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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 RT QA. 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 i Tyskland og/eller USA.
• ExacTrac® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

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 arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Dette produkt indeholder softwaren Xerces C++ 3.1.1.
• Dette produkt indeholder software udviklet af Apache Software Foundation: http://

www.apache.org/.
• Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta, ophavsret© 1988-1997 Sam Leffler og ophavsret©

1991-1997 Silicon Graphics. En fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder og licenser kan
ses her: http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Denne software er baseret på arbejde udført af Open JPEG Group. Se her for
licensoplysninger: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

• Denne software er delvist baseret på libjpeg-turbo. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes her: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

• Dette produkt bruger XML2PDF Formatting Engine, som eksklusivt tilhører Altsoft bvba.

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i
Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr
(”MDD”).
RT Elements RT QA er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af
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.

Juridiske oplysninger
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Salg i USA

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

Symboler
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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.
RT QA er et tilbehør til RT Elements og indeholder funktioner til patientspecifik kvalitetssikring.
Brug RT QA til at genberegne patientbehandlingsplaner på et fantom for at verificere, at
patientbehandlingsplanen opfylder planlægningskravene.

Tilsigtet brugerprofil

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

Tilsigtet brugsmiljø

Dette system kan bruges i et kontormiljø i det kliniske planlægningskontor.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af samtlige oplysninger, som er
blevet lagt ind i, og som kommer ud af systemet, vurderes.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibelt medicinsk udstyr fra Brainlab

Advarsel
Brug kun RT QA sammen med et 6D-billedvejledningssystem og et 6D-patientstøttesystem
(f.eks. ExacTrac og Robotics med komponenter til rammeløs radiokirurgi).

Kompatibelt medicinsk udstyr, som ikke er fra Brainlab

Denne software kan eksportere til Record and Verify-systemer ved hjælp af DICOM-format.

Andet udstyr, som ikke er fra Brainlab

Advarsel
Brugen af medicinske udstyrskombinationer, der ikke er autoriseret af Brainlab, kan
påvirke udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet negativt og udgøre en fare for patienten,
brugeren og/eller miljøet.

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 sørge for og identificere egnede platforme, som opfylder de relevante
krav til installation af Brainlab RT Elements. Til det formål skal den vejledning til
revalidering, der er fremsat i den relevante RT Element brugervejledning (f.eks. Cranial
SRS), følges.

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

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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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.
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 softwarearbejdsstationen udstyres med fjernadgang til Brainlab-support
via iHelp® (Axeda).

GENERELLE OPLYSNINGER
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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)

Tekniske krav
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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.
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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.

Krav til den lineære accelerator

Kun maskiner med 4-10 MV røntgenstråler understøttes.
MLC’erne skal opfylde følgende kriterier:
• Understøtter dynamiske buebehandlinger
• Minimumsfeltstørrelse på mindst 15 x 15 cm
• Bladbredde på 5 mm eller mindre

Softwaren tillader standard- og SRS-udfladningsfilter samt tilstande uden udfladningsfilter.
Kontakt Brainlab-support for kompatibilitetsoplysninger.

Tekniske krav
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1.7 Oplæring og dokumentation

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et undervisningsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Dette system må kun betjenes af kvalificeret medicinsk personale.

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til det medicinske personale og erstatter eller overflødiggør
ikke det medicinske personales erfaring og/eller ansvar under anvendelsen.

Advarsel
Vær sikker på, at de personer, som er autoriseret til at udføre
behandlingsplanlægningsfunktioner, er korrekt oplærte i de funktioner, som de udfører.

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 Do-
se Review

Instruktioner til gennemgang af dosisplaner, der er gemt fra
et af RT Planning Elements

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 referencebrugervejled-
ning til Brainlab Fysik Detaljer om algoritmer og kvalitetssikringsforanstaltninger

Softwarebrugervejledning til
Physics Administration

Detaljer om, hvordan man administrerer målte stråledata og
maskinprofiler
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Brugervejledning Indhold

Klinisk brugervejledning til iPlan
RT Dose Detaljer om oprettelse af et objekt til xBrain-konvertering

Klinisk brugervejledning til iPlan
RT Image

Detaljer om, hvordan man klargør patientbilleddata til
xBrain-konvertering

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

RT QA er en softwareapplikation, der anvendes til at udføre patientspecifik kvalitetssikring (QA)
på behandlingsplaner, der bliver oprettet i Brainlab Elements til behandlingsplanlægning.
Desuden giver RT QA en metode til ibrugtagning af strålemodeller til dosisalgoritmer for Pencil
Beam og Monte Carlo og Elements til behandlingsplanlægning.

Flere softwareversioner

① ②

Figur 1  

Hvis der er installeret flere versioner af RT QA-softwaren på maskinen, bedes der om, at man
vælger fra en liste over de tilgængelige versioner.

Valgmuligheder

Vælg START ① for at starte den valgte softwareversion.

Klik på cirklen ved Start by default ② for at indstille den valgte version som standard. Vælg de-
refter START ①.

Højreklik med musen på RT QA-arbejdsgangsikonet for at vælge fra listen over tilgængelige
softwareversioner for at starte en anden version efter indstilling af standarden.

SOFTWAREOVERSIGT
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Changed Data

Figur 2  

Hvis der tilføjes, fravælges eller ændres nogen datasæt (f.eks. billedfusion) eller objekter (f.eks.
tumorform), der hører til den indlæste behandlingsplan i Elements for forudgående planlægning,
vil planen blive tilpasset til ændringerne. Meddelelsen ovenfor advarer om dette, når
arbejdsgangen RT QA starter. Vælg OK for at bekræfte og tilpasse den endelige RT-plan til de
seneste ændringer.

Startvejledning
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2.2 Kliniske arbejdsgange

RT QA-arbejdsgange

Figur 3  

RT QA er adskilt i tre dedikerede kliniske arbejdsgange for ibrugtagning:
• Phantom Definition
• Beam Model Verification
• RT QA Recalculation

og et yderligere element, der forekommer i alle SRS-planlægningsarbejdsgange:
• Patient Specific QA

Beskrivelser af arbejdsgange

Navn Beskrivelse

Phantom Definition

• Vælg fantomscanningen
• Aftegn objekterne på fantomet med SmartBrush
• Indlæs fantomscanningen
• Definer Patient Model
• Indstil koordinatoprindelsen (Landmark)
• Gem

Beam Model Verification

• Indlæs QA-planen Phantom Definition
• Indstil isocenteret
• Definer buer og/eller stråle
• Beregn dosen
• Gem
• Eksportér til DICOM RT

RT QA Recalculation
• Indlæs planen fra RT Planning Element
• Beregn dosen vha. RT QA
• Eksportér til DICOM RT

Patient Specific QA

• Indlæs planen fra RT Planning Element
• Vælg fantomplanen
• Indstil isocenteret
• Beregn dosen på fantomscanningen
• Gem
• Eksportér til DICOM RT

SOFTWAREOVERSIGT
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2.3 Datasæt

Scanningskrav

Se Brainlabs scanningsprotokol.
RT QA læser og indlæser kun godkendte og gyldige omregningstabeller for Hounsfield-enhed
(HU) til elektrondensitet (ED). Vælg tabelfilen via en rullemenu på klargøringssiden.Anvendte
omregningstabeller for HU til ED i RT QA kan kun oprettes og godkendes i Physics
Administration 5.0. 
Hvis scannerens HU-skala overstiger 12 bit (-1.024 til +3.071), bliver de højeste værdier afkortet
til:
• Værdier < -1.024 bliver afkortet til -1.024
• Værdier > 3.071 bliver afkortet til 3.071

CT-billedskaleringen skal verificeres for patientbehandling, da der kun understøttes ikke-
lokaliserede data.

Import- og eksportbegrænsninger

Det er kun datasæt med en maksimal længde på 1.000 mm og mindre end 400 skiver, der kan
importeres eller eksporteres.

Overlappende objekter

Hvis objekter overlapper, bestemmer objektet med den højeste HU-værdi HU-værdien for den
krydsende volumen.

