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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot

Tuki

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

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

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

us.support@brainlab.com

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

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

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

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

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

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

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa Dose Review -sovellukselle ylläpitoa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana
tarjotaan ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

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

Valmistaja

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

Tekijänoikeus

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

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• iHelp® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

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

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

Patenttitiedot

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

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, joka on Apache Software Foundationin kehittämä (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Tässä tuotteessa käytetään XML2PDF Formatting Engine -muotoilumoduulia, joka on Altsoft

bvba:n yksinomaista omaisuutta

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
RT Elements Dose Review on MDD:n määritysten mukaan luokan IIb tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on raportoitava Brainlabille ja kaikille asiaankuuluville viranomaisille kaikista vakavista
häiriötapahtumista, joita saattaa ilmetä tämän tuotteen suhteen.

Myynti Yhdysvalloissa

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

Oikeudelliset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

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

Huomautukset

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

Käyttötarkoitus/käyttöaiheet

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.
HUOMAUTUS: Dose Review -sovellus on yksi RT Element -kohde, joka sisältää ominaisuuksia
isodoosilinjojen ja annos-tilavuushistogrammin tarkistukseen, annosvertailuun ja annoksen
summaukseen. 

Kohteena oleva potilaspopulaatio

Sovelluksen potilaspopulaatiota ei ole rajoitettu.

Kohdekäyttöympäristö

Tarkoitettu käyttöympäristö on kliininen suunnitteluyksikkö.

Kohdekäyttäjät

Tyypilliset käyttäjät ovat lääketieteen ammattilaisia, jotka suorittavat sädehoidon suunnittelua
(lääketieteelliset fyysikot, sädehoidon onkologit, annossuunnittelijat, lääkärit jne.).

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Järjestelmän käyttäminen
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Muiden valmistajien laitteet

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

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muiden valmistajien ohjelmistot

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

Varoitus
Brainlab ei salli Brainlab RT Elementsin asentamista alustoille, joihin on asennettu
kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Tämä sen vuoksi, koska ei voida taata,
ettei Brainlab RT Elements vaikuttaisi kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai päinvastoin.
Tässä yhteydessä vastuullasi on tarjota ja tunnistaa soveltuvia alustoja, jotka vastaavat
Brainlab RT Elementsin asentamista koskevia vaatimuksia. Tätä varten voidaan käyttää
kliinisessä käyttöohjeessa annettuja ohjelmiston uudelleenvalidointiohjeita.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.
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Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Etäohje

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

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.6 Tekniset vaatimukset

Kirjautumistiedot

Varoitus
Sinä et saa jakaa sisäänkirjautumistietojasi. Sinä olet täysin vastuussa kaikista
hoitosuunnitelman muutoksista. Jos käyttäjätunnus tai salasana vaarantuu, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan.

Laitteiston tiedot

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

Osa Vähimmäisvaatimukset Suositellut vaatimukset

Prosessori

Intel XEON -keskusyksikkö Westmere-
mikroarkkitehtuurilla (julkaistu tammi-
kuussa 2010) ja 6 fyysistä ydintä.
Tai
Intel i7 -keskusyksikkö Haswell-mikro-
arkkitehtuurilla (julkaistu kesäkuussa
2013) ja 4 fyysistä ydintä.
Esimerkkejä:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON -keskusyksikkö Skylake-
mikroarkkitehtuurilla (julkaistu elokuus-
sa 2017) tai uudempi.
Ydinten määrä:
• Ohjelmistossa voidaan käyttää suur-

ta määrää ytimiä
• Laskentanopeus kasvaa, kun käyte-

tään useampia ytimiä ja nopeampaa
kellotaajuutta

• Vähintään 12 fyysistä ydintä suositel-
laan

Esimerkki:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Muisti
24 Gt
Palvelimilla 4 Gt lisämuistia lisäkäyttä-
jää kohden.

64 Gt
Palvelimilla 16 Gt lisämuistia lisäkäyt-
täjää kohden.

Grafiikkakortti

DirectX 11 -yhteensopiva grafiikkakortti
vähintään 1 Gt:n grafiikkamuistilla sekä
tason 10 laitteisto-ominaisuustaso.
NVIDIA-korttien ajurin minimiversio:
361.91 (ODE-sarja).
Esimerkki:
• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12 -yhteensopiva grafiikkakortti
vähintään 4 Gt:n grafiikkamuistilla sekä
tason 11 laitteisto-ominaisuustaso.
Suosituksena on suurimuistinen kais-
tanleveys kiihdyttimen muistin ja kiih-
dyttimen välissä sekä vähintään 640
GPU:n ytimet.
NVIDIA Quadro -sarja Pascal -sirusar-
jalla tai uudemmalla sekä NVIDIA-aju-
rin versio: 385.41 tai uudempi (ODE-
sarja).
Esimerkkejä:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Näytön reso-
luutio 1 920 x 1 080

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

Verkkoliitäntä 100 Mt/s 1 Gt/s

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Suunnitteluasema 9 Premium
• Suunnittelutyöasema 8.0 RT (RT-suunnittelutyöasema)
• Suunnitteluasema 7 -työasema (Suunnittelutyöasema Premium)
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• Node-palvelinlaitteisto 5.1 Premium
• Node-palvelinlaitteisto 5.1
• Node-palvelinlaitteisto 5.0 (iPlan Net-palvelin 5.0)
• BL-palvelinlaitteisto 4.0 (Node-palvelinlaitteisto)

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

Ohjelmistoedellytykset

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Windows Ultimate 7, 64-bittinen, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2, 64-bittinen
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008, 64-bittinen, SP2 (ei suositeltu)

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.

Brainlab suosittelee päivittämään käyttöjärjestelmän Microsoft-tietoturvapäivityksillä
sairaalan IT-määräysten sekä Brainlabin Viruksentorjunta- ja Windows-päivitys-käytäntöjen
mukaisesti. Brainlab ei odota Microsoft-tietoturvapäivitysten asennuksiin liittyviä ongelmia.
Mikäli ilmenee ongelmia, ilmoita asiasta Brainlabin asiakastukeen.
Päivitykset käyttöjärjestelmään (hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen ohjelmistoihin on
tehtävä sairaalan työajan ulkopuolella ja testiympäristössä Brainlab-järjestelmän asianmukaisen
toiminnan tarkistamiseksi. Brainlab seuraa julkaistuja Windows-hotfix-korjauksia ongelmien
tarkistamiseksi. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset
aiheuttavat ongelmia.
Järjestelmän hyväksymisen jälkeen ohjelmiston asennuksesta tehdään varmuuskopio. Tämä
varmuuskopio toimii ainoastaan työasemilla, joille ohjelmisto on lisensoitu.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja sen määritystiedostojen pitämistä
ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa
järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen
lataus ja tallennus saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee poistamaan reaaliaikaiset
tarkistukset käytöstä ja suorittamaan virustarkistukset sairaalan työajan ulkopuolella.

Käyttöönottovaatimukset

Varoitus
Brainlabilta saa ajan tasalla olevat mittausohjeet. Varmista, että säteilykeilan datankeruun
aikana käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

Varoitus
Annosalgoritmien ja MU-laskelmien tarkkuus riippuu suoraan mitattujen säteilykeilatietojen
laadusta. On sinun vastuullasi varmistaa, että säteilykeilamittaukset tehdään oikein.
Hoitosuunnitteluohjelmiston käyttöönotossa noudatetaan Physics Administration -ohjelmiston
käyttöohjetta 5.0/5.5 ja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen opasta. Vain
Physics Administration 5.0/5.5. -versiolla luodut koneprofiilit ovat kelvollisia käytettäväksi
yhdessä ohjelmiston kanssa.

Tekniset vaatimukset
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HUOMAUTUS: käyttäjä on vastuussa koneprofiilin sekä säteilykeilatietojen hyväksynnästä ennen
hoitoa. 

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

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Vastuu

Varoitus
Järjestelmä toimii ainoastaan kirurgin apuna eikä korvaa lääkärin kokemusta ja/tai vastuuta
käytön aikana.

