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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

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

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje softvéru Dose Review 10 rokov servisu. Po túto dobu budete mať
k dispozícii softvérové aktualizácie a podporu na mieste.

Spätná väzba

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

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.
• iHelp® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a iných krajinách.

• Adobe® a Acrobat® sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA
a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Plnú verziu licencie a oznámenie o
autorských právach nájdete na nasledujúcich odkazoch:
• 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++, vyvinutý nadáciou Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Tento produkt využíva nástroj XML2PDF Formatting Engine, ktorý je výhradným vlastníctvom

spoločnosti Altsoft bvba

Značka CE

Značka CE znamená, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky smernice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Podľa pravidiel stanovených smernicou Rady o zdravotníckych pomôckach je
RT Elements Dose Review produkt Triedy IIb.

Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu

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

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

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

Upozornenia

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

Poznámky

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Používanie systému

Určené použitie/Pokyny pre použitie

RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri
stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym urýchľovačom kraniálnych
(lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.
POZNÁMKA: Aplikácia Dose Review ako jeden RT Element obsahuje funkcie na kontrolu čiar
izodávok, kontrolu DVH, porovnanie dávok a sčítanie dávok. 

Určená skupina pacientov

Žiadne obmedzenia v skupine pacientov.

Prostredie určeného použitia

Určené prostredie je klinika s plánovacou centrálou.

Určený používateľský profil

Typickí používatelia sú medicínski odborníci, ktorí vykonávajú plánovanie liečby ožarovaním
(medicínski fyzici, radiační onkológovia, dozimetristi, lekári atď.).

Overenie hodnovernosti

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

Používanie systému
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Ďalšie zariadenia iných značiek než Brainlab

Varovanie
Nepoužívajte hardvér, ktorý nie je uvedený v tejto používateľskej príručke ako
kompatibilný. Môže to viesť k nesprávnym výsledkom. Pre podrobnosti ohľadom
podporovaných kombinácií s urýchľovačom/MLC kontaktujte zástupcov predaja alebo
podpory spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

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

Softvéry iných značiek než Brainlab

Spoločnosť Brainlab odporúča používať iba systémy, ktoré si vymieňajú registračné informácie
tak, ako to odporúča iniciatíva Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-
RO) (Integrácia zdravotníckeho podnikania - Radiačná onkológia) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) profil na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Multimodalitná
registrácia pre radiačnú onkológiu). Definície poskytnuté v tomto dokumente boli definované
skupinou klinických lekárov a predajcov a zaoberajú sa klinickými pracovnými tokmi a súvisiacimi
bezpečnostnými upozorneniami.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab nepovoľuje inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements na platformách
s už nainštalovaným lekárskym softvérom tretej strany. Dôvodom je, že nie je možné
vylúčiť, že aplikácia Brainlab RT Elements ovplyvňuje softvér tretích strán a naopak. V
tomto kontexte je vašou povinnosťou poskytnúť a identifikovať vhodné platformy, ktoré
spĺňajú dané požiadavky na inštaláciu aplikácie Brainlab RT Elements. Môžu sa na to
použiť poskytnuté inštrukcie revalidácie softvéru v klinickej používateľskej príručke.

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Vzdialená pomoc

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

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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1.6 Technické požiadavky

Prihlasovacie informácie

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

Hardvérové špecifikácie

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

Komponent Minimálne požiadavky Odporúčané požiadavky

Procesor

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou
Westmere (vydanou v januári 2010) a
so 6 fyzickými jadrami.
alebo
Intel i7 CPU s mikroarchitektúrou Has-
well (vydanou v júni 2013) a so 4 fyzic-
kými jadrami.
Príklady:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou
Skylake (vydanou v auguste 2017) ale-
bo novšou.
Počet jadier:
• Softvér je schopný využiť vyšší počet

jadier
• Rýchlosť výpočtov sa s vyšším po-
čtom jadier a taktovacou rýchlosťou
zvyšuje

• Odporúča sa minimálne 12 fyzických
jadier

Napríklad:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Pamäť
24 GB
Na serveroch 4 GB dodatočnej pamäte
na každého ďalšieho používateľa.

64 GB
Na serveroch 16 GB dodatočnej pamä-
te na každého ďalšieho používateľa.

Grafická karta

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

Grafická karta pre pracovné stanice
kompatibilná s DirectX 12 s aspoň 4
GB grafickej pamäte a úrovňou hard-
vérovej funkcie 11.
Odporúča sa vysokopamäťová šírka
pásma medzi pamäťou urýchľovača a
urýchľovačom a aspoň 640 GPU jadrá.
Séria NVIDIA Quadro s čipovou súpra-
vou Pascal alebo novšou s verziou ria-
diaceho programu NVIDIA: 385.41 ale-
bo novšou (ODE Branch).
Príklady:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA Qu-

adro P4000

Rozlíšenie ob-
razovky 1 920 x 1 080

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

Sieťové pripo-
jenie 100 Mbit/s 1 Gbit/s

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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• Plánovacia stanica 7 Pracovná stanica (Plánovacia pracovná stanica Premium)
• Hardvér servera Node 5.1 Premium
• Hardvér servera Node 5.1
• Hardvér servera Node 5.0 (Server iPlan Net 5.0)
• Hardvér servera BL 4.0 (Hardvér servera Node)

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

Softvérové predpoklady

Aktuálne podporované platformy Brainlab:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64-bit, SP2 (neodporúča sa)

Podrobné informácie o kompatibilite balíka Service Pack vám poskytne odborník podpory
spoločnosti Brainlab.

Brainlab odporúča aktualizovanie operačného systému s aktualizáciami zabezpečenia
Microsoft podľa IT nariadení nemocnice a podľa Pravidiel pre antivírusovú ochranu a
aktualizácie Windows spoločnosti Brainlab. Spoločnosť Brainlab neočakáva žiadne
problémy spojené s inštaláciami aktualizácií zabezpečenia Microsoft. V prípade, že narazíte
na akékoľvek problémy, kontaktujte podporu Brainlab.
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretích strán by mali byť
vykonávané mimo pracovných hodín nemocnice a v skúšobnom prostredí, aby sa overilo správne
fungovanie systému Brainlab. Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy systému Windows a
kontroluje prítomnosť chýb. Kontaktujte podporu Brainlab, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy
týkajúce sa rýchlych opráv operačného systému.
Po prijatí systému bude vytvorená záloha inštalácie softvéru. Táto záloha nebude fungovať na
iných pracovných staniciach než na tej, na ktorú má softvér licenciu.

Antivírusový skener

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

Požiadavky na uvedenie do prevádzky

Varovanie
Systém Brainlab poskytuje aktuálne pokyny merania. Uistite sa, že počas akvizície údajov
lúča používate najnovšie pokyny merania. Pre viac informácií kontaktujte podporu
Brainlab.

Varovanie
Presnosť algoritmov dávky a výpočtu MU priamo závisí od kvality nameraných údajov lúča.
Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli merania lúča vykonané správne.
Pre uvedenie softvéru na plánovanie liečby do prevádzky platí Príručka používateľa softvéru
Physics Administration 5.0/5.5 a pokyny uvedené v najnovšej revízii Technickej referenčnej

Technické požiadavky
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príručky Fyzikálnych princípov Brainlab. Výlučne profily zariadení vytvorené softvérom
Physics Administration 5.0/5.5 sú platné pre použitie v kombinácii s týmto softvérom.
POZNÁMKA: Ste zodpovední za schválenie profilu zariadenia (vrátane údajov lúča) pred liečbou. 

Varovanie
Vždy majte na pamäti, že kvalita výstupu kriticky závisí od kvality vstupných údajov.
Akékoľvek nezrovnalosti alebo neistoty ohľadom jednotiek vstupných údajov, identifikácií
alebo problémov s kvalitou akéhokoľvek druhu musia byť pred použitím údajov dôkladne
prešetrené.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.7 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Pred použitím systému sa všetci používatelia musia zúčastniť na školiacom programe, ktorý vedie
zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a správneho používania.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém iba vypomáha chirurgovi a nezastupuje ani nenahrádza skúsenosti a/alebo
zodpovednosť lekára počas používania.