Sikkerhedsovervejelser

Advarsel
Vær sikker på, at billeddannelsesenhederne (f.eks. CT-scanner) er korrekt konfigurerede og
kalibrerede. Kontrollér kalibreringen regelmæssigt ved at billeddanne og verificere
testfantomer.

Advarsel
CT-billedsættet, der blev brugt til dosisberegning må ikke indeholde kontrasterede
scanninger.

Advarsel
Cone Beam CT-data indeholder ikke ægte HU-værdier. Brug ikke Cone Beam CT’er til
dosisberegning.

Advarsel
Da standardoptagelsesværdierne (SUV) kan variere afhængigt af, hvilken PET-scanner og
billeddannelsesprotokol der anvendes, skal de viste værdier altid sammenlignes inden
brug med den SUV, der er opnået direkte på scanneren. Kliniske beslutninger må ikke
baseres på den viste SUV alene.

Advarsel
I nogle tilfælde repræsenterer CT-scanningens HU-værdier ikke de rigtige karakteristika af
et materiale (f.eks. massedensitet og materialesammensætning). Dette kan føre til
unøjagtig dosisberegning for ikke-humane vævsmaterialer (f.eks. implantater).

Advarsel
Patientbehandlingspositionen er altid i rygleje og med hoved mod gantry. CT-billedsættet
må ikke vippes. Se scanningsvejledningen for detaljer om de tilladte scanningspositioner.

Datasæt
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2.4 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

SOFTWAREOVERSIGT
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2.5 Grundlæggende funktioner

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

Man kan også klikke på en billedskive og zoome ved samtidigt at holde Ctrl-knap-
pen nede og rulle op eller ned med musehjulet.

Klik på et 3D-billede, og træk med musemarkøren.

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

Grundlæggende funktioner
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2.5.1 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.

Klik på en målposition i et billede for at måle dosen ved et enkelt punkt i billedet. Der vi-
ses et punkt med oplysninger om billedet.
BEMÆRK: Punktværdien vises som en grå værdi for MR-scanninger og i Hounsfield-en-
heder for CT-scanninger. 

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 klikke på
knappen Point under Measure for at fravælge funktionen.

Sådan måles afstande

Trin

1.

Vælg Distance.

SOFTWAREOVERSIGT
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Trin

2.

Afstanden inden for en skive måles ved at klikke på to målpunkter på skiven. Afstanden
mellem dem samt punktoplysningerne om slutpunktet vises.

3.

For at måle afstanden mellem to punkter på forskellige skiver:
• Klik på målpunktet på den første skive.
• Rul til målskiven ved hjælp af musehjulet.
• 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.

Målemenu

26 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



2.5.2 Dosiseksport

Brug af dosiseksport

RT QA kan eksportere oplysninger om lineær eller planær dosisdistribution til en tekstfil vha.
formatet ”Brainlab Dose Export Version: 1.2”.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for Phantom Definition, da den kræver
dosisberegning. 

Oplysninger om tekstfiler

Alle eksporterede tekstfiler starter med de samme overskriftsoplysninger, som beskriver RT QA-
arbejdsgangen, -softwareversionen, -patienten, -behandlingstypen, -stråledata osv.
BEMÆRK: Dosiseksportfunktionen bruger koordinatsystemet LR (venstre-højre)/AP (anterior-
posterior)/FH (fod-hoved), som typisk er forskellig fra de DICOM CT-koordinater, der er vist i
målingsfunktionen. 

Lineær dosiseksport

①

Figur 4  

Trin

1. Beregn dosen.

2. Udløs den lineære dosiseksport vha. én af to metoder:
• Tegn først en linje, og tryk så samtidigt på knapperne Ctrl + Shift + L, eller
• hold knappen Shift nede, mens der tegnes en linje

En meddelelse vises under den viste linjeoplysning ①.

3. Indsæt oplysningerne fra udklipsholderen i en teksteditor (f.eks. Notepad).

BEMÆRK: Hvis flere linjer er tilgængelige, bliver dosen for den seneste linje eksporteret. 

ACS planær dosiseksport

Den planære dosis kan eksporteres til aksiale, koronale eller sagittale skiver.

SOFTWAREOVERSIGT
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Trin

1. Beregn dosen.

2. Åbn layoutet 3D View.

3. Udløs ACS planær dosiseksport:
• Aksial plan flade: Tryk på knapperne Ctrl + Shift + A på samme tid
• Koronal plan flade: Tryk på knapperne Ctrl + Shift + C på samme tid
• Sagittal plan flade: Tryk på knapperne Ctrl + Shift + S på samme tid

4. Gem tekstfilen.

Dosiseksport
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3 DEFINITION AF FANTOM
3.1 Arbejdsgang

Baggrund

Phantom Definition bruges til at klargøre fantomer til klinisk ibrugtagning og patientspecifik
kvalitetssikring (QA). Til det skal du indlæse et fantoms CT-scanning, definere strukturer inde i
fantomet (f.eks. fantomkamre) og gemme til yderligere behandlingsspecifik testning.

Start af arbejdsgangen Definition af fantom

Trin

1. Vælg et fantom.

2.

Vælg Phantom Definition.

3. Vælg et relevant fantomdatasæt, herunder CT-billedsættet og alle definerede objekter.
Der henvises til Softwarebrugervejledning til Patient Data Manager.

4.

Vælg OK.
Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.

5. Vælg DICOM Viewer for at gennemgå planens aktuelle tilstand.

6. Vælg SmartBrush til at konturere relevante strukturer.

7. Vælg Object Manipulation for at gennemgå og justere objekter, føje marginer til objekter
og oprette nye objekter på baggrund af handlinger for eksisterende objekter (f.eks. opret-
te et nyt objekt fra to overlappende objekter).

8. Fortsæt med Phantom Definition, når disse trin er fuldført.

DEFINITION AF FANTOM
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I henhold til IEC 62083-bestemmelserne skal korrektheden af inputdata verificeres, og de
komplette behandlingsplaner skal gennemses og godkendes på behørig vis af en kvalificeret
person.

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

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. Systemet anbefaler dernæst nøje at gennemse de
importerede patientdata for korrekthed og gyldighed.

Arbejdsgang
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3.2 Indledende trin med definition af fantom

Klargøringsskærme

Indledningsvist fører softwaren brugeren igennem tre klargøringsskærme, hvor der skal træffes
nogle få valg og justeringer.

Sikkerhedsovervejelser for brikstop

Hvis bestrålingen ledes gennem et robust kulfiberlag, såsom en brikstop, vil der opstå dæmpning
og dosisopbygning. Ved at angive den anvendte brikstop kan der tages hensyn til disse effekter
under dosisplanlægningen.
Det kan ikke garanteres, at de implementerede parametre er ensartede for brikstoppe, som ikke
er fra Brainlab. Verificer, at beregningerne svarer til brikstoppen ved at udføre passende
kvalitetssikring.

Advarsel
Behandling af patienter gennem brikstoppen (fra posterior retning) bør undgås. Hvis dette
ikke kan undgås, bør man inkludere brikstopmodellen i dosisberegningen under klinisk
ibrugtagning af fantomet. Hvis dette ikke gøres, skal man være opmærksom på, at den
beregnede dosisfordeling ikke inkluderer den ekstra dæmpning eller den øgede huddosis
tæt på brikstoppen. Dosisberegningen skal korrigeres manuelt for disse faktorer.

Advarsel
Det skal verificeres, at brikstoppens position er korrekt i forhold til fantompositionen. Dette
er særligt nødvendigt, når stråler rammer brikstoppen med en flad, næsten vandret vinkel.
Små forskelle mellem dosisplanen og den aktuelle behandlingsopsætning kan medføre
væsentlige forskelle mellem den beregnede og den faktiske dosis.

Advarsel
Brikstopmodeller er approksimationer af den virkelige geometri og tager ikke hensyn til
områder med høj densitet, der indeholder metalforbindelser. Undgå bestråling igennem
disse områder.

