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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

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

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia 10 lat wsparcia technicznego dla oprogramowania Dose Review. W tym
czasie oferowane są aktualizacje oprogramowania, a także działania serwisowe w terenie.

Informacja zwrotna

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

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• iHelp® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
USA oraz innych krajach.

• Adobe® i Acrobat® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. w USA
oraz innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

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

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest częściowo oparte na wyszczególnionych poniższych pracach. Pełne
informacje o licencji i prawach autorskich można znaleźć pod podanymi poniżej linkami:
• 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++, opracowany przez Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Ten produkt wykorzystuje silnik formatujący XML2PDF Formatting Engine, który jest wyłączną

własnością firmy Altsoft bvba

Znak CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia istotne warunki określone
w Dyrektywie Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych,
MDD).
RT Elements Dose Review jest produktem klasy IIb według zasad ustanowio-
nych w dyrektywie MDD.

Zgłaszanie wypadków związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie firmie Brainlab oraz odpowiednim organom wszelkich poważnych
wypadków, które mogą nastąpić w powiązaniu z tym produktem.

Informacje prawne

6 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0

https://www.brainlab.com/patent/
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html


Sprzedaż w USA

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

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole
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1.4 Korzystanie z systemu

Przeznaczenie / zalecenia dotyczące stosowania

System RT Elements to aplikacje do planowania leczenia w radioterapii znajdujące zastosowanie
w terapii zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą
stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem
akceleratora liniowego).
UWAGA: Aplikacja Dose Review jako oprogramowanie RT Element zawiera funkcje takie jak
analiza linii izodoz, analiza histogramu dawka-objętość (DVH), porównanie dawek i
podsumowanie dawek. 

Docelowa populacja pacjentów

Brak ograniczeń dla populacji pacjentów.

Zamierzone środowisko użytkowania

Zamierzonym środowiskiem jest gabinet do planowania klinicznego.

Profil użytkownika docelowego

Typowymi użytkownikami są pracownicy służby zdrowia, którzy planują radioterapię (fizycy
medyczni, onkolodzy-radioterapeuci, dozymetryści, lekarze itp.).

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Pozostałe wyroby innych producentów

Ostrzeżenie
Nie wolno używać wyrobów, które nie zostały określone jako zgodne w niniejszej instrukcji
obsługi. Mogłoby to doprowadzić do nieprawidłowego ułożenia pacjenta. Szczegółowe
informacje dotyczące obsługiwanych kombinacji akcelerator liniowy / kolimator
wielolistkowy (MLC) można uzyskać w dziale sprzedaży firmy Brainlab lub u
przedstawiciela pomocy technicznej.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Inne oprogramowanie firm trzecich

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

Ostrzeżenie
Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania Brainlab RT Elements na
platformach, na których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych
producentów. Wynika to z niemożności wykluczenia wzajemnego wywierania na siebie
wpływu przez oprogramowanie Brainlab RT Elements i oprogramowanie innych
producentów. W tym kontekście użytkownik odpowiada za dostarczenie i znalezienie
odpowiednich platform spełniających podane wymagania związane z instalacją aplikacji RT
Elements firmy Brainlab. W tym celu można wykorzystać instrukcje rewalidacji
oprogramowania znajdujące się w klinicznej instrukcji obsługi.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zdalna pomoc techniczna

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Wymagania techniczne

Informacje dotyczące logowania

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

Specyfikacje sprzętowe

Niniejszy sprzęt komputerowy jest przeznaczony do stosowania w środowisku szpitalnym. Szpital
musi zapewnić spełnienie postanowień ogólnych przepisów i norm, takich jak IEC 60601-1, IEC
60950, tj. w środowisku szpitalnym można używać wyłącznie części spełniających odpowiednie
normy.

Element Minimalne wymagania Zalecane wymagania

Procesor

Procesor Intel XEON z mikroarchitek-
turą Westmere (data wydania: styczeń
2010) i 6 fizycznymi rdzeniami.
Lub
Procesor Intel i7 z mikroarchitekturą
Haswell (data wydania: czerwiec 2013)
i 4 fizycznymi rdzeniami.
Przykłady:
• 2 × Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Procesor Intel XEON CPU z mikroar-
chitekturą Skylake (data wydania sier-
pień 2017) lub nowszy.
Liczba rdzeni:
• To oprogramowanie może wykorzys-

tywać dużą liczbę rdzeni
• Szybkość obliczeniowa wzrasta wraz

z liczbą rdzeni i z szybkością takto-
wania

• Zaleca się co najmniej 12 fizycznych
rdzeni

Przykład:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Pamięć
24 GB
4 GB dodatkowej pamięci na serwe-
rach na dodatkowego użytkownika.

64 GB
16 GB dodatkowej pamięci na serwe-
rach na dodatkowego użytkownika.

Karta graficz-
na

Karta graficzna zgodna z DirectX 11, z
co najmniej 1 GB pamięci grafiki i po-
ziomem funkcji sprzętowych 10.
Minimalna wersja sterownika do kart
NVIDIA: 361.91 (ODE Branch).
Przykład:
• NVIDIA Quadro 2000

Karta graficzna dla stacji roboczej
zgodna z DirectX 12, z co najmniej 4
GB pamięci grafiki i poziomem funkcji
sprzętowych 11.
Zaleca się wysoką szerokość pasma
pamięci pomiędzy pamięcią akcelera-
tora a akceleratorem i co najmniej 640
rdzeni GPU.
NVIDIA, seria Quadro, z chipsetem
Pascal lub nowszym z wersją sterowni-
ka NVIDIA: 385.41 lub nowsza (ODE
Branch).
Przykłady:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Rozdzielczość
ekranu 1920 × 1080

1920 × 1200 (WUXGA)
2560 × 1440 (WQHD)

Połączenie
sieciowe 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Obecnie obsługiwane platformy firmy Brainlab:

Wymagania techniczne
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• Stacja planowania 9 Premium
• Stacja robocza do planowania 8.0 RT (Stacja robocza do planowania do RT)
• Stacja planowania 7 (Stacja robocza do planowania Premium)
• Serwer Node 5.1 Premium
• Serwer Node 5.1
• Serwer Node 5.0 (serwer iPlanNet 5.0)
• Serwer BL 4.0 (serwer Node)

Nie można zmieniać komponentów sprzętowych stacji roboczej. Firma Brainlab nie ponosi
odpowiedzialności za żadne zmiany wprowadzane do systemu. Konieczne jest
przestrzeganie lokalnych przepisów.

Wstępne wymagania dotyczące oprogramowania

Obecnie obsługiwane platformy firmy Brainlab:
• Windows Ultimate 7 64-bitowy, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2, 64-bitowy
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64-bitowy, SP2 (niezalecane)

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.

Firma Brainlab zaleca aktualizowanie systemu operacyjnego za pomocą Microsoft Security
Updates (aktualizacji bezpieczeństwa Microsoft) zgodnie z zasadami IT obowiązującymi w
szpitalu i zgodnie z polityką firmy Brainlab dotyczącą oprogramowania antywirusowego i
aktualizacji systemu Windows. Firma Brainlab nie spodziewa się żadnych problemów
związanych z Microsoft Security Updates (aktualizacjami bezpieczeństwa Microsoft). W
razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy poinformować pomoc techniczną firmy
Brainlab.
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm powinny być
wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby zweryfikować
poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje publikowane Windows
hotfixes (poprawki typu hotfix dla systemu Windows), aby sprawdzać potencjalne problemy. W
przypadku problemów związanych z poprawkami systemu operacyjnego należy się skontaktować
z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Po odbiorze systemu tworzona jest kopia zapasowa instalacji systemu. Ta kopia zapasowa nie
będzie mogła zostać uruchomiona na stacjach roboczych innych niż ta, na której znajduje się
licencja oprogramowania.

Skaner antywirusowy

Jeśli system jest podłączony do lokalnej sieci LAN, firma Brainlab zaleca zainstalowanie
oprogramowania zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym (np. skaner
antywirusowy) i dbanie o to, aby pliki definicji były aktualne. Należy pamiętać, że ustawienia
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą niekorzystnie
wpływać na wydajność systemu. Na przykład jeżeli monitorowany jest dostęp do każdego pliku,
wczytywanie i zapisywanie danych pacjenta może być wolne. Dlatego firma Brainlab zaleca
wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonanie skanowania pod kątem obecności
wirusów poza godzinami pracy klinicznej.

Wymagania dotyczące oddania do użytku

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru. Należy się upewnić, że
podczas pozyskiwania danych wiązki stosuje się najnowszą instrukcję przeprowadzania

INFORMACJE OGÓLNE
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pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem technicznym
firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Dokładność algorytmów dawki i obliczeń MU zależy bezpośrednio od jakości danych
pomiarów wiązki. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego
wykonania pomiarów wiązki.
Do celów oddania do użytku oprogramowania do planowania leczenia zastosowanie mają
Instrukcja obsługi oprogramowania Physics Administration 5.0/5.5 oraz instrukcje zawarte w
najnowszym wydaniu Instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. Do
użytku w połączeniu z tym oprogramowaniem zatwierdzone są jedynie profile urządzenia
utworzone za pomocą Physics Administration 5.0/5.5.
UWAGA: Użytkownik odpowiada za zatwierdzenie profilu urządzenia, w tym także danych wiązki,
przed przeprowadzeniem leczenia. 

Ostrzeżenie
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w istotnym zakresie od
jakości danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące
wprowadzanych danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące
identyfikacji lub jakości należy dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.

Wymagania techniczne
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1.7 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Ten system zapewnia wyłącznie wsparcie personelowi medycznemu i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności w trakcie używania oprogramowania.

