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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

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

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Forventet servicelivstid

Brainlab yder 10 års service på Dose Review. I løbet af denne periode tilbydes
softwareopdateringer så vel som support på stedet.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• iHelp® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

• Adobe® og Acrobat® er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og
andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på de følgende link:
• 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++, udviklet af Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)
• Dette produkt bruger XML2PDF Formatting Engine, som eksklusivt tilhører Altsoft bvba

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i Rå-
dets direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr (”MDD”).
RT Elements Dose Review er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fast-
sat i MDD.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Alle alvorlige hændelser, der måtte indtræffe i forbindelse med dette produkt, skal indberettes til
Brainlab og de relevante myndigheder.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 
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1.4 Anvendelse af systemet

Indikationer for anvendelse/tilsigtet brug

RT Elements er applikationer til planlægning af strålebehandling til brug i forbindelse med
stereotaktisk, konformal, computerplanlagt, lineær accelerator-baseret strålebehandling af
kranielle, hoved- og hals- samt ekstrakranielle læsioner.
BEMÆRK: Applikationen Dose Review, der er et RT Element, indeholder funktioner til
gennemgang af isodosislinjer og DVH’er, dosissammenligning og dosissummering. 

Tilsigtet patientpopulation

Ingen restriktioner i patientpopulationen.

Tilsigtet brugsmiljø

Det tilsigtede miljø er et klinisk planlægningskontor.

Tilsigtet brugerprofil

Typiske brugere er medicinsk personale, som udfører strålebehandlingsplanlægning
(hospitalsfysikere, stråleonkologer, doseringseksperter, læger osv.).

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Anvendelse af systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Andet udstyr, som ikke er fra Brainlab

Advarsel
Der må ikke benyttes hardware, som ikke er angivet som værende kompatibelt i denne
brugervejledning. Dette kan medføre patientjusteringsfejl. Kontakt Brainlabs salgs- eller
supportrepræsentant for oplysninger om understøttede lineære acceleratorer/MLC-
kombinationer.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Anden software, som ikke er Brainlab-software

Brainlab anbefaler kun at bruge systemer, der udveksler registreringer som anbefalet af profilen
Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (Integration af sundhedsvirksomheden
- strålingsonkologi) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) vedrørende Multimodality
Registration for Radiation Oncology (multimodalitetsregistrering for stråleonkologi). De
definitioner, der angives i dette dokument, er blevet defineret af en gruppe klinikere og
leverandører og omhandler kliniske arbejdsgange og relaterede sikkerhedshensyn.

Advarsel
Brainlab tillader ikke installation af Brainlab RT Elements på platforme, hvor medicinsk
tredjepartssoftware er installeret. Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes, at Brainlab RT
Elements påvirker tredjepartssoftware og omvendt. I denne sammenhæng er det derfor
brugerens ansvar at tilvejebringe og identificere egnede platforme, som opfylder de
relevante krav til installation af Brainlab RT Elements. Til dette formål kan de angivne
instruktioner til softwaretest i den kliniske brugervejledning benyttes.

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

Fjernhjælp

Såfremt det ønskes, kan arbejdsstationen udstyres med fjernadgang til Brainlab-support via
iHelp® (Axeda).

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

10 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Tekniske krav

Login-oplysninger

Advarsel
Brugere må ikke dele deres login-oplysninger. Hver bruger er eneansvarlig for enhver
ændring af behandlingsplanen. Hvis et brugernavn eller en adgangskode kompromitteres,
skal man kontakte den lokale systemadministrator.

Hardwarespecifikationer

Computerhardwaren er beregnet til brug i et hospitalsmiljø. Generelle forordninger og standarder
som f.eks. IEC 60601-1 og IEC 60950 skal overholdes af hospitalet (dvs. kun dele, som opfylder
de gældende standarder må anvendes i hospitalsmiljøet).

Komponent Minimumskrav Anbefalede krav

Processor

Intel XEON CPU med Westmere-mi-
kroarkitektur (frigivet i januar 2010) og
6 fysiske kerner.
Eller
Intel i7 CPU med Haswell-mikroarkitek-
tur (frigivet i juni 2013) og 4 fysiske
kerner.
Eksempler:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON CPU med Skylake-mikroar-
kitektur (frigivet i august 2017) eller ny-
ere.
Antal kerner:
• Softwaren er i stand til at udnytte et

højt antal kerner
• Beregningshastigheden øges med

antallet af kerner og clockfrekvensen
• Det anbefales at bruges mindst 12

fysiske kerner
Eksempel:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Hukommelse
24 GB
På servere 4 GB ekstra hukommelse
pr. ekstra bruger.

64 GB
På servere 16 GB ekstra hukommelse
pr. ekstra bruger.

Grafikkort

DirectX 11-kompatible grafikkort med
mindst 1 GB grafikhukommelse og
hardwarefunktionsniveau 10.
Mindste driverversion for NVIDIA-kort:
361.91 (ODE-afdeling).
Eksempel:
• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12-kompatible arbejdsstations-
grafikkort med mindst 4 GB grafikhu-
kommelse og hardwarefunktionsniveau
11.
Der anbefales en høj hukommelses-
båndbredde mellem acceleratorhukom-
melse og accelerator og kerner med
mindst 640 GPU.
NVIDIA Quadro-serien med Pascal
Chipset eller nyere med NVIDIA-driver-
version: 385.41 eller nyere (ODE-afde-
ling).
Eksempler:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Skærmopløs-
ning 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Netværksfor-
bindelse 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Aktuelt understøttede Brainlab-platforme:
• Planlægningsstation 9 Premium
• Planlægningsarbejdsstation 8.0 RT (Planlægningsarbejdsstation til RT)
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• Planlægningsstation 7 arbejdsstation (Planlægningsarbejdsstation Premium)
• Nodeserverhardware 5.1 Premium
• Nodeserverhardware 5.1
• Nodeserverhardware 5.0 (iPlan Net-server 5.0)
• BL Serverhardware 4.0 (Nodeserverhardware)

Det er ikke tilladt at ændre arbejdsstationens hardwarekomponenter. Brainlab kan ikke
gøres ansvarlig for nogen form for ændringer, der er foretaget i systemet. De lokalt
gældende regler skal overholdes.

Softwareforudsætninger

Aktuelt understøttede Brainlab-platforme:
• 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 (ikke anbefalet)

Kontakt Brainlabs supportspecialist for yderligere oplysninger om servicepakkekompatibilitet.

Brainlab anbefaler at opdatere operativsystemet med Microsoft-sikkerhedsopdateringer i
henhold til hospitalets IT-bestemmelser og i henhold til Brainlabs politik for antivirus og
Windows-opdateringer. Brainlab forventer ikke nogen problemer i forbindelse med
installationer af Microsoft-sikkerhedsopdateringer. Hvis der opstår problemer, skal
Brainlab-support informeres.
Opdateringer af operativsystemet (korrektioner) eller tredjepartssoftware bør udføres uden for de
kliniske arbejdstimer og i et testmiljø for at sikre korrekt drift af Brainlab-systemet. Brainlab
overvåger de relaterede Windows-korrektioner for at kontrollere for problemer. Kontakt Brainlab-
support, hvis der opstår problemer i forbindelse med operativsystemets korrektioner.
Efter systemgodkendelse oprettes en sikkerhedskopi af softwareinstallationen. Denne
sikkerhedskopi vil ikke køre på andre arbejdsstationer end den, softwaren er licenseret til.

Virusscanner

Hvis systemet forbindes med et lokalt netværk (LAN), anbefaler Brainlab at installere malware-
beskyttelsessoftware (f.eks. en virusscanner) samt at holde dennes definitionsfiler opdaterede.
Vær opmærksom på, at malware-beskyttelsessoftwarens indstillinger kan påvirke systemydelsen.
Hvis hver filadgang f.eks. overvåges, kan det at indlæse og gemme patientdata gå langsomt.
Derfor anbefaler Brainlab at deaktivere realtidsscanninger og udføre virusscanninger uden for
klinisk arbejdstid.

Krav til ibrugtagning

Advarsel
Brainlab stiller opdaterede målingsinstruktioner til rådighed. Sørg for at anvende de
seneste målingsinstruktioner under indhentelse af stråledata. Kontakt Brainlab-support for
yderligere oplysninger.

Advarsel
Nøjagtigheden af dosisalgoritmerne og MU-beregningen afhænger direkte af kvaliteten af
de målte stråledata. Det er brugerens ansvar at sikre, at strålemålingerne udføres korrekt.
For ibrugtagning af softwaren til behandlingsplanlægning gælder Softwarebrugervejledning til
Physics Administration 5.0/5.5 og instruktionerne i den seneste revision af Teknisk
referencevejledning til Brainlab Fysik. Kun maskinprofiler oprettet af Physics Administration
5.0/5.5 er gyldige til brug sammen med softwaren.

Tekniske krav
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BEMÆRK: Brugeren er ansvarlig for at godkende maskinprofilen, herunder stråledata, inden
behandling. 

Advarsel
Vær også opmærksom på, at kvaliteten af resultatet er kritisk afhængigt af inputdataenes
kvalitet. Uregelmæssigheder eller usikkerheder knyttet til inputdataenheder, identifikation,
eller kvalitetsanliggender af enhver beskaffenhed skal undersøges nøje, inden dataene
anvendes.