Advarsel
Brikstoppen forlænges i xy-retningen, selv hvis CT-scanningsintervallet er mindre.
Bemærk, at brikstoppens længde beskæres til det tilsvarende scanningsinterval (z-
retning), eller til beskæringsboksen, alt efter hvilken der er mindre.

DEFINITION AF FANTOM
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Sådan defineres patientmodelindstillingerne

③① ②

⑤

④

⑦

⑥

Figur 5  

På den første klargøringsside skal indstillingerne for Patient Model defineres. Visningerne kan
beskæres for at inkludere alle relevante behandlingsområder i Outer Contour og (hvis der er
valgt en brikstop) kan brikstoppen justeres i de aksiale og sagittale skiver.

Trin

1. Vælg brikstoptypen fra rullelisten ①.
Standardindstillingen er None. Hvis der ikke er valgt nogen brikstopmodel, kan brikstop-
pen beskæres fra CT’et ved hjælp af beskæringsværktøjet. Hvis brikstoppen ikke beskæ-
res i CT’et, medtages CT-brikstoppen i dosisberegningen.
Hvis der er valgt en brikstopmodel, vises den interne brikstopmodel i blåt og medtages i
dosisberegningen. Den valgte model erstatter briksen i CT’et og bliver en del af vævsmo-
dellen.

2. Vælg omregningstabellen for HU til ED fra rullelisten ②.
Det er kun de godkendte omregningstabeller for HU til ED, der er synlige og kan vælges.

3. Bekræft, at behandlingsretningen er rygleje og hovedet først i forhold til gantryet ved at
klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af Treatment Orientation ③.

4. Vælg Crop ④. Træk i siderne af de blå rektangler for at medtage det område af patie-
ntdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior ret-
ning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under do-
sisberegning. 

5. Vælg Adjust ⑤. Træk i de blå brikstoprepræsentationer for at placere brikstoppen inden
for scanningsbillederne. De importerede brikstopobjekter vises i hvidt som en hjælp til pla-
cering. Så snart der ikke trækkes længere, forsvinder placeringshjælpen.

6. Brug menuen Measure ⑥ til at måle op til tre afstande.

7. Vælg Next ⑦ for at fortsætte.

Indledende trin med definition af fantom
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Forberedelser i koronale og sagittale skiver

②

①

④

③

Figur 6  

På den anden klargøringsside kan visningerne beskæres til at inkludere alle relevante
behandlingsområder i Outer Contour og (hvis der er valgt en brikstop) kan brikstoppen justeres i
de koronale og sagittale skiver.

Trin

1. Vælg Crop ①. Træk i siderne af de blå rektangler for at medtage det område af patie-
ntdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.
BEMÆRK: Beskæring uden for området af planlægnings-CT’et i superior eller inferior ret-
ning medfører, at dele af brikstoppen, der er uden for dette område, ignoreres under do-
sisberegning. 

2. Vælg Adjust ②. Træk i de blå brikstoprepræsentationer for at placere brikstoppen inden
for scanningsbillederne.
Brug de fikseringshulmarkører, der er repræsenteret i de blå brikstoprepræsentationer, til
vejledning.

3. Brug menuen Measure ③ til at måle op til tre afstande.

4. Vælg Next ④ for at fortsætte.
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Sådan gennemgås og justeres den ydre kontur

⑦

①

⑥

③②

④

⑤

Figur 7  

Når de indledende trin er blevet udført, genererer softwaren automatisk Outer Contour, der vises
på en separat side. Outer Contour lader softwarealgoritmen udføre dosisberegning for alt
patientvævet.

Trin

1. Gennemgå Outer Contour ③ ved at dreje 3D-billedet og rulle igennem alle skiverne.
ACS-skiverne viser vævsmodellen bestående af Outer Contour i blåt ① og brikstopmo-
dellen ② (hvis en brikstopmodel tidligere er blevet valgt).
Vævsmodellen vises i gråt/hvidt og den oprindelige CT i orange ⑤.

2. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, bruges værktøjerne i rullemenuen Outer Con-
tour ④ til at redigere det blå omrids i de aksiale, sagittale og koronale skiver.
Man kan også vælge Back ⑥ og modificere Outer Contour ved hjælp af funktionen
Crop.

3. Vælg Next ⑦ for at fortsætte.

Advarsel
Kontrollér nøjagtigheden af den resulterende Outer Contour og vævsmodel, som anvendes
til dosisudregninger. Hele det relevante behandlingsområde skal være inden for konturen.
Visse områder af patientdata, der ikke ønskes, inkluderes eventuelt i den Outer Contour.
Disse områder medtages under dosisberegningen. Hvis det ønskes, kan de beskæres væk
på klargøringssiderne.

Advarsel
Vævsmodellen og dermed den beregnede dosisfordeling ændres automatisk, når objekter
såsom en brikstop tilføjes, eller hvis brugerdefinerede HU-værdier tildeles til objekter, eller
hvis indstillingerne for elektrondensitet overskrives i menuen Data. Verificer, at hver
ændring er korrekt ved at gennemse vævsmodellen og bruge HU-målingsfunktionen samt
gennemse dybde- og feltrekonstruktionerne i udskriften.

Indledende trin med definition af fantom
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Opridsede objekter i CT’et

①

②

Figur 8  

I layoutet for Outer Contour View vises alle objekter, der er opridset i CT’et ①. For hvert af disse
objekter er det muligt at tilsidesætte og ændre elektrondensitetsværdien ②.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på den klargøringsside, der indeholder den ydre
kontur. 

Værktøjer for ydre kontur

Figur 9  

Værktøjsmenuen Outer Contour gør det muligt at finjustere den ydre kontur.
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Visningsmulighed Beskrivelse

Brush

Føjer til den eksisterende ydre kontur (blå linje) i de aksiale, sagittale og
koronale skiver.
BEMÆRK: På grund af forskellige opløsnings- og skiveområder tilpasses
den resulterende vævsmodelkontur ikke perfekt til den ydre kontur. 

Erase Fjerner den ydre kontur (blå linje) i de aksiale, sagittale og koronale ski-
ver.

Undo Fortryder den seneste ændring. Bliv ved med at vælge dette for at fortry-
de flere ændringer.

Auto Create Fortryder alle ændringer, der er foretaget på den ydre kontur.

Brush Size Brug skyderen til at forstørre eller formindske penseldiameteren.

BEMÆRK: Når penslen bruges, omdannes 2D-inputtet til et 3D-objekt. Den måde, hvorpå 3D-
objektet ekstrapoleres, afhænger af faktorer såsom skiveafstand og billedsættets retning. 

BEMÆRK: De ændringer, der er blevet foretaget med værktøjerne, fortrydes ikke, selv om man
vælger Back. 

Indledende trin med definition af fantom
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3.3 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 10  

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

Nr. Komponent Beskrivelse

① Selected Data
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Objects: Angiver alle tilgængelige objekter såsom ioniseringskam-

meret og Outer Contour

② Layouts Skifter mellem forskellige layouts.

DEFINITION AF FANTOM
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Objekter

①

②
③
④

Figur 11  

Nr. Komponent

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

②
Hvis et individuelt objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et ob-
jekt for at skjule det.
Som standard er de definerede objekter, undtagen Outer Contour, sat til at være synlige.

③ Objektvolumen, navn, dato og tid.

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 objektets type
• Role: Viser rollen
• Comment: Beskriver, hvor objektet blev oprettet

Advarsel
Kontroller altid, at omridset for hvert objekt er korrekt for at undgå utilsigtet dosis til disse
objekter.

Layouts

Vælg Data for at åbne menuen Layouts og skifte mellem visninger af layouts (hvis relevant).

Layout Beskrivelse

3D View viser følgende:
• Øverst til højre: 3D visning af fantomets Outer Contour og alle andre ob-

jekter, der er sat til at være synlige
• Øverst til venstre: Visning af aksial skive
• Nederst til venstre: Visning af sagittal skive
• Nederst til højre: Visning af koronal skive

Datamenu

38 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



3.4 Pejlemærker

Baggrund

Brug Landmark til at definere et interessepunkt på fantomet, som der kan vendes tilbage til når
som helst. Man kan vende tilbage til pejlemærket fra arbejdsgangene Beam Model Verification
og Patient Specific Recalculation.