Czytanie instrukcji obsługi

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

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Patient Data Manager Instrukcje dotyczące zarządzania danymi pacjenta

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania DICOM Viewer Instrukcje dotyczące przeglądania danych

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania SmartBrush Instrukcje dotyczące ręcznego tworzenia obiektów

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania Object Manipulation

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

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania Multiple Brain Mets SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przy-
padku licznych przerzutów w obrębie czaszki

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania Cranial SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przy-
padku zmian w obrębie czaszki

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania Spine SRS

Instrukcje dotyczące tworzenia planów radioterapii w przy-
padku przerzutów w obrębie kręgosłupa

Instrukcja zawierająca informa-
cje techniczne Fizyka Brainlab

Szczegółowe informacje dotyczące algorytmów i środków
związanych z zapewnieniem jakości

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania Physics Administration

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania zmierzony-
mi danymi wiązki i profilami urządzenia

Kliniczna instrukcja obsługi
PatXfer RT

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

Instrukcja obsługi urządzeń do
systemu unieruchamiania pa-
cjenta

Szczegółowe informacje dotyczące komponentów bezra-
mowego systemu radiochirurgicznego i modułu Robotics

Kliniczna instrukcja obsługi
ExacTrac

Szczegółowe informacje dotyczące systemu układania pa-
cjenta firmy Brainlab

INFORMACJE OGÓLNE
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Instrukcja obsługi Treść

Kliniczna instrukcja obsługi
ExacTrac Vero

Szczegółowe instrukcje dotyczące systemu układania pa-
cjenta Vero firmy Brainlab

Szkolenie i dokumentacja
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Dose Review pozwala na sprawdzanie planów dawek zapisanych w dowolnej innej aplikacji RT
Planning Elements (np. Multiple Brain Mets SRS).
Wcześniejsza wersja oprogramowania, Dose Review 1.0, pozwala sprawdzać plany dawki
zaimportowane z oprogramowania innych firm.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów
planowania leczenia i realizacji leczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
rozdziale dotyczącym zapewniania jakości w Instrukcji zawierającej informacje techniczne
Fizyka Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że podczas całego procesu planowania używany jest prawidłowy
zestaw danych pacjenta. Dane pacjenta są wyświetlane w obszarze nawigacji każdego
Elementu.

Ostrzeżenie
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację poprawności danych
zwróconych przez firmę Brainlab i za weryfikację poprawności wszystkich informacji
zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę Brainlab. Przed przeprowadzeniem
dowolnego procesu leczenia pacjenta użytkownik musi zatwierdzić bezpieczeństwo i
efektywność danych zwracanych przez firmę Brainlab.

Zgodność ze standardem DICOM

Oprogramowanie wykorzystuje bibliotekę DICOM 3.0 Merge jako protokół transferowy, aby
przesyłać informacje do systemów innych firm. Standard DICOM umożliwia ogólną
interoperacyjność pomiędzy systemami różnych producentów. DICOM RT (radioterapia) w formie,
w jakiej jest wykorzystywany w tym oprogramowaniu, to najnowszy podzestaw obiektów DICOM
służących do przesyłania określonych obrazów cyfrowych oraz danych graficznych i
nieobrazowych pomiędzy dwoma systemami lub większą ich liczbą.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w najnowszej deklaracji zgodności standardu
DICOM pod adresem: www.brainlab.com/DICOM.
Konfiguracja standardu DICOM przeprowadzona przez firmę Brainlab w żaden sposób nie
stanowi gwarancji bezwzględnej prawidłowości interoperacyjności. Użytkownicy muszą
zweryfikować, że stosowany przez nich sprzęt jest całkowicie sprawny i generuje dokładne wyniki.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Ostrzeżenie
Należy dokładnie sprawdzić kształty struktur importowane z lub eksportowane do
systemów planowania innych producentów. Ze względu na charakter standardu DICOM
niektóre struktury mogą zostać zmodyfikowane lub przypadkowo zmienione podczas
przesyłania z powodu różnych interpretacji standardu DICOM pomiędzy różnymi
dostawcami TPS.

Kształt i objętość struktur może się nieznacznie różnić w różnych systemach ze względu
na różne algorytmy przedstawiające kontury. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu
innego producenta struktury należy dokładnie sprawdzać.

Sam standard DICOM nie stanowi gwarancji interoperacyjności. Deklaracja zgodności
ułatwia jednak początkową walidację interoperacyjności pomiędzy różnymi aplikacjami
obsługującymi funkcjonalność DICOM. Należy zapoznać się ze zrozumieniem z
informacjami zawartymi w deklaracji zgodności, a także dotyczącymi standardu DICOM.

Według normy IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy”
(Wytyczne dotyczące wdrażania standardu DICOM w radioterapii), rozdział 11 „Caution to
Users” (Przestrogi dla użytkowników): „[…] osoby kupujące sprzęt do radioterapii
onkologicznej muszą zweryfikować, że ich urządzenia będą faktycznie komunikować się z
innymi urządzeniami i będą pomyślnie przesyłać informacje za pomocą protokołów i
definicji DICOM”.

Interfejsy DICOM innych producentów

Ostrzeżenie
Należy zweryfikować wszystkie dane importowane przez aplikacje firmy Brainlab pod
kątem kompletności i poprawności, ponieważ różne interpretacje standardu DICOM mogą
prowadzić do różnej implementacji reprezentacji danych w ramach protokołów DICOM.

Ponieważ standard DICOM nie zapewnia sposobów weryfikacji, czy integralność pliku
DICOM została naruszona przed importem do systemu firmy Brainlab, użytkownikowi
zaleca się wykorzystywanie przesyłania DICOM wyłącznie w sieci. Uniemożliwia to łatwe
manipulowanie danymi podczas wymiany danych. Jeśli dane DICOM zostaną zapisane jako
pliki na dowolnym nośniku pamięci, zaleca się traktowanie tych informacji z taką samą
ostrożnością jak zapisywane lub drukowane dane pacjenta dowolnego rodzaju, aby
uniknąć wszelkich manipulacji.

Uruchamianie Dose Review z poziomu schematu postępowania w aplikacjach do planowania radioterapii

Krok

1. Wybrać pacjenta.

2. Otworzyć jeden ze schematów postępowania w RT Planning Elements (np. Multiple
Brain Mets SRS).

3. Wybrać zestaw danych pacjenta obejmujący plan dawki.
Oprogramowanie automatycznie wyświetli wszystkie aplikacje Elements związane ze
schematem postępowania dla wybranej aplikacji RT Planning Element.

4.

Wybrać opcję Dose Review.

Ostrzeżenie
Istnieje możliwość, że dla oprogramowania RT Elements istnieje więcej danych lub inne
dodatkowe dane pacjenta, których nie można wczytać. Mogą to być na przykład wyniki
innych etapów planowania lub dane z systemów innych producentów. W takim przypadku
użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane mogą zostać

Rozpoczynanie pracy
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zaimportowane. Następnie pojawi się zalecenie, aby dokładnie sprawdzić, czy dane
pacjenta zostały poprawnie zaimportowane i czy są ważne.

Otwieranie za pomocą Dose Review 1.0 planu stworzonego w oprogramowaniu innej firmy

Krok

1. Wybrać pacjenta.

2.

Wybrać Dose Review ze schematu postępowania Decision Making.

3. Wybrać zestaw danych pacjenta obejmujący plan dawki stworzony w oprogramowaniu in-
nej firmy.
Oprogramowanie automatycznie wyświetli wszystkie aplikacje Elements dla Dose Re-
view 1.0.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Dose Review 1.0.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.2 Funkcje wyświetlania

Opcje wyświetlania widoku

Dostępne opcje wyświetlania widoku zależą od wybranego układu widoku.

Przycisk Funkcja

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

Przeciągnąć kursorem myszy przez przekrój, do góry lub w dół.
Można też kliknąć w przekroju obrazu i przewijać kółkiem myszy.

Przeciągnąć kursorem myszy:
• w górę, aby pomniejszyć
• w dół, aby powiększyć

Można też kliknąć przekrój obrazu i powiększyć, jednocześnie przytrzymując
wciśnięty przycisk Ctrl i przewijając w górę lub w dół kółkiem myszy.

Obracanie
widoku 3D

Kliknąć w widoku 3D i przeciągnąć kursor myszy.
UWAGA: Ta funkcja nie wymaga użycia przycisku. 

Kliknąć przekrój obrazu i przeciągnąć kursor myszy w celu poprawy widoczności
kontrastu struktury:
• Przeciągnąć w górę albo w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom jedno-

stek Hounsfielda / poziom wartości szarości.
• Przeciągnąć w prawo albo lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość okna

w jednostkach Hounsfielda / wartości szarości.

Funkcje wyświetlania
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2.3 Menu Data

Układ menu Data

① ②

Rysunek 1  

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

Nr Element Opis

① Plan: <Nazwa
planu>

• Images: Przełączanie pomiędzy zestawami obrazów powiązanymi
z planem

• Doses: Lista dostępnych planów dawki
• Lista wszystkich dostępnych obiektów powiązanych z planem (np.

przerzuty, obszary OAR, a także Outer Contour)

② LAYOUTS Przełączanie pomiędzy różnymi układami

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Dawki

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Rysunek 2  

Nr Element

① Funkcja porównywania dawek

② Funkcja sumowania dawek

③ Plan referencyjny jest wyszarzony, aby wskazać, że nie można go odznaczyć

④ Niebieska ramka i ikona oka wskazuje, że plan dawki jest obecnie wybrany do porówna-
nia dawki lub do sumowania dawek

⑤ Nazwa planu dawki

⑥ Data i godzina zapisania planu dawki

⑦ Nazwa oprogramowania użytego do stworzenia planu oraz szczegóły dotyczące zaleco-
nej dawki

⑧

Informacje dotyczące rozmiaru siatki:
• W przypadku algorytmu Pencil Beam liczba ta odzwierciedla rozmiar siatki dawki
• W przypadku algorytmu Monte Carlo liczba ta odzwierciedla maksymalny rozmiar siatki

Monte Carlo

Menu Data
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Obiekty

①

②
③

⑤
④

Rysunek 3  

Nr Element

① Aby wyświetlić/ukryć wszystkie obiekty, należy kliknąć ikonę z symbolem otwartego/
zamkniętego oka.