GENERELLE OPLYSNINGER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 13



1.7 Oplæring og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk
uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke lægens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indhold

Patient Data Manager Instruktioner til patientdataadministration

Softwarebrugervejledning til DI-
COM Viewer Instruktioner til gennemgang af data

Softwarebrugervejledning til
SmartBrush Instruktioner til, hvordan man manuelt opretter objekter

Softwarebrugervejledning til Ob-
ject Manipulation

Instruktioner til, hvordan man gennemser og justerer objek-
ter, føjer marginer til objekter og opretter nye objekter base-
ret på handlinger på eksisterende objekter

Softwarebrugervejledning til
Multiple Brain Mets SRS

Instruktioner til, hvordan man opretter strålebehandlingspla-
ner til flere metastaser i kraniet

Softwarebrugervejledning til
Cranial SRS

Instruktioner til, hvordan man opretter strålebehandlingspla-
ner til kranielle læsioner

Softwarebrugervejledning til
Spine SRS

Instruktioner til, hvordan man opretter strålebehandlingspla-
ner til rygsøjlemetastaser

Teknisk referencevejledning til
Brainlab Fysik Detaljer om algoritmer og kvalitetssikringsforanstaltninger

Softwarebrugervejledning til
Physics Administration

Detaljer om, hvordan man administrerer målte stråledata og
maskinprofiler

Klinisk brugervejledning til
PatXfer RT

Detaljer om, hvordan man konverterer iPlan RT-data til
Brainlab Advanced DICOM-dataformat

Hardwarebrugervejledning til
patientstøttesystem

Detaljer om komponenterne til rammeløs radiokirurgi og
Robotics

Klinisk brugervejledning til
ExacTrac Detaljer om Brainlabs patientpositioneringssystem

Klinisk brugervejledning til
ExacTrac Vero Detaljer om Brainlabs Vero-patientpositioneringssystem

Oplæring og dokumentation
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2 SOFTWAREOVERSIGT
2.1 Startvejledning

Baggrund

Dose Review muliggør gennemgang af dosisplaner gemt i ethvert RT Planning Elements (f.eks.
Multiple Brain Mets SRS).
Den foregående softwareversion, Dose Review 1.0, muliggør gennemgang af dosisplaner
importeret fra tredjepartssoftware.

Sikkerhedsbemærkninger

Advarsel
Det er brugerens ansvar at oprette et omfattende kvalitetssikringsprogram, som er egnet til
at detektere fejl, begrænsninger eller unøjagtigheder i behandlingsplanlægnings- og
behandlingsleveringssystemerne. Yderligere oplysninger om Brainlab Fysik kan findes i
kapitlet om kvalitetssikring i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

Advarsel
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at der arbejdes med det korrekte
patientdatasæt. Patientoplysningerne vises i navigatorområdet i hvert Element.

Advarsel
Det er helt og holdent brugerens ansvar at verificere, at dataene, der returneres af Brainlab,
er korrekte, og at verificere, at feedback eller anbefalinger fra Brainlab er korrekte.
Sikkerheden og effektiviteten af data returneret Brainlab skal valideres inden udførsel af
patientbehandlinger.

DICOM-overensstemmelse

Softwaren bruger DICOM 3.0 Merge-biblioteket som overførselsprotokol til levering af oplysninger
til tredjepartssystemer. DICOM muliggør generel interoperabilitet mellem systemer fra forskellige
forhandlere. DICOM RT (strålebehandling), som anvendt i denne software, er det nyeste
undersæt af DICOM-objekter, der anvendes til at håndtere overførslen af specifikke digitale
billeder samt grafiske data og ikke-billeddata mellem to eller flere systemer.
For detaljerede oplysninger henvises der til de seneste DICOM-overensstemmelseserklæringer
på: www.brainlab.com/DICOM.
DICOM-konfigurationen udført af Brainlab er på ingen måde en garanti for, at interoperabilitet altid
er korrekt. Brugerne skal bekræfte, at deres udstyr er fuldt ud funktionelt og producerer nøjagtige
resultater.

Advarsel
Gennemgå omhyggeligt strukturforme, der er blevet importeret fra eller eksporteret til
tredjepartsplanlægningssystemer. På grund af DICOM-standarden kan visse strukturer
utilsigtet blive modificeret eller ændret under overførslen som følge af forskellige
fortolkninger af DICOM-standarden mellem forskellige TPS-leverandører.

SOFTWAREOVERSIGT
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Formen og volumen af strukturer kan afvige en smule fra system til system på grund af
forskellige algoritmer, der afbilleder konturerne. Derfor skal konturerne verificeres
omhyggeligt efter import til et tredjepartssystem.

DICOM garanterer ikke i sig selv interoperabilitet. Overensstemmelseserklæringen letter
dog en validering af første niveau for, at interoperabiliteten mellem forskellige applikationer
understøtter den samme DICOM-funktionalitet. Overensstemmelseserklæringen skal læses
og forstås af brugeren i forbindelse med DICOM-standarden.

I henhold til IEC 62266 ”Vejledning i implementering af DICOM i stråleterapi”, kapitel 11
”Advarsel til brugere” skal ”[...] indkøbere af stråleonkologiudstyr verificere, at deres
udstyr kommunikerer korrekt med andet udstyr og overfører oplysninger ved hjælp af
DICOM-protokollerne og -definitionerne.”

DICOM-grænseflader fra tredjeparter

Advarsel
Verificer alle data, der importeres af Brainlab-applikationen, for fuldkommenhed og
korrekthed, da forskellige fortolkninger af DICOM-standarden kan medføre forskellige
implementeringer af datagengivelse overbragt af DICOM-protokollen.

Da DICOM-standarden ikke angiver en metode til verificering af, hvorvidt integriteten af en
DICOM-fil er blevet kompromitteret inden import til Brainlab-systemet, anbefales det kun at
benytte DICOM-overførsel via netværk. Dette sikrer, at dataene ikke let kan manipuleres
under dataudvekslingen. Hvis DICOM-data skrives som filer til et lagringsmedie, anbefales
det, at behandle disse oplysninger med samme omhu som skrevne eller udskrevne
patientjournaler af enhver slags for at undgå manipulering.

Start af Dose Review i en RT-planlægningsarbejdsgang

Trin

1. Vælg en patient.

2. Åbn en af arbejdsgangene i RT Planning Elements (f.eks. Multiple Brain Mets SRS).

3. Vælg et patientdatasæt, der indeholder en dosisplan.
Softwaren viser automatisk alle Elements, der er relevante for arbejdsgangen i det valgte
RT Planning Elements.

4.

Vælg Dose Review.

Advarsel
Det er muligt, at flere eller andre yderligere patientdata er tilgængelige for RT Elements,
end dem, der kan indlæses. Eksempler inkluderer resultater af andre planlægningstrin eller
data fra tredjepartssystemer. I dette tilfælde giver systemet besked om, at ikke alle
tilgængelige data kan importeres. Det anbefales derefter nøje at gennemgå de importerede
patientdata for korrekthed og gyldighed.

Åbning af en af plan oprettet med tredjepartssoftware ved hjælp af Dose Review 1.0

Trin

1. Vælg en patient.

Startvejledning
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Trin

2.

Vælg Dose Review i arbejdsgangen Decision Making.

3. Vælg et patientdatasæt, der indeholder dosisplanen oprettet med tredjepartssoftware.
Softwaren viser automatisk alle Elements for Dose Review 1.0.
Se Softwarebrugervejledning til Dose Review 1.0 for flere oplysninger.

SOFTWAREOVERSIGT
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2.2 Visningsfunktioner

Visningsmuligheder

De tilgængelige visningsmuligheder afhænger af, hvilket layout der bruges.

Knap Funktion

Klik på en billedskive, og træk den med musemarkøren:
• 2D-skiver: Panorér igennem skiverne
• 3D-skiver: Roter skiverne

Træk musemarkøren gennem en skive, op eller ned.
Det er også muligt at klikke på en billedskive og rulle med musehjulet.

Træk musemarkøren:
• Op for at zoome ud
• Ned for at zoome ind

Det er også muligt at klikke på en billedskive og zoome ved samtidigt at holde
Ctrl-knappen nede og rulle op eller ned med musehjulet.

Rotation af
en 3D-vis-
ning

Klik på et 3D-billede, og træk med musemarkøren.
BEMÆRK: Denne funktion kræver ikke en knap. 

Klik på en billedskive, og træk med musemarkøren for at forbedre synligheden af
strukturens kontrast:
• Træk op/ned for at forøge/formindske Hounsfield-enheden/gråtoneværdiniveau-

et
• Træk til højre/venstre for at forøge/formindske vinduesbredden for Hounsfield-

enheden/gråtoneværdien

Visningsfunktioner
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2.3 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 1  

Vælg Data for at åbne menuen Data og få vist en liste over de tilgængelige billeder, objekter og
layouts.

Nr. Komponent Beskrivelse

① Plan: <Planens
navn>

• Images: Skifter mellem billedsæt, der er knyttet til planen
• Doses: Viser en liste over de tilgængelige dosisplaner
• Angiver alle objekter (såsom metastaser, OAR’er og Outer Con-

tour), der er knyttet til planen

② LAYOUTS Skifter mellem forskellige layouts.

