený.

5.

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

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

Pracovný tok xBrainConverter pre uvedenie do prevádzky
Krok
1.

Skopírujte údaje xBrain na určené miesto na prehľadávanie pomocou Patient Selection
(obráťte sa na Príručku používateľa softvéru Patient Data Manager).
Obsah xBrain bude zistený a konverzia prebehne automaticky.

2.

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

3.

Spustite softvér a znovu vytvorte liečebný plán.

4.

Zvoľte Patient Specific QA na zmapovanie plánu na fantóme pre účely uvedenia do prevádzky.

5.

Exportujte plán na fantómové ožiarenie.

Obráťte sa na Príručku používateľa softvéru RT QA.
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9.2

Údaje DICOM (systémy tretích strán)

Importovanie údajov
Na importovanie údajov zo systémov tretích strán do RT Elements musia byť tieto údaje
prenesené sieťovým pripojením DICOM pomocou BL_IMPORT ako AET na porte 104.
Všetky údaje DICOM RT, ktoré sa prenášajú do AET, sú vyhodnotené pre importnú konverziu.
Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o zhode s predpismi DICOM na: http://www.brainlab.com/en/
DICOM.
POZNÁMKA: Pri výpočte dávky sa nepoužívajú načítané externé lôžka.

Obmedzenia systému DICOM RT Import Performer
Na importované údaje sa vzťahujú tieto obmedzenia:
• Systém DICOM RT Import Performer neimportuje žiadnu dávku alebo informácie o pláne, ktoré
môže používať softvér RT Planning Elements.
• Zmeny elektrónovej hustoty sa neimportujú.
• Kontúry RT Structure Set typu POINT sa neimportujú.
POZNÁMKA: Ak konvertujete plány cez PatXfer RT: Po konverzii dôkladne skontrolujte objekty a
definície objektov (Type a Role) v rámci aplikácie RT Planning Elements.
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10 REVALIDÁCIA SOFTVÉRU
10.1 Ako vykonať revalidáciu softvéru
Základné informácie
Toto je odporúčaný test revalidácie systému nasledujúci menšie zmeny vo vašom systéme,
vrátane:
• Rýchlych opráv operačného systému
• Inštalácie antivírusových skenerov
• Inštalácie softvérov tretích strán
Aspoň jeden testovací DICOM pacient by mal byť dostupný na túto procedúru.
Pri závažných zmenách operačného systému (nový OS, SP atď.) kontaktujte podporu Brainlab.

Pracovný tok revalidácie softvéru
Krok
1.

Spustite Brainlab Elements a zvoľte vhodného pacienta.

2.

Kliknite na ikonu softvéru, aby ste začali pracovný tok.

3.

Vyberte vhodnú množinu údajov pacienta vrátane aspoň jednej množiny obrazov CT a tumoru.

4.

Spustite softvér.

5.

Vyberte lôžko a prispôsobte jeho polohu.

6.

Skontrolujte, či sa pri zmene výberu lôžka zobrazenie aktualizuje.

7.

Skontrolujte, či môžete použiť funkciu orezávania vo všetkých zobrazeniach.

8.

Potvrďte orientáciu liečby.

9.

Zvoľte Next.

10.

Skontrolujte, či sa ďalšia strana správne načítala.

11.

Zvoľte Next.

12.

Skontrolujte Outer Contour.

13.

Zvoľte Next.

14.

Skontrolujte, či sa hlavná stránka otvorila správne.

15.

Vyberte profil zariadenia a energiu.

16.

Kliknite na Select aby ste skontrolovali, či sú šablóny Protocol a Setup zvolené.

17.

Skontrolujte, či môžete prechádzať, približovať/odďalovať, posúvať a vykonávať obrazové
vyváženie.

18.

Skontrolujte, či je tlačidlo Calculate zapnuté a zvýraznené oranžovou farbou.

19.

Zvoľte Calculate a skontrolujte, či výpočet funguje.
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Krok
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20.

Po dokončení výpočtu skontrolujte, či sú na dostupných MRI a CT množinách obrazov
zobrazené krivky izodóz.

21.

Skontrolujte, či sa zobrazuje legenda k dávkovaniu.

22.