Čítanie používateľských príručiek

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

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručka Obsah

Patient Data Manager Pokyny k správe údajov pacienta

Príručka používateľa softvéru
DICOM Viewer Pokyny k overovaniu údajov

Príručka používateľa softvéru
SmartBrush Pokyny, ako manuálne vytvárať objekty

Príručka používateľa softvéru
Object Manipulation

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

Príručka používateľa softvéru
Multiple Brain Mets SRS

Pokyny, ako vytvárať radiačné liečebné plány pri kraniál-
nych multimetastázach

Príručka používateľa softvéru
Cranial SRS

Pokyny, ako vytvárať radiačné liečebné plány pri kraniál-
nych léziách

Príručka používateľa softvéru
Spine SRS

Pokyny, ako vytvárať radiačné liečebné plány pri chrbtico-
vých metastázach

Technická referenčná príručka
fyzikálnych princípov Brainlab

Podrobnosti o algoritmoch a opatreniach zabezpečenia
kvality

Príručka používateľa softvéru
Physics Administration

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

Klinická používateľská príručka
PatXfer RT

Podrobnosti o tom, ako konvertovať údaje iPlan RT na po-
kročilý formát údajov Brainlab DICOM

Príručka používateľa hardvéru
systému podpory pacienta

Podrobnosti o bezrámových rádiochirurgických komponen-
toch a Robotics

Klinická používateľská príručka
ExacTrac

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta Brain-
lab

Klinická používateľská príručka
ExacTrac Vero

Podrobnosti o systéme nastavenia polohy pacienta Vero od
Brainlab

Školenie a dokumentácia
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Začíname

Základné informácie

Dose Review umožňuje kontrolovať plány dávky uložené z ktorejkoľvek aplikácie RT Planning
Elements (napr. Multiple Brain Mets SRS).
Predchádzajúca verzia softvéru, Dose Review 1.0, umožňuje kontrolovať plány dávky
importované zo softvéru tretích strán.

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou vytvoriť komplexný program zabezpečenia kvality, vhodný na
zisťovanie chýb, obmedzení a nepresností liečebného plánu a systémov poskytnutia
liečby. Viac podrobností nájdete v kapitole o zabezpečení kvality v technickej referenčnej
príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

Varovanie
Ubezpečte sa, že počas celého plánovacieho procesu pracujete na množine údajov
správneho pacienta. Informácie o pacientoch sú zobrazené v navigačnej časti každej
aplikácie Element.

Varovanie
Ste plne zodpovední za overenie správnosti údajov dodaných aplikáciou Brainlab a za
overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní poskytnutých aplikáciou
Brainlab. Musíte potvrdiť bezpečnosť a efektivitu údajov dodaných aplikáciou Brainlab
predtým, než budete vykonávať akúkoľvek liečbu pacienta.

Zhoda s predpismi DICOM

Softvér používa knižnicu DICOM 3.0 Merge ako protokol prenosu na doručenie informácií do
systémov tretích strán. DICOM uľahčuje všeobecnú interoperabilitu systémov od rôznych
predajcov. Aplikácia DICOM RT (Rádioterapia) použitá v tomto softvéri je najnovšia podskupina
objektov DICOM, ktorá sa používa na prenos špecifických digitálnych obrazov, grafických a
neobrazových údajov medzi dvoma alebo viacerými systémami.
Podrobnejšie informácie nájdete v najnovších Vyhláseniach o zhode s predpismi DICOM na:
www.brainlab.com/DICOM.
Konfigurácia DICOM vykonaná aplikáciou Brainlab v žiadnom prípade negarantuje, že
interoperabilita bude vždy správna. Používatelia musia overiť, že ich zariadenie je plne funkčné a
produkuje presné výsledky.

Varovanie
Dôkladne skontrolujte tvary štruktúr importované z alebo exportované do plánovacích
systémov tretích strán. Vďaka povahe štandardu DICOM môžu byť kvôli rozličným
interpretáciám tohto štandardu predajcami TPS niektoré štruktúry počas prenosu
modifikované alebo náhodou zmenené.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Tvar a objem štruktúr sa môže jemne líšiť v závislosti od systému, čo je spôsobené
rozličnými algoritmami zobrazujúcimi kontúry. Preto musia byť štruktúry po importe
dôkladne overené v systéme tretej strany.

Samotná aplikácia DICOM negarantuje interoperabilitu. Vyhlásenie o zhode s predpismi
však sprostredkováva potvrdenie interoperability prvej úrovne medzi rôznymi aplikáciami
podporujúcimi rovnakú funkciu DICOM. Vyhlásenie o zhode by si mal používateľ spolu so
štandardom DICOM prečítať a porozumieť mu.

Podľa IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy“ (Usmernenia
pre implementáciu DICOM v rádioterapii), kapitola 11 „Caution to Users“ (Upozornenie pre
používateľov): „[...] nákupcovia vybavenia pre radiačnú onkológiu si musia overiť, že ich
vybavenie bude skutočne komunikovať s ostatnými zariadeniami a bude úspešne prenášať
informácie použitím DICOM protokolov a definícií.“

Rozhrania DICOM tretích strán

Varovanie
Overte úplnosť a správnosť všetkých údajov importovaných aplikáciou Brainlab, keďže
rôzne interpretácie štandardu DICOM môžu viesť k rôznym implementáciám znázornenia
údajov sprostredkovaných protokolom DICOM.

Keďže štandard DICOM neposkytuje spôsob na overenie, či bola integrita súboru DICOM
pred importom do systému Brainlab narušená, odporúčame vám využiť prenos DICOM iba
cez sieť. Tak zabezpečíte, že údaje nemôžu byť počas výmeny ľahko zmanipulované. Ak sú
údaje DICOM zapísané ako súbory do akýchkoľvek pamäťových médií, odporúčame
zaobchádzať s týmito informáciami rovnako opatrne ako s písanými alebo tlačenými
záznamami o pacientovi akéhokoľvek druhu, aby sa tak predišlo manipulácii s týmito
údajmi.

Ako spustiť Dose Review z pracovného toku plánovania RT

Krok

1. Zvoľte pacienta.

2. Otvorte pracovný tok jednej z aplikácií RT Planning Elements (napr. Multiple Brain Mets
SRS).

3. Vyberte množinu údajov pacienta, ktorá obsahuje plán dávky.
Softvér automaticky zobrazí všetky aplikácie Elements relevantné pre pracovný tok vybra-
tej aplikácie RT Planning Element.

4.

Vyberte Dose Review.

Varovanie
Je možné, že pre RT Elements je dostupných viac údajov, alebo iných dodatočných
informácií o pacientovi, než systém dokáže načítať. Môžu to byť napríklad výsledky iných
postupov v plánovaní alebo údaje zo systémov tretích strán. V takom prípade budete
informovaní, že nie všetky dostupné údaje môžu byť importované. Potom vám bude
odporučené starostlivo skontrolovať správnosť a platnosť importovaných údajov o
pacientovi.

Začíname
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Ako otvoriť plán vytvorený softvérom tretích strán pomocou Dose Review 1.0

Krok

1. Zvoľte pacienta.

2.

Vyberte Dose Review z pracovného toku Decision Making.

3. Vyberte množinu údajov o pacientovi, ktorá obsahuje plán dávky vytvorený pomocou sof-
tvéru tretích strán.
Softvér automaticky zobrazí všetky aplikácie Elements pre Dose Review 1.0.
Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Dose Review 1.0.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2 Funkcie zobrazovania

Možnosti zobrazenia

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

Tlačidlo Funkcia

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

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

Potiahnite kurzor myši:
• Hore na oddialenie
• Dole na priblíženie

Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a oddialiť/priblížiť ho tak, že budete zároveň
držať stlačené tlačidlo Ctrl a posúvať kolieskom myši hore alebo dole.

Otočenie 3D
zobrazenia

Kliknite na 3D obraz a potiahnite ho kurzorom myši.
POZNÁMKA: Táto funkcia nevyžaduje tlačidlo. 