SOFTWAREOVERSIGT
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Doser

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Figur 2  

Nr. Komponent

① Funktion til sammenligning af doser

② Funktion til dosissummering

③ Referenceplanen er nedtonet for at angive, at den ikke kan fravælges

④ Den blå kontur og øjeikonet angiver, at den pågældende dosisplan er valgt til dosissam-
menligning eller dosissummering

⑤ Dosisplanens navn

⑥ Dato og klokkeslæt for, hvornår dosisplanen blev gemt

⑦ Navnet på den software, der er brugt til at oprette planen, og oplysninger om dosisordina-
tion

⑧
Oplysninger om gitterstørrelse:
• I tilfælde af Pencil Beam angiver tallet størrelsen af dosisgitteret
• I tilfælde af Monte Carlo angiver tallet den maksimale Monte Carlo-gitterstørrelse

Datamenu
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Objekter

①

②
③

⑤
④

Figur 3  

Nr. Komponent

① Klik på de åbne/lukkede øjeikoner for at vise/skjule alle objekter.

②

Hvis et objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et objekt for at
skjule det.
De definerede objekter er som standard indstillet til synlige. Undtaget herfra er Outer
Contour og objekter med Type = Whole Brain.

③ Objektvolumen.

④

Klik på pilen ved siden af interesseobjektet for at se yderligere oplysninger:
• Basis: Angiver det billedsæt, der er brugt til at oprette objektet
• Type: Viser typen af objekt (f.eks. tumor)
• Role: Viser rollen (f.eks. PTV)

⑤

Når et enkelt objekt er valgt, fremhæves dette med orange. Alle visninger centreres på
det pågældende objekt, og der vises et felt i layoutene 3D View, 1 x 1 View og Side by
Side View med følgende yderligere oplysninger:
• Objektets navn: Angiver det billedsæt, der er brugt til at oprette objektet
• Size: objektets volumen og diameter
• CI: Konformitetsindeks baseret på referenceplanen
• GI: Gradientindeks baseret på referenceplanen
• Oplysninger om ordination: Dosis og antal fraktioner

BEMÆRK: Oplysninger om ordination er kun tilgængelige for PTV’er defineret i referen-
ceplanen. 

Layouts

Vælg Data for at åbne menuen Layouts og skifte mellem visninger af layouts.

SOFTWAREOVERSIGT
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Layout Beskrivelse

DVH V iew

DVH View indeholder følgende:
• Aksiale, koronale og sagittale visninger
• Højre side: DVH-visning

BEMÆRK: I tilstanden Dose Summation viser softwaren dosissummen for
de valgte dosisplaner. 

3D View viser følgende visninger:
• Aksiale, koronale og sagittale visninger
• Højre side: 3D-visning

BEMÆRK: Dette layout er ikke tilgængeligt i funktionen Dose Comparison. 

Side by Side View indeholder følgende visninger:
• Øvre linje: Aksiale, koronale og sagittale visninger af referenceplanen.
• Nedre linje: Aksiale, koronale og sagittale visninger af den sekundære

plan.
BEMÆRK: Dette layout er kun tilgængeligt i funktionen Dose Comparison. 

1 x 1 View indeholder følgende visninger:
• Venstre side: Aksiale, koronale og sagittale visninger. I tilstanden Dose

Summation viser softwaren dosis for de valgte referencedosisplaner.
• I midten: Stor visning af enkelt skive og et kontrolvindue markeret med B

for at angive den overlejrede plan. Skivens orientering bestemmes af,
hvilken skive der er valgt på venstre side. I tilstanden Dose Summation
viser softwaren dosissummen for de valgte dosisplaner.

3 x 3 View indeholder følgende visninger:
• Venstre side: Aksiale, koronale og sagittale visninger. I tilstanden Dose

Summation viser softwaren dosis for de valgte referencedosisplaner.
• I midten: Et sæt på 3 x 3 skiver og et kontrolvindue markeret med B for at

angive den overlejrede plan Skivens orientering bestemmes af, hvilken
skive der er valgt på venstre side. I tilstanden Dose Summation viser
softwaren dosissummen for de valgte dosisplaner.

Datamenu
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2.4 Funktioner i værktøjslinjen

Objektliste

①

②

③

④

Figur 4  

Nr. Komponent

① Klik på de åbne/lukkede øjeikoner for at vise/skjule alle objekter.

②
Alle synlige objekter vises med et blåt øjeikon. Et objekt skjules ved at klikke på det, hvor-
efter ikonet nedtones.
Som standard er de definerede objekter, undtagen Outer Contour, sat til at være synlige.

③ Brug til/fra-bjælken til at vise og skjule listen Objects.

SOFTWAREOVERSIGT
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Nr. Komponent

④
Når et objekt vælges, vil alle visninger centreres på det pågældende objekt. I layoutene
3D View, 1 x 1 View og Side by Side View vises et felt i det øverste højre hjørne med
yderligere oplysninger om objektet.

Dosisvisning og normaliseringsværdi

①

②

Figur 5  

Valgmuligheder

Når Dose Review startes, henter softwaren automatisk indstillingerne for dosisvisning i den
plan, som er valgt. Softwaren og den version, der er brugt til at oprette planen, vises. Hvis ska-
belonen for dosisvisning ikke er blevet gemt med planten, vælger Dose Review standardopsæt-
ningen.
Indstillingerne for dosisvisning kan ændres i værktøjslinjen ① ved at vælge blandt de tilgængeli-
ge muligheder.

Afhængigt af dosisvisningen kan normaliseringsværdien for planen ændres under With ②.

Følgende Dose Option Configuration-filer følger med ved installationen af Dose Review:
• Cranial 80 % = Def.30 Gy
• Cranial 80 % V80
• SRS Absolute
• SRT V95

BEMÆRK: De mulige dosisvisninger kan redigeres i Clinical Protocol Editor. 

Funktioner i værktøjslinjen
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2.5 Genveje

Liste over tastaturgenveje

Følgende genveje er tilgængelige i softwaren. Visse genveje er kun tilgængelige for specifikke
softwarefunktioner.

Beskrivelse Genvej

Åbn næste layout Ctrl + Tab

Åbn forrige layout Ctrl + Shift + Tab

Nulstil zoom og zoomcenter Ctrl + Home

Vælg forrige objekt Ctrl + op

Vælg næste objekt Ctrl + ned

Slå visning af dosisfordeling til/fra Ctrl + D

Slå visning af dosisanalyse til/fra Ctrl + R

Vælg alle objekter Ctrl + A

Eksportér det aksiale plan Ctrl + Shift + A

Eksporterer DVH-data
Kun tilgængelig, hvis:
• Dosisberegning er afsluttet (ikke kører)
• En fane indeholder et DVH

Ctrl + Shift + D

Eksportér det sagittale plan Ctrl + Shift + S

Eksportér det koronale plan Ctrl + Shift + C

Eksportér dosislinjen for den seneste afstands-
måling
Kun tilgængelig, hvis:
• Vis dosis eller vis tærskel er aktiveret
• Dosisberegning er afsluttet (ikke kører)
• En dosisafstandsmåling er aktiv

Ctrl + Shift + L
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Genveje
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3 GENNEMGANG AF
BEHANDLINGSPLANER

3.1 Dosisvolumenhistogram (DVH)

Visning af DVH

Et DVH vises for hvert objekt, som er fremhævet i referenceplanten i layoutet DVH View.
Visningen indeholder et kumulativt histogram, der viser, hvilken volumenandel der modtager
mindst den valgte dosis.
Layoutet indeholder også visninger, som hjælper med at identificere områder, der modtager for
stor eller for lille dosis.

Advarsel
DVH-repræsentationen må ikke være det eneste beslutningskriterie for en
behandlingsplan. Et andet kriterie er f.eks. dosisvisningen.

DHV-visningens layout

①

Figur 6  

Åbn layoutet DVH View for at vise DVH’et ① og forstørrede aksiale, koronale og sagittale
skivevisninger som en hjælp til at identificere punkter, der modtager for stor eller lille dosis.

GENNEMGANG AF BEHANDLINGSPLANER
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Sådan vises DVH’et

Trin

Hvis man ønsker at vise DVH for et bestemt objekt, skal man vælge dette objekt på listen Ob-
jects i punktet DVH View.
Hvis man ønsker at vise DVH for alle objekter samtidigt, skal alle objekter indstilles til synlige.
Enkelte objekter kan derefter fjernes ved at lukke øjeikonet.

BEMÆRK: Det er kun muligt at vælge objekter, der er medtaget i referenceplanen. 

Dosisvolumenhistogram (DVH)
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3.1.1 DVH-visning

DVH-visning

Det er muligt at se de nøjagtige dosismængder ved at holde musen over DVH’et.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Figur 7  

Nr. Beskrivelse

① Klik på enden af volumenaksen, og træk for at ændre skalaen Volume.

②

Linjen for normalt væv (NT).
Denne kurvelinje svarer til en virtuel ringstruktur omkring PTV’et og bruges til CI-bereg-
ningen. Dens procentvolumen normaliseres til PTV-volumen og vises sammen med PTV
(tumor)-volumen som NT ①.

③ Klik på enden af dosisaksen, og træk for at ændre skalaen Dose.

④
Min./Mean/Max. doser, CI, GI og tilhørende maks. dosis vises over DVH’et.
BEMÆRK: Disse værdier beregnes på grundlag af referenceplanens dækningsdoser. 

⑤

Hold musemarkøren over et punkt for at se flere data. Restriktionen er markeret på hver
linje. Hvis markøren holdes over restriktionspunktet, vises en datavisning inklusive restrik-
tionen for det pågældende objekt og overensstemmelsesindekset (kun for PTV i referen-
ceplanen).