Skontrolujte, či sa farba symbolov v tabuľke Plan Analysis aktualizovala tak, aby zobrazovali aktuálne výsledky.

23.

Skontrolujte, či sa krivky DVH menia, keď zvolíte rôzne objekty.

24.

Vyberte rôzne oblúky v 3D zobrazení oblúka a skontrolujte, či sa ekvalizér podľa toho prispôsobuje.

25.

Potiahnite ekvalizér. Hýbe sa gantry v súlade s ním? Aktualizuje sa zobrazenie beam’s
eye view podľa toho?

26.

Skontrolujte, či sa všetky zobrazenia vo všetkých usporiadaniach zobrazujú správne.

27.

Vyberte Back a skontrolujte, či sa objaví dialógové okno s informáciou, že zmena modelu
pacienta spôsobí stratu liečebného plánu.

28.

Skontrolujte všetky kroky zahrnuté vo vytváraní a ukladaní PDF.

29.

Exportujte plán do R&V systému a do nástroja ExacTrac. Skontrolujte, či sa zhrnutie exportu otvára a zatvára.

30.

Zatvorte aplikáciu. Revalidácia je dokončená.
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11 SPRÁVY
11.1 Upozornenia a chybové správy vo
vyskakovacích oknách
Zoznam správ
• There are unsaved changes (Neuložili ste zmeny)
• Do you want to save? (Prajete si uložiť zmeny?)
• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Ste si istí, že chcete zmeniť klinický protokol a stratiť aktuálny liečebný
plán? Tieto zmeny nie je možné vrátiť.)
• Approved Plan (Schválený plán)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.
(Načítava sa schválený liečebný plán. Akékoľvek zmeny spôsobia stratu schválenia plánu.)
• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Tieto údaje možno použiť len na spustenie do
prevádzky a porovnanie plánov, nie však na vytvorenie klinických liečebných plánov. Export nie
je možný.)
• 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. (Dávka bola po
spustení prepočítaná, pretože načítaný plán bol uložený použitím staršej verzie softvéru.
Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)
• The export has failed. Check the logfile for details. (Export zlyhal. Viac podrobností nájdete v
súbore denníka.)
• Changed data (Zmenené údaje)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Stav predbežného plánovania načítaného plánu dávky sa zmenil. Plán sa
prispôsobí zmenám.)
• Plan not approved (Plán nebol schválený)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the
export in order to approve the plan? (Odporúča sa pred exportom liečebný plán schváliť.
Prajete si zrušiť export a schváliť plán?)
• Going Back to Patient Model (Vrátiť sa do funkcie Model pacienta)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Pamätajte, že
zmeny vo funkcii Model pacienta spôsobia stratu liečebného plánu.)
• Replace plan? (Nahradiť plán?)
• Do you want to replace the current plan? (Prajete si nahradiť aktuálny plán?)
• Authentication Error Message (Správa o chybe v autentifikácii)
• Plan is approved. (Plán je schválený.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.
(Aktuálny plán je schválený a nemôže byť prepísaný. Zvoľte iný názov a skúste to znovu.)
• 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. (Aktuálny plán je schválený a
nemôže byť prepísaný. Buď odstráňte status schválenia, alebo po vykonaní zmien uložte plán
pod iným názvom.)
• Plan cannot be unapproved. (Schválenie plánu sa nedá zrušiť.)
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• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again. (Schválenie plánu sa môže zrušiť iba bez zmeny názvu. Zvoľte pôvodný názov a skúste
to znovu.)
• Plan already exists. (Plán už existuje.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name
and try again. (Plán s názvom [názov plánu] už existuje a nemožno ho prepísať. Vyberte iný
názov a skúste to znovu.)
• Exit without Saving? (Chcete odísť bez uloženia?)
• Plan has not been saved yet. (Plán zatiaľ nebol uložený.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Zmeny v pláne [názov plánu] zatiaľ
neboli uložené.)
• Changed Data (Zmenené údaje)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be
restarted. (Mimo aplikácie plánovania dávky nastali zmeny. [Názov aplikácie] treba reštartovať.)
• Loaded plan from an older version. (Plán bol načítaný zo staršej verzie.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Načítaný plán bol
vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie softvéru. Optimalizácia, uloženie a export nie sú
možné. Ak chcete spustiť novú optimalizáciu, vyberte iný klinický protokol.)
• No RTPlan found (Nenašiel sa plán RTPlan.)
• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle
such baselines. (Načítava sa ClinicalBaseLine, ktorý neobsahuje žiadny RTPlan. Aplikácia
nemôže pracovať s takýmto východiskom.)
• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Ste si istí, že chcete zmeniť profil zariadenia a stratiť aktuálny liečebný
plán? Tieto zmeny nie je možné vrátiť.)
• Change Most Important OAR (Zmena najdôležitejšieho OAR)
• Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (Zmena najdôležitejšieho
OAR spôsobí neplatnosť optimalizácie.)
• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (Zistila sa externá vonkajšia kontúra. [názov
aplikácie] nevytvorí vonkajšiu kontúru. Na výpočet dávky sa použije externá kontúra, ak
neprebehli žiadne zmeny, ktoré si vyžadujú prepočítanie vonkajšej kontúry.)
• The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour. (PTV sa čiastočne nachádza mimo vonkajšej kontúry.
Plánovanie nie je možné, pretože PTV sa musí nachádzať v rámci vonkajšej kontúry.)
• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour. (PTV sa nachádza mimo vonkajšej kontúry. Plánovanie nie
je možné, pretože PTV sa musí nachádzať v rámci vonkajšej kontúry.)
• 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. (Okno orezávania prevyšuje rozsah plánovacieho CT v hornom alebo dolnom
smere. Časti lôžka, ktoré sú mimo tohto rozsahu v tomto smere, budú počas výpočtu dávky
ignorované.)
• Revert to the beginning of the optimization (Vrátiť sa na začiatok optimalizácie)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.
(Prajete si vrátiť sa späť na začiatok optimalizácie? Tieto zmeny nie je možné vrátiť.)
• Revert plan analysis table (Vrátiť zmeny v tabuľke analýzy plánu)
• Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Prajete
si vrátiť zmeny v tabuľke analýzy plánu? Nebude to možné vrátiť.)
• Revert Dose Shaper (Vrátiť zmeny v aplikácii Dose Shaper)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Prajete si
vrátiť zmeny v aplikácii Dose Shaper? Nebude to možné vrátiť.)
• Revert to previous optimization result (Vrátiť sa na predchádzajúci výsledok optimalizácie)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Prajete si
vrátiť sa na predchádzajúci výsledok optimalizácie? Tieto zmeny nie je možné vrátiť.)
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11.2