Kliknite na obrazový rez a potiahnite kurzor myši, aby ste zlepšili viditeľnosť kon-
trastu štruktúry:
• Potiahnite hore/dole, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jednotiek/

úroveň šedých hodnôt
• Potiahnite doprava/doľava, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jed-

notiek/šírku okna šedých hodnôt

Funkcie zobrazovania
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2.3 Ponuka údajov

Usporiadanie ponuky údajov

① ②

Obrázok 1  

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

Č. Komponent Popis

① Plan: <Názov
plánu>

• Images: Prepínajte medzi súbormi snímok spojenými s plánom.
• Doses: Zobrazí dostupné plány dávky.
• Zobrazí všetky dostupné objekty spojené s plánom (napr. metastá-

zy, OAR a Outer Contour).

② LAYOUTS Prepínajte medzi rôznymi usporiadaniami.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Dávky

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Obrázok 2  

Č. Komponent

① Funkcia porovnania dávok

② Funkcia sčítania dávok

③ Referenčný plán je vyznačený sivou farbou, čo označuje, že jeho výber sa nemôže zrušiť

④ Modrý obrys a ikona oka označujú, že plán dávky je aktuálne vybratý pre porovnanie dá-
vok alebo sčítanie dávok

⑤ Názov plánu dávky

⑥ Dátum a čas, kedy bol plán dávky uložený

⑦ Názov softvéru použitého na vytvorenie plánu a údaje o predpísanej dávke

⑧
Informácie o veľkosti mriežky:
• Pri Pencil Beam toto číslo predstavuje veľkosť mriežky dávky
• Pri Monte Carlo toto číslo predstavuje maximálnu veľkosť mriežky Monte Carlo

Objekty

①

②
③

⑤
④

Obrázok 3  

Ponuka údajov
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Č. Komponent

① Aby ste zobrazili/skryli všetky objekty, kliknite na ikonu otvoreného/zatvoreného oka.

②

Ak je objekt viditeľný, je zobrazený s modrým okrajom a ikonou oka. Aby ste objekt skryli,
kliknite naň.
Štandardne sú definované objekty, okrem Outer Contour a objektov s Type = Whole
Brain, nastavené ako viditeľné.

③ Objem objektu.

④

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

⑤

Ak je vybratý len jeden objekt, je zvýraznený oranžovou farbou, všetky zobrazenia sú
sústredené na tento objekt a v usporiadaniach 3D View, 1 x 1 View a Side by Side View
sa zobrazí okno s nasledujúcimi dodatočnými informáciami:
• Názov objektu: Zobrazí súbor snímkov použitý na vytvorenie objektu
• Size: Objem a priemer objektu
• CI: Index konformity na základe referenčného plánu
• GI: Index gradientu na základe referenčného plánu
• Informácie o predpise: Dávka a počet frakcií

POZNÁMKA: Informácie o predpise sú dostupné len pre PTV definované v referenčnom
pláne. 

Usporiadania

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

Usporiadanie Popis

DVH V iew

Funkcia DVH View zobrazí:
• Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia
• Pravá strana: DVH zobrazenie

POZNÁMKA: V režime Dose Summation softvér zobrazí súčet dávky vy-
bratých plánov dávky. 

Funkcia 3D View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia
• Pravá strana: 3D zobrazenie

POZNÁMKA: Toto usporiadanie nie je dostupné v režime Dose Compari-
son. 

Funkcia Side by Side View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• Horný riadok: Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia referenčného

plánu.
• Dolný riadok: Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia sekundárneho

plánu.
POZNÁMKA: Toto usporiadanie je dostupné len v režime Dose Compari-
son. 

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Usporiadanie Popis

Funkcia 1 x 1 View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• Ľavá strana: Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia. V režime Dose

Summation softvér zobrazí dávku referenčných plánov dávky.
• Stred: Veľké zobrazenie jedného rezu a okno ďalekohľadu označené pís-

menom B na označenie prekrývajúceho plánu. Orientáciu rezu určuje to,
ktorý rez je vybratý na ľavej strane. V režime Dose Summation softvér
zobrazí súčet dávky vybratých plánov dávky.

Funkcia 3 x 3 View zobrazuje nasledujúce zobrazenia:
• Ľavá strana: Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenia. V režime Dose

Summation softvér zobrazí dávku referenčných plánov dávky.
• Stred: Množina 3 x 3 rezov a okno ďalekohľadu označené písmenom B

na označenie prekrývajúceho plánu. Orientáciu rezu určuje to, ktorý rez je
vybratý na ľavej strane. V režime Dose Summation softvér zobrazí súčet
dávky vybratých plánov dávky.

Ponuka údajov
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2.4 Funkcie panela s nástrojmi

Zoznam objektov

①

②

③

④

Obrázok 4  

Č. Komponent

① Aby ste zobrazili/skryli všetky objekty, kliknite na ikonu otvoreného/zatvoreného oka.

②
Všetky viditeľné objekty sú zobrazené s modrou ikonou oka. Ak chcete objekt skryť, klik-
nite naň a ikona sa zobrazí sivá.
Definované objekty (okrem Outer Contour) sú automaticky nastavené ako viditeľné.

③ Pomocou prepínacieho prvku môžete zobraziť alebo skryť zoznam Objects.

PREHĽAD SOFTVÉRU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 23



Č. Komponent

④
Ak vyberiete objekt, všetky zobrazenia sa sústredia na príslušný objekt. V usporiadaniach
3D View, 1 x 1 View a Side by Side View sa v pravom hornom rohu zobrazí okno s do-
datočnými informáciami o objekte.

Zobrazenie dávky a hodnota normalizácie

①

②

Obrázok 5  

Možnosti

Keď spustíte Dose Review, softvér automaticky použije nastavenia zobrazenia dávky z vybraté-
ho plánu. Uvedený je softvér a verzia, ktoré sa použili na vytvorenie plánu. Ak šablóna zobraze-
nia dávky nebola uložená s plánom, Dose Review vyberie predvolené nastavenie.
Nastavenia zobrazenia dávky môžete zmeniť výberom z dostupných možností na paneli s ná-
strojmi ①.

V závislosti od zobrazenia dávky môžete zmeniť hodnotu normalizácie plánu v časti With ②.

Spolu s inštaláciou aplikácie Dose Review sa dodávajú nasledujúce súbory Dose Option
Configuration:
• Cranial 80 % = Def.30 Gy
• Cranial 80 % V80
• SRS Absolute
• SRT V95

POZNÁMKA: Možnosti zobrazenia dávky môžete upraviť v Clinical Protocol Editor. 

Funkcie panela s nástrojmi
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2.5 Skratky

Zoznam klávesových skratiek

V softvéri sú dostupné nasledujúce skratky. Niektoré skratky sú dostupné len pre špecifické
softvérové funkcie.

Popis Skratka

Otvoriť nové usporiadanie Ctrl + Tab

Otvoriť predchádzajúce usporiadanie Ctrl + Shift + Tab

Resetovať priblíženie/oddialenie a vycentrovanie
priblíženia/oddialenia Ctrl + Domov

Zvoliť predchádzajúci objekt Ctrl + Nahor

Zvoliť nasledujúci objekt Ctrl + Nadol

Prepnúť zobrazenie distribúcie dávky Ctrl + D

Prepnúť zobrazenie analýzy dávky Ctrl + R

Zvoliť všetky objekty Ctrl + A

Exportovať axiálnu rovinu Ctrl + Shift + A

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

Ctrl + Shift + D

Exportovať sagitálnu rovinu Ctrl + Shift + S

Exportovať koronárnu rovinu Ctrl + Shift + C

Exportovať krivku dávky pre posledné meranie
vzdialenosti
Dostupné iba ak:
• Je povolené zobrazenie dávky alebo prahovej

hodnoty
• Výpočet dávky je dokončený (neprebieha)
• Meranie vzdialenosti dávky je aktívne

Ctrl + Shift + L
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3 SKONTROLOVAŤ PLÁNY
LIEČBY

3.1 Dávkovo-objemový histogram (DVH)

Zobrazenie DVH

DVH sa zobrazí pre každý objekt s vyznačenými obrysmi v referenčnom pláne v usporiadaní DVH
View. Zobrazenie ukazuje kumulatívny histogram, kde môžete vidieť, aké množstvo objemu
dostane aspoň zvolenú dávku.
Usporiadanie ponúka aj zobrazenia, ktoré vám pomôžu identifikovať miesta, ktoré dostanú príliš
malú alebo príliš veľkú dávku.