⑥
Trekanten eller diamanten (afhængigt af softwaren brugt til behandlingsplanlægningen)
repræsenterer stedet, som behandlingen er ordineret til. Hvis der er en cirkel omkring or-
dinationspunktet, blev målet ikke opfyldt.

⑦ Diamanten repræsenterer den ønskede/maksimale dosisbegrænsning. Hvis der er en cir-
kel omkring diamanten, blev restriktionen for den ønskede/maksimale dosis ikke nået.

⑧ Dosisalgoritme brugt til at beregne behandlingsplanen. Denne kan enten være Pencil
Beam eller Monte Carlo.

GENNEMGANG AF BEHANDLINGSPLANER
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Fortolkning af DVH

①

Figur 8  

DVH-kurven Tissue svarer til strukturen af typen Outer Contour i Objects angivet under Data.
DVH-kurven Normal Tissue svarer til en virtuel struktur, som består af Tissue minus PTV’et.
Hvis der ikke vælges nogen struktur fra listen Objects under Data, vises DVH’erne for alle
strukturer, der er sat til at være synlige. Derudover vises DVH-kurverne Tissue og Normal Tissue,
selv hvis strukturen Outer Contour ikke er sat til at være synlig.
Patientgeometrien (vævsmodel og objekter) samt ordinationer er baseret på referenceplanen,
også selvom andre dosisplaner indlæses til summering eller sammenligning. Derfor viser DVH
kun ordinationspunkterne for referenceplanen. Overensstemmelsesindekser kan kun beregnes for
PTV’erne i referenceplanen.

Yderligere DVH-funktioner

• Grid Size: Den opløsning, der bruges til strukturdiskretisering under DVH-generering
• Den dosisalgoritmetype, der vises under DVH-visningen
• Dobbeltklik på Volume (over y-aksen) for at skifte mellem absolut (cm3) og relativ (%) volumen

DVH-visning
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3.1.2 DVH-overensstemmelsesindekser

Baggrund

Overensstemmelsesindekset angiver, hvor nøjagtigt dosisfordelingens volumen stemmer overens
med størrelsen og formen af PTV’et/PTV’erne. Softwaren angiver det omvendte Paddick-
overensstemmelsesindeks (CI) og gradientindekset (GI) pr. målvolumen.

Advarsel
Gennemse overensstemmelsesindekset for hvert PTV.

Omvendt Paddick-overensstemmelsesindeks (CI)

CI’et beskriver, hvor godt isodosisvolumen på 100 % stemmer overens med målvolumen. Dette
beregnes som det omvendte Paddick-CI:

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

*Inverse Paddick CI =

• Det først led sanktionerer normalt væv, der modtager mere end dækningsdosen, Dcoverage.
• Det andet led sanktionerer kolde pletter (dosis under dækningsdosen) inde i tumorvolumenen.

En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et CI på ”1”.

Gradientindeks (GI)

GI’et beskriver stejlheden af dosisnedgangen fra isodosen på 100 % til isodosen på 50 %:

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

En perfekt teoretisk dosisfordeling ville have et GI på ”1”.

Sådan beregner softwaren overensstemmelsesindekset

①

②

③

④

Figur 9  

CI’et og GI’et beregnes ved at vurdere dosen i PTV’et ① plus en ekspansionsring for normalt væv
②. Størrelsen aflæses fra den indlæste behandlingsplan, der er i RT-dosisplanlægningssoftwaren.
Softwaren undersøger dosen ved grænsen til ringen for normalt væv. Hvis isodosislinjen for 50 %
eller 100 % er inden for ringen for normalt væv, kan softwaren beregne det respektive
overensstemmelsesindeks ③. Hvis isodosislinjen for 50 % og/eller 100 % ikke længere er inden
for PTV-volumen og ringen for normalt væv, kan softwaren ikke beregne det respektive CI/GI ④.
Hvis isodosen overskrides for mindst ét af punkterne på grænsen til ringen for normalt væv, viser
softwaren N/A. Dette hænder typisk, hvis PTV’erne placeres meget tæt på hinanden. Volumenens
gennemsnitlige overensstemmelsesindekser vil være n/a, hvis indekset for mindst ét af PTV’erne
er n/a.

GENNEMGANG AF BEHANDLINGSPLANER
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Hvis ingen af PTV-volumenelementerne når ordinationsdosen, viser softwaren - - for
overensstemmelsesindekserne.

DVH-overensstemmelsesindekser
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3.2 Gennemgang af dosis

Menuen Dose

Gennemse dosisfordelingen og isodosislinjerne for hver PTV. Til dette er følgende
visningsmuligheder tilgængelige i menuen Dose.

Advarsel
Dosisberegningens nøjagtighed afhænger af dosisgitterets opløsning. Den værdi, der
bruges til den endelige godkendelse af behandlingsplanen, skal være så lav som muligt og
må ikke være højere end 4 mm. Det anbefales at bruge værdier på 3 mm eller mindre for
små objekter, hvis diameter er 30 mm eller mindre. Dosisgitterets opløsning afhænger af
referencedosisplanen.

Valgmuligheder på menuen Dose

Figur 10  

Visningsmulighed Beskrivelse

Dose Off Isodosislinjer vises ikke.

Dose Distribution Isodosislinjer vises.

Dose Analysis Viser eventuelle overdosis- og underdosisområder med varme og kolde
punkter i alle objekter.

GENNEMGANG AF BEHANDLINGSPLANER
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3.2.1 Dosisfordeling

Brug af dosisfordeling

Når visningen Dose Distribution vælges, vises den planlagte dosisfordeling som isodosislinjer og
en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige, når der zoomes
ind på et billede, hvorved det bliver muligt at se de underliggende strukturer tydeligt.

Advarsel
Dosisvisningen må ikke være det eneste beslutningskriterie for en behandlingsplan.
Gennemse mindst ét andet kriterie (f.eks. DVH’er), og gennemse kriterier i flere layouts.

Justering af isodosislinjer

②

①

③

④

Figur 11  

Visningen indeholder en isodosislinje for ordinationen og for hver værdi i skabelonen Dose
Option fra Clinical Protocol Editor og en værdi, der skal fremhæves, som kan ændres.

Dosisfordeling
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Nr. Beskrivelse

①

Den farvekodede signaturforklaring nederst til højre i visningen viser, hvilke isodosislinjer
der i øjeblikket vises som en absolut dosisværdi.

Antallet af isodosislinjer tilpasses visningens zoomniveau. Når der zoomes ind, vises der
flere isodosislinjer. Når der zoomes ud, forsvinder de tyndere linjer.

② For at definere en bestemt isodosislinje, der skal vises, skal dens værdi indtastes i feltet
ved siden af Highlight.

③ Dobbeltklik på det øverste venstre hjørne af signaturforklaringen for at skifte fra absolut
dosis til procent og omvendt. Dette gælder for både isodosislinjerne og DVH-visningen.

④ Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den pågæl-
dende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Sådan fremhæves en dosisvask

①

Figur 12  
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Trin

Hold markøren over værdien i signaturforklaringen ① for at fremhæve dosisvasken og den iso-
dosislinje, der svarer til en bestemt dosisværdi, eller vælg skift, mens markøren holdes over do-
sislinjerne.
Dette virker også for de kortere mellemliggende linjer.

Dosisfordeling
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3.2.2 Dosisanalyse

Brug af dosisanalyse

Visningen Dose Analysis gør det muligt at fokusere på risikoområder i planen. Den viser
dosisniveauer i PTV’et og andre anatomiske objekter og fremhæver underdosen og overdosen.

Analyse af PTV og OAR’er med dosisanalyse

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Figur 13  

PTV’et vises i grønt og alle andre objekter i blåt.

Nr. Beskrivelse

① Normal vævsdosis vises i orange. Der vises en isodosislinje for ordinationsdosen, 50 %
af den ordinerede dosis og den definerbare Highlight-værdi.

② Dosis inde i PTV’et over den maksimale/ønskede restriktion er fremhævet i lyserødt.

③ Dosis inde i PTV’et mellem ordinationsdosen og den maksimale/ønskede restriktionsvær-
di har ingen farve.

④ Alle doser under ordinationsværdien inde i PTV’et er fremhævet i grønt.

⑤ Et mærket punkt (rødt) inde i PTV’et viser den højeste dosis.

⑥ Et mærket punkt (grønt) inde i PTV’et viser den lavest dosis.

⑦ Alle doser, der falder inde i et OAR, er fremhævet med en blå dosisvask. Højere dosisni-
veauer har en mere uigennemsigtig farve.

⑧ Et mærket punkt (rødt) inde i et OAR viser den højeste dosis.
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Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 37



3.2.3 Målemenu

Anvendte koordinater

X-, y- og z-koordinater vises i DICOM-koordinatsystemet.

Sådan måles dosis ved et punkt

Trin

1.

Vælg Point under menuen Measure.

2.

Vælg en målposition i billedet for at måle dosen ved et enkelt punkt i et billede. Der vises
et punkt med oplysninger om billedet:
• Point Dose: Den dosis, der beregnes ved et specifikt punkt, uanset gitteret for forud-

beregnet dosis.
• 3D Volume Dose: Den dosis ved et specifikt punkt, der beregnes ved hjælp af et gitter

for forudberegnet dosis og interpolation fra de omkringliggende punkter i gitteret. På
grund af denne interpolation kan den faktiske dosisværdi ved dette punkt muligvis væ-
re lidt højere end Point Dose. Derfor er 3D Volume Dose hurtigere at beregne, men
ikke så nøjagtig som Point Dose. Visningen af dosisvask interpoleres også fra gitteret
for forudberegnet dosis.