②

Jeśli dany obiekt jest widoczny, zostanie on wyświetlony z niebieskim obramowaniem i
ikoną oka. Aby ukryć obiekt, należy go kliknąć.
Domyślnie zdefiniowane obiekty poza Outer Contour i obiektami z typem Type = Whole
Brain są ustawione jako widoczne.

③ Objętość obiektu.

④

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

⑤

Jeśli wybrany zostanie pojedynczy obiekt, będzie podświetlony na pomarańczowo,
wszystkie widoki zostaną wyśrodkowane na tym obiekcie, a w układach 3D View, 1 x 1
View i Side by Side View pojawi się ramka z następującymi dodatkowymi informacjami:
• Nazwa obiektu: lista zestawów obrazów wykorzystywanych do utworzenia obiektu
• Size: objętość i średnica obiektu
• CI: współczynnik konformalności w oparciu o plan referencyjny
• GI: współczynnik gradientu w oparciu o plan referencyjny
• Informacje dotyczące zaleceń: dawka i liczba frakcji

UWAGA: Informacje dotyczące zaleceń są dostępne tylko dla obszarów PTV zdefiniowa-
nych w planie referencyjnym. 

Układy

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

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Układ Opis

DVH V iew

DVH View wyświetla następujące elementy:
• Widok osiowy, czołowy i strzałkowy
• Prawa strona: Widok DVH

UWAGA: W trybie Dose Summation oprogramowanie wyświetla sumarycz-
ną dawkę dla wybranych planów dawki. 

3D View wyświetla następujące widoki:
• Widok osiowy, czołowy i strzałkowy
• Prawa strona: Widok 3D

UWAGA: Ten układ nie jest dostępny w trybie Dose Comparison. 

Side by Side View wyświetla następujące widoki:
• Górny rząd: Widok osiowy, czołowy i strzałkowy planu referencyjnego.
• Dolny rząd: Widok osiowy, czołowy i strzałkowy planu drugorzędowego.

UWAGA: Ten układ jest dostępny tylko w trybie Dose Comparison. 

1 x 1 View wyświetla następujące widoki:
• Lewa strona: Widok osiowy, czołowy i strzałkowy. W trybie Dose Summa-

tion oprogramowanie wyświetla dawkę dla referencyjnych planów dawki.
• Środek: Duży widok pojedynczego przekroju i okno lupy oznaczone literą

B, aby wskazać plan nałożony. Orientacja przekroju jest określona przez
wybór przekroju po lewej stronie. W trybie Dose Summation oprogramo-
wanie wyświetla sumaryczną dawkę dla wybranych planów dawki.

3 x 3 View wyświetla następujące widoki:
• Lewa strona: Widok osiowy, czołowy i strzałkowy. W trybie Dose Summa-

tion oprogramowanie wyświetla dawkę dla referencyjnych planów dawki.
• Środek: Zestaw przekrojów 3 x 3 i okno lupy oznaczone literą B, aby

wskazać plan nałożony. Orientacja przekroju jest określona przez wybór
przekroju po lewej stronie. W trybie Dose Summation oprogramowanie
wyświetla sumaryczną dawkę dla wybranych planów dawki.

Menu Data
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2.4 Funkcje paska narzędzi

Lista obiektów

①

②

③

④

Rysunek 4  

Nr Element

① Aby wyświetlić/ukryć wszystkie obiekty, należy kliknąć ikonę z symbolem otwartego/
zamkniętego oka.

②
Wszystkie widoczne obiekty są wyświetlane z niebieską ikoną oka. Aby ukryć obiekt, na-
leży go kliknąć, a ikona zostanie wyszarzona.
Domyślnie zdefiniowane obiekty poza Outer Contour mają ustawienie widoczności.

③ Za pomocą paska przełączania można wyświetlać i ukrywać listę Objects.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Nr Element

④
Jeśli wybrany zostanie obiekt, wszystkie widoki zostaną wyśrodkowane na tym obiekcie.
W układach 3D View, 1 x 1 View oraz Side by Side View w prawym górnym rogu wy-
świetlana jest ramka z dodatkowymi informacjami o obiekcie.

Wyświetlanie dawki i wartość normalizacji

①

②

Rysunek 5  

Opcje

Po uruchomieniu Dose Review oprogramowanie automatycznie pobiera ustawienia wyświetla-
nia dawki z planu, który został wybrany. Wskazane są oprogramowanie i wersja, które zostały
wykorzystane do stworzenia planu. Jeśli szablon wyświetlania dawki nie został zapisany w pla-
nie, oprogramowanie Dose Review wybiera domyślną konfigurację.
Można zmienić ustawienia wyświetlania dawki z paska narzędzi ①, wybierając spośród dostęp-
nych opcji.

W zależności od sposobu wyświetlenia dawki można zmienić wartość normalizacji dla planu w
opcji With ②.

Z instalacją aplikacji Dose Review są dostarczane następujące pliki demonstracyjne Dose Option
Configuration:
• Cranial 80% = Def.30 Gy
• Cranial 80% V80
• SRS Absolute
• SRT V95

UWAGA: Opcje wyświetlania dawki można edytować w Clinical Protocol Editor. 

Funkcje paska narzędzi
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2.5 Skróty

Lista skrótów klawiaturowych

Poniższe skróty są dostępne w oprogramowaniu. Niektóre skróty są dostępne tylko dla
określonych funkcji oprogramowania.

Opis Skrót

Otwórz następny układ Ctrl + Tab

Otwórz poprzedni układ Ctrl + Shift + Tab

Resetuj powiększenie i powiększ centrum Ctrl + Home

Wybierz poprzedni obiekt Ctrl + Up

Wybierz kolejny obiekt Ctrl + Down

Przełącz wyświetlanie rozkładu dawki Ctrl + D

Przełącz wyświetlanie analizy dawki Ctrl + R

Wybierz wszystkie obiekty Ctrl + A

Eksportuj płaszczyznę osiową Ctrl + Shift + A

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

w trakcie)
• karta zawiera DVH

Ctrl + Shift + D

Eksportuj płaszczyznę strzałkową Ctrl + Shift + S

Eksportuj płaszczyznę czołową Ctrl + Shift + C

Eksportuj linię dawki dla ostatniego pomiaru od-
ległości
Dostępne tylko w przypadku, gdy:
• wyświetlanie dawki lub wyświetlanie wartości

progowej jest włączone
• obliczenie dawki zostało zakończone (nie jest

w trakcie)
• pomiar odległości dawki jest aktywny

Ctrl + Shift + L

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Skróty
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3 SPRAWDZANIE PLANÓW
LECZENIA

3.1 Histogram dawka-objętość (DVH)

Wyświetlanie DVH

Histogram DVH jest wyświetlany dla każdego obiektu otoczonego konturem w planie
referencyjnym w układzie DVH View. Widok przedstawia łączny histogram, na którym można
zobaczyć, jaka objętość otrzymuje przynajmniej wybraną dawkę.
W tym układzie dostępne są widoki, które pomagają identyfikować miejsca otrzymujące zbyt dużą
lub zbyt małą dawkę.

Ostrzeżenie
Przedstawienie histogramu DVH nie może być jedynym kryterium używanym w celu
wybrania planu leczenia. Innym kryterium jest np. wyświetlanie dawki.

Układ DVH View

①

Rysunek 6  
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Otworzyć układ DVH View, aby wyświetlić DVH ① i powiększone widoki przekrojów osiowego,
czołowego i strzałkowego, które pomagają identyfikować miejsca otrzymujące zbyt wysoką lub
zbyt niską dawkę.

Wyświetlanie DVH

Krok

Aby wyświetlić histogram DVH dla danego obiektu, należy wybrać ten obiekt na liście Objects w
DVH View.
Aby wyświetlić DVH dla wszystkich obiektów jednocześnie, należy ustawić widoczność dla
wszystkich obiektów. Poszczególne obiekty można następnie odznaczyć, zamykając ikonę oka.

UWAGA: Jedynie obiekty będące częścią planu referencyjnego są dostępne do wyboru. 

Histogram dawka-objętość (DVH)

30 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0



3.1.1 Wyświetlanie DVH

Wyświetlanie DVH

Aby wyświetlić dokładne wielkości dawki dla objętości, należy umieścić wskaźnik myszy nad
histogramem DVH.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Rysunek 7  

Nr Opis

① Kliknąć koniec osi objętości i przeciągnąć, aby zmienić skalę Volume.

②

Wykres tkanki zdrowej (NT).
Ta krzywa odpowiada wirtualnej strukturze pierścienia wokół obszaru PTV i jest używana
do obliczenia wskaźnika CI. Wartość procentowa jest normalizowana do objętości PTV i
wyświetlana wraz z objętością PTV (guzem) jako NT ①.

③ Kliknąć koniec osi dawki i przeciągnąć, aby zmienić skalę Dose.

④

Dawka Min./Mean/Max., CI, GI i maks. dawka względna są wyświetlane nad wykresem
DVH.
UWAGA: Te wartości są obliczane w oparciu o dawki pokrywające dla planu referencyjne-
go. 

⑤

Umieścić kursor myszy nad punktem, aby wyświetlić więcej danych. Ograniczenie jest za-
znaczone na każdej linii. Jeśli kursor myszy zostanie umieszczony nad punktem ograni-
czeń, wyświetlone zostaną dane wraz z ograniczeniem dla tego obiektu i ze współczynni-
kiem konformalności (wyłącznie dla PTV w planie referencyjnym).