Varovanie
Vyjadrenie DVH nesmie byť jediným kritériom použitým na voľbu plánu liečby. Ďalším
kritériom je napr. zobrazenie dávky.

Usporiadanie DVH zobrazenia

①

Obrázok 6  

SKONTROLOVAŤ PLÁNY LIEČBY
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Otvorte usporiadanie DVH View pre zobrazenie DVH ① a zväčšených axiálnych, koronárnych a
sagitálnych zobrazení rezu, ktoré vám pomôžu identifikovať miesta, ktoré dostanú príliš veľkú
alebo príliš malú dávku.

Ako zobraziť DVH

Krok

Ak chcete zobraziť DVH pre konkrétny objekt, vyberte príslušný objekt zo zoznamu Objects v
zobrazení DVH View.
Ak chcete zobraziť DVH pre všetky objekty súčasne, nastavte všetky objekty ako viditeľné. Vý-
ber jednotlivých objektov je potom možné zrušiť zatvorením ikony oka.

POZNÁMKA: Na výber sú dostupné len objekty, ktoré sú súčasťou referenčného plánu. 

Dávkovo-objemový histogram (DVH)
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3.1.1 Zobrazenie DVH

Zobrazenie DVH

Prechodom nad DVH pomocou myši môžete vidieť presné množstvá dávky na objem.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Obrázok 7  

Č. Popis

① Kliknite na koniec osi objemu a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Volume.

②

Graf normálneho tkaniva (NT).
Táto krivka zodpovedá virtuálnej prstencovej štruktúre okolo PTV a je použitá na výpočet
CI. Jeho percentuálny objem je normalizovaný k objemu PTV a zobrazený spolu s obje-
mom (tumoru) PTV ako NT ①.

③ Kliknite na koniec osi dávky a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Dose.

④
Min./Mean/Max. dávky, CI, GI a relatívna max. dávka sú zobrazené nad DVH.
POZNÁMKA: Tieto hodnoty sú vypočítané na základe dávok pokrytia referenčného plánu. 

⑤
Prejdite myšou na určitý bod, aby ste zobrazili viac údajov. Na každej línii je zaznačené
obmedzenie. Ak prejdete myšou na bod obmedzenia, ukáže sa zobrazenie údajov vráta-
ne obmedzenia pre tento objekt a indexu konformity (iba pre PTV v referenčnom pláne).

⑥ Trojuholník alebo kosoštvorec (v závislosti od softvéru na plánovanie liečby) predstavuje
bod predpisu. Ak je okolo bodu predpisu krúžok, cieľ nebol splnený.

⑦ Kosoštvorec predstavuje hranicu želanej/maximálnej dávky. Ak je okolo kosoštvorca krú-
žok, hranica želanej/maximálnej dávky bola dodržaná.

⑧ Algoritmus dávky používaný na výpočet liečebného plánu. Môže to byť Pencil Beam ale-
bo Monte Carlo.
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Interpretácia DVH

①

Obrázok 8  

Krivka DVH Tissue zodpovedá štruktúre typu Outer Contour v časti Objects v sekcii Data.
Krivka DVH Normal Tissue zodpovedá virtuálnej štruktúre, ktorá je zložená z Tissue bez PTV.
Ak zo zoznamu Objects v sekcii Data nie je vybraná žiadna štruktúra, budú sa zobrazovať DVH
pre všetky štruktúry, nastavené ako viditeľné. Dodatočne, krivky DVH Tissue a Normal Tissue sa
budú zobrazovať aj ak štruktúra Outer Contour nie je nastavená ako viditeľná.
Geometria pacienta (model tkaniva a objekty) a predpisy sú založené na referenčnom pláne, aj
keď sú na sčítanie alebo porovnanie načítané iné plány dávky. Preto DVH ukazuje body predpisu
len pre referenčný plán. Indexy konformity môžu byť vypočítané len pre PTV v referenčnom pláne.

Ďalšie funkcie DVH

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

relatívnym (%) objemom

Zobrazenie DVH
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3.1.2 Indexy konformity DVH

Základné informácie

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

Varovanie
Skontrolujte index konformity každého PTV.

Paddickov inverzný index konformity (CI)

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

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

*Inverse Paddick CI =

• Prvá podmienka penalizuje normálne tkanivo, ktoré dostane dávku vyššiu ako je dávka
pokrytia, Dcoverage.

• Druhá podmienka penalizuje studené miesta (s dávkou nižšou ako dávka pokrytia) vnútri
objemu tumoru.

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

Index gradientu (GI)

GI opisuje prudkosť poklesu dávky zo 100 % izodózy na 50 % izodózy:

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

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

Ako softvér vypočíta index konformity

①

②

③

④

Obrázok 9  

CI a GI sa vypočítajú pomocou vyhodnotenia dávky v PTV ① s pridaním okruhu rozšírenia
normálneho tkaniva ②. Veľkosť sa prečíta v načítanom referenčnom pláne, ktorý bol
vygenerovaný v softvéri na plánovanie liečby RT.
Softvér preskúma dávku na hranici okruhu normálneho tkaniva. Ak sa krivka 50 % alebo 100 %
izodózy nachádza vnútri okruhu normálneho tkaniva, softvér môže vypočítať príslušný index
konformity ③. Ak sa krivka 50 % a/alebo 100 % izodózy už nenachádza vnútri objemu PTV a
okruhu normálneho tkaniva, softvér nemôže vypočítať príslušný CI/GI ④. Ak sa izodóza prekročí
aspoň pri jednom z bodov na hranici okruhu normálneho tkaniva, softvér zobrazí N/A. K tomu
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zvyčajne dochádza v prípade, že PTV sa nachádzajú veľmi blízko pri sebe. Indexy konformity
priemerných objemov budú n/a, ak index aspoň jedného PTV bude n/a.
Ak žiadny z voxelov PTV nedosiahne predpísanú dávku, softvér pre indexy konformity zobrazí - -.

Indexy konformity DVH
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3.2 Kontrola dávky

Ponuka Dose

Skontrolujte distribúciu dávky a krivky izodózy pre každý PTV. Preto sú v ponuke Dose k
dispozícii nasledujúce možnosti zobrazenia.

Varovanie
Presnosť výpočtu dávky závisí od rozlíšenia mriežky dávok. Hodnota použitá na finálne
schválenie liečebného plánu musí byť čo najnižšia a nie vyššia než 4 mm. Hodnoty rovné
3 mm alebo menej sú odporúčané pre malé objekty s priemerom 30 mm alebo menej.
Rozlíšenie mriežky dávky závisí od referenčného plánu dávky.

Možnosti ponuky Dose

Obrázok 10  

Možnosť zobrazenia Popis

Dose Off Krivky izodóz sa nezobrazujú.

Dose Distribution Krivky izodóz sa zobrazujú.

Dose Analysis Zobrazte všetky oblasti s nadmerným alebo nedostatočným množstvom
dávky s horúcimi a studenými miestami vo všetkých objektoch.
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3.2.1 Distribúcia dávky

Používanie funkcie distribúcie dávky

Ak si zvolíte zobrazenie Dose Distribution, plánovaná distribúcia dávky je zobrazená pomocou
kriviek izodóz a farebného znázornenia dávky. Farby vo farebnom znázornení sa adaptujú a pri
priblížení snímky sa stanú priehľadnejšími, aby ste mohli jasne vidieť spodné štruktúry.

Varovanie
Zobrazenie dávky nesmie byť jediné kritérium pri rozhodovaní o liečebnom pláne.
Skontrolujte aspoň jedno iné kritérium (napr. DVH) a skontrolujte kritériá vo viacerých
usporiadaniach.

Úprava kriviek izodózy

②

①

③

④

Obrázok 11  

Obrazovka ukazuje krivku izodózy pre predpis a pre každú hodnotu v šablóne Dose Option z
Clinical Protocol Editor a tiež hodnotu, ktorá bude zvýraznená a môžete ju zmeniť.

Distribúcia dávky
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Č. Popis

①

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

Počet kriviek izodózy sa prispôsobuje podľa úrovne zväčšenia zobrazenia. Pri priblížení
sa zobrazí viacero čiar izodávky. Pri oddialení tenšie krivky zmiznú.