Käyttöohjeiden lukeminen

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

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Patient Data Manager Potilastietojen hallintaa koskevat ohjeet

DICOM Viewer -ohjelmiston
käyttöohje Tietojen tarkistamista koskevat ohjeet

SmartBrush -ohjelmiston käyttö-
ohje Kohteiden manuaalista luomista koskevat ohjeet

Object Manipulation -ohjelmis-
ton käyttöohje

Ohjeet kohteiden tarkistamiseksi ja tarkentamiseksi, margi-
naalien lisäämiseksi kohteisiin ja uusien kohteiden luomi-
seksi olemassa olevia kohteita koskevien toimintojen poh-
jalta

Multiple Brain Mets SRS -ohjel-
miston käyttöohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi useille kraniaali-
sille metastaaseille

Cranial SRS -ohjelmiston käyttö-
ohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi kraniaalisille lee-
sioille

Spine SRS -ohjelmiston käyttö-
ohje

Ohjeet sädehoitosuunnitelmien luomiseksi selkärangan me-
tastaaseille

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

Physics Administration -ohjel-
miston käyttöohje

Mitattujen säteilykeilatietojen ja koneprofiilien hallintaa kos-
kevat tiedot

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

Potilaan tukijärjestelmälaitteis-
ton käyttöopas

Kehyksettömän sädekirurgian komponenttien ja Roboticsin
tiedot

Kliininen ExacTrac-käyttöohje Potilaan Brainlab-asemointijärjestelmän tiedot

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

Koulutus ja asiakirjat
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Aloittaminen

Taustatietoja

Dose Review -ohjelman avulla voit tarkastella mistä tahansa RT Planning Elementsistä (kuten
Multiple Brain Mets SRS) tallennettuja annossuunnitelmia.
Edellisen ohjelmistoversion, joka on Dose Review 1.0, avulla voit tarkastella kolmannen
osapuolen ohjelmistosta tuotuja annossuunnitelmia.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Löydät lisätietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan
laadunvarmistusta koskevasta luvusta.

Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilastietojoukon
kanssa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

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

DICOM-yhteensopivuus

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

Varoitus
Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt
rakennemuodot huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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saattavat muuttua siirron aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri
hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

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

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

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

Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

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

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

Dose Review -sovelluksen käynnistäminen RT-suunnittelutyönkulusta

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2. Avaa jokin RT Planning Elementsin työnkulku (kuten Multiple Brain Mets SRS).

3. Valitse potilastietojoukko, johon sisältyy annossuunnitelma.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki valitun RT Planning Elementin työnkulkua kos-
kevat Elementit.

4.

Valitse Dose Review.

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

Aloittaminen
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Kolmannen osapuolen ohjelmistolla luodun suunnitelman avaaminen Dose Review 1.0 -sovelluksella

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.

2.

Valitse Decision Making -työnkulusta Dose Review.

3. Valitse potilastietojoukko, johon sisältyy kolmannen osapuolen ohjelmistolla luotu annos-
suunnitelma.
Ohjelmisto näyttää automaattisesti kaikki Elementsit Dose Review 1.0:lle.
Löydät lisätietoja Dose Review -ohjelmiston käyttöohjeesta 1.0.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Katselutoiminnot

Katseluvaihtoehdot

Käytettävissä olevat katseluvaihtoehdot riippuvat käytettävästä asettelunäkymästä.

Painike Toiminto

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

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

Vedä hiiren osoitinta:
• loitontamiseksi ylöspäin
• lähentämiseksi alaspäin.

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

Kierrä 3D-
näkymää

Napsauta 3D-näkymässä ja vedä hiiren osoitinta.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei tarvitse painiketta. 

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

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

harmaan tason ikkunan leveyttä.

Katselutoiminnot
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2.3 Tietovalikko

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 1  

Valitse Data, niin näyttöön avautuvat Data-valikko ja luettelo käytettävissä olevista kuvista,
kohteista ja asetteluista.

Nro Osa Kuvaus

① Plan: <Suunni-
telman nimi>

• Images: siirry suunnitelmaan liittyvien kuvajoukkojen välillä.
• Doses: luettelee käytettävissä olevat annossuunnitelmat.
• Luettelee kaikki suunnitelmaan liittyvät käytettävissä olevat kohteet

(esimerkiksi etäispesäkkeet, riskielimet ja Outer Contour -kohteet).

② LAYOUTS Siirry asettelusta toiseen.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Annokset

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Kuva 2  

Nro Osa

① Annosvertailutoiminto

② Annoksen summaustoiminto

③ Viitesuunnitelma näkyy harmaana sen merkiksi, ettei sen valintaa voi poistaa

④ Sininen reuna ja silmäkuvake osoittavat, että annossuunnitelma on valittuna annosverta-
iluun tai annoksen summaukseen

⑤ Annossuunnitelman nimi

⑥ Annossuunnitelman tallentamisen päivämäärä ja kellonaika

⑦ Sen ohjelman nimi, jolla suunnitelma luotiin, ja tiedot annosmääräyksestä

⑧
Tiedot ruudukkokoosta:
• Pencil Beamin tapauksessa numero edustaa annosruudukon kokoa.
• Monte Carlon tapauksessa numero edustaa suurinta Monte Carlo -ruudukon kokoa.

Kohteet

①

②
③

⑤
④

Kuva 3  

Tietovalikko
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Nro Osa

① Voit tuoda kaikki kohteet näkyviin/piilottaa ne napsauttamalla avatun/suljetun silmän ku-
vakkeita.

②

Jos kohde on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäkuvakkeella. Voit piilottaa
kohteen napsauttamalla sitä.
Määritetyt kohteet ovat oletusarvoisesti näkyvissä lukuun ottamatta Outer Contour -koh-
teita ja kohteita, joilla Type = Whole Brain.

③ Kohteen tilavuus.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan kohteen vieressä olevaa nuolta:
• Basis: luettelee kohteen luonnissa käytetyn kuvajoukon.
• Type: esittää kohteen tyypin (esim. tuumori).
• Role: näyttää roolin (esim. PTV).

⑤

Jos yksittäinen kohde valitaan, se korostetaan oranssilla ja kaikki näkymät keskitetään
kyseiseen kohteeseen. Tällöin myös 3D View-, 1 x 1 View- ja Side by Side View -asette-
luissa näkyy seuraavia lisätietoja sisältävä ruutu:
• Kohteen nimi: luettelee kohteen luonnissa käytetyn kuvajoukon.
• Size: kohteen tilavuus ja halkaisija.
• CI: viitesuunnitelmaan perustuva yhdenmukaisuusindeksi.
• GI: viitesuunnitelmaan perustuva gradientti-indeksi.
• Hoitomääräyksen tiedot: annos ja fraktioiden määrä.

HUOMAUTUS: hoitomääräyksen tiedot ovat saatavissa vain viitesuunnitelmissa määrite-
tyille PTV-kohteille. 

Asettelut

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

Asettelu Kuvaus

DVH V iew

DVH View näyttää seuraavat tiedot:
• aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä
• oikea puoli – DVH-näkymä.

HUOMAUTUS: Dose Summation -tilassa ohjelmisto näyttää valittujen an-
nossuunnitelmien annosten summan. 

3D View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä
• oikea puoli – kolmiulotteinen näkymä.

HUOMAUTUS: tämä asettelu ei käytettävissä Dose Comparison -tilassa. 

Side by Side View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• ylärivi – aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä viitesuunnitel-

masta
• alarivi – aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä toissijaisesta

suunnitelmasta.
HUOMAUTUS: tämä asettelu on käytettävissä vain Dose Comparison -ti-
lassa. 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Asettelu Kuvaus

1 x 1 View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• vasen puoli – aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä. Dose

Summation -tilassa ohjelmisto näyttää viiteannossuunnitelmien annok-
sen.

• keskellä – laaja yksileikenäkymä ja kiikari-ikkuna, johon on merkitty B
osoitukseksi päällekkäisestä suunnitelmasta. Leikkeen suunnan määrittää
se, mikä leike on valittuna vasemmalla puolella. Dose Summation -tilas-
sa ohjelmisto näyttää valittujen annossuunnitelmien annosten summan.

3 x 3 View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• vasen puoli – aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen näkymä. Dose

Summation -tilassa ohjelmisto näyttää viiteannossuunnitelmien annok-
sen.

• keskellä – joukko 3 x 3 -leikkeitä ja kiikari-ikkuna, johon on merkitty B
osoitukseksi peittokuvasuunnitelmasta. Leikkeen suunnan määrittää se,
mikä leike on valittuna vasemmalla puolella. Dose Summation -tilassa
ohjelmisto näyttää valittujen annossuunnitelmien annosten summan.