Správy vo výtlačku (Svetelná signalizácia)

Zoznam správ
Druh

Text

Informácia

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan status checks. (Výpočty dávky ešte nezačali. Aktivujte zobrazenie dávky, aby ste zapli kontroly statusu plánu týkajúce sa distribúcie dávky.)

Informácia

Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Výpočet dávky je založený na špeciálnej množine: [názov modality].)

Chyba

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Definované sú menej ako 2 kontrolné body oblúka.
Liečba nie je možná. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)

Výstraha

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

Chyba

The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Hodnota
MU na stupeň je nižšia než je definované v profile zariadenia.)

Chyba

The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Hodnota
MU na stupeň je vyššia než je definované v profile zariadenia.)

Chyba

The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Rozsah rotácie gantry nie je platný. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)

Chyba

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

Výstraha

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

Chyba

The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Uhol stola nie je platný.
Liečba nie je možná.)

Chyba

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Uhol rotácie okruhu nie je platný. Liečba nie je možná.)

Chyba

The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Uhol kolimátora nie je
platný. Liečba nie je možná.)

Výstraha

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

Chyba

The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Rozsah rotácie gantry nie je platný. Overte začiatočné a konečné uhly oblúka.)

Chyba

The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Čas aplikácie želanej dávky [čas] je vyšší ako limit zariadenia
[čas]. Prosím, overte to.)

Chyba

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. (Hodnota MU ([počet jednotiek] MU) jednej z exportovaných častí lúča/oblúka je väčšia ako povolená hodnota MU ([počet jednotiek]
MU) nakonfigurovaná pre zariadenie. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

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

Text

Informácia

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Element sa rozdelí na [počet porcií] porcií, pretože hodnota MU ([počet jednotiek] MU) je vyššia než maximálna povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU).)