② Aby ste určili konkrétnu krivku izodózy, ktorá sa má zobraziť, zadajte jej hodnotu do polí-
čka vedľa nápisu Highlight.

③ Dvojitým kliknutím na ľavý horný roh legendy zmeníte absolútnu dávku na percentuálnu a
naopak. Zmena sa použije na krivky izodózy aj na zobrazenie DVH.

④ Ak chcete danú krivku skryť, dvakrát kliknite na jednu čiaru vedľa tejto hodnoty. Ďalším
kliknutím sa čiara opätovne zobrazí.

Ako zvýrazniť farebné znázornenie dávky

①

Obrázok 12  
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Krok

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

Distribúcia dávky
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3.2.2 Analýza dávky

Použitie funkcie Dose Analysis

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

Analýza PTV a OAR s funkciou Dose Analysis

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Obrázok 13  

PTV sa zobrazuje zelenou a všetky ostatné objekty modrou farbou.

Č. Popis

① Dávka pre zdravé tkanivo sa zobrazuje oranžovou farbou. Pre predpísanú dávku sa zo-
brazuje krivka izodózy, 50 % predpísanej dávky a definovateľná hodnota Highlight.

② Dávka vo vnútri PTV nad maximálnym/želaným obmedzením je zvýraznená ružovou far-
bou.

③ Dávka vo vnútri PTV medzi predpísanou hodnotou a hodnotou maximálneho/želaného
obmedzenia nie je vyznačená žiadnou farbou.

④ Akákoľvek dávka pod predpísanou hodnotou vo vnútri PTV je zvýraznená zelenou farbou.

⑤ Označený bod (červený) vo vnútri PTV ukazuje najvyššiu dávku.

⑥ Označený bod (zelený) vo vnútri PTV ukazuje najnižšiu dávku.

⑦ Akákoľvek dávka spadajúca do OAR je zvýraznená modrým znázornením dávky. Vyššie
úrovne dávok majú nepriehľadnejšiu farbu.

⑧ Označený bod (červený) vo vnútri OAR ukazuje najvyššiu dávku.
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3.2.3 Ponuka merania

Použité súradnice

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

Ako odmerať dávku v jednom bode

Krok

1.

Zvoľte Point v ponuke Measure.

2.

Aby ste zmerali dávku v jedinom bode na obraze, vyberte cieľovú pozíciu v rámci obrazu.
Zobrazí sa bod s informáciami o obraze:
• Point Dose: Dávka vypočítaná v špecifickom bode, bez ohľadu na vopred vypočítanú

mriežku dávky.
• 3D Volume Dose: Dávka v špecifickom bode, ktorá je vypočítaná pomocou vopred vy-

počítanej mriežky dávky a interpoláciou okolitých bodov v mriežke. Následkom tejto in-
terpolácie môže byť hodnota skutočnej dávky mierne vyššia ako Point Dose. Preto sa
3D Volume Dose vypočíta rýchlejšie, avšak nie tak presne ako Point Dose. Zobraze-
nie farebného znázornenia dávky je tiež interpolované z vopred vypočítanej mriežky
dávky.

POZNÁMKA: Pri MR snímkach je hodnota bodu zobrazená ako sivá hodnota. Pri CT
snímkach je v Hounsfieldových jednotkách. 

POZNÁMKA: Ak meriate bod v zobrazení Dose Distribution, zobrazia sa tiež informácie
o dávke. 

3. Aby ste bod presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho po-
tiahnite na novú pozíciu.

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

Varovanie
Liečbu pacienta vykonávajte až po overení škálovania obrazov.

Ponuka merania
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Ako merať vzdialenosti

Krok

1.

Zvoľte Distance.

2.

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

3.

Aby ste zmerali vzdialenosť medzi dvoma bodmi na rôznych rezoch:
a. Kliknite na cieľový bod na prvom reze.
b. Posuňte sa na cieľový rez použitím kolieska myši.
c. Kliknite na druhý bod na cieľovom reze.

Toto môžete urobiť aj naprieč rôznymi zobrazeniami.
POZNÁMKA: Koncové body sú zobrazené ako krížové ukazovatele na cieľových rezoch a
ako bodky na intermediárnych rezoch. 

4. Aby ste krivku presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho po-
tiahnite na novú pozíciu.

5. Aby ste odstránili všetky krivky, vyberte Distance v sekcii Measure a zrušte výber tejto
funkcie.
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Ponuka merania
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4 POUŽÍVANIE
POROVNANIA A SČÍTANIA
DÁVOK

4.1 Načítanie plánov liečby

Základné informácie

Ak priečinok pacienta obsahuje viac ako jeden plán dávky, môžete načítať dávku iného plánu na
porovnanie alebo sčítanie s referenčným plánom.
Dávka načítaná na porovnanie alebo sčítanie musí byť buď v rovnakej množine údajov, alebo v
množine údajov, ktorá je syntetizovaná so súborom snímok referenčného plánu. Ak zmeníte
hodnotu normalizácie, nová hodnota sa použije pre referenčnú dávku aj dávku pridanú na sčítanie
alebo porovnanie.
Ak porovnávate alebo sčitujete dávky z plánov založených na rôznych množinách údajov CT
plánovania, musíte vykonať syntézu množín údajov CT pomocou integrovanej verzie aplikácie
Image Fusion, ktorú Dose Review otvorí automaticky.
POZNÁMKA: V režime porovnania a sčítania dávok softvér zobrazí okrem dávky referenčného
plánu len maticu dávky. Množiny údajov, snímky a objekty sú z referenčného plánu. 

POZNÁMKA: Majte na pamäti, že veľkosť mriežky dávky sa môže líšiť medzi referenčným plánom
a dávkou, ktorá je pridaná na porovnanie alebo sčítanie. 

Ako načítať plány

Krok

1.
Vyberte More v ponuke Data, aby sa otvoril zoznam dostupných plánov.

2.

①

②

V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte jeden z plánov ① na importovanie do Doses.
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Krok

3. Vyberte Select ②.
Ak je zvolený plán založený na inom alebo nesyntetizovanom súbore snímok CT než je
pôvodný plán, automaticky sa otvorí aplikácia Image Fusion a musíte vykonať syntézu
týchto dvoch CT. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa softvéru Image Fu-
sion.
Zvolený plán dávky je teraz uvedený pod položkou Doses v ponuke Data.

Načítanie plánov liečby
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4.2 Porovnanie dávok

Základné informácie

Porovnanie dávok umožňuje napríklad porovnať distribúciu dávky liečebných plánov toho istého
pacienta, ktoré boli:
• Vytvorené s použitím rôznych aplikácií RT Planning Elements.
• Vytvorené v tej istej aplikácii RT Planning Element, ale s použitím rôznych parametrov

optimalizácie (napr. rôznych pozícií jazdca zdravého tkaniva).

Ako zapnúť porovnanie dávok

Krok

1. Vyberte plán na porovnanie s referenčným plánom, a to voľbou plánu v časti Doses v po-
nuke Data.
Plán dávky načítaný na porovnanie je kvôli viditeľnosti označený modrým okrajom a iko-
nou oka.

2.

Vyberte Dose comparison.

Porovnanie plánov v usporiadaní Side by Side View

①

Obrázok 14  

Keď zvolíte porovnanie plánov dávok v usporiadaní Side by Side View (predvolené), referenčný
plán sa zobrazí na hornom riadku. Každý plán je označený príslušným názvom ①.
Zobrazenia Dose Distribution a Dose Analysis použite na preskúmanie plánov.
POZNÁMKA: Najmenej jeden z porovnávaných plánov musel byť vypočítaný pomocou Pencil
Beam. Nie je možné porovnať dva plány vypočítané pomocou Monte Carlo. 
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Porovnanie plánov pomocou ďalekohľadu

①

②

②

Obrázok 15  

Ďalekohľad je dostupný v usporiadaniach DVH View, 1 x 1 View a 3 x 3 View. Prekrýva časť
jedného plánu s druhým, aby ste mohli porovnať distribúciu dávky a analýzu.

Č. Popis

①

Okno ďalekohľadu označené písmenom B na identifikáciu prekrývajúceho plánu:
• Prejdite myšou na okraj okna, aby sa zobrazila šípka, a potiahnutím zmeníte jeho veľ-

kosť.
• Kliknutím dovnútra okna a potiahnutím ho presuniete.