Sådan sættes pejlemærker

①

③

②

Figur 12  

Trin

1. Vælg Pil ned ved siden af Landmark ①.

2. Vælg Set Landmark ②.

3. Klik på et punkt i det rekonstruerede fantom for direkte at placere pejlemærket.

DEFINITION AF FANTOM

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0 39



Trin

4. Træk de vandrette eller lodrette gule linjer for at linjeføre pejlemærket baseret på fanto-
mets synlige afmærkninger.

5. Vælg Find Landmark ③ for at vende tilbage til det sidst satte pejlemærkes position.

BEMÆRK: Når et pejlemærke er sat, vælges Set Landmark for at deaktivere funktionen og
undgå at flytte pejlemærket utilsigtet. 

Pejlemærker
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4 VERIFICERING AF
STRÅLEMODEL

4.1 Arbejdsgang

Baggrund

Beam Model Verification bruges til at verificere, at dosisberegningsalgoritmen passer til
resultatet af den respektive lineære accelerator. Til det skal du oprette en dosisplan vha. enkle
stråleopsætninger (f.eks. konformale stråler eller dynamiske, konformale buer, der er defineret til
gantry-start og gantry-stop) på det klargjorte fantom. Eksportér derefter 3D-dosisvolumenen og
den faktiske plan til en tredjeparts QA-software. Sammenlign målingerne med
dosisberegningerne.

Sådan startes arbejdsgangen Verificering af strålemodel

Trin

1. Vælg et fantom.

2.

Vælg Beam Model Verification.

3. Vælg en gemt plan fra Phantom Definition eller Beam Model Verification.
Der henvises til Softwarebrugervejledning til Patient Data Manager.

4.

Vælg OK.
Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.

5. Vælg DICOM Viewer for at gennemgå planens aktuelle tilstand.

6. Fortsæt med Beam Model Verification, når dette trin er fuldført.

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

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. Systemet anbefaler dernæst nøje at gennemse de
importerede patientdata for korrekthed og gyldighed.

Arbejdsgang
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4.2 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 13  

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

Nr. Komponent Beskrivelse

① Selected Data
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Objects: Angiver alle tilgængelige objekter såsom ioniseringskam-

meret og Outer Contour

② Layouts Skifter mellem forskellige layouts.

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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Objekter

①

②
③
④

Figur 14  

Nr. Komponent

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

②
Hvis et individuelt objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et ob-
jekt for at skjule det.
Som standard er de definerede objekter og Outer Contour sat til at være synlige.

③ Objektvolumen, navn, dato og tid.

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 objektets type
• Role: Viser rollen
• Comment: Beskriver, hvor objektet blev oprettet

Advarsel
Kontroller altid, at omridset for hvert objekt er korrekt for at undgå utilsigtet dosis til disse
objekter.

Layouts

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

Layout Beskrivelse

3D View viser følgende:
• Øverst til højre: 3D visning af fantomets Outer Contour og alle andre ob-

jekter, der er sat til at være synlige
• Øverst til venstre: Visning af aksial skive
• Nederst til venstre: Visning af sagittal skive
• Nederst til højre: Visning af koronal skive

Datamenu
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Layout Beskrivelse

Visningen Commissioning Plan viser følgende:
• Venstre side: Ændr Machine Profile, Energy samt stråle- og bueindstil-

lingerne.
• Øverst til venstre: DVH: Udskifteligt billedsæt, der viser en aksial, koronal

eller sagittal skivevisning eller DVH.
• Øverst til højre: Beam’s Eye View: Viser MLC’erne ved ligeligt fordelte

gantry-vinkler.
• Nederst til venstre: 3D-stråle-/buevisning: Viser den stråle/bue, der er be-

regnet med planen og laserlinjerne på en 3D-visning af Outer Contour
samt alle tilgængelige og synlige objekter. Buerne opdateres efter hver
beregning.

• Nederst til højre: Tissue Model Depth View (for stråler)/Tissue Model
Arc Plane View (for buer). Viser en aksial skive med en linje, der angiver
dosisretningen for hver gantry-vinkel.

Beam’s Eye View viser følgende:
• Venstre side: Ændr Machine Profile, Energy samt stråle- og bueindstil-

lingerne.
• En forstørret visning af MLC’erne ved ligeligt fordelte gantry-vinkler.

Advarsel
Bladafstanden for behandlinger med dynamisk bue vises i Beam’s Eye View. Verificer
bladpositionerne før eksport.

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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4.3 Isocenter

Baggrund

Brug Isocenter til at definere isocenteret på fantomet, som der kan vendes tilbage til når som
helst. Der kan også vendes tilbage til det pejlemærke, der blev sat i Phantom Definition.

Sådan indstilles isocenteret

①

②

③

④

Figur 15  

Trin

1. Klik på pilen ved siden af Isocenter ①.

2. Vælg Set Isocenter ②.

3. Klik på et punkt i det rekonstruerede fantom for direkte at placere isocenteret.

4. Træk de vandrette eller lodrette gule linjer for at linjeføre isocenteret baseret på fantomets
synlige afmærkninger.

5. Vælg Find Isocenter ③ for at vende tilbage til det sidst satte isocenters position.

6. Vælg To Landmark ④ for at vende tilbage til de blå linjers skæringsområde med det pej-
lemærke, der bliv sat tidligere i Phantom Definition.

BEMÆRK: Vælg Set Isocenter for at deaktivere funktionen for at undgå at flytte isocenteret
utilsigtet. 

Isocenter

46 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



4.4 Beregning af en dosisplan

Beregningsmuligheder

Knap Funktion

Vælg Calculate for at konstruere dosisplanen.

Vælg Monte Carlo for at:
1. Beregne dosisfordelingen ved hjælp af Monte Carlo-algoritmen. I tilstanden

Monte Carlo genberegner softwaren dosisfordelingen fra den eksisterende
behandlingsplan med Monte Carlo-algoritmen. Derfor skal man først beregne
en behandlingsplan med Pencil Beam-algoritmen (Monte Carlo slået fra).

2. Skift til den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning:
- Monte Carlo slået fra = Pencil Beam-dosis
- Monte Carlo slået til = Monte Carlo-dosis

BEMÆRK: Det tager adskillige minutter at beregne Monte Carlo-beregningen. 

Sådan ændres maskinprofilen og energien

Trin

1.

Klik på Select for at vise en liste over tilgængelige muligheder, hvis du øn-
sker at vælge forskellige indstillinger.

2. ①

Klik på et Machine Profile- og Energy-navn for at vælge dem. De valgte navne er oran-
ge.
Stråle- og bueindstillingerne opdateres automatisk.
BEMÆRK: Knappen Calculate bliver orange. Hvis optimering blev udført, og du ændrer
Machine Profile eller Energy, bliver optimeringen af den tidligere plan ugyldig. 

3. Klik på pilen ① for at lukke menuen.

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0 47



Advarsel
De maskinprofiler, der leveres af Brainlab, og som blev installeret under installationen eller
godkendelsen, er kun til testformål og er ikke egnet til klinisk brug.

Beregning af en dosisplan
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4.5 Finjustering af en plan til verificering af
strålemodel

Tabel over stråleindstillinger

①

③

②

Figur 16  

Vælg Beam for at se de redigerbare, strålespecifikke indstillinger.

Valgmuligheder

①

Indtast en værdi i det respektive felt for at ændre:
• Table Angle
• Gantry Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

②

Indtast en værdi i mm i det respektive felt for at ændre:
• X1: MLC-position længst til venstre
• X2: MLC-position længst til højre
• Y1: Nederste MLC-position
• Y2: Øverste MLC-position

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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Valgmuligheder

③

Indtast en værdi i mm i det respektive felt for at ændre:
• Leaf Bank B: MLC-position længst til venstre
• Leaf Bank A: MLC-position længst til højre
• Towards Leaf #1: Nederste MLC-position
• Towards Leaf #60: Øverste MLC-position

BEMÆRK: Bladnumrene og -positionerne afhænger af MLC’en og bliver automatisk opdateret. 