⑥ Trójkąt lub romb (w zależności od oprogramowania do planowania leczenia) odzwiercied-
la punkt zaleceń. Jeśli punkt zalecenia jest otoczony kręgiem, cel nie został osiągnięty.

⑦ Romb odzwierciedla ograniczenie dawki żądanej/maksymalnej. Jeśli romb jest otoczony
kręgiem, ograniczenie dawki żądanej/maksymalnej nie zostało osiągnięte.

⑧ Algorytm dawki użyty do obliczenia planu leczenia. Może to być algorytm Pencil Beam
lub Monte Carlo.

SPRAWDZANIE PLANÓW LECZENIA
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Interpretacja DVH

①

Rysunek 8  

Krzywa DVH Tissue odpowiada strukturze typu Outer Contour na liście Objects w opcji Data.
Krzywa Normal Tissue na wykresie DVH odpowiada wirtualnej strukturze złożonej ze struktury
Tissue minus obszar PTV.
Jeśli na liście Objects w opcji Data nie zostanie wybrana żadna struktura, wyświetlane są
histogramy DVH dla wszystkich struktur ustawionych jako widoczne. Dodatkowo wyświetlone są
krzywe DVH Tissue oraz Normal Tissue, nawet jeśli struktura Outer Contour nie jest ustawiona
jako widoczna.
Geometria pacjenta (model tkankowy i obiekty) oraz zalecenia są oparte na planie referencyjnym,
nawet jeśli inne plany dawki są wczytane do sumowania lub porównania. Dlatego histogram DVH
pokazuje punkty zaleceń wyłącznie dla planu referencyjnego. Wskaźniki konformalności mogą
być obliczone wyłącznie dla PTV w planie referencyjnym.

Dodatkowe funkcje DVH

• Grid Size: Rozdzielczość stosowana do dyskretyzacji struktury podczas generacji DVH
• Typ algorytmu do obliczania dawki jest wyświetlany poniżej wyświetlanego DVH
• Dwukrotnie kliknąć Volume (nad osią y), aby przełączyć z objętości bezwzględnej (cm3) na

względną (%)

Wyświetlanie DVH
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3.1.2 Współczynniki konformalności DVH

Informacje ogólne

Współczynnik konformalności wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z rozmiarem i
kształtem PTV. Oprogramowanie podaje odwrotny współczynnik konformalności (CI) Paddicka
oraz współczynnik gradientu (GI) na objętość tarczową.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić współczynnik konformalności każdego obszaru PTV.

Odwrotny współczynnik konformalności Paddicka (CI)

CI opisuje, w jakim stopniu 100% objętość izodozy jest zgodna z objętością tarczową. Wartość tę
oblicza się jako odwrotny współczynnik konformalności Paddicka (CI):

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

*Inverse Paddick CI =

• Pierwszy warunek określa karę za otrzymanie wartości powyżej dawki pokrywającej Dcoverage
przez zdrową tkankę.

• Drugi warunek określa karę za zimne punkty (dawka poniżej wartości dawki pokrywającej)
wewnątrz guza.

W idealnym teoretycznym rozkładzie dawki wartość CI wynosiłaby „1”.

Współczynnik gradientu (GI)

GI opisuje, jak gwałtowny był spadek dawki od izodozy 100% do izodozy 50%:

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

W idealnym teoretycznym rozkładzie dawki wartość GI wynosiłaby „1”.

W jaki sposób oprogramowanie oblicza współczynnik konformalności

①

②

③

④

Rysunek 9  

Wartości CI i GI są obliczane poprzez ocenę dawki w PTV ① oraz pierścienia ekspansji zdrowej
tkanki ②. Wielkość jest odczytywana z wczytanego planu referencyjnego, który został
wygenerowany w oprogramowaniu do planowania radioterapii.
Oprogramowanie analizuje dawkę na granicy pierścienia zdrowej tkanki. Jeśli linia izodozy 50%
lub 100% mieści się wewnątrz pierścienia zdrowej tkanki, oprogramowanie może obliczyć
współczynnik konformalności ③. Jeśli linia izodozy 50% lub 100% nie mieści się wewnątrz
obszaru PTV i pierścienia zdrowej tkanki, oprogramowanie nie może obliczyć wartości CI/GI ④.
Jeśli izodoza jest przekroczona w co najmniej jednym z punktów na granicy pierścienia zdrowej
tkanki, oprogramowanie wyświetla N/A. Tak się zwykle dzieje, jeśli PTV są zlokalizowane bardzo
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blisko siebie. Uśrednione współczynniki konformalności dla objętości będą mieć wartość n/a, jeśli
współczynnik co najmniej jednego obszaru PTV ma wartość n/a.
Jeśli żaden z wokseli PTV nie osiągnie zaleconej dawki, oprogramowanie wyświetla - - dla
współczynników konformalności.

Współczynniki konformalności DVH
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3.2 Sprawdzanie dawki

Menu dawki

Sprawdzanie rozkładu dawki oraz linii izodoz dla obszaru każdego PTV. W tym celu dostępne są
następujące opcje wyświetlania w menu Dose.

Ostrzeżenie
Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki dawki. Wartość stosowana
podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak najniższa i nie wyższa niż
4 mm. W przypadku małych obiektów o średnicy 30 mm lub mniejszej zaleca się
stosowanie wartości 3 mm lub mniej. Rozdzielczość siatki dawki zależy od referencyjnego
planu dawki.

Opcje menu dawki

Rysunek 10  

Opcja widoku Opis

Dose Off Linie izodoz nie są wyświetlane.

Dose Distribution Linie izodoz są wyświetlane.

Dose Analysis Wyświetlanie obszarów ze zbyt dużą lub zbyt małą dawką, z gorącymi i
zimnymi punktami na wszystkich obiektach.

SPRAWDZANIE PLANÓW LECZENIA
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3.2.1 Dose Distribution

Korzystanie z widoku Dose Distribution

Po wybraniu widoku Dose Distribution zaplanowany rozkład dawki zostanie wyświetlony w
postaci linii izodoz i rozmycia dawki. Kolory rozmycia dawki dostosowują się i stają bardziej
przezroczyste, gdy obraz jest powiększany, dzięki czemu można dokładniej zobaczyć leżące pod
dawką struktury.

Ostrzeżenie
Wyświetlanie dawki nie może być jedynym kryterium decydującym o planie leczenia.
Należy sprawdzić przynajmniej jeszcze jedno inne kryterium (np. histogram DVH) i
sprawdzić kryteria w wielu układach widoku.

Dostosowanie linii izodoz

②

①

③

④

Rysunek 11  

Wyświetlana jest linia izodozy dla zaleceń i dla każdej wartości w szablonie Dose Option z
Clinical Protocol Editor oraz wartość, która ma być wyróżniona i którą można zmienić.

Dose Distribution

36 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0



Nr Opis

①

Legenda z kodem kolorystycznym na dole po prawej stronie widoku pokazuje, które linie
izodozy są aktualnie wyświetlane jako bezwzględne wartości dawki.

Liczba linii izodozy dostosowuje się do poziomu powiększenia widoku. W miarę powięk-
szania jest wyświetlana coraz większa liczba linii izodoz. Podczas oddalania cieńsze linie
znikają.

② Aby zdefiniować konkretną linię izodozy do wyświetlenia, należy wpisać jej wartość w po-
lu obok opcji Highlight.

③ Dwukrotnie kliknąć lewy górny narożnik legendy, aby zmienić dawkę bezwzględną na pro-
centową i na odwrót. Dotyczy to zarówno linii izodozy, jak i wyświetlania DVH.

④ Dwukrotnie kliknąć wartość obok linii w legendzie, aby ukryć tę linię. Aby wyświetlić tę li-
nię ponownie, należy ponownie kliknąć dwukrotnie.

Wyróżnianie rozmycia dawki

①

Rysunek 12  
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Krok

Aby wyróżnić rozmycie dawki oraz linię izodozy odpowiadającą konkretnej wartości dawki, nale-
ży umieścić kursor myszy nad tą wartością w legendzie ① lub wybrać Shift, kiedy kursor myszy
znajduje się nad liniami dawki.
Działa to również w przypadku krótszych linii wewnętrznych.

Dose Distribution
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3.2.2 Analiza dawki

Korzystanie z analizy dawki

Widok Dose Analysis pozwala skupić się na obszarach ryzyka w planie. Wyświetlane są poziomy
dawki w obszarze PTV i innych obiektach anatomicznych, a obszary zbyt wysokiej i zbyt niskiej
dawki są wyróżniane.

Analizowanie obszarów PTV i OAR za pomocą Dose Analysis

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Rysunek 13  

Obszar PTV jest wyświetlany w kolorze zielonym, a wszystkie pozostałe obiekty w kolorze
niebieskim.

Nr Opis

① Dawka dla tkanki zdrowej jest pokazana w kolorze pomarańczowym. Linia izodozy jest
pokazana dla dawki zaleconej, 50% dawki zaleconej i definiowalnej wartości Highlight.

② Dawka wewnątrz obszaru PTV przekraczająca maksymalną/żądaną wartość ogranicze-
nia jest wyróżniona kolorem różowym.

③ Dawka wewnątrz obszaru PTV między wartością zaleconą a maksymalną/żądaną wartoś-
cią ograniczenia nie ma koloru.

④ Każda dawka poniżej wartości zaleconej wewnątrz obszaru PTV jest wyróżniona kolorem
zielonym.

⑤ Oznakowany punkt (czerwony) wewnątrz obszaru PTV pokazuje najwyższą dawkę.

⑥ Oznakowany punkt (zielony) wewnątrz obszaru PTV pokazuje najniższą dawkę.

⑦ Każda dawka przypadająca wewnątrz narządu krytycznego jest wyróżniona rozmyciem
dawki w kolorze niebieskim. Wyższe poziomy dawki mają bardziej nieprzejrzysty kolor.