② Názvy plánov sú označené identifikujúcimi písmenami A a B.

Porovnanie dávok
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Porovnanie DVH

① ②

③

Obrázok 16  

DVH v DVH View je zobrazené pre oba plány ako plná ① a prerušovaná čiara ②.

Č. Popis

① DVH plánu A (plná)

② DVH plánu B (prerušovaná)

③ Dodatočné informácie o dávke pre zvolený objekt

POUŽÍVANIE POROVNANIA A SČÍTANIA DÁVOK
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4.3 Sčítanie dávok

Základné informácie

Sčítanie dávok umožňuje napr.:
• Zobrazte sčítanie dávok rôznych plánov RT Planning Element v priebehu času (napr. na

posúdenie distribúcie dávky pre vracajúce sa tumory).
• Sčítať plány dávok RT Planning Element pre jednu liečbu (napr. kompozitné plánovanie dvoch

združených mozgových metastáz s použitím dvoch plánov dávok Multiple Brain Mets SRS).

DVH sčítania

Keď zvolíte usporiadanie DVH View v režime Dose Summation, DVH zobrazí kumulovanú dávku
referenčného plánu a pridaného plánu(-ov) dávky.

Ako zapnúť sčítanie dávok

Krok

1. Vyberte plán na pridanie k referenčnému plánu na sčítanie dávok, a to voľbou plánu v ča-
sti Doses v ponuke Data.
Plán dávky načítaný na sčítanie je kvôli viditeľnosti označený modrým okrajom a ikonou
oka.

2.

Vyberte Dose summation.

POZNÁMKA: Na sčítanie dávok môžete použiť neobmedzený počet plánov dávok. 

Sčítanie dávok
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Konfigurácia klinických protokolov

Clinical Protocol Editor

Aplikácia Clinical Protocol Editor umožňuje definovať niekoľko premenných použitých v
zobrazení dávky. Na svojej lokálnej jednotke si môžete vytvoriť vlastné šablóny Dose Option.

Varovanie
Zmeny v šablónach aplikácie Clinical Protocol Editor sú platné iba ak je softvér následne
reštartovaný.

Ako upravovať šablóny klinického protokolu

②

①

Obrázok 17  

Krok

1. Aby ste získali prístup k sade predvolených šablón, buď:
• Spustite aplikáciu Clinical Protocol Editor na pracovnej ploche (ak je na vašej pra-

covnej stanici nainštalovaná aplikácia Elements) alebo vyberte Clinical Protocol Edi-
tor v rozhraní Origin Server (ak je aplikácia Elements nainštalovaná na vzdialenom
serveri), alebo

• Vyhľadajte %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols pomocou Windows Explorer
(Windows Prieskumník) a dvojitým kliknutím zvoľte súbor.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 47



Krok

2. Aby ste vytvorili klinický protokol pre klinické použitie, dvojitým kliknutím zvoľte súbor Do-
se Option v priečinku Príklady (napr. \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProtocols\Dose-
Review\Examples_2.0).

3. Aby ste upravili hodnotu, dvojitým kliknutím zvoľte parameter. Otvorí sa vyskakovacie ok-
no ①.
V popise ② nájdete užitočné informácie o upravovaní.

4. Nakonfigurujte premenné, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcich tabuľkách.
POZNÁMKA: Po dokončení úprav zvoľte iný názov. Ak majú dva alebo viac súborov Dose
Option v rámci súboru nastavení rovnaký názov, šablóna sa v softvéri nezobrazí. 

5. Zvoľte Save.
Použite funkciu prehľadávania a uložte súbor v zodpovedajúcej verzii priečinku Element
(napr. „\ClinicalProtocols\<Element>\<verzia>\“).

6. Ak už vzorové šablóny z priečinku Príklady nepotrebujete, môžete ich zo systému súbo-
rov vymazať. Aby ste tak urobili, vyhľadajte %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProto-
cols pomocou Windows Explorer (Windows Prieskumník) a odstráňte zodpovedajúce sú-
bory alebo celý priečinok Príklady.
Príklady potom viac nebudú prístupné vo výbere zobrazenia dávky v rámci aplikácie Ele-
ment.

Konfigurácia klinických protokolov
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5.2 Funkcie aplikácie Clinical Protocol Editor

Ikony aplikácie Clinical Protocol Editor

Možnosti Popis

Hodnota nebola upravená.

Hodnota bola upravená.

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

Hodnota nie je platná.

Zobraziť viac možností.

Pridať záznam (ak sa vzťahuje).

Vymazať záznam (ak sa vzťahuje).

Otvoriť nový klinický protokol alebo znovu načítať aktuálny súbor.

Ihneď po vykonaní zmien sa ikona „Uložiť“ zmení zo sivej na farebnú ③. Môžete
zmeniť názov súboru a vytvoriť novú šablónu.
Na počet šablón klinických protokolov, ktoré môžu byť vytvorené, nie je stanovený
žiadny limit.

Zatvorte aktuálny súbor klinického protokolu.

Zmeňte režim zobrazovania aktuálneho súboru klinického protokolu. Budete mu-
sieť aktuálnu šablónu klinického protokolu uložiť a zadať heslo, aby ste mohli pre-
pínať medzi predvoleným režimom a inými režimami.

Importujte hodnoty zo staršieho klinického protokolu do aktuálne otvoreného pro-
tokolu a prepíšte aktuálne hodnoty.
POZNÁMKA: Musíte byť v aplikácii Režim zobrazovania: Adjustment. 

Kliknite, aby ste zobrazili históriu zmien v aktuálnej šablóne klinického protokolu.

Rozbalí všetky zvolené položky naraz.

Zavrieť Clinical Protocol Editor.

Šablóna Dose Option

POZNÁMKA: Úprava šablón Dose Option je chránená heslom. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Premenná Popis

Type
Definuje typ protokolu a softvérovú verziu.
POZNÁMKA: Typ je pevne stanovený a nedá sa zmeniť. 

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

Purpose

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

Dose Display

Default Prescription Value

Definuje absolútnu hodnotu dávky na normalizáciu predpí-
sanej dávky v jednotkách Gy. Táto hodnota prepisuje načí-
tanú dávku normalizácie a nedá sa zmeniť v aplikácii Dose
Review, ak je špecifikovaná.
Voliteľné.

Dose Relation (%)
Definuje percento na normalizáciu predpísanej dávky. Ak tá-
to hodnota nie je špecifikovaná, je možné iba hodnotenie
absolútnej dávky.

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

Show Half Prescription

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

Show Maximum Limit

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

Maximum Limit (%) Zadajte relatívny limit maximálnej dávky. Táto hodnota musí
byť v rozmedzí 100 - 200 %.

Show Absolute Dose

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

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Môžete definovať maximálne tri kritické línie dávky vo funk-
cii Dose Display podľa vašich potrieb.
Maximum: 3 hodnoty.

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

Funkcie aplikácie Clinical Protocol Editor
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6 REVALIDÁCIA SOFTVÉRU
6.1 Ako vykonať revalidáciu softvéru

Základné informácie

Toto je odporúčaný test revalidácie systému nasledujúci menšie zmeny vo vašom systéme
vrátane nasledujúcich:
• Rýchle opravy operačného systému
• Inštalácia vírusových skenerov
• Inštalácie softvérov tretích strán

Pri závažných zmenách operačného systému (nový OS, SP atď.) kontaktujte podporu Brainlab.

Pracovný tok revalidácie softvéru

Krok

1. Vytvorte liečebný plán v ľubovoľnom softvéri na plánovanie liečby RT.

2. Načítajte liečebný plán do Dose Review.

3. Skontrolujte dávku zobrazenú v zobrazeniach Dose Distribution a Dose Analysis.

4. Skontrolujte DVH View.

5. Skontrolujte 3D View.

6. Ukončite Dose Review.

Revalidácia je dokončená.