Chyba

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. (Hodnota MU ([počet jednotiek]
MU) je vyššia ako maximálna povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU). (Poznámka: Aplikácia pre túto liečbu nepodporuje rozdelenie na niekoľko častí).
Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dávku je nutné prepočítať, pretože načítaný plán bol uložený bez dávky. Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)

Chyba

The name of the beam or arc contains invalid characters. (Názov lúča alebo oblúka obsahuje neplatné znaky.)

Chyba

The name of the beam or arc is empty. (Názov lúča alebo oblúka je prázdny.)

Chyba

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Názov
lúča alebo oblúka obsahuje niektorý zo znakov „(“ alebo „)“.)

Výstraha

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Množina údajov použitá ako vyrovnávacia množina bola zosnímaná
[orientácia snímky] počas konfigurácie orientácie pre liečbu [orientácia snímky].
Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Množina údajov použitá ako referenčná množina bola zosnímaná [orientácia snímky] počas konfigurácie orientácie pre liečbu [orientácia snímky].
Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Orientácia liečby pacienta nie je definovaná. Stav je kritický! Poraďte sa s podporou
Brainlab a nepoužívajte aktuálny plán na liečbu.)

Chyba

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Obraz a orientácia pacienta pri liečbe podľa
aktuálneho plánu neboli potvrdené. Stav je kritický! Poraďte sa s podporou
Brainlab a nepoužívajte aktuálny plán na liečbu.)

Výstraha

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object names]. These objects should be correctly segmented if required. (Plán označuje
nasledujúci prázdny objekt alebo objekty ako PTV alebo OAR: [názvy objektov].
Ak je to potrebné, tieto objekty by mali byť správne segmentované.)

Výstraha

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. (Výpočty dávok sú založené na referenčnej množine typu kužeľového lúča a môžu byť veľmi nepresné. Dôrazne sa odporúča vykonať aktualizovaný CT sken, ktorý sa používa ako referenčná množina.)

Výstraha

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcia
heterogenity je vypnutá. Lôžko pridané k modelu tkaniva sa preto považuje za
ekvivalent vody. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Informácia

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Korekcia heterogenity je vypnutá. Oblasť vo vnútri zaznamenanej kontúry pacienta
sa preto považuje za ekvivalent vody. Kontaktujte podporu Brainlab.)
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Druh

Text

Výstraha

The plan intent is set to [plan intent value]. (Zámer plánu je nastavený na [hodnota zámeru plánu].)

Chyba

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). (Vyskytlo sa [počet duplikátov] lúčov alebo oblúkov, ktorých názvy nie sú jedinečné. Názvy týchto lúčov alebo oblúkov sú: [názvy duplikátov]. Kontaktujte podporu Brainlab. (Poznámka: Porovnávanie názvov nerozlišuje malé a veľké písmená).)

Výstraha

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Rozlíšenie dávky aktuálneho plánu prekračuje limit 10 mm.
Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

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. (Množina vyrovnania
musí byť rovnaká množina rezov ako referenčná množina, avšak v tomto liečebnom pláne sú použité dve rôzne množiny rezov. Ak budete pokračovať, v najhoršom prípade sa po exporte plánu a nastavení polohy pacienta pre liečbu objavia
geometrické nepresnosti. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Informácia

Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Niektoré hodnoty vybranej tabuľky konverzie z HU na ED sú mimo možných rozsahov.)

Výstraha

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

Výstraha

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Vybraná tabuľka konverzie z HU na ED nie je schválená a nemôže byť použitá na žiadnu liečbu pacienta.)

Výstraha

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

Výstraha

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. (Aktívny profil zariadenia načítaný z aktuálneho plánu nie je uvedený v zozname nainštalovaných profilov zariadenia. Profil môže byť zastaralý
alebo z externého zdroja. Overte to.)