⑧ Oznakowany punkt (czerwony) wewnątrz narządu krytycznego pokazuje najwyższą daw-
kę.
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3.2.3 Menu pomiaru

Używane współrzędne

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

Mierzenie dawki w punkcie

Krok

1.

Wybrać Point w menu Measure.

2.

Aby zmierzyć dawkę w pojedynczym punkcie na obrazie, należy wybrać docelową pozy-
cję na obrazie. Punkt zostanie wyświetlony wraz z informacjami o obrazie:
• Point Dose: Dawka obliczona w określonym punkcie, niezależnie od wstępnie obliczo-

nej siatki dawki.
• 3D Volume Dose: Dawka w określonym punkcie, która jest obliczana z wykorzysta-

niem wstępnie obliczonej siatki dawki oraz interpolacji z sąsiednich punktów w siatce.
Ze względu na tę interpolację rzeczywista wartość dawki w tym punkcie może być tro-
chę wyższa niż Point Dose. Dlatego wartość 3D Volume Dose jest obliczana szybciej,
ale nie jest tak dokładna jak wartość Point Dose. Wyświetlanie rozmycia dawki jest
także interpolowane z wstępnie obliczonej siatki dawki.

UWAGA: W przypadku skanów MR wartość punktu jest podawana w skali szarości. W
przypadku skanów TK – w jednostkach Hounsfielda. 

UWAGA: Jeśli punkt jest mierzony w widoku Dose Distribution, wyświetlone zostaną też
informacje na temat dawki. 

3. Aby przesunąć punkt, należy ustawić na nim kursor myszy i przeciągnąć go do nowej po-
zycji lewym przyciskiem myszy.

4. Aby usunąć pojedynczy punkt, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy. Aby usunąć
wszystkie punkty, należy kliknąć przycisk Point w opcji Measure, aby odznaczyć tę funk-
cję.

Ostrzeżenie
Leczenie pacjenta należy przeprowadzać jedynie po zweryfikowaniu skalowania obrazu.

Menu pomiaru
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Pomiar odległości

Krok

1.

Wybrać Distance.

2.

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

3.

Aby zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami na różnych przekrojach:
a. Kliknąć punkt docelowy na pierwszym przekroju.
b. Przewinąć do przekroju docelowego, używając kółka myszy.
c. Kliknąć drugi punkt na docelowym przekroju.

Można to także wykonać pomiędzy różnymi widokami obrazów.
UWAGA: Punkty końcowe są wyświetlane jako krzyżyki na przekrojach docelowych i jako
kropki na przekrojach pośrednich. 

4. Aby przesunąć linię, należy ustawić na niej kursor myszy i przeciągnąć go do nowej pozy-
cji lewym przyciskiem myszy.

5. Aby usunąć wszystkie linie, należy wybrać Distance w opcji Measure, aby odznaczyć tę
funkcję.
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Menu pomiaru
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4 KORZYSTANIE Z
PORÓWNYWANIA I
SUMOWANIA DAWKI

4.1 Wczytywanie planów leczenia

Informacje ogólne

Jeżeli folder pacjenta zawiera więcej niż jeden plan dawki, można wczytać dawkę z innego planu
w celu porównania lub zsumowania jej z planem odniesienia.
Dawka wczytywana w celu porównania lub zsumowania musi znajdować się w tym samym
zestawie danych lub zestawie danych połączonym za pomocą fuzji z zestawem obrazów planu
odniesienia. Jeśli zmieniona zostanie wartość normalizacji, nowa wartość zostanie zastosowana
do dawki referencyjnej i do dawki dodanej w celu sumowania lub porównania.
Jeśli porównywane lub sumowane są dawki z planów opartych na różnych zestawach danych TK
do planowania, należy połączyć te zestawy danych TK za pomocą fuzji, używając zintegrowanej
wersji Image Fusion, którą oprogramowanie Dose Review otwiera automatycznie.
UWAGA: W trybie porównywania i sumowania dawek oprogramowanie wyświetla tylko macierz
dawki, a także dawkę dla planu odniesienia. Zestawy danych, obrazy i obiekty są z planu
odniesienia. 

UWAGA: Należy pamiętać, że rozmiary siatki dawki planu odniesienia i dawki dodawanej w celu
zsumowania lub porównania mogą być różne. 

Wczytywanie planów

Krok

1.
Wybrać More z menu Data, aby otworzyć listę dostępnych planów.

2.

①

②
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Krok
W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, należy wybrać jeden z planów ①, który zos-
tanie zaimportowany do Doses.

3. Wybrać opcję Select ②.
Jeśli wybrany plan opiera się na innym lub niepowiązanym fuzją zestawie obrazów TK niż
oryginalny plan, Image Fusion otworzy się automatycznie i konieczne jest powiązanie
tych dwóch zestawów TK za pomocą fuzji. Więcej informacji podano w Instrukcji obsługi
oprogramowania Image Fusion.
Wybrany plan dawki znajduje się teraz na liście Doses w menu Data.

Wczytywanie planów leczenia
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4.2 Porównywanie dawek

Informacje ogólne

Porównanie dawki pozwala na przykład porównać rozkład dawek dla planów leczenia dla tego
pacjenta, które zostały:
• Utworzone za pomocą różnych aplikacji RT Planning Elements.
• Utworzone w tej samej aplikacji RT Planning Elements, ale z wykorzystaniem różnych

parametrów optymalizacyjnych (np. różne położenia suwaka zdrowej tkanki).

Uruchamianie porównywania dawek

Krok

1. Wybrać plan do porównania z planem odniesienia, wybierając go w obszarze Doses w
menu Data.
Plan dawki wczytany w celu porównania jest wyróżniony dla widoczności niebieskim ob-
ramowaniem i ikoną oka.

2.

Wybrać Dose comparison.

Porównywanie planów dawek w widoku Side by Side

①

Rysunek 14  

Po wybraniu porównania planów dawek w widoku Side by Side View (domyślnie) plan
odniesienia jest wyświetlany w górnym rzędzie. Każdy z planów jest oznaczony nazwą ①.
Widoki Dose Distribution i Dose Analysis umożliwiają sprawdzenie planów.
UWAGA: Przynajmniej jeden z porównywanych planów musi być obliczony z wykorzystaniem
algorytmu Pencil Beam. Nie można porównać dwóch planów obliczonych przy użyciu algorytmu
Monte Carlo. 

KORZYSTANIE Z PORÓWNYWANIA I SUMOWANIA DAWKI

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0 45



Porównanie planów za pomocą lupy

①

②

②

Rysunek 15  

Lupa jest dostępna w widokach DVH View, 1 x 1 View i 3 x 3 View. Powoduje nałożenie części
jednego planu na inny, co umożliwia porównanie rozkładu dawki i analizę.

Nr Opis

①

Okno lupy, oznaczone literą B, identyfikuje nałożony plan:
• Umieścić kursor myszy nad krawędzią okna, aż pojawi się strzałka, a następnie prze-

ciągnąć, aby zmienić wielkość.
• Aby przesunąć okno, kliknąć wewnątrz niego i przeciągnąć.

② Nazwy planów są oznaczone literami A i B.

Porównywanie dawek
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Porównywanie histogramów DVH

① ②

③

Rysunek 16  

Histogram DVH w widoku DVH View jest wyświetlany dla obu planów linią ciągłą ① i przerywaną
②.

Nr Opis

① Histogram DVH dla planu A (linia ciągła)

② Histogram DVH dla planu B (linia kropkowana)

③ Dodatkowe informacje o dawce dla wybranych obiektów

KORZYSTANIE Z PORÓWNYWANIA I SUMOWANIA DAWKI
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4.3 Sumowanie dawki

Informacje ogólne

Sumowanie dawki umożliwia na przykład:
• Wyświetlanie sumowania dawki dla planów z różnych aplikacji RT Planning Elements w czasie

(np. w celu porównania rozkładu dawki dla nawracających guzów).
• Sumowanie planów dawki z aplikacji RT Planning Elements dla jednej terapii (np. planowanie

połączone dwóch położonych blisko siebie przerzutów w mózgu za pomocą dwóch planów
dawki Multiple Brain Mets SRS).

Histogram DVH sumy

W przypadku wybrania układu DVH View w trybie Dose Summation na histogramie DVH jest
wyświetlana skumulowana dawka dla planu odniesienia i dodanych planów dawki.

Uruchamianie sumowania dawek

Krok

1. Wybrać plan do dodania do planu odniesienia w celu sumowania dawki, korzystając z ob-
szaru Doses w menu Data.
Plan dawki wczytany w celu sumowania jest wyróżniony dla widoczności niebieskim obra-
mowaniem i ikoną oka.

2.

Wybrać Dose summation.

UWAGA: Do sumowania dawek można wybrać nieograniczoną liczbę planów dawki. 

Sumowanie dawki
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Konfigurowanie protokołów klinicznych

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor pozwala na zdefiniowanie określonych zmiennych wykorzystywanych
podczas wyświetlania dawki. Można stworzyć własne szablony Dose Option na dysku lokalnym.

Ostrzeżenie
Zmiany w szablonach narzędzia Clinical Protocol Editor zostają wprowadzone dopiero po
ponownym uruchomieniu oprogramowania.

Modyfikowanie szablonów protokołów klinicznych

②

①

Rysunek 17  

Krok

1. Aby uzyskać dostęp do zestawu domyślnych szablonów, należy:
• Uruchomić Clinical Protocol Editor na pulpicie (jeśli aplikacje Elements są zainstalo-

wane na stacji roboczej) lub wybrać Clinical Protocol Editor w interfejsie Origin Ser-
ver (jeśli aplikacje Elements są zainstalowane na serwerze zdalnym) lub

• Przejść do %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols w Windows Explorer (Eks-
plorator Windows) i dwukrotnie kliknąć plik.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Krok

2. Aby stworzyć protokół kliniczny do użytku klinicznego, należy dwukrotnie kliknąć plik Do-
se Option w folderze Examples (np. \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProtocols\Dose-
Review\Examples_2.0).