REVALIDÁCIA SOFTVÉRU
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Ako vykonať revalidáciu softvéru
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7 HLÁSENIA
7.1 Upozornenia a chybové hlásenia vo

vyskakovacom okne

Zoznam hlásení

Tieto hlásenia sa zobrazujú len pre referenčný plán.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dávka bola po
spustení prepočítaná, pretože načítaný plán bol uložený použitím staršej verzie softvéru.
Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)

• The dose was recalculated. (Dávka bola prepočítaná.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Zvolený plán sa nenačítal, pretože plán neobsahuje žiadne údaje, ktoré by sa
mohli zobraziť na kontrolu dávky.)

• 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. (Zvolený plán má aktívny výpočet dávky Monte Carlo. Ďalší načítaný plán
má tiež aktívny výpočet dávky Monte Carlo. Načítanie viacerých plánov, ktoré majú aktívne
Monte Carlo, do Dose Review v súčasnosti nie je podporované. Vyberte plán, ktorý nemá
aktívny výpočet dávky 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. (Zvolený plán sa nenačítal,
pretože pokus o vytvorenie požadovanej syntézy súboru snímok referenčných množín bol
neúspešný. Ďalšie podrobnosti môžete nájsť v súbore denníka.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (Zvolený plán sa nenačítal, pretože syntéza referenčných množín CT sa
nedokončila.)

HLÁSENIA
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7.2 Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)

Zoznam hlásení

Typ Text

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

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

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

Výstraha

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

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

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

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

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

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

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

Chyba The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Uhol rotácie okru-
hu nie je platný. Liečba nie je možná.)

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

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

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

Chyba
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Čas aplikácie želanej dávky ([čas] s) je vyšší ako limit zariade-
nia ([čas] s). Overte to.)

Chyba

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Hodnota MU ([počet jednotiek] MU) jednej z exporto-
vaných častí lúča/oblúka je väčšia ako povolená hodnota MU ([počet jednotiek]
MU) nakonfigurovaná pre zariadenie. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Tento prvok je
rozdelený do viac ako 10 častí. Prosím, overte to.)

Informácia

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

Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)
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Typ Text

Chyba

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applicati-
on for this treatment). Contact Brainlab support. (Hodnota MU ([počet jednotiek]
MU) je vyššia ako maximálna povolená hodnota MU ([počet jednotiek] MU). (Po-
známka: Aplikácia pre túto liečbu nepodporuje rozdelenie na niekoľko častí).
Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

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

Chyba The name of the beam or arc contains invalid characters. (Názov lúča alebo ob-
lúka obsahuje neplatné znaky.)

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

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

Výstraha

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Množina údajov použitá ako vyrovnávacia množina bola nasnímaná
[orientácia snímky], zatiaľ čo orientácia pri liečbe je nakonfigurovaná [orientácia
snímky]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Výstraha

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Množina údajov použitá ako referenčná množina bola nasnímaná [ori-
entácia snímky], zatiaľ čo orientácia pri liečbe je nakonfigurovaná [orientácia
snímky]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

Chyba

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-
tácia liečby pacienta nie je definovaná. Stav je kritický. Poraďte sa s podporou
Brainlab a nepoužívajte aktuálny plán na liečbu.)

Chyba

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

Výstraha

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

Výstraha

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (Výpočty dávok sú založené na referenčnej množine
typu kužeľového lúča a môžu byť veľmi nepresné. Dôrazne sa odporúča vykonať
aktualizovaný CT sken, ktorý sa používa ako referenčná množina.)

Výstraha

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

Informácia

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

Výstraha The plan intent is set to [plan intent value]. (Plan intent je nastavený na [hodnota
plan intent].)
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Typ Text

Chyba

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

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

Chyba

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Množina vyrov-
nania musí byť rovnaká množina rezov ako referenčná množina, avšak v tomto
liečebnom pláne sú použité dve rôzne množiny rezov. Ak budete pokračovať, v
najhoršom prípade sa po exporte plánu a nastavení polohy pacienta pre liečbu
objavia geometrické nepresnosti. Kontaktujte podporu Brainlab.)

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

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

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

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

Výstraha

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Aktívny profil zariadenia načítaný z aktuálneho plánu nie je uve-
dený v zozname nainštalovaných profilov zariadenia. Profil môže byť zastaralý
alebo z externého zdroja. Overte to.)

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

Informácia Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Nepodporovaný dávkový prí-
kon. Kontaktujte podporu Brainlab.)

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

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

Výstraha The beam data of the active machine profile is not approved. (Údaje lúča aktív-
neho profilu zariadenia nie sú schválené.)

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

Výstraha
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Súradnica izocentra [názov súradnice] ne-
má pridelenú predponu [predpona súradnice]. Kontaktujte podporu Brainlab.)

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

Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)
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Typ Text

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

Výstraha

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

Výstraha

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. (Liečebná skupina [názvy skupiny] a jej súradnica izocentra [názov sú-
radnice] sú identifikované rôznymi číslami. Ak je to možné, malo by sa používať
rovnaké číslo. Ak sú k jednej súradnici izocentra pridelené viaceré liečebné sku-
piny, mali by sa používať jedinečné alfanumerické identifikátory. Kontaktujte pod-
poru Brainlab.)

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

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

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

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

Informácia The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Izocentrum je zablokované (čeľu-
ste). Prosím, overte to.)

Výstraha The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Po-
zície čeľustí odkrývajú skrinku MLC. Kontaktujte podporu Brainlab.)

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

Výstraha

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

Informácia

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Plánovaná medzera medzi lamelami aspoň jedného uzavre-
tého páru lamiel je vo vzdialenosti do 2 mm od okraja čeľuste a nemusí byť po-
čas poskytnutia zakrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Výstraha

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtov dávky
môže byť obmedzená.)

Výstraha

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je menšie
ako štvornásobok rozlíšenia mriežky dávky. Presnosť výpočtu dávky môže byť
obmedzená.)

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

Výstraha

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

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Plánovaná medzera medzi lamelami aspoň jedného uzavre-
tého páru lamiel je vo vzdialenosti do 2 mm od okraja čeľuste a nemusí byť po-
čas poskytnutia zakrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Výstraha

For a considerable number of fields of the arc: (Pre značný počet polí oblúka:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok [hodnota rozlíšenia mriežky]. Presnosť výpočtu dáv-
ky môže byť obmedzená.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimálne rozšírenie poľa je
menšie ako štvornásobok rozlíšenia mriežky dávky. Presnosť výpočtu dávky
môže byť obmedzená.)

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

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully. (Plánovaná medzera medzi lamelami aspoň jedného
uzavretého páru lamiel je vo vzdialenosti do 2 mm od okraja čeľuste a nemusí
byť počas poskytnutia zakrytá čeľusťami. Dôkladne skontrolujte svoj plán.)

Výstraha The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Ekviva-
lentná veľkosť poľa je mimo rozsahu nameraných veľkostí poľa:)

Výstraha

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Pre značné množstvo polí oblúka je zodpove-
dajúca veľkosť poľa mimo rozsahu nameraných veľkostí poľa:)
• it is smaller than the depth dose field size range (je menšia než je rozsah veľ-

kosti hĺbky poľa dávky)
• it is larger than the depth dose field size range (je väčšia než je rozsah veľkosti

hĺbky poľa dávky)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (je menšia než rozsah rozptylu

veľkosti poľa čeľuste)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu

veľkosti poľa čeľuste)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (je menšia než rozsah roz-

ptylu veľkosti poľa MLC)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (je väčšia než rozsah rozptylu

veľkosti poľa MLC)

Výstraha

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

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

Informácia

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Tento liečebný plán obsahuje súbory snímok,
ktoré obsahujú štandardizovanú mieru hromadenia (SUV). Zobrazené hodnoty
SUV sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu PET skenera. Pred použitím vždy po-
rovnajte zobrazené hodnoty s hodnotami SUV získanými priamo zo skenera.)

Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)
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Výstraha

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

Výstraha

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.
(Dávka bola po spustení prepočítaná, pretože načítaný plán bol uložený použi-
tím inej aplikácie. Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)

Chyba

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

Chyba

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Uhly gantry [spod-
ný uhol gantry]° - [horný uhol gantry]° roviny oblúka [názov oblúka] nemajú mini-
málne požadované rozpätie oblúka [rozpätie oblúka]°.)

Chyba
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Uhol stola [uhol stola]° roviny oblúka [názov oblúka] je ne-
kompatibilný s vybraným profilom zariadenia.)