BEMÆRK: For MR-scanninger er den angivne punktværdi en gråværdi. For CT-scannin-
ger et det i Hounsfield-enheder. 

BEMÆRK: Hvis der måles et punkt i visningen Dose Distribution, vises dosisoplysnin-
gerne også. 

3. Et punkt kan flyttes ved at holde musemarkøren over det og trække det til dets nye positi-
on med den venstre museknap.

4. Højreklik på punktet for at fjerne et enkelt punkt. Alle punkter kan fjernes ved at vælge
Point under Measure for at fravælge funktionen.

Advarsel
Udfør kun patientbehandling, efter billedskaleringen er blevet verificeret.

Målemenu
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Sådan måles afstande

Trin

1.

Vælg Distance.

2.

Afstanden inden for en skive måles ved at vælge to målpunkter på skiven. Afstanden mel-
lem dem samt punktoplysningerne om slutpunktet vises.

3.

For at måle afstanden mellem to punkter på forskellige skiver:
a. Klik på målpunktet på den første skive.
b. Rul til målskiven ved hjælp af musehjulet.
c. Klik på det andet målpunkt på målskiven.

Dette kan også gøres på tværs af forskellige billedvisninger.
BEMÆRK: Slutpunkter vises som trådkors på målskiver og som prikker på mellemliggen-
de skiver. 

4. En linje kan flyttes ved at holde musemarkøren over den og trække den til dens nye posi-
tion med den venstre museknap.

5. Alle linjer kan fjernes ved at vælge Distance under Measure for at fravælge funktionen.

GENNEMGANG AF BEHANDLINGSPLANER
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4 BRUG AF
DOSISSAMMENLIGNING
OG DOSISSUMMERING

4.1 Indlæsning af behandlingsplaner

Baggrund

Hvis en patientmappe indeholder mere end en dosisplan, kan man indlæse dosis fra en anden
plan til sammenligning eller summering med referenceplanen.
Den dosis, der indlæses til sammenligning eller summering, skal enten ligge i det samme datasæt
eller i et datasæt, der er flettet sammen med billedsættet, der indeholder referenceplanen. Hvis
normaliseringsværdien ændres, vil den nye værdi blive anvendt både på referencedosis og den
dosis, der er tilføjet til summering eller sammenligning.
Hvis man planlægger at summere doser fra planer baseret på forskellige CT-datasæt brugt til
planlægningen, er det nødvendigt at flette CT-datasættene ved hjælp af en integreret version af
Image Fusion, som Dose Review åbner automatisk.
BEMÆRK: I tilstandene dosissammenligning og summering viser softwaren kun dosismatricen i
tilslutning til referenceplanens dosis. Datasættene, billederne og objekterne er fra
referenceplanen. 

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at der kan være en afvigelse mellem dosisgitteret i
referenceplanen og den dosis, der tilføjes til sammenligning eller summering. 

Indlæsning af behandlingsplaner

Trin

1.
Vælg More i menuen Data for at åbne listen over tilgængelige planer.

BRUG AF DOSISSAMMENLIGNING OG DOSISSUMMERING
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Trin

2.

①

②

Vælg en af planerne ①, som skal importeres i Doses i den dialog, som åbner.

3. Vælg Select ②.
Hvis den valgte plan er baseret på et andet eller ikke fusioneret CT-billedsæt end den ori-
ginale plan, åbner Image Fusion automatisk, og de to CT-billedsæt skal flettes. Se Ima-
ge Fusion Softwarebrugervejledning for mere information.
Den valgte dosisplan er nu anført på listen under Doses i menuen Data.

Indlæsning af behandlingsplaner
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4.2 Dosissammenligning

Baggrund

Med dosissammenligning er det for eksempel muligt at sammenligne dosisfordelingen i
behandlingsplaner for samme patient, som er:
• oprettet med forskellige RT Planning Elements
• oprettet i samme RT Planning Element, men ved hjælp af andre optimeringsparametre (f.eks.

forskellige skyderjusteringspositioner for normalt væv)

Aktivering af dosissammenligning

Trin

1. Vælg en plan, som skal sammenlignes med referenceplanen, under punktet Doses i
menuen Data.
Dosisplanen, som indlæses til sammenligning, er markeret med en blå kant og øjeikonet
for synlighed.

2.

Vælg Dose comparison.

Sammenligning af planer side om side

①

Figur 14  

Hvis man ønsker at sammenligne doseringsplaner i Side by Side View (standard), vises
referenceplanen i den øverste række. Hver plan er markeret med dens navn ①.
Brug visningerne Dose Distribution og Dose Analysis til at gennemgå planerne.
BEMÆRK: Mindst en af de planer, der sammenlignes, skal være beregnet med Pencil Beam. Det
er ikke muligt at sammenligne to planer beregnet med Monte Carlo. 

BRUG AF DOSISSAMMENLIGNING OG DOSISSUMMERING
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Sammenligning af planer med forstørrelsesglasset

①

②

②

Figur 15  

Forstørrelsesglasset er tilgængeligt i DVH View, 1 x 1 View og 3 x 3 View. Det overlejrer en del
af en plan med den anden, så man kan sammenligne dosisfordelingen og analysen.

Nr. Beskrivelse

①

Forstørrelsesglasvinduet er markeret med bogstavet B for at identificere den plan, som
overlejres:
• Hold markøren over kanten af vinduet, indtil en pil vises. Træk derefter, for at ændre

vinduets størrelse.
• Klik inde i vinduet, og træk for at flytte det.

② Planernes navne er markeret med bogstaver A og B for at identificere dem.

Dosissammenligning
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Sammenligning af DVH

① ②

③

Figur 16  

DVH i DVH View vises for begge planer med både en fuldt optrukket ① og en stiplet linje ②.

Nr. Beskrivelse

① DVH for plan A (fuldt optrukken)

② DVH for plan B (stiplet)

③ Yderligere dosisinformation for det valgte objekt

BRUG AF DOSISSAMMENLIGNING OG DOSISSUMMERING
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4.3 Dosissummering

Baggrund

Dosissummering giver blandt andet mulighed for at:
• vise dosissummering for forskellige RT Planning Element-planer over tiden (f.eks. ved at

vurdere dosisfordelingen for recidiverende tumorer)
• summere RT Planning Elements dosisplaner for en enkelt behandling (f.eks. sammensat

planlægning ved to sammenklyngede hjernemetastaser med anvendelse af to Multiple Brain
Mets SRS dosisplaner)

Summering af DVH

Når man vælger layoutet DVH View i funktionen Dose Summation, viser DVH referenceplanens
akkumulerede dosis og den/de tilføjede dosisplan/-er.

Aktivering af dosissummering

Trin

1. Vælg en plan, som skal føjes til referenceplanen til dosissummering, under punktet Do-
ses i menuen Data.
Dosisplanen, som indlæses til summering, er markeret med en blå kant og øjeikonet for
synlighed.

2.

Vælg Dose summation.

BEMÆRK: Det er muligt at benytte et ubegrænset antal dosisplaner til dosissummering. 

Dosissummering
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Konfiguration af kliniske protokoller

Clinical Protocol Editor

Med Clinical Protocol Editor er det muligt at definere flere variabler, der anvendes i en
dosisvisning. Brugeren kan oprette sine egne Dose Option-skabeloner på det lokale drev.

Advarsel
Ændringer af skabelonerne i Clinical Protocol Editor er først gyldige, når softwaren
genstartes.

Sådan ændres de kliniske protokolskabeloner

②

①

Figur 17  

Trin

1. Gør et af følgende for at få adgang til et sæt standardskabeloner:
• Start Clinical Protocol Editor på computeren (hvis Elements er installeret på arbejds-

stationen), eller vælg Clinical Protocol Editor i Origin Server-grænsefladen (hvis
Elements er installeret på en ekstern server), eller

• Gå til %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols med Windows Explorer, og dob-
beltklik på filen.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Trin

2. Opret en klinisk protokol til klinisk brug ved at dobbeltklikke på en Dose Option-fil i map-
pen Examples (f.eks. \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProtocols\DoseReview\Examp-
les_2.0).

3. Dobbeltklik på et parameter for at redigere en værdi. Der åbnes et pop-op-vindue ①.
Læs beskrivelsen ② for nyttige oplysninger om redigering.

4. Konfigurer variablerne, som er forklaret i de følgende tabeller.
BEMÆRK: Vælg et andet navn efter redigering. Hvis to eller flere dosisoptionsfiler har
samme navn i samme konfigurationsfil, vil skabelonen ikke blive vist i softwaren. 

5. Vælg Save.
Brug browserfunktionen til at gemme filen i den tilsvarende Element-versionsmappe
(f.eks. ”\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\”).

6. Så snart eksempelskabeloner fra mappen med eksempler ikke længere er nødvendige,
kan de slettes fra filsystemet: Skabelonerne slettes ved at gå til %BRAINLAB_SHARED
%/RT\ClinicalProtocols med Windows Explorer og slette de pågældende filer eller hele
mappen med eksempler.
Eksemplerne er derefter ikke længere at finde blandt de tilgængelige dosisvisninger i Ele-
ment.