Tietovalikko
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2.4 Työkalupalkin toiminnot

Kohdeluettelo

①

②

③

④

Kuva 4  

Nro Osa

① Voit tuoda kaikki kohteet näkyviin/piilottaa ne napsauttamalla avatun/suljetun silmän ku-
vakkeita.

②

Kaikissa näkyvissä kohteissa näkyy sininen silmäkuvake. Voit piilottaa kohteen napsaut-
tamalla sitä, jolloin kuvake muuttuu harmaaksi.
Määritetyt kohteet ovat oletusarvoisesti näkyvissä Outer Contour -kohdetta lukuun otta-
matta.

③ Tuo näkyviin ja piilota Objects-luettelo valitsinrivin avulla.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Nro Osa

④
Jos valitset kohteen, kaikki näkymät keskittyvät kyseiseen kohteeseen. 3D View-, 1 x 1
View- ja Side by Side View -asetteluissa oikeassa yläkulmassa näkyy ruutu, jossa on li-
sätietoja kohteesta.

Annoksen näyttäminen ja normalisointiarvo

①

②

Kuva 5  

Asetukset

Kun käynnistät Dose Review -ohjelmiston, ohjelmisto ottaa automaattisesti annoksen näyttöa-
setukset valitusta suunnitelmasta. Näytössä näytetään ohjelmisto ja versio, jota käytettiin suun-
nitelman luomiseen. Jos annosnäytön mallia ei tallennettu suunnitelman mukana, Dose Review
valitsee oletusasetukset.
Voit muuttaa annoksen näyttöasetuksia työkaluriviltä ① valitsemalla jonkin käytettävissä olevista
vaihtoehdoista.

Voit muuttaa suunnitelman normalisointiarvoa With-kohdasta ② sen mukaan, mikä annosnäyttö
on käytössä.

Seuraavat Dose Option Configuration -tiedostot toimitetaan Dose Review -asennuksen mukana:
• Cranial 80 % = Def.30 Gy
• Cranial 80 % V80
• SRS Absolute
• SRT V95

HUOMAUTUS: Dose Display -asetuksia voidaan muokata Clinical Protocol Editorissa. 

Työkalupalkin toiminnot
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2.5 Pikanäppäimet

Näppäimistön pikanäppäinten luettelo

Ohjelmistossa on käytössä seuraavat pikanäppäimet: Jotkut pikanäppäimet ovat käytettävissä
vain tietyissä ohjelmiston toiminnoissa.

Kuvaus Pikanäppäin

Avaa seuraava asettelu Ctrl + Tab

Avaa edellinen asettelu Ctrl + Vaihto + Tab

Nollaa lähennys ja lähennyksen keskipiste Ctrl + Home

Valitse edellinen kohde Ctrl + ylös

Valitse seuraava kohde Ctrl + alas

Vaihda annosjakauman näyttöön Ctrl + D

Vaihda annosanalyysin näyttöön Ctrl + R

Valitse kaikki kohteet Ctrl + A

Vie aksiaalinen taso Ctrl + Vaihto + A

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

sä)
• Välilehti sisältää DVH:n

Ctrl + Vaihto + D

Vie sagittaalinen taso Ctrl + Vaihto + S

Vie koronaalinen taso Ctrl + Vaihto + C

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

sä)
• Annoksen etäisyyden mittaus on aktiivinen

Ctrl + Vaihto + L

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Pikanäppäimet
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3 HOITOSUUNNITELMIEN
TARKISTAMINEN

3.1 Annos-tilavuushistogrammi (DVH)

Annos-tilavuushistogrammin näyttäminen

Annos-tilavuushistogrammi (DVH) näytetään jokaiselle viitesuunnitelmassa määritellylle kohteelle
DVH View -asettelussa. Näkymässä esitetään kumulatiivinen histogrammi, jossa käyttäjä näkee,
kuinka suuri tilavuus saa vähintään valitun annoksen.
Asettelussa on myös näkymiä, joiden avulla voidaan tunnistaa liian suuren tai pienen annoksen
saavat kohdat.

Varoitus
Annos-tilavuus-histogrammin esitys ei saa olla hoitosuunnitelman valinnassa käytettävä
ainoa kriteeri. Toisena kriteerinä on esim. annosnäyttö.

DVH View -asettelu

①

Kuva 6  

Avaa DVH View -asettelu näyttääksesi DVH:n ① ja suurennetut aksiaalisten, koronaalisten ja
sagittaalisten leikkeiden näkymät, jotta voisit havaita kohdat, jotka saavat liian pienen tai liian
suuren annoksen.

HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN
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DVH:n näyttäminen

Toimenpiteet

Voit tarkastella tietyn kohteen annos-tilavuushistogrammikaaviota valitsemalla kyseisen kohteen
Objects-luettelosta DVH View -näkymässä ollessasi.
Voit näyttää DVH:n samanaikaisesti kaikille kohteille määrittämällä kaikki kohteet näkyviksi. Sen
jälkeen yksittäisten kohteiden valinnan voi poistaa sulkemalla silmäkuvakkeen.

HUOMAUTUS: valittavissa ovat vain ne kohteet, jotka ovat osa viitesuunnitelmaa. 

Annos-tilavuushistogrammi (DVH)
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3.1.1 Annos-tilavuushistogramminäyttö

Annos-tilavuushistogramminäyttö

Pitämällä hiirtä annos-tilavuushistogrammin yllä näet tarkat annosmäärät tilavuutta kohti.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Kuva 7  

Nro Kuvaus

① Napsauttamalla tilavuusakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Volume-asteikkoa.

②

Normaalikudos (NT) -kaavio.
Tämä käyrä vastaa PTV:tä ympäröivää virtuaalista rengasrakennetta, ja sitä käytetään
CI-laskennassa. Sen prosenttitilavuus normalisoidaan PTV-tilavuudeksi ja esitetään yh-
dessä PTV (tuumori) -tilavuuden kanssa NT:nä ①.

③ Napsauttamalla annosakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Dose-asteikkoa.

④
Min./Mean/Max.-annos, CI, GI ja suhteellinen maksimiannos näytetään annos-tilavuus-
histogrammin yläpuolella.
HUOMAUTUS: nämä arvot lasketaan viitesuunnitelman kattavien annosten perusteella. 

⑤

Pitämällä hiiren osoitin kohdan yllä näet enemmän tietoja. Rajoitus on merkitty jokaiselle
riville. Jos hiiren osoitinta pidetään rajoituspisteen yllä, näyttöön tulee tietonäyttö, jossa
esitetään tämän kohteen rajoitus ja yhdenmukaisuusindeksi (vain viitesuunnitelman
PTV:eiden osalta).

⑥ Kolmio tai timantti (hoidon suunnitteluohjelmiston mukaan vaihdellen) edustaa hoitomää-
räyspistettä. Jos hoitomääräyspisteen ympärillä on ympyrä, tavoitetta ei saavutettu.

⑦ Timantti edustaa haluttua/suurinta annosrajoitusta. Jos timantin ympärillä on ympyrä, ha-
luttu/suurin annosrajoitus saavutettiin.

⑧ Hoitosuunnitelman laskemisessa käytettävä annosalgoritmi. Tämä voi olla joko Pencil
Beam tai Monte Carlo.

HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN
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Annos-tilavuushistogrammin tulkitseminen

①

Kuva 8  

DVH-käyrä Tissue vastaa tyypin Outer Contour rakennetta Objects-kohteissa, jotka on lueteltu
Data-kohdassa.
DVH-käyrä Normal Tissue vastaa virtuaalista rakennetta, jonka koostumuksena on Tissue, josta
on vähennetty PTV.
Jos Objects-luettelosta ei valita mitään rakennetta Data-kohdassa, näytetään kaikkien näkyviksi
määritettyjen rakenteiden DVH:t. Lisäksi Tissue- ja Normal Tissue -DVH-käyrät näytetään
silloinkin, kun Outer Contour -rakennetta ei ole määritetty näkyväksi.
Potilaan geometria (kudosmalli ja kohteet) ja hoitomääräykset perustuvat viitesuunnitelmaan,
vaikka muita annossuunnitelmia ladattaisiin summausta tai vertailua varten. Tästä syystä DVH
esittää hoitomääräyspisteet vain viitesuunnitelmalle. Yhdenmukaisuusindeksit voidaan laskea vain
viitesuunnitelman PTV-kohteille.