3. Dwukrotnie kliknąć parametr, aby edytować wartość. Otworzy się okno wyskakujące ①.
Przeczytać opis ②, aby uzyskać pomocne informacje dotyczące edytowania.

4. Skonfigurować zmienne omówione w kolejnych tabelach.
UWAGA: Wybrać nową nazwę po edycji. Jeśli w pliku ustawień dwa lub więcej plików op-
cji dawki ma tę samą nazwę, szablon nie pojawi się w oprogramowaniu. 

5. Wybrać Save.
Użyć funkcji wyszukiwania i zachować plik w folderze odpowiadającym wersji aplikacji
Element (np. „\ClinicalProtocols\<Element>\<wersja>\”).

6. Gdy przykładowe szablony w folderze Examples przestaną być potrzebne, można usunąć
je z systemu plików. W tym celu należy przejść do %BRAINLAB_SHARED%\RT\Clinical-
Protocols za pomocą Windows Explorer (Eksploratora Windows) i usunąć odpowiednie
pliki lub cały folder Examples.
Przykłady nie będą już wówczas dostępne w opcji wyboru wyświetlania dawki w aplikacji
Element.

Konfigurowanie protokołów klinicznych
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5.2 Funkcje Clinical Protocol Editor

Ikony Clinical Protocol Editor

Opcje Opis

Wartość nie została zmodyfikowana.

Wartość została zmodyfikowana.

Wartość jest wyłącznie do odczytu (nie można jej edytować).

Wartość nieprawidłowa.

Wyświetlanie dalszych opcji.

Dodawanie wpisu (jeśli dotyczy).

Usuwanie wpisu (jeśli dotyczy).

Otwieranie nowego protokołu klinicznego lub ponowne wczytanie bieżącego pliku.

Po wprowadzeniu zmian ikona zapisywania zmienia kolor z szarego na wielo-
barwny ③. Można zmienić nazwę pliku, aby stworzyć nowy szablon.
Nie ma ograniczenia liczby szablonów protokołów klinicznych, które można utwo-
rzyć.

Zamykanie bieżącego pliku protokołu klinicznego.

Zmiana trybu wyświetlania dla bieżącego pliku protokołu klinicznego. Konieczne
jest zapisanie bieżącego szablonu protokołu klinicznego i podanie hasła, aby
przełączyć z trybu domyślnego do innego trybu.

Należy zaimportować wartości ze starszego protokołu klinicznego do bieżącego
otwartego protokołu i nadpisać wartości bieżące.
UWAGA: Użytkownik musi znajdować się w trybie regulacji: Adjustment. 

Należy wybrać wyświetlanie historii zmian w bieżącym szablonie protokołu klinicz-
nego.

Jednoczesne rozwinięcie wszystkich wybranych elementów.

Wyjście z Clinical Protocol Editor.

Szablon opcji dawki

UWAGA: Edycja szablonów Dose Option jest zabezpieczona hasłem. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Zmienna Opis

Typ
Definiuje typ protokołu i wersję oprogramowania.
UWAGA: Typ jest stały i nie można go zmienić. 

Name

Definiuje nazwę protokołu.
UWAGA: Ta nazwa jest widoczna w oprogramowaniu. Nale-
ży stworzyć nazwę, która dobrze opisuje konfigurację i nie
jest sprzeczna z innymi wartościami. 

Purpose

Definiuje cel protokołu.
Demo: protokół przygotowany wyłącznie do celów demon-
stracyjnych. Nie do użytku klinicznego.
Clinical Use: protokół nadaje się do użytku klinicznego.

Dose Display

Default Prescription Value

Określa wartość bezwzględną dawki dla normalizacji zale-
conej dawki w Gy. Ta wartość nadpisuje wczytaną dawkę
normalizującą i nie można jej zmienić w aplikacji Dose Re-
view, jeżeli jest określona.
Opcjonalne.

Dose Relation (%)
Określa wartość procentową normalizacji zaleconej dawki.
Jeżeli ta wartość nie zostanie określona, będzie możliwa
wyłącznie ocena dawki bezwzględnej.

Highlight Dose (Gy)
Należy wprowadzić domyślną dawkę w Gy dla pola swobod-
nego wyróżnienia w funkcji Dose Display. Ta wartość musi
się mieścić w zakresie 1,0–99,9 Gy.

Show Half Prescription

Wybrać włączenie lub wyłączenie wartości odpowiadającej
połowie zaleceń w funkcji Dose Display.
True: włącza wartość odpowiadającą połowie zaleceń.
False: wyłącza wartość odpowiadającą połowie zaleceń
(domyślnie).

Show Maximum Limit

Wybrać włączenie lub wyłączenie ograniczenia maksymal-
nej dawki.
True: włącza ograniczenie maksymalnej dawki.
False: wyłącza ograniczenie maksymalnej dawki.
UWAGA: Tę wartość ustawia się w opcji Maximum Limit
(%). 

Maximum Limit (%) Należy wprowadzić względne ograniczenie maksymalnej
dawki. Ta wartość musi się mieścić w zakresie 100–200%.

Show Absolute Dose

Ta opcja umożliwia wybór domyślnego wyświetlania bez-
względnych albo względnych wartości dawek w legendzie
dawki. Ustawienie można zmienić w oprogramowaniu, klika-
jąc dwukrotnie legendę dawki.
True: wyświetlanie bezwzględnej wartości dawki.
False: wyświetlanie względnej wartości dawki.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Można zdefiniować co najwyżej trzy linie dawki krytycznej w
funkcji Dose Display zgodnie z potrzebą.
Maksymalnie: 3 wartości.

Dose (Gy) Dla każdej linii dawki należy podać dawkę (Gy). Ta wartość
musi się mieścić w zakresie 1,0–99,9 Gy.

Funkcje Clinical Protocol Editor
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6 PONOWNE SPRAWDZANIE
POPRAWNOŚCI
OPROGRAMOWANIA

6.1 Ponowne sprawdzenie poprawności
oprogramowania

Informacje ogólne

Jest to zalecany test ponownie sprawdzający poprawność po dokonaniu drobnych zmian
systemu, włączając w to:
• poprawki systemu operacyjnego,
• instalację skanerów antywirusowych,
• instalację oprogramowania innych producentów.

W przypadku istotnych zmian w systemie operacyjnym (nowy system operacyjny, nowy pakiet
serwisowy) należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Schemat postępowania obejmujący ponowne sprawdzenie poprawności oprogramowania

Krok

1. Stworzyć plan leczenia w jednej z aplikacji do planowania radioterapii.

2. Wczytać plan leczenia do Dose Review.

3. Sprawdzić dawkę wyświetloną w widoku Dose Distribution i widoku Dose Analysis.

4. Sprawdzić DVH View.

5. Sprawdzić 3D View.

6. Wyjść z Dose Review.

Ponowne sprawdzanie poprawności zostało zakończone.

PONOWNE SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI OPROGRAMOWANIA
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Ponowne sprawdzenie poprawności oprogramowania
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7 KOMUNIKATY
7.1 Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o

błędzie w wyskakujących oknach
dialogowych

Lista komunikatów

Te komunikaty są wyświetlane wyłącznie dla planu odniesienia.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dawka została
przeliczona ponownie podczas uruchomienia, ponieważ wczytany plan został zapisany za
pomocą starszej wersji oprogramowania. Dawka może nieznacznie się różnić od oryginalnego
planu.)

• The dose was recalculated. (Dawka została przeliczona ponownie.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Wybrany plan nie został wczytany, ponieważ nie zawiera żadnych danych,
które mogą być wyświetlone w celu sprawdzenia dawki.)

• 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. (Wybrany plan ma aktywne obliczenia dawki algorytmem Monte Carlo. Inny
wczytany plan ma także aktywne obliczenie dawki metodą Monte Carlo. Wczytywanie wielu
planów z aktywnym algorytmem Monte Carlo do Dose Review nie jest obecnie obsługiwane.
Proszę wybrać plan, który nie ma aktywnego obliczenia dawki metodą Monte Carlo.)

• 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. (Wybrany plan nie został
wczytany, ponieważ nie powiodła się próba wykonania wymaganej fuzji zestawu obrazów dla
zestawów referencyjnych. Więcej szczegółów można znaleźć w pliku dziennika.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (Wybrany plan nie został wczytany, ponieważ fuzja zestawów referencyjnych TK
nie została zakończona.)

KOMUNIKATY
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7.2 Komunikaty na wydruku (światła sygnalizacyjne)

Lista komunikatów

Typ Tekst

Informacja

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

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

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

Ostrzeżenie

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Zdefiniowano mniej niż 3 punkty kon-
troli łuku. Leczenie może skutkować błędem sterownika. Zweryfikuj kąt począt-
kowy i końcowy łuku.)

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

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

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

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

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

Błąd The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Kąt stołu jest nieprawidło-
wy. Leczenie nie jest możliwe.)

Błąd The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Kąt obrotu pierś-
cienia jest nieprawidłowy. Leczenie nie jest możliwe.)

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

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

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

Błąd
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Czas dostarczenia żądanej dawki ([czas] s) przekracza limit
urządzenia ([czas] s). Proszę sprawdzić.)

Błąd

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Wartość MU ([liczba jednostek] MU) jednej z porcji
eksportowych tej wiązki / tego łuku jest powyżej dozwolonej wartości MU ([liczba
jednostek] MU) skonfigurowanej dla tego urządzenia. Skontaktuj się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Ten element jest
podzielony na ponad 10 części. Proszę sprawdzić.)