BEMÆRK: De tilgængelige muligheder afhænger af Machine Profile. 

Tabel over bueindstillinger

①

③

②

①

④

Figur 17  

Vælg Beam for at se de redigerbare, buespecifikke indstillinger.

Valgmuligheder

①

Indtast en værdi i det respektive felt for at ændre:
• Table Angle
• Gantry Start Angle
• Gantry Stop Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

② Vælg en værdi fra rullemenuen til Gantry Angle Step.

Finjustering af en plan til verificering af strålemodel
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Valgmuligheder

③ Vælg enten med uret (CW) eller mod uret (CCW) Gantry Rotation Direction.

④

Indtast en værdi i mm i det respektive felt for at ændre MLC-start- og stoppositioner
for:
• Leaf Bank B: MLC-position længst til venstre
• Leaf Bank A: MLC-position længst til højre
• Towards Leaf #1: Nederste MLC-position
• Towards Leaf #60: Øverste MLC-position

BEMÆRK: Bladnumrene og -positionerne afhænger af MLC’en og bliver automatisk opdateret. 

BEMÆRK: De tilgængelige muligheder afhænger af Machine Profile. 

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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4.6 Gennemgang af dosis

Dosismenu

Når en dosisplan er blevet beregnet, skal dosisfordelingen og isodosislinjerne for fantomet
gennemgås. Følgende visningsmuligheder er tilgængelige i menuerne Dose og Dose Shaper.

Advarsel
På grund af visse MLC’ers hardwarebegrænsninger (f.eks. Elekta Agility) tilpasser bladene
sig muligvis ikke altid målområdet, og de påkrævede statiske bladafstande dækkes ikke
helt af de primære kæber. Gennemgå den endelige plan omhyggeligt.

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 stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre
for små objekter, hvis diameter er 30 mm eller mindre.

Indstillinger for dosismenuen

Figur 18  

Menuen Dose giver muligheder for visning af dosisfordelingen.

Visningsmulighed Beskrivelse

Dose Off Isodosislinjer vises ikke.

Dose Distribution Isodosislinjer vises.

Brug af dosisfordeling

Når man vælger visningen Dose Distribution, vises den planlagte dosisfordeling som
isodosislinjer og en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige,

Gennemgang af dosis
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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.

Advarsel
For at gennemgå dosisfordelingen af objekter inde i knogler er det særligt vigtigt at vælge
den korrekte dosisresultattype (Dose to water eller Dose to medium).

Sådan justeres isodosislinjer

①

④

③

⑤ ②

Figur 19  

Valgmuligheder

Doseparametre

①

Den farvekodede signaturforklaring 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
Hold markøren over værdien i signaturforklaringen for at fremhæve dosisvasken og
den isodosislinje, der svarer til en bestemt dosisværdi, eller vælg skift, mens markøren
holdes over dosislinjerne. Dette virker også for de kortere mellemliggende linjer.

③ Resolution: Definer volumenelementets størrelse (mm) for den interne dosisbereg-
nings gitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

④

Ref. Dose: Definer dosen (Gy) for referenceisodosislinjen. Referencedosen er den
grønne isodosislinje, og den repræsenterer 100 % af den ordinerede dosis i det tilsva-
rende Brainlab RT Planning Element. De resterende isodosislinjer er skaleret i forhold
til referencedosen.

⑤ Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den på-
gældende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Yderligere oplysninger om Resolution og Ref. Dose er at finde i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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Monte Carlo-dosisparametre

②
③

④

①

Figur 20  

Valgmuligheder

MC Parameters

① Monte Carlo skal aktiveres for at redigere Monte Carlo-parametrene.

② Grid Size: Definer volumenelementets størrelse (mm) for det interne MC-dosisbereg-
ningsgitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

③ Uncertainty: Anslået, endelig statistisk usikkerhed (%) for Monte Carlo-beregningens
maksimale dosis, der er normaliseret pr. stråle eller pr. bue.

④
Dose Result Type: Ændr standard dosisresultattypen fra Dose to Medium til Dose to
Water for en mere nøjagtig beregning af dosen i bløddelsceller inden for en knogle-
struktur.

Yderligere oplysninger om disse parametre er at finde i den tekniske referencevejledning til
Brainlab Fysik.

Gennemgang af dosis
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4.7 Fuldførelse af plangennemgangen

Genberegning af en plan

Hvis det besluttes at justere en plan, skal planen beregnes igen ved at vælge Calculate. Vælg
Next for at fortsætte med at gemme, udskrive og eksportere, hvis planen er tilfredsstillende.

Udarbejdelse af en anden plan

Advarsel
Hvis det ønskes at oprette en anden plan, skal man være særligt omhyggelig, hvis den
første plan allerede er blevet eksporteret (f.eks. til et Record and Verify-system eller til en
MLC-kontrolenhed). Udfør ikke verificering med en forældet plan.

VERIFICERING AF STRÅLEMODEL
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5 RT QA-GENBEREGNING
5.1 Arbejdsgang

Baggrund

RT QA Recalculation anvendes til indledningsvist eller rutinemæssigt at verificere, at RT QA og
Brainlab Elements til behandlingsplanlægning (f.eks. Multiple Brain Mets SRS eller Cranial
SRS) bruger den samme dosisalgoritme og beregner den præcist samme dosis.

Sådan startes arbejdsgangen Definition af fantom

Trin

1. Vælg en patient.

2.

Vælg RT QA Recalculation.

3. Vælg en eksisterende plan, der blev oprettet med én af RT Planning Elements (f.eks.
Multiple Brain Mets SRS eller Cranial SRS).
Der henvises til Softwarebrugervejledning til Patient Data Manager.

4.

Vælg OK.
Softwaren viser automatisk alle Elements for denne arbejdsgang.

5. Vælg DICOM Viewer for at gennemgå planens aktuelle tilstand.

6. Åbn RT QA Recalculation, og genberegn behandlingsplanen.

7. Eksportér dosen til Dose Review, og sammenlign den genberegnede dosis (fra RT QA
Recalculation) med den originale dosis.

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

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. Systemet anbefaler dernæst nøje at gennemse de
importerede patientdata for korrekthed og gyldighed.

Arbejdsgang
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5.2 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 21  

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 er anført ved siden af ikonet
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Objects: Angiver alle tilgængelige objekter såsom tumoren og

OAR’er samt den Outer Contour

② Layouts Skifter mellem forskellige layouts.

RT QA-GENBEREGNING
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Objekter

①

②

③
④

Figur 22  

Nr. Komponent

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

②
Hvis et individuelt objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et ob-
jekt for at skjule det.
Som standard er de definerede objekter og Outer Contour skjulte.

③ Objektvolumen, navn, dato og tid.

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 eller OAR)
• Role: Viser rollen (f.eks. PTV)

Layouts

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

Layout Beskrivelse

3D View viser følgende:
• Øverst til højre: 3D-visning af PTV og omgivende objekter
• Øverst til venstre: Visning af aksial skive
• Nederst til venstre: Visning af sagittal skive
• Nederst til højre: Visning af koronal skive

Visningen Review Arcs viser følgende:
• Venstre side: Plan Content: Vælg den ønskede bue for at opdatere vis-

ningerne.
• Øverst til venstre: Den aksiale, koronale eller sagittale skivevisning eller

DVH.
• Øverst til højre: Beam’s Eye View: Viser MLC’erne ved ligeligt fordelte

gantry-vinkler.
• Nederst til venstre: 3D-buevisning: Viser den eller de buer, der er bereg-

net med planen, samt en 3D-visning af objekterne. Buerne opdateres ef-
ter hver beregning.

• Nederst til højre: Tissue Model Depth View (for stråler)/Tissue Model
Arc Plane View (for buer): Viser en aksial skive med en linje, der angiver
dosisretningen for hver gantry-vinkel.