DVH-lisäominaisuudet

• Grid Size: Rakennediskretisaation resoluutio DVH:n luomisen aikana
• Annoksen algoritmin tyyppi näytetään DVH-näytön alla
• Napsauta kahdesti Volume (y-akselin yläpuolella) vaihtaaksesi absoluuttisen (cm3) ja

suhteellisen (%) tilavuuden välillä.

Annos-tilavuushistogramminäyttö
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3.1.2 DVH-yhdenmukaisuusindeksi

Taustatietoja

Yhdenmukaisuusindeksi ilmoittaa, miten tarkasti annosjakauman tilavuus vastaa PTV:n kokoa ja
muotoa. Ohjelma antaa käänteisen Paddick-yhdenmukaisuusindeksin (CI) ja gradientti-indeksin
(GI) kohdetilavuutta kohden.

Varoitus
Tarkista kunkin PTV:n yhdenmukaisuusindeksi.

Käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (CI)

CI kuvaa, kuinka hyvin 100 % isodoositilavuus vastaa kohdetilavuutta. Tämä lasketaan
käänteisenä Paddick CI -indeksinä:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• Ensimmäinen termi rankaisee normaalikudosta, joka saa suuremman kuin kattavan annoksen,
Dcoverage.

• Toinen termi rankaisee kylmiä pisteitä (annos alle kattavan annoksen) kasvaimen tilavuuden
sisäpuolella.

Täydellisen teoreettisen annosjakauman CI olisi 1.

Gradientti-indeksi (GI)

GI kuvaa annoksen putoamisen jyrkkyyttä 100 %:n isodoosista 50 %:n isodoosiin:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Täydellisen teoreettisen annosjakauman GI olisi 1.

Yhdenmukaisuusindeksin laskeminen ohjelmistolla

①

②

③

④

Kuva 9  

CI ja GI lasketaan arvioimalla annosta PTV:ssä ① ja normaalin kudoksen laajennusrenkaassa ②.
Koko luetaan ladatusta viitesuunnitelmasta, joka luotiin RT-hoitosuunnitteluohjelmistossa.
Ohjelmisto tutkii annoksen normaalin kudoksen renkaan reunalla. Jos 50 %:n tai 100 %:n
isodoosilinja on normaalikudoksen renkaan sisällä, ohjelmisto voi laskea vastaavan
yhdenmukaisuusindeksin ③. Jos 50 %:n tai 100 %:n isodoosilinja ei ole enää PTV-tilavuuden ja
normaalikudoksen renkaan sisällä, ohjelmisto ei voi laskea vastaavaa CI-/GI-indeksiä ④. Jos
isodoosi ylittyy vähintään yhdessä pisteessä normaalikudoksen renkaan reunalla, ohjelmistossa
näkyy N/A. Näin tapahtuu yleensä silloin, jos PTV:t sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan. Tilavuuden
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keskimääräiset yhdenmukaisuusindeksit eivät ole sovellettavissa, jos vähintään yhden PTV:n
indeksi ei ole sovellettavissa.
Jos mikään PTV-vokseleista ei yllä hoitomääräysannokseen, ohjelmistossa näkyy - -
yhdenmukaisuusindeksien kohdalla.

DVH-yhdenmukaisuusindeksi
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3.2 Annoksen tarkistaminen

Annosvalikko

Tarkista annosjakauma ja isodoosilinjat jokaiselle PTV:lle. Tätä varten Dose-valikossa on
saatavilla seuraavat tarkasteluvaihtoehdot.

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

Annosvalikon asetukset

Kuva 10  

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.

Dose Analysis Tarkastele kaikissa kohteissa mitä tahansa yli- tai aliannosaluetta, joissa
on kuumia ja kylmiä pisteitä.

HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN
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3.2.1 Dose Distribution

Annosjakauman käyttäminen

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

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

Isodoosilinjojen säätäminen

②

①

③

④

Kuva 11  

Näytössä näytetään isodoosilinja hoitomääräykselle ja kullekin Clinical Protocol Editorin Dose
Option -mallin arvolle sekä arvo, joka näkyy korostettuna ja jota voi muuttaa.

Dose Distribution
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Nro Kuvaus

①

Näkymän oikeassa alakulmassa olevassa värikoodatussa selosteessa esitetään, mitkä
isodoosilinjat kulloinkin näytetään, ja annetaan absoluuttinen annosarvo.

Isodoosilinjojen määrä muuttuu näkymän lähennystason mukaan. Lähennettäessä näyte-
tään enemmän isodoosilinjoja. Loitonnettaessa ohuemmat viivat katoavat.

② Voit määrittää tietyn isodoosilinjan näytettäväksi syöttämällä sen arvon ruutuun High-
light-kohdan viereen.

③
Napsauta kahdesti selosteen vasenta yläkulmaa vaihtaaksesi absoluuttisesta annoksesta
prosenttiosuuteen ja päinvastoin. Tämä koskee sekä isodoosilinjojen näyttöä että DVH-
näyttöä.

④ Piilota linja napsauttamalla kahdesti jonkin selosteessa olevan linjan vieressä olevaa ar-
voa. Linja tulee uudelleen näkyviin, kun sitä kaksoisnapsautetaan uudelleen.

Väriliukuman laskeminen

①

Kuva 12  
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Toimenpiteet

Voit korostaa väriliukuman ja tiettyä annosarvoa vastaavan isodoosilinjan pitämällä hiirtä kysei-
sen arvon yllä selosteessa ① tai painamalla vaihtopainiketta liikuttaessasi osoitinta kyseisten lin-
jojen päällä.
Tämä toimii myös lyhyemmille välissä oleville linjoille.

Dose Distribution
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3.2.2 Annosanalyysi

Annosanalyysin käyttäminen

Dose Analysis -näkymän avulla voit keskittyä suunnitelmassa oleviin riskialueisiin. Siinä
esitetään PTV:n ja muiden anatomisten kohteiden annostasot ja korostetaan ali- ja yliannokset.

PTV:n ja riskielinten analysointi annosanalyysilla

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Kuva 13  

PTV esitetään vihreällä ja kaikki muut objektit sinisellä.

Nro Kuvaus

① Normaali kudosannos esitetään oranssilla. Näytetään hoitomääräysannoksen isodoosilin-
ja, 50 % hoitomääräysannoksesta ja määritettävissä olevasta Highlight-arvosta.

② PTV:n sisällä oleva annos, joka on maksimin/halutun rajoituksen yläpuolella, korostetaan
vaaleanpunaisella.

③ PTV:n sisällä oleva annos, joka on hoitomääräysarvon ja maksimin/halutun rajoitusarvon
välillä, on väritön.

④ PTV:n sisällä olevat hoitomääräysarvoa alemmat annokset korostetaan vihreällä.

⑤ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.

⑥ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (vihreä) esitetään pienin annos.

⑦ Riskielinten sisään jäävä annos korostetaan sinisellä väriliukumalla. Korkeampien annos-
tasojen väri on opaakimpi.

⑧ Riskielimen sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.
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3.2.3 Mittausvalikko

Käytettävät koordinaatit

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

Annoksen mittaaminen pisteestä

Toimenpiteet

1.

Valitse Point Measure-valikosta.

2.

Voit mitata annoksen yksittäisestä pisteestä kuvassa valitsemalla kohdesijainnin kuvan si-
sällä. Näytetään piste yhdessä kuvaa koskevien tietojen kanssa:
• Point Dose: Laskettu annos tietyssä pisteessä riippumatta esilasketusta annoshilasta.
• 3D Volume Dose: Annos tietyssä pisteessä, joka on laskettu käyttämällä esilaskettua

annoshilaa ja interpolaatiota ympäröivistä pisteistä hilassa. Tästä interpolaatiosta joh-
tuen todellinen annosarvo tässä pisteessä saattaa olla hieman korkeampi kuin Point
Dose. Siksi 3D Volume Dose on nopeampi laskea, mutta ei yhtä tarkka kuin Point
Dose. Väriliukuman näyttö interpoloidaan myös esilasketusta annoshilasta.

HUOMAUTUS: MR-kuvauksissa annettava pistearvo on harmaa-arvo TT-kuvauksissa se
annetaan Hounsfieldin yksiköinä. 

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

3. Pistettä voi siirtää viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja vetämällä sen uuteen sijaintiin
painaen hiiren vasenta painiketta.