Komunikaty na wydruku (światła sygnalizacyjne)

56 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0



Typ Tekst

Informacja

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

Błąd

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applica-
tion for this treatment). Contact Brainlab support. (Liczba MU ([liczba jednostek]
MU) jest większa niż maksymalna dopuszczalna liczba MU ([liczba jednostek]
MU). (Uwaga: Rozdzielenie na kilka porcji nie jest obsługiwane przez aplikację
dla tego leczenia). Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dawka musi zostać
przeliczona ponownie, ponieważ wczytany plan został zapisany bez dawki. Daw-
ka może nieznacznie różnić się od oryginalnego planu.)

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

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

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

Ostrzeżenie

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Zestaw do wyrównywania wykorzystany jako Zestaw referencyjny zos-
tał zeskanowany [orientacja skanu], podczas gdy orientacja do leczenia jest
skonfigurowana [orientacja skanu]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.)

Ostrzeżenie

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Zestaw danych wykorzystany jako Zestaw referencyjny został zeskano-
wany [orientacja skanu], podczas gdy orientacja do leczenia jest skonfigurowana
[orientacja skanu]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Błąd

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. (Orien-
tacja terapeutyczna pacjenta nie została określona. Ten status jest krytyczny.
Proszę skonsultować się z pomocą techniczną firmy Brainlab i nie używać aktu-
alnego planu do leczenia.)

Błąd

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

Ostrzeżenie

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Plan odnosi się
do następujących pustych obiektów jako PTV lub OAR: [nazwy obiektów]. Te
obiekty powinny zostać prawidłowo posegmentowane, jeśli to konieczne.)

Ostrzeżenie

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

KOMUNIKATY
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Typ Tekst

Ostrzeżenie

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Wyłączono
korektę niejednorodności. Obszar blatu stołu dodany do modelu tkanki został
więc uznany za równoważny z wodą. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.)

Informacja

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Wy-
łączono korektę niejednorodności. Obszar wewnątrz wykrytego obrysu pacjenta
został więc uznany za równoważny z wodą. Skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie The plan intent is set to [plan intent value]. (Zamierzenie planu jest ustawione ja-
ko [wartość zamierzenia planu].)

Błąd

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). (Napotkano wiązki lub łuki
(liczba: [liczba duplikatów]), których nazwy nie są unikalne. Nazwy wiązek lub łu-
ków, których to dotyczy, to: [liczba duplikatów]. Skontaktuj się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab. (Uwaga: Porównanie nazw nie rozróżnia wielkości liter).)

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

Błąd

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however two
different slice sets are used in this treatment plan. If you continue, in worst case,
we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position the pa-
tient for treatment. Please contact Brainlab support. (Zestaw do wyrównywania
musi być tym samym zestawem przekrojów, co zestaw referencyjny, jednak w
tym planie leczenia wykorzystywane są dwa różne zestawy przekrojów. W przy-
padku kontynuowania w najgorszym razie oczekiwane są geometryczne niedo-
kładności podczas eksportu planu i ułożenia pacjenta do terapii. Proszę skontak-
tować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

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

Ostrzeżenie

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Wybrana tabela konwersji HU do ED jest prze-
znaczona wyłącznie do oddania do użytku i nie może być wykorzystywana do le-
czenia pacjentów.)

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

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

Ostrzeżenie

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Aktywny profil urządzenia wczytany z bieżącego planu nie znaj-
duje się na liście zainstalowanych profili urządzenia. Profil może być nieaktualny
lub może pochodzić ze źródła zewnętrznego. Proszę sprawdzić.)

Błąd The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (Współrzędna izocen-
trum nie znajduje się w tkance pacjenta.)

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

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

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

Ostrzeżenie
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktywny profil urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do za-
twierdzania i nie może być wykorzystywany do leczenia pacjentów.)

Ostrzeżenie

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Nazwie współrzędnej izocentrum [nazwa
współrzędnej] nie przypisano prefiksu [prefiks współrzędnej]. Skontaktuj się z po-
mocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Grupie leczenia [nazwa grupy] nie przypisano prefik-
su [prefiks współrzędnej]. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Błąd

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

Ostrzeżenie

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Nazwa
grupy leczenia [nazwa grupy] korzysta z identyfikatora [nazwa identyfikatora].
Jest on również używany przez niezwiązaną współrzędną izocentrum. Skontak-
tuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie

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. (Grupa leczenia [nazwy grupy] i jej współrzędna izocentrum [nazwa
współrzędnej] mają inny numer. W miarę możliwości należy używać tej samej
liczby. W przypadku przypisania kilku grup do tej samej współrzędnej izocentrum
należy stosować niepowtarzalne identyfikatory alfanumeryczne. Skontaktuj się z
pomocą techniczną firmy Brainlab.)

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

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

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

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

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

Ostrzeżenie
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Po-
zycje szczęk odsłaniają wózek kolimatora MLC. Skontaktuj się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab.)

Ostrzeżenie The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Szczęki zachodzą na po-
le MLC. Proszę sprawdzić.)

Ostrzeżenie

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

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej
zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może
nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę dokładnie sprawdzić
plan.)

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Maksymalny rozmiar małej wiązki jest mniej-
szy niż [wartość rozdzielczości siatki]. Dokładność obliczenia dawki może być
ograniczona.)

Ostrzeżenie

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

Informacja

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej jednej
zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi szczęk i może
nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę dokładnie sprawdzić
plan.)

Ostrzeżenie

For a considerable number of fields of the arc: (Dla znacznej liczby pól łuku:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimalny zasięg pola jest
mniejszy niż czterokrotność [wartość rozdzielczości siatki]. Dokładność obli-
czenia dawki może być ograniczona.)

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

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

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully. (Planowany odstęp między listkami dla przynajmniej
jednej zamkniętej pary listków znajduje się w zakresie 2 mm od krawędzi
szczęk i może nie być pokryty szczękami podczas realizacji planu. Proszę do-
kładnie sprawdzić plan.)

Ostrzeżenie The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Równo-
ważna wielkość pola jest poza zakresem zmierzonych wielkości pola:)
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Ostrzeżenie

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

kości pola dawki głębokościowej)
• it is larger than the depth dose field size range (jest większa niż zakres wiel-

kości pola dawki głębokościowej)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (jest mniejsza niż zakres wiel-

kości pola rozproszenia szczęk)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (jest większa niż zakres wiel-

kości pola rozproszenia szczęk)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (jest mniejsza niż zakres

wielkości pola rozproszenia MLC)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (jest większa niż zakres wiel-

kości pola rozproszenia MLC)

Ostrzeżenie

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

Informacja Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Aplikacja jest w try-
bie RESEARCH. Eksport nie jest możliwy.)

Informacja

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Plan leczenia ma zestawy obrazów zawierające
standardowe wartości wychwytu (SUV). Wyświetlane wartości SUV mogą być
różne w zależności od producenta skanera PET. Przed wykorzystaniem tych
wartości należy zawsze sprawdzić wyświetlane wartości z wartościami SUV
uzyskanymi bezpośrednio na skanerze.)

Ostrzeżenie

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Tych danych należy
używać wyłącznie do oddania do użytku i porównywania planów, nie zaś do two-
rzenia klinicznych planów leczenia. Eksport nie jest możliwy.)

Ostrzeżenie

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

Błąd

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Dolny kąt gantry [dolny kąt gantry]°
dla płaszczyzny łuku [nazwa łuku] jest większy niż górny kąt gantry [górny kąt
gantry]°.)

Błąd

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]n°. (Kąty gantry [do-
lny kąt gantry]° – [górny kąt gantry]° dla płaszczyzny łuku [nazwa łuku] nie mają
wymaganej minimalnej długości łuku [długość łuku]n°.)

Błąd
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Kąt stołu [kąt stołu]° dla płaszczyzny łuku [nazwa łuku] jest
niezgodny z wybranym profilem urządzenia.)

Błąd

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Kąty gantry [dolny kąt
gantry]° – [górny kąt gantry]° dla płaszczyzny łuku [nazwa łuku] są niezgodne z
profilem urządzenia.)
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Błąd
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Kąt kolimatora [kąt kolimatora]° dla płaszczyzny
łuku [nazwa łuku] jest niezgodny z wybranym profilem urządzenia.)

Błąd Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Zduplikowa-
ne definicje płaszczyzny łuku dla kąta(-ów) stołu [kąty stołu].)

Błąd Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Współpła-
szczyznowe definicje płaszczyzn łuku dla kąta(-ów) stołu [kąty stołu].)

Błąd
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Wartość tolerowana objętość pokrycia [objętość]
% dla Boost jest większa niż żądana objętość pokrycia [objętość]%.)

Błąd
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Ograniczenie dawki maksymalnej [dawka] Gy dla Boost jest
mniejsze niż dawka zalecona [dawka] Gy.)

Błąd
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's presc-
ription dose [dose] Gy. (Ograniczenie dawki zaleconej [dawka] Gy dla Boost jest
mniejsze niż dawka zalecona dla celu [dawka] Gy.)

Błąd
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Wybrano zalecenia SRS dla Boost, ale nie ustawiono ograniczenia dawki
maksymalnej.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (Zalecenie IDL [bieżące IDL]% znajduje się poza dopuszczo-
nym zakresem [minimalne IDL]% – [maksymalne IDL]%.)

Błąd The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Protokół klinicz-
ny ma nieobsługiwaną wersję [numer wersji].)

Informacja
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([wskazanie kliniczne] [nazwa protokołu] pochodzi z poprzedniej wer-
sji aplikacji: [nazwa protokołu].)

Błąd
The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Naj-
ważniejszy narząd krytyczny [nazwa OAR] nie jest elementem listy ograniczeń
OAR.)

Błąd
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Ograniczenie numer [numer] dla narządu krytycznego [nazwa OAR]:
względna objętość jest poza zakresem: [objętość]%.)