Datamenu
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Layout Beskrivelse

Beam’s Eye View viser følgende:
• Venstre side: Plan Content: Vælg den ønskede bue for at opdatere vis-

ningerne
• En forstørret visning af MLC’erne ved ligeligt fordelte gantry-vinkler

Advarsel
Bladafstanden for behandlinger med dynamisk bue vises i Beam’s Eye View. Verificer
bladpositionerne før eksport.

RT QA-GENBEREGNING

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0 61



5.3 Beregning af en dosisplan

Beregningsmuligheder

Dosisplanen beregnes automatisk baseret på den importerede plan.

Knap Funktion

Vælg Monte Carlo for at:
1. Beregne dosisfordelingen ved hjælp af Monte Carlo-algoritmen. I tilstanden

Monte Carlo genberegner softwaren dosisfordelingen fra den eksisterende
behandlingsplan med Monte Carlo-algoritmen. Derfor skal man først beregne
en behandlingsplan med Pencil Beam-algoritmen (Monte Carlo slået fra).

2. Skift til den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning:
- Monte Carlo slået fra = Pencil Beam-dosis
- Monte Carlo slået til = Monte Carlo-dosis

BEMÆRK: Det tager adskillige minutter at beregne Monte Carlo-beregningen. 

Beregning af en dosisplan
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5.4 Gennemgang af dosis

Dosismenu

Når en dosisplan er blevet beregnet, skal dosisfordelingen og isodosislinjerne for fantomet
gennemgås. Følgende visningsmuligheder er tilgængelige i menuerne Dose og Dose Shaper.

Advarsel
På grund af visse MLC’ers hardwarebegrænsninger (f.eks. Elekta Agility) tilpasser bladene
sig muligvis ikke altid målområdet, og de påkrævede statiske bladafstande dækkes ikke
helt af de primære kæber. Gennemgå den endelige plan omhyggeligt.

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 stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre
for små objekter, hvis diameter er 30 mm eller mindre.

Indstillinger for dosismenuen

Figur 23  

Menuen Dose giver muligheder for visning af dosisfordelingen.

Visningsmulighed Beskrivelse

Dose Off Isodosislinjer vises ikke.

Dose Distribution Isodosislinjer vises.

Brug af dosisfordeling

Når man vælger visningen Dose Distribution, vises den planlagte dosisfordeling som
isodosislinjer og en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige,
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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.

Advarsel
For at gennemgå dosisfordelingen af objekter inde i knogler er det særligt vigtigt at vælge
den korrekte dosisresultattype (Dose to water eller Dose to medium).

Sådan justeres isodosislinjer

①

④

③

⑤ ②

Figur 24  

Valgmuligheder

Doseparametre

①

Den farvekodede signaturforklaring 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
Hold markøren over værdien i signaturforklaringen for at fremhæve dosisvasken og
den isodosislinje, der svarer til en bestemt dosisværdi, eller vælg skift, mens markøren
holdes over dosislinjerne. Dette virker også for de kortere mellemliggende linjer.

③ Resolution: Definer volumenelementets størrelse (mm) for den interne dosisbereg-
nings gitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

④

Ref. Dose: Definer dosen (Gy) for referenceisodosislinjen. Referencedosen er den
grønne isodosislinje, og den repræsenterer 100 % af den ordinerede dosis i det tilsva-
rende Brainlab RT Planning Element. De resterende isodosislinjer er skaleret i forhold
til referencedosen.

⑤ Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den på-
gældende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Gennemgang af dosis
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Yderligere oplysninger om Resolution og Ref. Dose er at finde i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

Monte Carlo-dosisparametre

②
③

④

①

Figur 25  

Valgmuligheder

MC Parameters

① Monte Carlo skal aktiveres for at redigere Monte Carlo-parametrene.

② Grid Size: Definer volumenelementets størrelse (mm) for det interne MC-dosisbereg-
ningsgitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

③ Uncertainty: Anslået, endelig statistisk usikkerhed (%) for Monte Carlo-beregningens
maksimale dosis, der er normaliseret pr. stråle eller pr. bue.

④
Dose Result Type: Ændr standard dosisresultattypen fra Dose to Medium til Dose to
Water for en mere nøjagtig beregning af dosen i bløddelsceller inden for en knogle-
struktur.

Yderligere oplysninger om disse parametre er at finde i den tekniske referencevejledning til
Brainlab Fysik.
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5.5 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 26  

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 behandlingsplan, der genereres i en RT-
dosisplanlægningssoftware.
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. Volumenens gennemsnitlige overensstemmelsesindekser vil være n/a, hvis
indekset for mindst ét af PTV’erne er n/a.

DVH-overensstemmelsesindekser

66 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



Hvis ingen af PTV-volumenelementerne når ordinationsdosen, viser softwaren - - for
overensstemmelsesindekserne.
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5.6 Fuldførelse af plangennemgangen

Genberegning af en plan

Hvis det besluttes at justere en plan, skal planen beregnes igen ved at vælge Calculate. Vælg
Next for at fortsætte med at gemme, udskrive og eksportere, hvis planen er tilfredsstillende.

Udarbejdelse af en anden plan

Advarsel
Hvis det ønskes at oprette en anden plan, skal man være særligt omhyggelig, hvis den
første plan allerede er blevet eksporteret (f.eks. til et Record and Verify-system eller til en
MLC-kontrolenhed). Udfør ikke verificering med en forældet plan.

Fuldførelse af plangennemgangen

68 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



6 PATIENTSPECIFIK QA
6.1 Arbejdsgang

Baggrund

Patient Specific QA anvendes til at teste en patientplans bestråling af et fantom.

Sådan startes arbejdsgangen Patient Specific QA

Trin

1. Opret en behandlingsplan i ét af Brainlab Elements til behandlingsplanlægning (f.eks.
Multiple Brain Mets SRS eller Cranial SRS).

2.

Vælg Patient Specific QA.

3. Vælg en gemt plan fra ét af RT Planning Elements.
Der henvises til Softwarebrugervejledning til Patient Data Manager.

4.

①

Vælg en relevant fantomplan ved at vælge cirklen ved siden af fantomnavnet og vælge
OK.

5. Fortsæt med Patient Specific QA.

6. Genberegn behandlingsplanen.

7. Eksportér dosen, og levér den til fantomet.

8. Sammenlign resultatet med beregningen fra Patient Specific QA vha. en kvalitetssik-
ringssoftware fra en tredjepart.

Advarsel
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at der arbejdes med den korrekte
patient og det korrekte fantom. Fantomoplysningerne vises på den første side i udskriftet.

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. Systemet anbefaler dernæst nøje at gennemse de
importerede patientdata for korrekthed og gyldighed.

PATIENTSPECIFIK QA

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0 69



6.2 Datamenu

Datamenuens layout

① ②

Figur 27  

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

Nr. Komponent Beskrivelse

① Modified Plan

• Planens ændrede navn er anført ved siden af ikonet
• Images: Skifter mellem indlæste billedsæt
• Objects: Angiver alle tilgængelige objekter såsom ioniseringskam-

meret og Outer Contour

② Layouts Skifter mellem forskellige layouts.

Datamenu
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Objekter

①

②
③

④

Figur 28  

Nr. Komponent

① Klik på øjeikonerne for at vise/skjule alle objekter.

②
Hvis et individuelt objekt er synligt, vises det med en blå kant og et øjeikon. Klik på et ob-
jekt for at skjule det.
Som standard er de definerede objekter og Outer Contour sat til at være synlige.

③ Objektvolumen, navn, dato og tid.

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 objektets type
• Role: Viser rollen
• Comment: Beskriver, hvor objektet blev oprettet

Advarsel
Kontroller altid, at omridset for hvert objekt er korrekt for at undgå utilsigtet dosis til disse
objekter.