Chyba

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

Informácia

Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Nepodporovaný dávkový príkon. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

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

Výstraha

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

Výstraha

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

Výstraha

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordinate prefix]. Contact Brainlab support. (Súradnica izocentra [názov súradnice] nemá pridelenú predponu [predpona súradnice]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Contact Brainlab support. (Liečebná skupina [názov skupiny] nemá pridelenú predponu [predpona skupiny]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5

137

Správy vo výtlačku (Svetelná signalizácia)

138

Druh

Text

Výstraha

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Názov súradnice izocentra [názov súradnice]
nie je jedinečný alebo je príliš dlhý. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Názov liečebnej skupiny [názov skupiny] nie je jedinečný alebo je príliš dlhý. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Liečebná skupina [názov skupiny] používa identifikátor [názov identifikátora]. Tento
však tiež používa nesúvisiaca súradnica izocentra. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate name] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support. (Liečebná skupina [názov skupiny] a jej súradnica izocentra [názov súradnice] sú identifikované rôznymi číslami. Ak je to možné, malo by sa používať
rovnaké číslo. Ak sú k jednej súradnici izocentra pridelené viaceré liečebné skupiny, mali by sa používať jedinečné alfanumerické identifikátory. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Poradie elementov a smer rotácie gantry by mohli byť na liečbu vylepšené.)

Informácia

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

Informácia

The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Izocentrum je zablokované
(MLC). Prosím, overte to.)

Informácia

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

Informácia

The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Izocentrum je zablokované (čeľuste). Prosím, overte to.)

Informácia

The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Pozície čeľustí odkrývajú skrinku MLC. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

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

Výstraha

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Pri aspoň jednom uzavretom páre lamiel nie je
medzera medzi lamelami prekrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Výstraha

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. (Plánovaná medzera medzi lamelami aspoň jedného uzavretého páru lamiel je vo vzdialenosti 2 mm od okraja čeľuste a nemusí byť počas
poskytnutia zakrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Informácia

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Maximálna veľkosť lúča je menšia než [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtu dávky môže byť obmedzená.)

Výstraha

For a considerable number of fields of the arc: (Pre značný počet polí oblúka:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtov
dávky môže byť obmedzená.)
• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok rozlíšenia mriežky dávky. Presnosť výpočtov dávky
môže byť obmedzená.)

Výstraha

Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Aplikácia je v režime
VYHĽADÁVAŤ. Export nie je možný.)
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Informácia

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. (Tento liečebný plán obsahuje množiny obrazov,
ktoré obsahujú mieru hromadenia (SUV). Zobrazené hodnoty SUV sa môžu líšiť
v závislosti od výrobcu PET skenera. Pred použitím vždy porovnajte zobrazené
hodnoty s hodnotami SUV získanými priamo zo skenera.)

Informácia

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Tieto údaje možno použiť len na spustenie do prevádzky a porovnanie plánov, nie však na vytvorenie
klinických liečebných plánov. Export nie je možný.)

Výstraha

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Spodný uhol gantry [spodný uhol
gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] je väčší než horný uhol gantry [horný uhol
gantry]°.)

Chyba

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Uhly gantry [spodný uhol gantry]° - [horný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] nemajú minimálne požadované rozpätie oblúka [rozpätie oblúka]°.)

Chyba

Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selected machine profile. (Uhol stola [uhol stola]° roviny oblúka [názov oblúka] je nekompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc name] are incompatible with the selected machine profile. (Uhly gantry [spodný
uhol gantry]° - [horný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] sú nekompatibilné s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Duplicitné
definície roviny oblúka pre uhly stola [uhly stola].)

Chyba

Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Koplanárne
definície roviny oblúka pre uhly stola [uhly stola].)

Chyba

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Uhol kolimátora [uhol kolimátora]° roviny oblúka
[názov oblúka] je nekompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Tolerovaný objem pokrytia boostu [objem] % je
väčší než želaný objem pokrytia [objem] %.)

Chyba

The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription dose [dose] Gy. (Hranica maximálnej dávky boostu [dávka] Gy je menšia než predpísaná dávka [dávka] Gy.)

Chyba

The boost's prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target's prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Hranica predpísanej dávky boostu [referenčná dávka boostu] Gy je menšia než predpísaná dávka cieľa
[referenčná dávka PTV] Gy.)

Chyba

SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Pre boost je zvolený režim Predpis SRS, no nie je nastavená žiadna hranica maximálnej dávky.)