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

Varoitus
Suorita potilaan hoito vasta sen jälkeen, kun kuvaskaalaus on tarkistettu.

Mittausvalikko
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Etäisyyksien mittaaminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Distance.

2.

Voit mitata etäisyyden leikkeen sisällä valitsemalla kaksi kohdepistettä leikkeestä. Niiden
välinen etäisyys sekä loppupisteen tiedot näytetään.

3.

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

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

4. Linjaa voi siirtää viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja vetämällä sen uuteen sijaintiin
painaen hiiren vasenta painiketta.

5. Voit poistaa kaikki linjat valitsemalla Distance Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.
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Mittausvalikko
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4 ANNOSTEN VERTAILUN JA
SUMMAUKSEN
KÄYTTÄMINEN

4.1 Hoitosuunnitelmien lataaminen

Taustatietoja

Jos potilaskansio sisältää useamman kuin yhden annossuunnitelman, voit ladata toisen
suunnitelman annoksen viitesuunnitelman kanssa vertailua tai summausta varten.
Jos annos on ladattu vertailua tai summausta varten, annoksen on oltava joko samassa
tietojoukossa tai tietojoukossa, joka yhdistetään viitesuunnitelman kuvajoukkoon. Jos muutat
normalisointiarvoa, uusi arvo otetaan käyttöön sekä viiteannoksessa että summausta tai vertailua
varten lisätyssä annoksessa.
Jos vertailet tai summaat annoksia suunnitelmista, jotka perustuvat erilaisiin suunnittelun TT-
tietojoukkoihin, sinun on yhdistettävä TT-tietojoukot käyttäen integroitua Image Fusion -versiota,
jonka Dose Review avaa automaattisesti.
HUOMAUTUS: annosvertailu- ja summaustilassa ohjelmisto näyttää viitesuunnitelman annoksen
lisäksi vain annosmatriisin. Tietojoukot, kuvat ja kohteet ovat viitesuunnitelmasta. 

HUOMAUTUS: huomaa, että annosruudukon koko voi olla erilainen viitesuunnitelman ja vertailua
tai summausta varten lisätyn annoksen välillä. 

Suunnitelmien lataaminen

Toimenpiteet

1. Valitse Data-valikosta More, niin näyttöön avautuu käytettävissä olevien
suunnitelmien luettelo.

2.

①

②

Valitse näyttöön avautuvasta valintaikkunasta jokin suunnitelmista ① Doses-kohtaan tuo-
tavaksi.
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Toimenpiteet

3. Valitse Select ②.
Jos valittu suunnitelma perustuu alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tai yhdistä-
mättömään TT-kuvajoukkoon, Image Fusion avautuu automaattisesti ja sinun on yhdis-
tettävä nämä kaksi TT-kuvajoukkoa. Lisätietoja on Image Fusion -ohjelmiston käyt-
töohjeessa.
Valittu suunnitelma näkyy nyt Doses-kohdassa Data-valikossa.

Hoitosuunnitelmien lataaminen
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4.2 Annosvertailu

Taustatietoja

Annosvertailun avulla voit esimerkiksi verrata annosjakaumaa sellaisten samaan potilaan
hoitosuunnitelmien osalta, jotka
• on luotu eri RT Planning Elements -kohteilla
• on luotu samassa RT Planning Elementissä, mutta käyttäen erilaisia optimointiparametreja

(esimerkiksi erilaisia normaalikudoksen liukusäätimen asentoja).

Annosvertailun käyttöönotto

Toimenpiteet

1. Valitse viitesuunnitelmaan verrattava suunnitelma valitsemalla se Data-valikosta Doses-
kohdasta.
Vertailua varten ladattu annossuunnitelma on merkitty sinisellä reunalla ja silmäkuvak-
keella, jotta se näkyy paremmin.

2.

Valitse Dose comparison.

Suunnitelmien vertailu Side by Side View -näkymässä

①

Kuva 14  

Kun haluat vertailla annossuunnitelmia vierekkäin Side by Side View -näkymässä
(oletusnäkymä), viitesuunnitelma näytetään ylärivillä. Kuhunkin suunnitelmaan on merkitty sen
nimi ①.
Voit tutkia suunnitelmia Dose Distribution- ja Dose Analysis -näkymissä.
HUOMAUTUS: vähintään toisen vertailtavista suunnitelmista pitää olla Pencil Beam -toiminnolla
luotu. Kahta Monte Carlo -menetelmällä laskettua suunnitelmaa ei voi vertailla. 
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Suunnitelmien vertailu kiikarin avulla

①

②

②

Kuva 15  

Kiikari on käytettävissä DVH View-, 1 x 1 View- ja 3 x 3 View -näkymissä. Kiikarilla yhden
suunnitelman osa asetetaan päällekkäin toisen kanssa niin, että annosjakaumaa ja analyysia
voidaan vertailla.

Nro Kuvaus

①

Kiikari-ikkuna on merkitty B-kirjaimella peittokuvasuunnitelman osoittamiseksi.
• Pidä osoitin ikkunan reunan päällä, kunnes nuoli tulee näkyviin, ja muuta sen kokoa ve-

tämällä.
• Napsauttamalla ikkunassa ja vetämällä voit siirtää ikkunaa.

② Suunnitelman nimet on merkitty ne yksilöivillä kirjaimilla A ja B.

Annosvertailu
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Annos-tilavuushistogrammin vertailu

① ②

③

Kuva 16  

DVH View -näkymän annostilavuus-histogrammi (DVH) näytetään kummallekin suunnitelmalle
yhtenäisenä ① ja katkoviivana ②.

Nro Kuvaus

① A-suunnitelman annos-tilavuushistogrammi (kiinteä)

② B-suunnitelman annos tilavuushistogrammi (pisteviiva)

③ Valitun kohteen ylimääräiset annostiedot
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4.3 Annoksen summaus

Taustatietoja

Annoksen summauksen avulla voit esimerkiksi:
• Tarkastele erilaisten RT Planning Elementin suunnitelmien annosten summausta ajan mittaan

(esimerkiksi toistuvien kasvaimien annosjakauman arvioimiseksi).
• Laske yhteen yhden hoidon RT Planning Elementin annossuunnitelmat (esimerkiksi kahden

klusteroidun aivon etäispesäkkeen yhdistetty suunnittelu käyttäen kahta Multiple Brain Mets
SRS -annossuunnitelmaa).

Summauksen annos-tilavuushistogrammi

Kun valitset DVH View -asettelun Dose Summation -tilassa, annos-tilavuushistogrammissa
esitetään kumulatiivinen annos sekä viitesuunnitelmalle että lisätyille annossuunnitelmille.

Annosten summauksen käyttöönotto

Toimenpiteet

1. Valitse viitesuunnitelmaan annoksen summausta varten lisättävä suunnitelma valitsemalla
se Data-valikosta Doses-kohdasta.
Summausta varten ladattu annossuunnitelma on merkitty sinisellä reunalla ja silmäsym-
bolilla, jotta se näkyy paremmin.

2.

Valitse Dose summation.

HUOMAUTUS: voit käyttää annosten summaukseen rajatonta määrää annossuunnitelmia. 

Annoksen summaus
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5 CLINICAL PROTOCOL EDITOR
5.1 Kliinisten protokollien määrittäminen

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editorin avulla voit määrittää useita Dose Display -toiminnossa käytettäviä
muuttujia. Voit luoda omat kliiniset Dose Option -mallisi paikalliseen asemaan.

Varoitus
Clinical Protocol Editor -mallien muutokset ovat voimassa vain, jos ohjelmisto
käynnistetään uudelleen.

Kliinisten protokollamallien muokkaaminen

②

①

Kuva 17  

Toimenpiteet

1. Voit käyttää oletusarvoista mallisarjaa seuraavasti:
• Käynnistä Clinical Protocol Editor työpöydältä (jos Elements on asennettu työase-

mallesi) tai valitse Origin Server -liittymästä Clinical Protocol Editor (jos Elements
on asennettu etäpalvelimelle) tai

• siirry hakemistoon %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols Windows Explorer
(Windowsin Resurssienhallinta) -sovelluksella ja kaksoisnapsauta tiedostoa.

2. Voit luoda kliinisen protokollan kliinistä käyttöä varten kaksoisnapsauttamalla Dose Op-
tion -tiedostoa Esimerkit-kansiosta (esimerkiksi \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProto-
cols\DoseReview\Examples_2.0).