Layouts

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

Layout Beskrivelse

3D View viser følgende:
• Øverst til højre: 3D visning af fantomets Outer Contour og alle andre ob-

jekter, der er sat til at være synlige
• Øverst til venstre: Visning af aksial skive
• Nederst til venstre: Visning af sagittal skive
• Nederst til højre: Visning af koronal skive
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Layout Beskrivelse

Visningen Plan QA Arcs viser følgende:
• Venstre side: Plan Content: Vælg den ønskede bue for at opdatere vis-

ningerne
• Øverst til venstre: Den aksiale, koronale eller sagittale skivevisning eller

DVH
• Øverst til højre: Beam’s Eye View: Viser MLC’erne ved ligeligt fordelte

gantry-vinkler
• Nederst til venstre: 3D-buevisning: Viser den eller de buer, der er bereg-

net med planen og på en 3D-visning af objekterne
• Nederst til højre: Tissue Model Depth View (for stråler)/Tissue Model

Arc Plane View (for buer): Viser en aksial skive med en linje, der angiver
dosisretningen for hver gantry-vinkel

Beam’s Eye View viser følgende:
• Venstre side: Plan Content: Vælg den ønskede bue for at opdatere vis-

ningerne
• En forstørret visning af MLC’erne ved ligeligt fordelte gantry-vinkler

Datamenu
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6.3 Isocenter

Baggrund

Brug Isocenter til at definere isocenteret på fantomet, som der kan vendes tilbage til når som
helst. Der kan også vendes tilbage til det pejlemærke, der blev sat i Phantom Definition.

Sådan indstilles isocenteret

①

②

③

④

⑤

Figur 29  

Trin

1. Klik på pilen ved siden af Isocenter ①.

2. Vælg Set Isocenter ②.

3. Klik på et punkt i det rekonstruerede fantom for direkte at placere isocenteret.

4. Træk de vandrette eller lodrette gule linjer for at linjeføre isocenteret baseret på fantomets
synlige afmærkninger.

5. Vælg Dose to Object ⑤ for at skifte isocenteret, så en beregnet dosisfordeling flyttes
over på et valgt objekt.
Et objekt skal vælges i menuen Data for at aktivere Dose to Object.

6. Vælg Find Isocenter ③ for at vende tilbage til det sidst satte isocenters position.

7. Vælg To Landmark ④ for at vende tilbage til de blå linjers skæringsområde med det pej-
lemærke, der bliv sat tidligere i Phantom Definition.
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BEMÆRK: Vælg Set Isocenter for at deaktivere funktionen for at undgå at flytte isocenteret
utilsigtet. 

Isocenter

74 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 RT QA Ver. 2.0



6.4 Beregning af en dosisplan

Beregningsmuligheder

Knap Funktion

Vælg Calculate for at konstruere dosisplanen.

Vælg Monte Carlo for at:
1. Beregne dosisfordelingen ved hjælp af Monte Carlo-algoritmen. I tilstanden

Monte Carlo genberegner softwaren dosisfordelingen fra den eksisterende
behandlingsplan med Monte Carlo-algoritmen. Derfor skal man først beregne
en behandlingsplan med Pencil Beam-algoritmen (Monte Carlo slået fra).

2. Skift til den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning:
- Monte Carlo slået fra = Pencil Beam-dosis
- Monte Carlo slået til = Monte Carlo-dosis

BEMÆRK: Det tager adskillige minutter at beregne Monte Carlo-beregningen. 
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6.5 Finjustering af en patientspecifik QA-plan

Sådan ændres briksvinklen og overvågningsenhederne for hver bue

②

③

①

Figur 30  

Valgmuligheder

① Klik på pilen ved siden af buen for at åbne rullemenuen.

② Ændr briksvinklen ved at indtaste en vinkelværdi.

③ Overskriv overvågningsenhederne ved at vælge fra rullemenuen.

Finjustering af en patientspecifik QA-plan
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6.6 Gennemgang af dosis

Dosismenu

Når en dosisplan er blevet beregnet, skal dosisfordelingen og isodosislinjerne for fantomet
gennemgås. Følgende visningsmuligheder er tilgængelige i menuerne Dose og Dose Shaper.

Advarsel
På grund af visse MLC’ers hardwarebegrænsninger (f.eks. Elekta Agility) tilpasser bladene
sig muligvis ikke altid målområdet, og de påkrævede statiske bladafstande dækkes ikke
helt af de primære kæber. Gennemgå den endelige plan omhyggeligt.

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 stærkt at bruge værdier på 3 mm eller mindre
for små objekter, hvis diameter er 30 mm eller mindre.

Indstillinger for dosismenuen

Figur 31  

Menuen Dose giver muligheder for visning af dosisfordelingen.

Visningsmulighed Beskrivelse

Dose Off Isodosislinjer vises ikke.

Dose Distribution Isodosislinjer vises.

Brug af dosisfordeling

Når man vælger visningen Dose Distribution, vises den planlagte dosisfordeling som
isodosislinjer og en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige,
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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.

Advarsel
For at gennemgå dosisfordelingen af objekter inde i knogler er det særligt vigtigt at vælge
den korrekte dosisresultattype (Dose to water eller Dose to medium).

Sådan justeres isodosislinjer

①

④

③

⑤ ②

Figur 32  

Valgmuligheder

Doseparametre

①

Den farvekodede signaturforklaring 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
Hold markøren over værdien i signaturforklaringen for at fremhæve dosisvasken og
den isodosislinje, der svarer til en bestemt dosisværdi, eller vælg skift, mens markøren
holdes over dosislinjerne. Dette virker også for de kortere mellemliggende linjer.

③ Resolution: Definer volumenelementets størrelse (mm) for den interne dosisbereg-
nings gitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

④

Ref. Dose: Definer dosen (Gy) for referenceisodosislinjen. Referencedosen er den
grønne isodosislinje, og den repræsenterer 100 % af den ordinerede dosis i det tilsva-
rende Brainlab RT Planning Element. De resterende isodosislinjer er skaleret i forhold
til referencedosen.

⑤ Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den på-
gældende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Yderligere oplysninger om Resolution og Ref. Dose er at finde i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

Gennemgang af dosis
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Monte Carlo-dosisparametre

②
③

④

①

Figur 33  

Valgmuligheder

MC Parameters

① Monte Carlo skal aktiveres for at redigere Monte Carlo-parametrene.

② Grid Size: Definer volumenelementets størrelse (mm) for det interne MC-dosisbereg-
ningsgitter, der vil blive anvendt til 3D-volumenberegning.

③ Uncertainty: Anslået, endelig statistisk usikkerhed (%) for Monte Carlo-beregningens
maksimale dosis, der er normaliseret pr. stråle eller pr. bue.

④
Dose Result Type: Ændr standard dosisresultattypen fra Dose to Medium til Dose to
Water for en mere nøjagtig beregning af dosen i bløddelsceller inden for en knogle-
struktur.

Yderligere oplysninger om disse parametre er at finde i den tekniske referencevejledning til
Brainlab Fysik.
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Sådan flyttes dosisskyen til et valgt objekt

①

②

Figur 34  

Afhængigt af det ioniseringskammer, der blev anvendt til Patient Specific QA med Multiple
Brain Mets SRS, kan det være nødvendigt at skifte dosisfordelingen på en måde, så dosis-
hotspot for en enkelt metastase tilpasset den aktive detektorvolumen.

Trin

1. Vælg Calculate (hvis det ikke er blevet valgt tidligere).

2. Vælg det objekt, der repræsenterer det ioniseringskammer, det blev oprettet under Phan-
tom Definition.

3. Vælg Dose to Object ① under Isocenter.

4. Vælg et punkt tæt på midten af det respektive dosis-hotspot ② i én af de aksiale, korona-
le eller sagittale skivevisninger.

Så beregner softwaren automatisk den nødvendige skiftevektor mellem dosis-hotspottets virkelige
midte og det valgte objekts geometriske midte. Denne skiftevektor anvendes på isocenterets
position for at centrere dosen på ioniseringskammeret.

Gennemgang af dosis
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6.7 Fuldførelse af plangennemgangen

Genberegning af en plan

Hvis det besluttes at justere en plan, skal planen beregnes igen ved at vælge Calculate. Vælg
Next for at fortsætte med at gemme, udskrive og eksportere, hvis planen er tilfredsstillende.