Ostrzeżenie

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. (Aktualny plan leczenia
zawiera obiekty, które nie są wymienione w protokole lub są ignorowane, ponie-
waż mają niewłaściwą rolę / niewłaściwy typ. Te obiekty nie będą uwzględniane
podczas optymalizacji.)
Names of ignored objects: (Nazwy zignorowanych obiektów:)

Ostrzeżenie

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-
tokół zawiera typy obiektów, które nie są dostępne dla bieżącego planu leczenia.
Te typy obiektów nie będą uwzględniane podczas optymalizacji.)
Missing types: (Brakujące typy:)

Ostrzeżenie

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Następujące linie dawki znajdują się po-
wyżej zaleconej dawki równej [dawka] Gy i nie będą wyświetlane: [ukryte linie
dawki].)

Błąd
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Wartość tolerowana objętość pokrycia [objętość]% jest
większa niż żądana objętość pokrycia [objętość]%.)
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Błąd
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (Ograniczenie maksymalnej dawki zaleconej [dawka] Gy jest
mniejsze niż dawka zalecona [dawka] Gy.)

Błąd SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Wybrano
zalecenia SRS, ale nie ustawiono ograniczenia dawki maksymalnej.)

Ostrzeżenie
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Wy-
brany protokół kliniczny jest dostarczany wyłącznie do Machine QA. Nie do użyt-
ku klinicznego.)

Ostrzeżenie
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Wybrany protokół kliniczny jest dostarczany wyłącznie w ce-
lach demonstracyjnych do Machine QA. Nie do użytku klinicznego.)

Ostrzeżenie
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Wybrany protokół kliniczny jest dostarczany wyłącznie w celach demon-
stracyjnych. Nie do użytku klinicznego.)
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7.3 Komunikaty informacyjne (wyświetlane za
pomocą ikony i)

Lista komunikatów

• Treatment Plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
(Plan leczenia został rozdzielony grupami frakcji i wyeksportowano więcej niż jeden plan RT.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Wykryto obszary blatu stołu, które nie przecinają się z zestawem
przekrojów. Obszary, które się nie przecinają, nie zostaną wyeksportowane.)

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

data set. (Struktura [nazwa struktury] została zmieniona do celów eksportu, ponieważ była
zrekonstruowana na zestawie danych obrazu referencyjnego.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Struktura [nazwa struktury] nie mogła być
wyeksportowana, ponieważ była zrekonstruowana na zestawie danych obrazu referencyjnego i
wydaje się zbyt mała.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dawka wiązki została wyeksportowana, ale jedna lub więcej
wiązek zostało podzielonych. Dlatego obiekt dawki RT odnosi się teraz do więcej niż jednej
wiązki.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Obiekt objętościowy dawki RT nie zawiera
odniesienia do planu, ponieważ plan został rozdzielony i wykorzystano eksport dawki dla
całego planu.)

• Image modality (XT) not supported. (Technika wykonania obrazu (XT) nie jest obsługiwana.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(Obraz(y) DICOM w technice XT nie mogą być przetwarzane przez aktualną wersję aplikacji.)
• An error occurred while loading. (Wystąpił błąd podczas wczytywania.)
• Unsupported data found. (Znaleziono nieobsługiwane dane.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Podczas wczytywania znaleziono nieobsługiwane dane. Należy dokładnie
sprawdzić dane pacjenta pod kątem kompletności.)

• Plan not valid for this application. (Plan nie jest prawidłowy dla tej aplikacji.)
• This plan has an invalid format. (Ten plan ma niewłaściwy format.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Nie można zinterpretować formatu planu,

który ma zostać wczytany.)
• An error occurred while loading. (Wystąpił błąd podczas wczytywania.)
• Multiple plans selected. (Wybrano wiele planów.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Do

wczytania wybrano więcej niż jeden plan. Proszę wrócić i wybrać tylko jeden plan.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (Usunięto obrys zewnętrzny

[nazwa konturu].)
• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Obrys

zewnętrzny [nazwa obrysu] nie może być użyty. Obrys został usunięty.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Znaleziono wiele obrysów zewnętrznych. Musi
być dokładnie jeden obrys zewnętrzny. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Obiekt [nazwa obiektu] nie jest połączony z żadnym zestawem obrazów za
pomocą fuzji. Należy wrócić do Smartbrush i Image Fusion i to sprawdzić.)

• Empty object found. (Znaleziono pusty obiekt.)
• Empty objects found. (Znaleziono puste obiekty.)

Komunikaty informacyjne (wyświetlane za pomocą ikony i)

64 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Dose Review Wer. 2.0



• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(Obiekt [nazwa obiektu] jest pusty. Należy prawidłowo narysować obrys obiektu lub usunąć go
z wyboru.)

• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Następujące obiekty są puste: [nazwy obiektów]. Należy prawidłowo
narysować obrysy obiektów lub usunąć je z wyboru.)

• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Zestaw obrazów obiektu [nazwa obiektu] nie został wczytany. Należy wrócić do obszaru
Selected Data i to sprawdzić.)

• Multiple objects are named identically. (Wiele obiektów ma takie same nazwy.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. (Znaleziono więcej niż jeden obiekt o nazwie
[nazwa obiektu]. Nazwy obiektów muszą być niepowtarzalne. Należy wrócić do obszaru
Selected Data i to sprawdzić.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Następujące obiekty mają taką samą
nazwę [nazwy obiektów]. Nazwy obiektów muszą być niepowtarzalne. Należy wrócić do
obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zdeformowane. Nie może być zdeformowane.
Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (TK wykorzystane do planowania jest zlokalizowane. Nie może takie być. Należy wrócić
do Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Zestaw obrazów wykorzystanych do planowania nie jest
wykonany techniką TK. Musi być wykonany techniką TK. Należy wrócić do obszaru Selected
Data i to sprawdzić.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest wykonane w pozycji na
plecach. Tylko obrazy wykonane w pozycji na plecach są obsługiwane. Należy wrócić do
obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania nie jest wykonane w
kierunku od głowy. Tylko obrazy wykonane w kierunku od głowy są obsługiwane. Należy wrócić
do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do
planowania jest typu Cone Beam CT. Może to prowadzić do istotnie nieprawidłowych obliczeń
dawki i dlatego nie jest to dozwolone. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania zawiera pochylone
przekroje. Pochylone przekroje obrazów nie są dozwolone. Należy wrócić do obszaru Selected
Data i to sprawdzić.)

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (TK wykorzystane do planowania zawiera
następującą liczbę przekrojów: [liczba]. Maksymalna liczba obsługiwanych przekrojów wynosi
[liczba]. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this. (Znaleziono kilka zestawów
obrazów wykonanych techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych
techniką TK. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nie znaleziono zestawu obrazów
wykonanych techniką TK. Musi być dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych techniką TK.
Należy wrócić do obszaru Selected Data i to sprawdzić.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie wszystkie
zestawy obrazów są połączone za pomocą fuzji. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)

• Object [object name] is set to invisible. (Obiekt [nazwa obiektu] jest ustawiony jako
niewidoczny.)

KOMUNIKATY
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• Volume of object(s) too small. (Objętość obiektów jest zbyt mała.)
• 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.
(Stwierdzono, że następujące obiekty są zbyt małe: [nazwy obiektów]. Dopuszczone są tylko
obiekty o wartości większej niż [objętość] mm³. Należy wrócić do obszaru Selected Data i to
sprawdzić.)

• There were unspecified problems during import. (Podczas importu wystąpiły nieokreślone
problemy.)

• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Zapisanie planu było niemożliwe. Skontaktuj
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

• Loaded plan from an older version. (Wczytany plan ze starszej wersji).
• 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. (Wczytany plan
został utworzony we wcześniejszej wersji oprogramowania. Optymalizacja, zapisywanie i
eksport są wyłączone. Aby uruchomić nową optymalizację, wybierz inny protokół kliniczny.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Licencja dla tej aplikacji wygasła. Optymalizacja, zapisywanie i eksport są wyłączone.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Licencja dla tej aplikacji wygasła, lecz nie wczytano planu. Aplikacja nie może
kontynuować pracy.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Nie powiodło się obliczenie
modelu tkankowego. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku dziennika.)

• The dose was recalculated. (Dawka została przeliczona ponownie.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dawka została
przeliczona ponownie podczas uruchomienia, ponieważ wczytany plan został zapisany za
pomocą starszej wersji oprogramowania. Dawka może nieznacznie się różnić od oryginalnego
planu.)

• Multiple images sets were found. There must be exactly one image dataset with modality CT.
Go back to the selected data and check this. (Znaleziono kilka zestawów obrazów. Musi być
dokładnie jeden zestaw obrazów wykonanych techniką TK. Należy wrócić do obszaru Selected
Data i to sprawdzić.)

• The data is not compatible with [application name]: they were written by an unsupported
application. (Dane nie są kompatybilne z [nazwa aplikacji]: zostały zapisane przez
nieobsługiwaną aplikację.)

• 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. (Komora dla planów Phantom Definition [ID
komory] nie jest skonfigurowana na podłączonym serwerze proxy systemu DICOM (lub w ogóle
nie jest skonfigurowana na serwerach proxy systemu DICOM na trasie danych). Należy
poprosić pomoc techniczną firmy Brainlab o sprawdzenie konfiguracji serwera proxy systemu
DICOM.)

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. (Wczytywanie danych bez
planu nie jest obsługiwane w [tryb aplikacji].)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Przesyłanie danych
fantomu do leczonego pacjenta nie powiodło się. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku
dziennika.)

• 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. (Dawka dla planu jest obliczana za
pomocą algorytmu Pencil Beam. Ze względu na niewielki rozmiar PTV plan prawdopodobnie
definiuje dużą liczbę małych pól (równ. powierzchni 10 mm kw. lub mniejsze). Zaleca się
zastosowanie algorytmu Monte Carlo do obliczenia dawki przy tak małych polach, aby
zapewnić odpowiednią dokładność wyników obliczeń.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Obliczenie dawki jest oparte na
specjalnym zestawie: TK z kontrastem.)

Komunikaty informacyjne (wyświetlane za pomocą ikony i)
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