Chyba

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% [maximum IDL]%. (Predpis IDL [aktuálne IDL]% je mimo povoleného rozsahu
[minimum IDL]% - [maximum IDL]%.)

Chyba

The clinical protocol has unsupported version $version. (Klinický protokol má nepodporovanú verziu $version.)

Informácia

[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [protocol type]. ([Klinická indikácia] [názov protokolu] je z predchádzajúcej verzie aplikácie: [typ protokolu].)
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Chyba

The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Najdôležitejší orgán OAR [názov OAR] nie je súčasťou zoznamu obmedzení OAR.)

Chyba

Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volume]%. (Obmedzenie # [číslo] OAR [názov OAR]: relatívny objem je mimo rozsahu: [objem] %.)

Výstraha

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These objects will not be taken into account during optimization. (Aktuálny liečebný plán
obsahuje objekty, ktoré buď nie sú uvedené v protokole alebo sú ignorované,
pretože majú nesprávnu úlohu/typ. Tieto objekty nebudú pri optimalizácii zohľadnené.)
Names of ignored objects: (Názvy ignorovaných objektov:)

Výstraha

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Protokol obsahuje typy objektov, ktoré v aktuálnom liečebnom pláne nie sú dostupné. Tieto objekty nebudú pri optimalizácii zohľadnené.)
Missing types: (Chýbajúce typy objektov:)

Výstraha

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Nasledujúce krivky dávky prekračujú
predpísanú dávku [dávka] Gy a nebudú zobrazené: [skryté krivky dávky].)

Chyba

The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Coverage Volume [volume]%. (Tolerovaný objem pokrytia [objem] % je väčší než želaný
objem pokrytia [objem] %.)

Chyba

The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (Hranica maximálnej predpísanej dávky [dávka] Gy je menšia
než predpísaná dávka [dávka] Gy.)

Chyba

SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Je zvolený
režim Predpis SRS, no nie je nastavená žiadna hranica maximálnej dávky.)

Výstraha

The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Vybraný klinický protokol je určený len na účely zabezpečenia kvality zariadenia. Nie
je určený na klinické použitie.)

Výstraha

The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Vybraný klinický protokol je určený len na demo účely zabezpečenia kvality zariadenia. Nie je určený na klinické použitie.)

Výstraha

The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Vybraný klinický protokol je určený len na demo účely. Nie je určený na klinické použitie.)

Výstraha

VMAT deliverability warning: (Upozornenie o poskytnuteľnosti VMAT:)

Výstraha

The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results. (PTV sa kryje s nasledujúcimi OAR: [názvy OAR]. Môže to spôsobiť
nekvalitné výsledky plánu.)
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Výstraha

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Pre značné množstvo polí oblúka je zodpovedajúca veľkosť poľa mimo rozsahu nameraných veľkostí poľa:)
• it is smaller than the depth dose field size range (je menšia než je rozsah veľkosti hĺbky poľa dávky)
• it is larger than the depth dose field size range (je väčšia než je rozsah veľkosti
hĺbky poľa dávky)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (je menšia než rozsah rozptylu
veľkosti poľa čeľuste)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu
veľkosti poľa čeľuste)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu
veľkosti poľa MLC)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (je menšia než rozsah rozptylu veľkosti poľa MLC)

Výstraha

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Nedostatočné údaje o
rozptyle v tabuľke pre veľkosť poľa čeľuste [veľkosť poľa] mm: hodnota pre veľkosť poľa MLC [veľkosť poľa] mm by mala byť nameraná a nie skopírovaná. Viac
podrobností nájdete v Technickej referenčnej príručke Fyzikálnych princípov
Brainlab.)
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11.3

Informačné správy (zobrazené s ikonou i)