Konfiguration af kliniske protokoller

48 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



5.2 Funktioner i Clinical Protocol Editor

Ikoner i Clinical Protocol Editor

Valgmulig-
heder

Beskrivelse

Værdien er ikke blevet ændret.

Værdien er blevet ændret.

Værdien er skrivebeskyttet (kan ikke redigeres).

Værdien er ugyldig.

Vis flere valgmuligheder.

Tilføj post (hvis relevant).

Slet post (hvis relevant).

Åbn en ny klinisk protokol, eller indlæs den aktuelle fil igen.

Så snart der foretages ændringer, ændres gem-ikonet fra gråt til farvet ③. Det er
muligt at ændre filnavnet for at oprette en ny skabelon.
Der er ingen grænse for det antal kliniske protokolskabeloner, der kan oprettes.

Luk den aktuelle kliniske protokolfil.

Skift visningstilstanden for den aktuelle kliniske protokolfil. Det er nødvendigt at
gemme den aktuelle kliniske protokolskabelon og angive en adgangskode for at
skifte mellem standardtilstanden og andre tilstande.

Importer værdier fra en ældre klinisk protokol til den aktuelle åbne protokol, og
overskriv de aktuelle værdier.
BEMÆRK: Systemet skal være i Visningstilstand: Adjustment. 

Vælg for at få vist en historik over ændringerne af den aktuelle kliniske protokol-
skabelon.

Udvider alle valgte elementer samtidigt.

Afslut Clinical Protocol Editor.

Dosisindstillingsskabelon

BEMÆRK: Redigering af skabelonerne i Dose Option er beskyttet med adgangskode. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variabel Beskrivelse

Type
Definerer protokoltypen og softwareversionen.
BEMÆRK: Typen er fast og kan ikke ændres. 

Name
Definerer protokolnavnet.
BEMÆRK: Dette er synligt i softwaren. Opret en menings-
fuldt navn, som ikke er i strid med andre værdier. 

Purpose

Definerer protokollens formål.
Demo: Protokollen er kun til demoformål. Ikke til klinisk
brug.
Clinical Use: Protokollen er egnet til klinisk brug.

Dose Display

Default Prescription Value

Definerer den absolutte dosisværdi til normalisering af den
ordinerede dosis i Gy. Denne værdi overskriver den indlæ-
ste normaliseringsdosis og kan ikke ændres i Dose Review,
hvis den er angivet.
Valgfri.

Dose Relation (%)
Definerer procentværdien til normalisering af den ordinere-
de dosis. Hvis denne værdi ikke er specificeret, er kun ab-
solut dosisevaluering mulig.

Highlight Dose (Gy)
Indtast standardværdien i Gy for det fri fremhævningsfelt i
funktionen Dose Display. Denne værdi skal være mellem
1,0-99,9 Gy.

Show Half Prescription

Vælg at aktivere eller deaktivere den halve ordinationsværdi
i funktionen Dose Display.
True: Aktiverer den halve ordinationsværdi.
False: Deaktiverer den halve ordinationsværdi (standard).

Show Maximum Limit

Vælg at aktivere eller deaktivere den maksimale dosisgræn-
se.
True: Aktiverer den maksimale dosisgrænse.
False: Deaktiverer den maksimale dosisgrænse.
BEMÆRK: Denne værdi indstilles under Maximum Limit
(%). 

Maximum Limit (%) Indtast den maksimale dosisgrænse. Denne værdi skal væ-
re mellem 100-200 %.

Show Absolute Dose

Vælg for at vise absolutte eller relative dosisværdier i dosis-
signaturforklaringen som standard. Denne indstilling kan
ændres i softwaren ved at dobbeltklikke på dosissignaturfor-
klaringen.
True: Viser den absolutte dosis.
False: Viser den relative dosis.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Det er maks. muligt at definere tre kritiske dosislinjer i funkti-
onen Dose Display i overensstemmelse med de gældende
behov.
Maksimum: 3 værdier.

Dose (Gy) Indtast dosen (Gy) for hver dosislinje. Denne værdi skal væ-
re mellem 1,0-99,9 Gy.

Funktioner i Clinical Protocol Editor
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6 REVALIDERING AF
SOFTWAREN

6.1 Revalidering af softwaren

Baggrund

Dette er den anbefalede test til revalidering af systemet efter mindre ændringer af systemet,
herunder:
• Programrettelser til operativsystemet
• Installation af virusscannere
• Installation af tredjepartssoftware

Ved større ændringer i operativsystemet (nyt operativsystem, ny servicepakke osv.) skal man
kontakte Brainlab-support.

Arbejdsgang for softwarerevalidering

Trin

1. Opret en behandlingsplan i en vilkårlig software til RT-behandlingsplanlægning.

2. Indlæs behandlingsplanen i Dose Review.

3. Kontrollér dosisvisningen i visningerne Dose Distribution og Dose Analysis.

4. Kontrollér DVH View.

5. Kontrollér 3D View.

6. Luk Dose Review.

Revalideringen er gennemført.

REVALIDERING AF SOFTWAREN
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7 MEDDELELSER
7.1 Advarsels- og fejlmeddelelser i pop op-

dialogbokse

Liste over meddelelser

Disse meddelelser vises kun for referenceplanen.
• 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. (Dosen blev
genberegnet ved opstart, fordi den indlæste plan blev gemt under brug af en ældre
softwareversion. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)

• The dose was recalculated. (Dosen blev genberegnet.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Den valgte plan blev ikke indlæst, fordi den ikke indeholder nogen data, der
skal vises ved dosisgennemgang.)

• 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. (Den valgte plan har Monte Carlo-dosisberegning aktiv. En anden indlæst
plan har også Monte Carlo-dosisberegning aktiv. Indlæsning af flere planer i Dose Review, hvor
Monte Carlo er aktiv, understøttes i øjeblikket ikke. Vælg en plan, der ikke har Monte Carlo-
dosisberegning aktiv.)

• 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. (Den valgte plan blev ikke indlæst,
fordi forsøget på at oprette den krævede billedsætfletning af referencesæt mislykkedes. Flere
detaljer kan ses i logfilen.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (Den valgte plan blev ikke indlæst, fordi sammenfletning af CT-referencesæt endnu
ikke er afsluttet.)

MEDDELELSER
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7.2 Meddelelser i udskriften (trafiklys)

Liste over meddelelser

Type Tekst

Information
Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Dosisberegninger er ikke startet. Aktivér dosi-
svisning for at aktivere dosisfordeling med relation til planens statuskontroller.)

Information Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Dosisberegning
baseres på specialsæt: [modalitetsnavn].)

Fejl
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 2 buekontrolpunkter. Be-
handling er ikke mulig. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Advarsel

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Der er defineret færre end 3 kontrol-
punkter. Behandling kan medføre en fejl i kontrolenheden. Verificer buens start-
og stopvinkler.)

Fejl The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Værdien
for MU pr. grad er lavere end defineret i maskinprofilen.)

Fejl The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Værdien
for MU pr. grad er højere end defineret i maskinprofilen.)

Fejl The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gan-
try-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Fejl Danger of table collision. Please verify. (Fare for brikskollision. Bekræft.)

Advarsel Risk of table collision. Please verify. (Risiko for brikskollision. Bekræft.)

Fejl The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Briksvinklen er ugyldig. Be-
handling er ikke mulig.)

Fejl The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Ringrotationsvink-
len er ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Fejl The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimatorvinklen er
ikke gyldig. Behandling er ikke mulig.)

Advarsel
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Buen defineret af start- og stopvinkler er tvetydig. Be-
kræft, at den ønskede sektor behandles.)

Fejl The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gan-
try-rotationsområdet er ikke gyldigt. Verificer buens start- og stopvinkler.)

Fejl
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Tiden til levering af den ønskede dosis ([tid] sek.) overstiger
maskingrænsen ([tid] sek.). Bekræft.)

Fejl

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. (MU-værdien ([antal enheder] MU) for en af denne
stråles/bues eksportdele er over den tilladte MU ([antal enheder] MU), som er
konfigureret for maskinen. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Dette element er
opdelt i mere end 10 portioner. Bekræft venligst.)

Information

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). (Elementet er delt op i [antal dele] dele, fordi MU-værdien ([antal en-
heder] MU) er større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU).)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)

54 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



Type Tekst

Fejl

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applicati-
on for this treatment). Contact Brainlab support. (MU ([antal enheder] MU) er
større end den maksimalt tilladte MU ([antal enheder] MU). (Bemærk: Opsplit-
ning i flere dele understøttes ikke af applikationen for denne behandling). Kon-
takt Brainlab-support.)

Advarsel

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Dosen skal genbe-
regnes, fordi den indlæste plan blev gemt uden dosis. Dosen kan afvige en smu-
le fra den oprindelige plan.)

Fejl The name of the beam or arc contains invalid characters. (Navnet på strålen el-
ler buen indeholder ugyldige tegn.)

Fejl The name of the beam or arc is empty. (Navnet på strålen eller buen er tomt.)

Fejl The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Navnet
på strålen eller buen indeholder et af tegnene ”(” eller ”)”.)