3. Voit muokata arvoa kaksoisnapsauttamalla parametria. Avataan ponnahdusikkuna ①.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Toimenpiteet
Lukemalla kuvauksen ② saat hyödyllisiä muokkaustietoja.

4. Määritä muuttujat, jotka selitetään seuraavissa taulukoissa.
HUOMAUTUS: valitse jokin muu nimi muokkaamisen jälkeen. Jos kahdella tai useammal-
la annosvaihtoehdon tiedostolla on sama nimi asetustiedostossa, malli ei näy ohjelmistos-
sa. 

5. Valitse Save.
Käytä selaustoimintoa ja tallenna tiedosto vastaavan Element-version kansioon (esimer-
kiksi ”\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\”).

6. Kun esimerkkimalleja Esimerkit-kansiosta ei enää tarvita, ne voidaan poistaa tiedostojär-
jestelmästä. Tämän voi tehdä siirtymällä kansioon %BRAINLAB_SHARED%\RT\Clinical-
Protocols Windows Explorer (Windowsin Resurssienhallinta) -sovelluksella ja poistamalla
vastaavat tiedostot tai koko Esimerkit-kansio.
Tämän jälkeen esimerkit eivät ole enää käytettävissä annosnäytön valinnassa Element-
kohteessa.

Kliinisten protokollien määrittäminen
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5.2 Clinical Protocol Editorin toiminnot

Clinical Protocol Editorin kuvakkeet

Asetukset Kuvaus

Arvoa ei ole muokattu.

Arvoa on muokattu.

Arvo on vain luku -muotoinen (ei voi muokata).

Tämä arvo ei ole kelvollinen.

Tarkastele lisää vaihtoehtoja.

Lisää syöte (soveltuvin osin).

Poista syöte (soveltuvin osin).

Avaa uusi kliininen protokolla tai lataa kulloinenkin tiedosto uudelleen.

Kun teet muutoksia, harmaa tallennuskuvake muuttuu värilliseksi ③. Voit vaihtaa
tiedostonimeä uuden mallin luomiseksi.
Luotavien kliinisten protokollamallien määrä on rajaton.

Sulje nykyinen kliininen protokollatiedosto.

Vaihda nykyisen kliinisen protokollatiedoston tarkastelutilaa. Kulloinenkin kliininen
protokollamalli on tallennettava ja salasana on annettava oletusarvoisen ja mui-
den tilojen välillä tapahtuvaa siirtymistä varten.

Tuo arvoja vanhemmasta kliinisestä protokollasta nykyiseen avoimeen protokol-
laan ja korvaa nykyiset arvot.
HUOMAUTUS: sinun on oltava seuraavassa tarkastelutilassa: Adjustment. 

Valitsemalla voit tarkastella kulloiseenkin kliiniseen protokollamalliin tehtyjen muu-
tosten historiaa.

Laajentaa kaikkia valittuja kohteita samanaikaisesti.

Poistu Clinical Protocol Editorista.

Dose Option -malli

HUOMAUTUS: Dose Option -mallien muokkaus on suojattu salasanalla. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Muuttuja Kuvaus

Type
Määrittää protokollan tyypin ja ohjelmistoversion.
HUOMAUTUS: tyyppi on kiinteä asetus, eikä sitä voida
muuttaa. 

Name

Määrittää protokollan nimen.
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä ohjelmistossa. Luo tar-
koituksenmukainen nimi, joka ei ole ristiriidassa muiden ar-
vojen kanssa. 

Purpose

Määrittää protokollan tarkoituksen.
Demo: Protokolla on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin ei-
kä kliiniseen käyttöön.
Clinical Use: protokolla soveltuu kliiniseen käyttöön.

Dose Display

Default Prescription Value

Määrittää määrätyn annoksen normalisoinnin absoluuttisen
annosarvon Gy-yksiköinä. Tämä arvo korvaa ladatun nor-
malisointiannoksen, eikä sitä voida muuttaa Dose Review -
sovelluksessa, jos se on määritetty.
Valinnainen

Dose Relation (%)
Määrittää määrätyn annoksen normalisointiprosentin. Jos
tätä arvoa ei määritetä, vain absoluuttinen annosarviointi on
mahdollista.

Highlight Dose (Gy)
Syötä vapaan korostuskentän oletusarvoinen Gy-arvo Dose
Display -toimintoon. Tämän arvon on oltava välillä 1,0–99,9
Gy.

Show Half Prescription

Ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön tai poista se käy-
töstä Dose Display -toiminnossa.
True: ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön.
False: poista puolikas hoitomääräysarvo käytöstä (oletusar-
voinen).

Show Maximum Limit

Ota käyttöön tai poista käytöstä maksimiannosraja.
True: ota maksimiannosraja käyttöön.
False: poista maksimiannosraja käytöstä.
HUOMAUTUS: tämä arvo asetetaan kohdassa Maximum
Limit (%). 

Maximum Limit (%) Anna suhteellinen maksimiannosraja. Tämän arvon on olta-
va 100–200 %.

Show Absolute Dose

Näytä absoluuttiset tai suhteelliset annosarvot oletusarvoi-
sesti annosselosteessa. Voit muuttaa tätä asetusta ohjel-
mistossa kaksoisnapsauttamalla annosselostetta.
True: näytä absoluuttinen annos.
False: näytä suhteellinen annos.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Voit määrittää Dose Display -toiminnossa enintään kolme
kriittistä annosviivaa tarpeidesi mukaan.
Enintään: 3 arvoa.

Dose (Gy) Syötä annos (Gy) kullekin annosviivalle. Tämän arvon on ol-
tava välillä 1,0–99,9 Gy.

Clinical Protocol Editorin toiminnot
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6 OHJELMISTON
UUDELLEENVAHVISTUS

6.1 Ohjelmiston uudelleenvahvistuksen
suorittaminen

Taustatietoja

Tämä on suositeltava järjestelmän uudelleenvahvistustesti järjestelmään tehtävien, muun muassa
seuraavien pienten muutosten jälkeen:
• käyttöjärjestelmän hotfix-päivitykset
• virustorjuntaohjelmistojen asennukset
• kolmannen osapuolen ohjelmistojen asennus.

Jos on tarpeen tehdä merkittäviä käyttöjärjestelmämuutoksia (uusi käyttöjärjestelmä, uusi Service
pack -päivityspaketti jne.), ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin työnkulku

Toimenpiteet

1. Luo hoitosuunnitelma missä tahansa RT-hoitosuunnitteluohjelmistossa.

2. Lataa hoitosuunnitelma Dose Review -sovellukseen.

3. Tarkista Dose Distribution- ja Dose Analysis -näkymissä näkyvä annos.

4. Tarkista DVH View.

5. Tarkista 3D View.

6. Sulje Dose Review.

Uudelleenvahvistus on valmis.

OHJELMISTON UUDELLEENVAHVISTUS
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7 VIESTIT
7.1 Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja

virheviestit

Viestiluettelo

Nämä viestit näytetään vain viitesuunnitelmalle.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Annos on laskettu
uudelleen käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu vanhemmalla
ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

• The dose was recalculated. (Annos laskettiin uudelleen.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Valittua suunnitelmaa ei ladattu, koska suunnitelma ei sisällä mitään
annoksen tarkastelussa näytettäviä tietoja.)

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also has
Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo active into
Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having Monte Carlo dose
calculation active. (Valitussa suunnitelmassa on Monte Carlo -annoslaskenta aktiivisena.
Toisella ladatulla suunnitelmalla on jo aktiivisena Monte Carlo -annoslaskenta. Useiden
suunnitelmien, joilla on Monte Carlo -annoslaskenta aktiivisena, lataaminen Dose Review -
ohjelmistoon ei ole tällä hetkellä mahdollista. Valitse suunnitelma, jossa Monte Carlo -
annoslaskenta ei ole aktiivisena.)

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image set fusion
of reference sets failed. You may find more details in log file. (Valittua suunnitelmaa ei ole
ladattu, koska viitejoukkojen tarvittavan kuvajoukon yhdistäminen epäonnistui. Lokitiedostossa
on lisätietoja.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (Valittua suunnitelmaa ei ole ladattu, koska TT-viitejoukkojen yhdistämistä ei ole
suoritettu.)

VIESTIT
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7.2 Tulosteen viestit (liikennevalot)

Viestiluettelo

Tyyppi Teksti

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

Ilmoitus Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Annoslaskenta
perustuu erityiseen sarjaan: [modaliteetin nimi].)