Zoznam správ
• Export platforms have identical names. (Exportné platformy majú rovnaké názvy.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Export do [destinácia
exportu] bol neúspešný kvôli nedostatočným prístupovým právam.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Export do [destinácia
exportu] bol neúspešný kvôli nedostatočnému voľnému miestu na disku.)
• Export to [export destination] failed. (Export do [destinácia exportu] bol neúspešný.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Liečebný plán bol rozdelený skupinami frakcií a bol exportovaný viac ako jeden plán RT.)
• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions
will not be exported. (Boli zistené oblasti lôžka, ktoré sa nepretínajú s množinou rezov. Oblasti,
ktoré sa nepretínajú, nebudú exportované.)
• Contour points were reduced (Kontúrové body boli zredukované)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image
data set. (Štruktúra [názov objektu] bola zmenená pre export, pretože bola rekonštruovaná v
referenčnej množine obrazových údajov.)
• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Štruktúra [názov objektu] nemôže byť exportovaná,
pretože bola rekonštruovaná v referenčnej množine obrazových údajov a javí sa ako príliš
malá.)
• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dávka lúča bola exportovaná, no jeden alebo viac lúčov je
rozdelených. Preto objekt Dávka RT teraz odkazuje na viac ako jeden lúč.)
• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Objekt Objem dávky RT neobsahuje referenciu
plánu, pretože plán bol rozdelený a bol použitý export dávky pre celý plán.)
• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2]. ([Klinická indikácia] [názov protokolu] nie je dostupná. Názov je použitý vo viacerých
súboroch: [súbor 1], [súbor 2].)
• Image Modality (XT) not supported (Modalita obrazu (XT) nie je podporovaná)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Obraz(y) DICOM modality XT nemôžu byť aktuálnou verziou aplikácie spracované.)
• An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
• Unsupported data found. (Boli nájdené nepodporované údaje.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for
completeness. (Pri načítaní sa zistili nepodporované údaje. Dôkladne skontrolujte úplnosť
údajov pacienta.)
• Plan not valid for this application. (Plán nie je pre túto aplikáciu platný.)
• This plan has an invalid format. (Tento plán má neplatný formát.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Plán, ktorý má byť načítaný, je vo
formáte, ktorý sa nedá interpretovať.)
• An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
• Multiple plans selected. (Je zvolených viacero plánov.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Na načítanie
je zvolený viac ako jeden plán. Vráťte sa späť a zvoľte iba jeden plán.)
• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the
current one is not supported. (Pokračovanie v optimalizácii plánu vytvoreného v inej ako
aktuálnej verzii aplikácie nie je podporované.)
• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported. (Pokračovanie v optimalizácii plánu vytvoreného v predchádzajúcej verzii aplikácie
nie je podporované.)
• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Bol zistený
problém s obmedzeniami urýchľovača. Vyskytli sa nasledujúce problémy:)
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• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (PTV je príliš veľké a preto nemôže byť s aktuálnym MLC a/alebo režimom
fluence dostatočne ožiarené.)
• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Dávka v PTV,
PTV-boost alebo Boost sa nedá vypočítať. Toto sa môže stať, napríklad, ak sú časti PTV
umiestnené mimo vonkajšej kontúry alebo ak je Boost identický s PTV.)
• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Externá vonkajšia kontúra
[názov kontúry] bola odstránená.)
• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Externá
vonkajšia kontúra [názov kontúry] sa nedá použiť. Bola odstránená.)
• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa viacero externých vonkajších
kontúr. Musí byť presne jedna externá vonkajšia kontúra. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Objekt [názov objektu] nie je syntetizovaný so žiadnou množinou obrazov.
Vráťte sa do nástroja Smartbrush a Image Fusion a skontrolujte to.)
• Empty object found. (Bol nájdený prázdny objekt.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(Objekt [názov objektu] je prázdny. Správne zvýraznite obrys objektu, alebo ho odstráňte z
výberu.)
• Empty objects found. (Boli nájdené prázdne objekty.)
• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Nasledujúce objekty sú prázdne: [názvy objektov]. Správne zvýraznite
obrysy objektov, alebo ich odstráňte z výberu.)
• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Množina obrazov objektu [názov objektu] sa nenačítala. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• Multiple objects are named identically. (Viacero objektov je pomenovaných rovnako.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go
back to the selected data and check this. (Našiel sa viac ako jeden objekt s názvom [názov
objektu]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty majú rovnaké
názvy: [názvy objektov]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Plánovacie CT je deformované. Nesmie byť deformované. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Plánovacie CT je lokalizované. Nesmie byť lokalizované. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Plánovacia množina obrazov nemá CT modalitu. Musí to byť