Chyba

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

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

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

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

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

Chyba
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Hranica maximálnej dávky boostu [dávka] Gy je menšia než pred-
písaná dávka [dávka] Gy.)

Chyba
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's pre-
scription dose [dose] Gy. (Hranica predpísanej dávky boostu [dávka] Gy je men-
šia než predpísaná dávka cieľa [dávka] Gy.)

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

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

Chyba The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Klinický proto-
kol má nepodporovanú verziu [číslo verzie].)

Informácia
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([Klinická indikácia] [názov protokolu] je z predchádzajúcej verzie apli-
kácie: [názov protokolu].)

Chyba The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Naj-
dôležitejší orgán OAR [názov OAR] nie je súčasťou zoznamu obmedzení OAR.)
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Chyba
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Obmedzenie #[číslo] OAR [názov OAR]: relatívny objem je mimo rozsa-
hu: [objem] %.)

Výstraha

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

Výstraha

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

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

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

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

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

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

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

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

Hlásenia vo výtlačku (Svetelná signalizácia)
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7.3 Informačné hlásenia (zobrazené s ikonou i)

Zoznam hlásení

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
(Liečebný plán bol rozdelený skupinami frakcií a bol exportovaný viac ako jeden RT Plan.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Boli zistené oblasti lôžka, ktoré sa nepretínajú s množinou rezov. Oblasti,
ktoré sa nepretínajú, nebudú exportované.)

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

data set. (Štruktúra [názov objektu] bola zmenená pre export, pretože bola rekonštruovaná v
referenčnej množine obrazových údajov.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Štruktúra [názov objektu] nemôže byť exportovaná,
pretože bola rekonštruovaná v referenčnej množine obrazových údajov a javí sa ako príliš
malá.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Dávka lúča bola exportovaná, no jeden alebo viac lúčov je
rozdelených. Preto objekt Dávka RT teraz odkazuje na viac ako jeden lúč.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Objekt Objem dávky RT neobsahuje referenciu
plánu, pretože plán bol rozdelený a bol použitý export dávky pre celý plán.)

• Image modality (XT) not supported. (Modalita obrazu (XT) nie je podporovaná.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(Obraz(y) DICOM modality XT nemôžu byť aktuálnou verziou aplikácie spracované.)
• An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
• Unsupported data found. (Boli nájdené nepodporované údaje.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Pri načítaní sa zistili nepodporované údaje. Dôkladne skontrolujte úplnosť
údajov pacienta.)

• Plan not valid for this application. (Plán nie je pre túto aplikáciu platný.)
• This plan has an invalid format. (Tento plán má neplatný formát.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Formát plánu, ktorý sa má načítať,

nemožno interpretovať.)
• An error occurred while loading. (Pri načítaní došlo k chybe.)
• Multiple plans selected. (Je zvolených viacero plánov.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Na načítanie

je zvolený viac ako jeden plán. Vráťte sa späť a zvoľte iba jeden plán.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (Externá vonkajšia kontúra

[názov kontúry] bola odstránená.)
• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Externá

vonkajšia kontúra [názov kontúry] sa nedá použiť. Bola odstránená.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Našlo sa viacero externých vonkajších kontúr.
Musí byť presne jedna externá vonkajšia kontúra. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Objekt [názov objektu] nie je syntetizovaný so žiadnym súborom snímok.
Vráťte sa do nástroja Smartbrush a Image Fusion a skontrolujte to.)

• Empty object found. (Bol nájdený prázdny objekt.)
• Empty objects found. (Boli nájdené prázdne objekty.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Objekt [názov objektu] je prázdny. Správne zvýraznite obrys objektu, alebo ho odstráňte z
výberu.)

• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Nasledujúce objekty sú prázdne: [názvy objektov]. Správne zvýraznite
obrysy objektov, alebo ich odstráňte z výberu.)
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• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Súbor snímok objektu [názov objektu] sa nenačítal. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)

• Multiple objects are named identically. (Viacero objektov je pomenovaných rovnako.)
• 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. (Našiel sa viac ako jeden objekt s názvom [názov
objektu]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Nasledujúce objekty majú rovnaké
názvy: [názvy objektov]. Názvy objektov musia byť jednoznačné. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Plánovacie CT je deformované. Nesmie byť deformované. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Plánovacie CT je lokalizované. Nesmie byť lokalizované. Vráťte sa do Selected Data a
skontrolujte to.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Plánovací súbor snímok nemá CT modalitu. Musí to byť súbor
snímok CT. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Plánovacie CT nie je obraz v polohe na chrbte. Podporované sú
len obrazy v polohe na chrbte. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (Plánovacie CT nie je súbor snímok s hlavou napred. Sú
podporované iba obrazy s hlavou napred. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Plánovacie CT je
Cone Beam CT. Môže to viesť k značne nepresným výpočtom dávky, a preto to nie je
povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Plánovacie CT obsahuje naklonené obrazové rezy.
Naklonené obrazové rezy nie sú povolené. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (Plánovacie CT má [počet] rezov. Podporovaných je
maximálne [počet] rezov. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this. (Našlo sa niekoľko súborov
snímok s CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou.
Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nenašiel sa žiadny súbor snímok s
CT modalitou. Musí byť presne jedna množina obrazových údajov s CT modalitou. Vráťte sa do
Selected Data a skontrolujte to.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nie všetky súbory
snímok sú syntetizované. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• Object [object name] is set to invisible. (Objekt [názov objektu] je nastavený ako neviditeľný.)
• Volume of object(s) too small. (Objem objektu/objektov je príliš malý.)
• The following objects were found to be too small: [object names] Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this.
(Nasledujúce objekty sú príliš malé: [názvy objektov]. Povolené sú len objekty s objemom
vyšším ako [objem] mm³. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte to.)

• There were unspecified problems during import. (Počas importu sa vyskytli nešpecifikované
problémy.)

• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Plán nemožno uložiť. Kontaktujte podporu
Brainlab.)

• Loaded plan from an older version. (Plán bol načítaný zo staršej verzie.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Načítaný plán bol

Informačné hlásenia (zobrazené s ikonou i)
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vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie softvéru. Optimalizácia, uloženie a export nie sú
možné. Ak chcete spustiť novú optimalizáciu, vyberte iný klinický protokol.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu. Optimalizácia, uloženie a export nie sú možné.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Skončila platnosť licencie pre túto aplikáciu, ale nebol načítaný žiadny plán.
Aplikácia nemôže pokračovať.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Výpočet modelu tkaniva bol
neúspešný. Viac podrobností nájdete v súbore denníka.)

• The dose was recalculated. (Dávka bola prepočítaná.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dávka bola po
spustení prepočítaná, pretože načítaný plán bol uložený použitím staršej verzie softvéru.
Dávka sa môže od pôvodného plánu mierne líšiť.)

• Multiple images set were found. There must be exactly one image dataset with modality CT. Go
back to the selected data and check this. (Našlo sa niekoľko súborov snímkov. Musí byť presne
jedna množina obrazových údajov s CT modalitou. Vráťte sa do Selected Data a skontrolujte
to.)

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (Údaje nie sú kompatibilné s [režim aplikácie]: boli zapísané nepodporovanou
aplikáciou.)

• 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. (Zdá sa, že oddiel pre plány definície fantómu
[ID oddielu] nie je nakonfigurovaný na pripojenom DicomProxy (alebo nie je vôbec
nakonfigurovaný pred prvkami DicomProxy). Požiadajte podporu Brainlab o kontrolu
konfigurácie vášho DicomProxy.)

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. (Načítanie údajov bez plánu
nie je v [režim aplikácie] podporované.)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Prenášanie údajov
fantómu k liečenému pacientovi zlyhalo. Podrobnosti nájdete v súbore denníka.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Dávka pre plán sa vypočíta pomocou
algoritmu Pencil Beam. Z dôvodu malej veľkosti PTV je pravdepodobné, že plán definuje
značné množstvo malých polí (veľkosť štvorcového poľa ekvivalentná 10 mm alebo menšia).
Pre dosiahnutie prijateľnej presnosti výsledkov výpočtu sa na výpočet dávky takýchto malých
polí odporúča použiť algoritmus Monte Carlo.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Výpočet dávky je založený na
špeciálnej množine: Kontrastné CT.)
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