Advarsel

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Det datasæt, der er brugt som justeringssæt, er blevet scannet [scan-
ningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsret-
ning]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Det datasæt, der er brugt som referencesæt, er blevet scannet [scan-
ningsretning], mens retningen for behandlingen er konfigureret [scanningsret-
ning]. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

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. (Be-
handlingsretningen for patienten er udefineret. Denne status er kritisk. Kontakt
Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)

Fejl

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. (Billed- og patientretningen for behandling
med den aktuelle plan er ikke blevet godkendt. Denne status er kritisk. Kontakt
Brainlab-support, og brug ikke den aktuelle plan til behandling.)

Advarsel

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Planen refererer
til det/de følgende tomme objekt(er) som PTV eller OAR: [Objektnavne]. Disse
objekter skal være korrekt segmenteret, hvis påkrævet.)

Advarsel

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. (Dosisberegningerne er baseret på et referencesæt af
typen keglestråle og kan afvige signifikant. Det anbefales kraftigt at udføre en
opdateret CT-scanning, som anvendes som referencesæt.)

Advarsel

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heteroge-
nitetskorrigering er slået fra. Den brikstop, som er føjet til vævsmodellen, anta-
ges derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)

Information

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terogenitetskorrigering er slået fra. Området indeni den detekterede patientkon-
tur antages derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The plan intent is set to [plan intent value]. (Planhensigten er indstillet til [plan-
hensigtsværdi].)
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Fejl

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). (Der fandtes [antal duplikater]
stråler eller buer, hvis navne ikke er unikke. De involverede stråle- eller buenav-
ne er: [antal duplikater]. Kontakt Brainlab-support. (Bemærk: Navnesammenlig-
ning skelner ikke mellem store og små bogstaver).)

Advarsel
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Dosisopløsningen for den aktuelle plan overskrider grænsen
på 10 mm. Kontakt Brainlab-support.)

Fejl

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. (Justeringssæt-
tet skal være det samme skivesæt som referencesættet, men der bruges to for-
skellige skivesæt i denne behandlingsplan. Hvis du fortsætter, forventer vi i vær-
ste tilfælde geometriske unøjagtigheder, når du eksporterer planen og placerer
patienten til behandling. Kontakt Brainlab-support.)

Information
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Visse værdier i den valgte omregningstabel for HU til ED er uden for de
sandsynlige områder.)

Advarsel
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er kun
til godkendelse og må ikke bruges til patientbehandling.)

Advarsel
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Den valgte omregningstabel for HU til ED er ikke god-
kendt og må ikke bruges til patientbehandling.)

Advarsel The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Maskinprofilen er ikke blevet valideret af Brainlab. Behandling er ikke mulig.)

Advarsel

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. (Den aktive maskinprofil, som er indlæst fra den aktuelle plan, er
ikke indeholdt i listen over installerede maskinprofiler. Profilen kan være forældet
eller fra en ekstern kilde. Bekræft.)

Fejl The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isocenterkoordinaten
er ikke inde i patientens væv.)

Information Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Ikke-understøttet dosishastig-
hed. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The active machine profile is not approved. (Den aktive maskinprofil er ikke god-
kendt.)

Advarsel The active machine profile and its beam data are not approved. (Den aktive ma-
skinprofil og dens stråledata er ikke godkendt.)

Advarsel The beam data of the active machine profile is not approved. (Stråledata for den
aktive maskinprofil er ikke godkendt.)

Advarsel
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Den aktive maskinprofil er kun til godkendelse og må ikke bru-
ges til patientbehandling.)

Advarsel
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordinaten [koordinatnavn] er ik-
ke tildelt præfikset [koordinatpræfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Behandlingsgruppen [gruppenavn] er ikke tildelt præ-
fikset [koordinat præfiks]. Kontakt Brainlab-support.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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Fejl
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Isocenterkoordintnavnet [koordinatnavn] er en-
ten ikke unikt eller for langt. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Be-
handlingsgruppen [gruppenavn] bruger identifikatoren [identifikatornavn]. Denne
bruges også af en ikke-forbundet isocenterkoordinat. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel

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. (Behandlingsgruppen [gruppenavne] og dens isocenterkoordinat [koor-
dinatnavn] identificeres hver for sig af forskellige numre. Der bør bruges det
samme nummer, hvor det er muligt. Hvis flere behandlingsgrupper tildeles den
samme isocenterkoordinat, skal der bruges unikke alfanumeriske identifikatorer.
Kontakt Brainlab-support.)

Information
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Rækkefølgen af elementer og retningen af gantry-rotation kan eventuelt forbed-
res for behandling.)

Information The plan contains closed fields (MLC). (Planen indeholder lukkede felter (MLC).)

Information The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isocenteret er blokeret (MLC).
Bekræft venligst.)

Information The plan contains closed fields (jaws). (Planen indeholder lukkede felter (kæ-
ber).)

Information The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isocenteret er blokeret (kæber).
Bekræft venligst.)

Advarsel The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Kæ-
bepositionerne blotlægger MLC-slæden. Kontakt Brainlab-support.)

Advarsel The jaws are overlapping the MLC field. (Kæberne overlapper MLC-feltet. Be-
kræft venligst.)

Advarsel
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket
bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér venligst din plan omhyggeligt.)

Information

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. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket bladpar er in-
den for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne
under levering. Kontrollér venligst din plan omhyggeligt.)

Advarsel

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Den minimale feltudstræk-
ning er mindre end fire gange [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningers
nøjagtighed kan være begrænset.)

Advarsel

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Den minimale feltudstrækning er
mindre end fire gange dosisgitterets opløsning. Dosisberegningens nøjagtighed
kan være begrænset.)

Advarsel

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Den maksimale småstrålestørrelse er mindre
end [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens nøjagtighed kan være be-
grænset.)

Advarsel
The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket
bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér venligst din plan omhyggeligt.)
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Information

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. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket bladpar er in-
den for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke af kæberne
under levering. Kontrollér venligst din plan omhyggeligt.)

Advarsel

For a considerable number of fields of the arc: (For et væsentligt antal buefelter:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Den minimale feltudstrækning
mindre end fire gange [gitterets opløsningsværdi]. Dosisberegningens nøjag-
tighed kan være begrænset.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Dose calculation accuracy may be limited. (Den minimale feltudstrækning
er mindre end fire gange dosisgitterets opløsning. Dosisberegningens nøjag-
tighed kan være begrænset.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully. (Den planlagte bladafstand på mindst
ét lukket bladpar er ikke dækket af kæberne. Kontrollér venligst din plan om-
hyggeligt.)

• 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. (Den planlagte bladafstand på mindst ét lukket blad-
par er inden for et område på 2 mm fra kæbekanten og dækkes muligvis ikke
af kæberne under levering. Kontrollér venligst din plan omhyggeligt.)

Advarsel The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Den ækvi-
valente feltstørrelse er uden for intervallet for målte feltstørrelser:)

Advarsel

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (For et væsentligt antal buefelter er den ækvi-
valente feltstørrelse uden for intervallet for målte feltstørrelser:)
• it is smaller than the depth dose field size range (den er mindre end dybdedo-

sisfeltets størrelsesområde)
• it is larger than the depth dose field size range (den er større end dybdedosis-

feltets størrelsesområde)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (den er mindre end spred-

ningskæbefeltets størrelsesområde)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (den er større end sprednings-

kæbefeltets størrelsesområde)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (den er mindre end størrel-

sesområdet for MLC-spredningsfeltet)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (den er større end størrelses-

området for MLC-spredningsfeltet)

Advarsel

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. (Utilstrækkelige spred-
ningstabeldata for kæbefeltstørrelse på [feltstørrelse] mm: Værdien for MLC-felt-
størrelse på [feltstørrelse] mm bør måles og ikke kopieres. Se Teknisk reference-
vejledning til Brainlab Fysik for flere detaljer.)

Information Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Applikationen er i
RESEARCH-tilstand. Eksport er ikke mulig.)

Information

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. (Denne behandlingsplan har billedsæt, der inde-
holder standardoptagelsesværdier (SUV). Den viste SUV kan variere afhængigt
af producenten af PET-scanneren. Sammenlign altid de viste værdier med
SUV’en opnået direkte ved scanneren, før du bruger dem.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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Advarsel

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Disse data må kun bru-
ges til ibrugtagning og plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske be-
handlingsplaner. Eksport er ikke mulig.)

Advarsel

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.
(Dosen blev genberegnet ved opstart, fordi den indlæste plan blev gemt under
brug af en anden applikation. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige
plan.)

Fejl

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Den nedre gantry-vinkel [nedre gan-
try-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er større end den øvre gantry-vinkel [øvre
gantry-vinkel]°.)

Fejl

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]°. (Gantry-vinklerne
[nedre gantry-vinkel]° - [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] har ikke den
nødvendige minimale buerækkevidde [buerækkevidde]°.)

Fejl
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Briksvinklen [briksvinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke
kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Gantry-vinklerne [nedre
gantry-vinkel]° - [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] er ikke kompatible
med den valgte maskinprofil.)

Fejl
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Kollimatorvinklen [kollimatorvinkel]° for bueplanet
[buenavn] er ikke kompatibel med den valgte maskinprofil.)

Fejl Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Duplikerede
bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)

Fejl Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Koplanare
bueplandefinitioner for briksvinklen/-vinklerne [briksvinkler].)

Fejl
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Boostets tolererede dækningsvolumen [volu-
men] % er større end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Fejl
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Boostets maksimale dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre end den
ordinerede dosis [dosis] Gy.)