množina obrazov CT. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Plánovacie CT nie je obraz v polohe na chrbte. Podporované sú
len obrazy v polohe na chrbte. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (Plánovacie CT nie je množina obrazov s hlavou napred.
Sú podporované iba obrazy s hlavou napred. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT je
Cone Beam CT. Môže to viesť k značne nepresným výpočtom dávky, a preto to nie je
povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Plánovacie CT obsahuje naklonené rezy obrazov. Naklonené
rezy obrazov nie sú povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• The planning CT has too many slices. (Plánovacie CT obsahuje príliš veľa rezov.)
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• 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. (Plánovacie CT má [počet rezov]
rezov. Podporovaných je maximálne [počet rezov] rezov. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• 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. (Našlo sa niekoľko množín
obrazov s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou.
Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nenašla sa žiadna množina obrazov
s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou. Vráťte sa
do Selected Data a skontrolujte to.)
• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie všetky množiny
obrazov sú syntetizované. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• Object [object name] is set to invisible. (Objekt [názov objektu] je nastavený ako neviditeľný.)
• Volume of object(s) too small. (Objem objektu/objektov je príliš malý.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume
bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this.
(Nasledujúce objekty sú príliš malé: [názvy objektov]. Povolené sú len objekty s objemom
vyšším ako [objem] mm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• There were unspecified problems during import. (Počas importu sa vyskytli nešpecifikované
problémy.)
• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT Plan nemožno uložiť. Kontaktujte
podporu Brainlab.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Načítaný plán bol
vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie softvéru. Optimalizácia, uloženie a export nie sú
možné. Ak chcete spustiť novú optimalizáciu, vyberte iný klinický protokol.)
• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu. Optimalizácia, uloženie a export nie sú možné.)
• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu, ale nebol načítaný žiadny plán.
Aplikácia nemôže pokračovať.)
• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Je povolený iba jeden
najdôležitejší orgán OAR. Momentálne je ich:)
• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Funkcia Duplikácia oblúkov pridala [počet
oblúkov] oblúk(ov), celkový počet oblúkov je teda [počet oblúkov]. Manuálna úprava oblúkov
nie je možná.)
• Failed to calculate the tissue model. (Výpočet modelu tkaniva bol neúspešný.)
• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Nenašlo sa žiadne PTV.
Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• Boost is partly outside of PTV. (Boost sa nachádza čiastočne mimo PTV.)
• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The
boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check
this. (Objekt boost [názov boostu] je vyznačený čiastočne mimo objektu PTV [názov PTV].
Objekt boost musí byť plne zahrnutý v rámci PTV. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• Multiple PTVs found. (Bolo nájdených niekoľko PTV.)
• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed
boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Našli sa nasledujúce PTV:
[názvy PTV]. Je povolený len jeden PTV a jediný zahrnutý boost. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)
• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Cieľ liečby pozostáva z
oddelených objemov. Toto aplikácia Spine SRS nepodporuje. Aby ste tento cieľ mohol liečiť,
zlúčte objemy do jedného cieľového objemu.)
POZNÁMKA: Táto správa je len pre Spine SRS.
• Volume of some Object(s) too small. (Objem niektorého objektu/objektov je príliš malý.)
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• The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume
bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce
objekty sú príliš malé: [názvy objektov]. Povolené sú len objekty s objemom vyšším ako 0,01
cm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• Boost volume too big. (Objem boostu je príliš veľký.)
• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV
object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this.
(Objem objektu boost [názov boostu] musí byť menší než objem objektu PTV [názov PTV]
aspoň o 0,01 cm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)
• Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Výpočet dávky nebol úspešný. Kontaktujte
podporu Brainlab.)
• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Dávka pre plán sa vypočíta pomocou
algoritmu Pencil Beam. Z dôvodu malej veľkosti PTV je pravdepodobné, že plán definuje
značné množstvo malých polí (veľkosť štvorcového poľa ekvivalentná 10 mm alebo menšia).
Pre dosiahnutie prijateľnej presnosti výsledkov výpočtu sa pre takéto malé polia odporúča
použiť algoritmus Monte Carlo.)
• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Výpočet dávky je založený na
špeciálnej množine: Kontrastné CT.)
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Informačné správy (zobrazené s ikonou i)
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