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

Varoitus

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (On määritetty alle 3 kaaren ohjauspis-
tettä. Hoito saattaa aiheuttaa ohjainvirheen. Tarkista kaaren alku- ja loppukul-
mat.)

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

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

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kan-
turin kiertoalue ei ole kelvollinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

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

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

Virhe The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Pöydän kulma ei ole kelvol-
linen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Renkaan kierto-
kulma ei ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

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

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

Virhe The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Kan-
turin kiertoalue ei ole kelvollinen. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Aika halutun annoksen antamiseen ([aika] s) ylittää koneen ra-
jan ([aika] s). Tarkista.)

Virhe

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Jonkin tämän säteen/kaaren vientiosien MU-arvo ([yk-
siköiden määrä] MU) on suurempi kuin koneelle määritetty sallittu MU-arvo ([yk-
siköiden määrä] MU). Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Tämä elementti
on jaettu yli 10 osaan. Tarkista.)

Ilmoitus

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Elementti on jaettu [osien määrä] osaan, koska MU-arvo ([yksiköi-
den määrä] MU) on suurempi kuin sallittu MU-arvon enimmäismäärä ([yksiköi-
den määrä] MU).)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Virhe

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applicati-
on for this treatment). Contact Brainlab support. (MU-arvo ([yksiköiden määrä]
MU) on suurempi kuin suurin sallittu MU-arvo ([yksiköiden määrä] MU). (Huo-
mautus: sovellus ei tue useaan osiin jakamista tässä hoidossa). Ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Annos on laskettu
uudelleen, koska ladattu suunnitelma oli ilman annosta. Annos saattaa poiketa
hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

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

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

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

Varoitus

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Linjausjoukkona käytetty kuvajoukko on kuvattu suunnassa [kuvaus-
suunta], vaikka hoidon kuvaussuunnaksi on määritetty [kuvaussuunta]. Ota yh-
teyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Varoitus

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Vertailujoukkona käytetty kuvajoukko on kuvattu suunnassa [kuvaus-
suunta], vaikka hoidon kuvaussuunnaksi on määritetty [kuvaussuunta]. Ota yh-
teyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Virhe

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

Virhe

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. (Nykyisen suunnitelman kuvan ja potilaan
suuntaa ei ole tunnistettu. Tämä tila on kriittinen. Ota yhteyttä Brainlabin asia-
kastukeen äläkä käytä nykyistä suunnitelmaa hoitoon.)

Varoitus

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Suunnitelma
viittaa seuraaviin tyhjiin kohteisiin PTV:nä tai OAR:nä: [kohteiden nimet]. Nämä
kohteet on tarvittaessa segmentoitava oikein.)

Varoitus

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (Annoslaskennat perustuvat kartiokeilan tyyppiseen
vertailujoukkoon ja voivat poiketa merkittävästi. On erittäin suositeltavaa tehdä
päivitys-TT, jota käytetään vertailujoukkona.)

Varoitus

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Hetero-
geenisyyden korjaus on pois käytöstä. Kudosmalliin lisätyn kuvauspöydän olete-
taan siksi vastaavan vettä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

Ilmoitus

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

Varoitus The plan intent is set to [plan intent value]. (plan intent -arvoksi on asetettu [plan
intent -arvo].)
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Tyyppi Teksti

Virhe

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact Brainlab sup-
port. (Note: Name comparison is case-insensitive) (Löytyi [toistuvien määrä] sä-
teen tai kaaren nimeä, jotka eivät ole yksilöllisiä. Nämä kaarien tai säteiden ni-
met ovat: [toistuvat nimet]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. (Huomautus:
nimien kirjainkoko ei ole merkitsevä).)

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

Virhe

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Linjausjoukon
on oltava sama leikejoukko kuin vertailujoukko. Tässä hoitosuunnitelmassa on
käytetty kuitenkin kahta eri leikejoukkoa. Jos jatkat, pahimmassa tapauksessa
on odotettavissa geometrisia epätarkkuuksia vietäessä suunnitelma ja asetel-
taessa potilas hoitoa varten. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

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

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

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

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

Varoitus

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Nykyisestä suunnitelmasta ladattu aktiivinen koneprofiili ei sisälly
asennettujen koneprofiilien luetteloon. Profiili on ehkä vanhentunut tai peräisin
ulkoisesta lähteestä. Tarkista.)

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

Ilmoitus Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Annosnopeutta ei tueta. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

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

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

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

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

Varoitus
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Isosentrin koordinaatille [koordinaatin nimi]
ei ole osoitettu etuliitettä [koordinaatin etuliite].)

Varoitus
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Hoitoryhmälle [hoitoryhmän nimi] ei ole osoitettu etu-
liitettä [koordinaatin etuliite]. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

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

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Varoitus

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

Varoitus

The treatment group [group names] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support. (Hoitoryhmällä [ryhmän nimet] ja sen isosentrin koordinaatilla [koordi-
naatin nimi] on eri tunnistenumerot. Mahdollisuuksien puitteissa on käytettävä
samaa numeroa. Jos useille hoitoryhmille osoitetaan sama isosentrin koordinaat-
ti, on käytettävä yksilöllisiä alfanumeerisia tunnisteita. Ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.)

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

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

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

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

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

Varoitus
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support.
(Leuan asennot paljastavat MLC-kuljetuslaatikon. Ota yhteyttä Brainlabin asia-
kastukeen.)

Varoitus The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Leuat limittyvät MLC-ken-
tän kanssa. Tarkista.)

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Leuat eivät peitä vähintään yhden suljetun
liuskaparin suunniteltua rakoa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Ilmoitus

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu rako on 2
mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa hoidon
antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus

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

Varoitus

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

Varoitus

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

Varoitus
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Leuat eivät peitä vähintään yhden suljetun
liuskaparin suunniteltua rakoa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)
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Tyyppi Teksti

Ilmoitus

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu rako on 2
mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitossa hoidon
antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

Varoitus

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

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

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

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully. (Leuat eivät peitä vähintään yhden sul-
jetun liuskaparin suunniteltua rakoa. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully. (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu ra-
ko on 2 mm:n etäisyydellä leuan reunasta eikä ole välttämättä leukojen peitos-
sa hoidon antamisen aikana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti.)

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

Varoitus

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

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

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

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

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

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

kokoaluetta suurempi)

Varoitus

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. (Riittämättömästi siron-
tapöydän tietoja leuan kenttäkoolle [kenttäkoko] mm: MLC-kenttäkokoa [kenttä-
koko] mm ei saa mitata tai kopioida. Katso lisätietoja teknisten taustatietojen op-
paasta (Brainlab – fysiikan perusteet.))

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

Ilmoitus

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Tämä hoitosuunnitelma sisältää SUV-arvoja si-
sältäviä kuvajoukkoja. Näytettävä SUV voi vaihdella PET-kuvauslaitteen valmis-
tajasta riippuen. Vertaa aina näytettyjä arvoja suoraan kuvauslaitteesta saatuihin
SUV-arvoihin ennen niiden käyttämistä.)

Tulosteen viestit (liikennevalot)
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Tyyppi Teksti

Varoitus

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

Varoitus

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Annos on laskettu uudelleen käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunni-
telma oli tallennettu muulla sovelluksella. Annos saattaa poiketa hieman alkupe-
räisestä suunnitelmasta.)

Virhe

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Kaaren tason [kaaren nimi] kanturin
alempi kulma [kanturin alempi kulma]° on suurempi kuin kanturin ylempi kulma
[kanturin ylempi kulma]°.)

Virhe

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Kaaren tason
[kaaren nimi] kanturikulmissa [kanturin alempi kulma]° – [kanturin ylempi kulma]°
ei ole kaaren vaadittua vähimmäisväliä [kaaren väli]°.)

Virhe
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Kaaren tason [kaaren nimi] pöytäkulma [pöytäkulma]° on
yhteensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Kaaren tason [kaaren
nimi] kanturikulmat [kanturin alempi kulma]° – [kanturin ylempi kulma]° ovat yh-
teensopimattomia valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Kaaren tason [kaaren nimi] kollimaattorin kulma
[kollimaattorin kulma]° on yhteensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Toistuvia
kaaritason määrityksiä pöytäkulmille [pöytäkulmat].)

Virhe Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Samantasoi-
sia kaaritason määrityksiä pöytäkulmille [pöytäkulmat].)