Fejl
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's pres-
cription dose [dose] Gy. (Boostets ordinerede dosisrestriktion [dosis] Gy er min-
dre end målets ordinerede dosis [dosis] Gy.)

Fejl
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Der er valgt SRS-ordination for boostet, men der er ikke indstillet nogen
maksimal dosisrestriktion.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (IDL-ordinationen [aktuel IDL] % er uden for det tilladte inter-
val på [minimum-IDL] % - [maksimum-IDL] %.)

Fejl The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Den kliniske
protokol har en ikke-understøttet version [versionsnummer].)

Information
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([klinisk indicering] [protokolnavn] er fra en tidligere applikationsversi-
on: [protokolnavn].)

Fejl The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (Det
vigtigste OAR [oar-navn] er ikke en del af OAR-restriktionslisten.)
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Fejl
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Restriktion nr. [nummer] for OAR [OAR-navn]: Relativ volumen er uden
for området: [Volumen] %.)

Advarsel

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. (Den aktuelle behand-
lingsplan indeholder objekter, som enten ikke nævnes i protokollen, eller ignore-
res, fordi de har den forkerte rolle/type. Disse objekter vil ikke blive taget i be-
tragtning under optimering.)
Names of ignored objects: (Navne på ignorerede objekter:)

Advarsel

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-
tokollen indeholder objekttyper, som ikke er tilgængelige for den aktuelle be-
handlingsplan. Disse objekttyper vil ikke blive taget i betragtning under optime-
ring.)
Missing types: (Manglende typer:)

Advarsel
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (De følgende dosislinjer er over ordinati-
onsdosen på [dosis] Gy og vil ikke blive vist: [Skjulte dosislinjer].)

Fejl
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Den tolererede dækningsvolumen [volumen] % er større
end den ønskede dækningsvolumen [volumen] %.)

Fejl
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription-
dose [dose] Gy. (Den maksimale ordinerede dosisrestriktion [dosis] Gy er mindre
end ordinationsdosen [dosis] Gy.)

Fejl SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (Der er
valgt SRS-ordination, men der er ikke indstillet nogen maksimal dosisrestriktion.)

Advarsel The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Den
valgte kliniske protokol er kun for maskin-QA. Ikke til klinisk brug.)

Advarsel
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet med henblik på ma-
skin-QA. Ikke til klinisk brug.)

Advarsel
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Den valgte kliniske protokol er kun givet til demoformål. Ikke til klinisk
brug.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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7.3 Informationsmeddelelser (vist med i-ikonet)

Liste over meddelelser

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
(Behandlingsplanen blev adskilt af fraktionsgrupper, og der blev eksporteret mere end én RT
Plan.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Der blev detekteret områder af brikstoppen, som ikke krydser skivesættet.
Områder, der ikke krydser, vil ikke blive eksporteret.)

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

data set. (Strukturen [objektnavn] blev ændret for eksport, da den var rekonstrueret på
referencebilleddatasættet.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Strukturen [objektnavn] kunne ikke eksporteres, da den
var rekonstrueret på referencebilleddatasættet og lader til at være for lille.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Strålingsdosen blev eksporteret, men en eller flere stråler er
opdelt. Derfor refererer RT-dosisobjektet nu til mere end én stråle.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT-dosisvolumenobjektet indeholder ikke en
planreference, da planen blev adskilt, og dosiseksporten for hele planen blev anvendt.)

• Image modality (XT) not supported. (Billedmodalitet (XT) understøttes ikke.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(DICOM-billede(r) af modalitet XT kan ikke behandles af den aktuelle version af applikationen.)
• An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
• Unsupported data found. (Der blev fundet ikke-understøttede data.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Der blev fundet ikke-understøttede data under indlæsning. Gennemse
patientdataene nøje for fuldkommenhed.)

• Plan not valid for this application. (Plan ikke gyldig for denne applikation.)
• This plan has an invalid format. (Denne plan har et ugyldigt format.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Formatet af den plan, der skal indlæses,

kan ikke fortolkes.)
• An error occurred while loading. (Der opstod en fejl under indlæsning.)
• Multiple plans selected. (Flere planer valgt.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Der er valgt

mere end én plan til indlæsning. Gå tilbage, og vælg kun en enkelt plan.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (Den eksterne ydre kontur

[konturnavn] er blevet fjernet.)
• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Den

eksterne ydre kontur [konturnavn] kan ikke bruges. Den er blevet fjernet.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Der blev fundet flere eksterne ydre konturer. Der
skal være nøjagtigt én ekstern ydre kontur. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Objektet [objektnavn] er ikke fusioneret til noget billedsæt. Gå tilbage til
Smartbrush og Image Fusion, og kontrollér dette.)

• Empty object found. (Tomt objekt fundet.)
• Empty objects found. (Tomme objekter fundet.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Objektet [objektnavn] er tomt. Aftegn objektet korrekt, eller fjern det fra udvalget.)
• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Følgende objekter er tomme: [Objektnavne]. Aftegn objekterne korrekt,
eller fjern dem fra valget.)
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• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Billedsættet for objektet [objektnavn] er ikke indlæst. Gå tilbage til Selected Data, og
kontrollér dette.)

• Multiple objects are named identically. (Flere objekter har identiske navne.)
• 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. (Der blev fundet mere end ét objekt med navnet
[objektnavn]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér
dette.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Følgende objekter har identiske navne:
[Objektnavne]. Objekternes navne skal være unikke. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér
dette.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Planlægnings-CT’et er deformt. Det må ikke være deformt. Gå tilbage til Selected Data,
og kontrollér dette.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Planlægnings-CT’et er lokaliseret. Det må ikke være lokaliseret. Gå tilbage til Selected
Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Planlægningsbilledsættet er ikke fra modaliteten CT. Det skal
være et CT-billedsæt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Planlægnings-CT’et er ikke et ryglejebillede. Der understøttes
kun billeder i rygleje. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Planlægnings-CT’et er ikke et billedsæt med hovedet
først. Der understøttes kun billeder med hovedet først. Gå tilbage til Selected Data, og
kontrollér dette.)

• 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. (Planlægnings-CT’et
er et keglestråle-CT. Dette kan medføre, at dosisberegningerne afviger betydeligt, og er derfor
ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et indeholder vippede billedskiver. Vippede
billedskiver er ikke tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (Planlægnings-CT’et har [antal] skiver. Der
understøttes maksimalt [antal] skiver. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Der blev fundet flere billedsæt
med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT. Gå tilbage
til Selected Data, og kontrollér dette.)

• 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. (Der blev ikke fundet nogen
billedsæt med modaliteten CT. Der skal være nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT.
Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Ikke alle billedsæt
er fusioneret. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• Object [object name] is set to invisible. (Objektet [objektnavn] er indstillet som usynligt.)
• Volume of object(s) too small. (Volumen af objekt(er) er for lille.)
• 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. (Følgende
objekter blev fundet at være for små: [Objektnavne]. Kun objekter med en volumen større end
[volumen] mm³ er tilladt. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• There were unspecified problems during import. (Der opstod uspecificerede problemer under
import.)

• Could not save Plan. Contact Brainlab support. (Kunne ikke gemme plan. Kontakt Brainlab-
support.)

• Loaded plan from an older version. (Indlæst plan fra en ældre version.)
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• 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. (Den indlæste plan
blev oprettet med en tidligere softwareversion. Optimering, mulighed for at gemme og eksport
er deaktiveret. Vælg en anden klinisk protokol for at starte en ny optimering.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
(Licensen til denne applikation er udløbet. Mulighederne for at optimere, gemme og eksportere
er deaktiveret.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Licensen til denne applikation er udløbet, men ingen plan blev indlæst. Applikationen
kan ikke fortsætte.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Beregning af vævsmodel
mislykkedes. Kontrollér logfilen for detaljer.)

• The dose was recalculated. (Dosen blev genberegnet.)
• 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. (Dosen blev
genberegnet ved opstart, fordi den indlæste plan blev gemt under brug af en ældre
softwareversion. Dosen kan afvige en smule fra den oprindelige plan.)

• Multiple image sets were found. There must be exactly one image dataset with modality CT. Go
back to the selected data and check this. (Der blev fundet flere billedsæt. Der skal være
nøjagtigt ét billeddatasæt med modaliteten CT. Gå tilbage til Selected Data, og kontrollér dette.)

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (Dataene er ikke kompatible med [applikationstilstand]: de blev skrevet af en ikke-
understøttet applikation.)

• 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. (Kammer til planer til definition af fantom
[kammer-id] lader ikke til at være konfigureret ved den tilsluttede DicomProxy (eller slet ikke
konfigureret upstream DicomProxies). Få Brainlab-support til at kontrollere konfigurationen af
DicomProxy.)

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. (Indlæsning af data uden en
plan understøttes ikke i [applikationstilstand].)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Overførsel af
fantomdata til den behandlede patient mislykkedes. Der henvises til logfilen for detaljerede
oplysninger.)

• 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. (Dosis for planen beregnes ved hjælp af
Pencil Beam. På grund af den lille størrelse på PTV’erne definerer planen sandsynligvis en
betragtelig mængde små felter (ækvivalente kvadratiske felter med en størrelse på 10 mm eller
mindre). Det anbefales at bruge Monte Carlo i stedet til dosisberegning af så små felter for at få
en rimelig nøjagtighed af beregningsresultaterne.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Dosisberegning baseres på et
specialsæt: Kontrast-CT.)
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