Virhe
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Tehostimen sallittu peittotilavuus [tilavuus] % on
suurempi kuin haluttu peittotilavuus [tilavuus] %.)

Virhe
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Tehostimen maksimiannosrajoitus [annos] Gy on pienempi kuin
hoitomääräysannos [annos] Gy.)

Virhe
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's presc-
ription dose [dose] Gy. (Tehostimen hoitomääräysannoksen rajoitus [annos] Gy
on pienempi kuin kohteen hoitomääräysannos [annos] Gy.)

Virhe
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Tehostimelle on valittu SRS-hoitomääräys, mutta maksimiannosrajoitusta ei
ole asetettu.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (IDL-hoitomääräys [nykyinen IDL] % on sallitun alueen [mini-
mi-IDL] % – [maksimi-IDL] % ulkopuolella.)

Virhe The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Kliinisen proto-
kollan versiota [versionumero] ei tueta.)

Ilmoitus
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([kliininen indikaatio] [protokollan nimi] on aiemmasta sovellusversios-
ta: [protokollan nimi].)

Virhe The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Tär-
kein OAR [oar:n nimi] ei ole OAR-rajoitusten luettelossa.)
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Tyyppi Teksti

Virhe
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (OAR:n [OAR:n nimi] rajoitus numero [numero]: suhteellinen tilavuus on
alueen ulkopuolella: [tilavuus] %.)

Varoitus

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 ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Nykyinen hoitosuunnitel-
ma sisältää kohteita, joita joko ei mainita protokollassa tai jotka jätetään huomiot-
ta, koska niiden rooli/tyyppi on väärä. Näitä kohteita ei oteta huomioon optimoin-
nin aikana.)
Names of ignored objects: (Huomiotta jätettävien kohteiden nimet:)

Varoitus

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. (Pro-
tokolla sisältää kohdetyyppejä, jotka eivät ole käytettävissä nykyisessä hoito-
suunnitelmassa. Näitä kohdetyyppejä ei oteta huomioon optimoinnin aikana.)
Missing types: (Puuttuvat tyypit:)

Varoitus
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Seuraavat annoslinjat ylittävät hoitomää-
räysannoksen [annos] Gy eikä niitä näytetä: [piilotetut annoslinjat].)

Virhe
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Sallittu peittotilavuus [tilavuus] % on suurempi kuin halu-
ttu peittotilavuus [tilavuus] %.)

Virhe
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (Määrätty maksimiannosrajoitus [annos] Gy on pienempi kuin
hoitomääräysannos [annos] Gy.)

Virhe SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (SRS-hoi-
tomääräys on valittu, mutta maksimiannosrajoitusta ei ole asetettu.)

Varoitus
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Valittu
kliininen protokolla on tarkoitettu vain koneen laadunvarmistukseen, ei kliiniseen
käyttöön.)

Varoitus
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Valittu kliininen protokolla on tarkoitettu vain koneen laadun-
varmistuksen esittelyyn, ei kliiniseen käyttöön.)

Varoitus
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Valittu kliininen protokolla on tarkoitettu vain esittelyyn, ei kliiniseen käyt-
töön.)

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

Viestiluettelo

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
(Hoitosuunnitelma erotettiin fraktioryhmillä ja vietiin useampia RT Plan -suunnitelmia.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Havaittu kuvauspöydän alueita, jotka eivät risteä leikejoukon kanssa.
Risteämättömiä alueita ei viedä.)

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

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

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

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

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT-annostilavuuskohde ei sisällä suunnitelmaviitettä,
sillä suunnitelma erotettiin ja käytettiin koko suunnitelman annosvientiä.)

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

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

completeness. (Latauksen aikana löytyi tukemattomia tietoja. Tarkista potilastietojen
täydellisyys huolellisesti.)

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

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

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

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

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

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

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

• Empty object found. (Löytyi tyhjä kohde.)
• Empty objects found. (Löytyi tyhjiä kohteita.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Kohde [kohteen nimi] on tyhjä. Piirrä kohteen ääriviivat oikein tai poista se valikoimasta.)
• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Seuraavat kohteet ovat tyhjiä: [kohteiden nimet]. Piirrä kohteiden ääriviivat
oikein tai poista ne valikoimasta.)
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• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Kohteen [kohteen nimi] kuvajoukkoa ei ole ladattu. Palaa kohtaan Selected Data ja
tarkista asia.)

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

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

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

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

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

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelukuvajoukko ei ole TT-modaliteetti. Sen on oltava TT-
kuvajoukko. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

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

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole pää edellä -kuvajoukko. Vain pää
edellä -kuvia tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT on
kartiokeila-TT. Tämä saattaa johtaa erittäin epätarkkoihin annoslaskelmiin eikä ole siis sallittua.
Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Suunnittelu-TT:ssä on kallistettuja kuvaleikkeitä. Se ei saa
sisältää kallistettuja leikkeitä. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT:ssä on [määrä] leikettä. Enintään
[määrä] leikettä tuetaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this. (Useista kuvajoukoista löytyy
modaliteetti-TT. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa voi olla modaliteetti-TT. Palaa kohtaan
Selected Data ja tarkista asia.)

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this. (Yhdestäkään kuvajoukosta ei löydy
modaliteetti-TT:tä. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa on oltava modaliteetti-TT. Palaa
kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

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

• Object [object name] is set to invisible. (Kohde [kohteen nimi] on asetettu näkymättömäksi.)
• Volume of object(s) too small. (Kohteen tilavuus on lian pieni.)
• 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.
(Seuraavien kohteiden todettiin olevan liian pieniä: [kohteiden nimet]. Vain kohteet, joiden
tilavuus on suurempi kuin [tilavuus] mm³ sallitaan. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista
asia.)

• There were unspecified problems during import. (Tuonnin aikana ilmeni määrittämättömiä
ongelmia.)

• Could not save Plan. Contact Brainlab support. (Suunnitelman lataaminen ei onnistunut. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

• Loaded plan from an older version. (Suunnitelma ladattiin vanhemmasta versiosta.)
• 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. (Ladattu

Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)
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suunnitelma on luotu aiemmalla ohjelmistoversiolla. Optimointi, tallennus ja vienti eivät ole
käytössä. Aloita uusi optimointi valitsemalla eri kliininen protokolla.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Tämän sovelluksen lisenssi on vanhentunut. Optimointi, tallennus ja vienti eivät ole käytössä.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Tämän sovelluksen lisenssi on vanhentunut, mutta suunnitelmaa ei ole ladattu.
Sovellus ei voi jatkaa.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Kudosmallin laskenta
epäonnistui. Tarkista tiedot lokitiedostosta.)

• The dose was recalculated. (Annos laskettiin uudelleen.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Annos on laskettu
uudelleen käynnistyksen yhteydessä, koska ladattu suunnitelma oli tallennettu vanhemmalla
ohjelmistoversiolla. Annos saattaa poiketa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta.)

• Multiple images set were found. There must be exactly one image dataset with modality CT. Go
back to the selected data and check this. (Löytyi useita kuvajoukkoja. Tarkalleen yhdessä
kuvatietojoukossa voi olla modaliteetti-TT. Palaa kohtaan Selected Data ja tarkista asia.)

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (Tiedot eivät ole yhteensopivia sovelluksen [sovelluksen tila] kanssa: ne on
kirjoitettu sovelluksella, jota ei tueta.)

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be configured at
connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies). Please have Brainlab
Support check configuration of your DicomProxy. (Näyttää siltä, että Phantom Definition -
suunnitelmien lokeroa [lokeron tunnus] ei ole määritetty kytketyssä DicomProxy-kohteessa (tai
ei lainkaan määritetty ylävirran DicomProxy-kohteissa.) Pyydä Brainlabin asiakastukea
tarkistamaan DicomProxyn kokoonpano.)

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

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

• 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. (Suunnitelman annoksen laskentaan
käytettiin Pencil Beamia. PTV:n pienestä koosta johtuen suunnitelma todennäköisesti määrittää
merkittävän määrän pieniä kenttiä (vastaavalta pinta-alaltaan 10 mm tai pienempiä). Näin
pienten kenttien annoksen laskemisessa on suositeltavampaa käyttää Monte Carloa, jotta
laskennan tulokset olisivat hyväksyttäviä.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Annoslaskenta perustuu
erikoisjoukkoon: Kontrasti-TT.)
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