Udarbejdelse af en anden plan

Advarsel
Hvis det ønskes at oprette en anden plan, skal man være særligt omhyggelig, hvis den
første plan allerede er blevet eksporteret (f.eks. til et Record and Verify-system eller til en
MLC-kontrolenhed). Udfør ikke verificering med en forældet plan.
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7 GEM OG EKSPORTER
BEHANDLINGSPLANER

7.1 Indledning

Baggrund

Vælg Next, når din plan er tilfredsstillende. Dette gør det muligt at:
• Gemme planen.
• Oprette en PDF eller udskrift af planen.
• Eksportere planen til DICOM. Dette gør det muligt at overføre den til et Record and Verify-

system (R&V), til Dose Review og til ExacTrac.
BEMÆRK: Behandlingsplanens parametre er kun tilgængelige til behandling, når de er blevet
gennemgået for korrekthed og fuldkommenhed. 

Ændringer af patientens navn og id skal foretages med forsigtighed. Brugen af specialtegnkan for
eksempel resultere i utilsigtet duplikering af patientfilen.
Softwaren kan generelt eksportere data til alle de vigtigste R&V-systemer. Der henvises til kapitlet
om DICOM-eksport for yderligere oplysninger.

Enheder

Alle målinger i PDF’en er angivet med metriske målenheder. Hvis der ikke er angivet nogen
enhed, er målenheden i millimeter.
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7.2 Sådan gemmes en plan

Sikkerhedsbemærkninger

Advarsel
Hvis planlægningsoplysningerne (f.eks. behandlingspositioner) eksporteres direkte til og
bruges af et patientpositioneringssystem (med brug af enten ExacTrac-eksport eller
DICOM-eksport), skal den tilknyttede behandlingsplan også bruges til behandlingen.

Advarsel
Brainlab opbevarer konturer med meget høj præcision. På grund af en begrænsning i
DICOM kan antallet af konturpunkter, der bruges til at rekonstruere strukturer, blive
reduceret, inden de bliver skrevet på DICOM RT Structure Set. Dette kan resultere i uønsket
deformering af konturerne og forskelle i størrelse og volumen. Derfor skal korrektheden af
konturerne omhyggeligt verificeres efter import til tredjepartssystemet.

Advarsel
Alle planrapporter skal godkendes af en kvalificeret person, inden oplysningerne anvendes
i stråleterapibehandlinger.

Advarsel
Brainlab anbefaler at bruge verificeringsplanrapporterne til at verificere alle
behandlingsparametre, herunder, men ikke begrænset til, kollimatorstørrelser og -
positioner, udstyrsvinkler og dosisspecifikationer, direkte på selve
behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Verificer dybdeækvivalensen og vævets indgangspunkt i udskriften.

Advarsel
Eksporter den endelige plan til et tredjepartssystem lige efter oprettelse og gennemgang af
PDF’en.

Advarsel
Alle udskrevne koordinater er kun gyldige med certificerede positioneringsystemer.

Advarsel
Hvis en tidligere eksporteret behandlingsplan blev ændret efter den første eksport, skal det
sikres, at alle involverede behandlingsanordninger modtager den opdaterede version af de
tilsvarende behandlingsplanparametre. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, R&V-
systemer, patientpositioneringssystemer osv. Derudover skal alle involverede parter
informeres herom (f.eks. fysiker, læge, behandler).

Advarsel
Hvis den lineære accelerators kontrolenhed på Elekta Agility-maskiner repositionerer
bladene bag kæberne, er dosisalgoritmerne ikke i stand til at tage dette med i betragtning.
De store mellemrum, der indføres af den lineære accelerators kontrolenhed, kan ændre
backscatter-forholdende, hvilket medfører små dosisunøjagtigheder på nogle få procent.
BEMÆRK: Det er ikke altid teknisk muligt at flytte lukkede bladpar bag kæberne. Det skal
kontrolleres, om de lukkede bladpar er positioneret bagved kæber. Hvis ikke, skal brugeren efter
eget skøn beslutte, om den resulterede dosislækage er acceptabel eller ej. 

BEMÆRK: Den maksimalt tilladte kæbehastighed tages ikke i betragtning af
planlægningssystemet for behandlinger med dynamisk bue og VMAT-behandlinger, der benytter
lineære acceleratorer fra Elekta Agility. Dette kan medføre:
• En smule længere behandlingsleveringstid på grund af en reduktion i dosishastigheden i

tilfælde, hvor kæbehastigheden ville være overskredet

Sådan gemmes en plan
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• Unøjagtig dosislevering (sørg for, at de rutinemæssige kvalitetssikringstest kan spore sådanne
unøjagtigheder)

• At leveringssystemet afviser dosisplanen 

Advarsel
For MLC’er med en relativt stor påkrævet minimumsbladafstand må der ikke planlægge
meget små eller smalle mål.

Sådan gemmes en verificeringsplan

Trin

1.

Vælg Next for at fortsætte til siden, hvor det er muligt at gemme og ekspor-
tere.

2. Gennemse planindholdet på den indledende PDF-forhåndsvisning.

3.

Indtast plandetaljer for den endelige PDF, som tydeligt differentierer de forskellige be-
handlingsplaner:
• Plan Name: Indtast et unikt og meningsfuldt navn.
• Plan Intent: F.eks. helbredende eller palliativ. De tilgængelige planhensigter og stan-

dardplanhensigten kan konfigureres under installation, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK: Hvis der anvendes en godkendelsesmaskinprofil eller en tabel for HU til
ED, begrænses Plan Intent til MACHINE_QA, SERVICE eller RESEARCH. 

• Plan Content: Genereres automatisk fra planberegningsoplysningerne.
• Plan Description: Indtast en beskrivelse, hvis det er nødvendigt.
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Trin

4.

Hvis der blev valgt en behandlingsplan sammen med patientdatasættet, spørger systemet
om, hvorvidt det ønskes at erstatte den valgte plan med den opdaterede plan:
• Vælg Yes for at erstattet (og dermed opdatere) planen.
• Vælg No for at vende tilbage til plandetaljerne for at gemme planen med et nyt navn.

BEMÆRK: Behandlingsplanen skal gennemgås for korrekthed og fuldkommenhed og
godkendes inden DICOM-eksport til patientbehandling. 

5.

Vælg Save.
Denne plan kan nu vælges sammen med patientdatasættet.

6.

Vælg fra listen over PDF-muligheder.
Softwaren opretter en separat PDF for hver mulighed. PDF’en Treatment Parameters er
obligatorisk og kan ikke fravælges.

Sådan gemmes en plan
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Trin

7.

Gennemse fejl og advarsler i PDF’en.
BEMÆRK: Information om fejl og advarsler i behandlingsplanen findes i begyndelsen af
PDF’en. Information om ordinationsdosis og parametre til PTV’et og OAR’erne samt infor-
mation om isocenter og maskine findes midt i PDF’en inden godkendelsessiden. 

8.

Vælg Save PDF eller Print PDF for at fortsætte.

9.

Vælg en filplacering, hvor de angivne PDF’er skal gemmes, eller vælg printeren for at ud-
skrive PDF’en.

10. Gennemse behandlingsplanens parametre i PDF-udskriften. Fortsæt til næste trin, hvis
resultaterne er tilfredsstillende. Vælg Back for at vende tilbage til softwaren, hvis det ikke
ønskes at eksportere.
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Trin

11.

Åbn menuen Export Options (tilgængelighed afhænger af arbejdsgangen).
Indtast R&V Plan ID og vælg et Export Target for at eksportere.
BEMÆRK: R&V Plan ID er til identifikation på eksterne systemer. Der skal derfor oprettes
et meningsfuldt R&V-plan-ID eller -forløbs-ID, der tager hensyn til tegnbegrænsningerne
på det eksterne system (f.eks. maks. 13-15 alfanumeriske tegn og ingen mellemrum). 

12.

Vælg Export.
Vælg Back, hvis det ikke ønskes at eksportere planen.

13. Vælg Exit.

Sådan gemmes en plan
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7.3 Behandlingslevering

Sikkerhedsbemærkninger

Ensartethed, korrekthed og fuldkommenhed af det importerede datasæt eller data, der indlæses,
skal kontrolleres af IGRT-udstyret, før de godkendes til IGRT.

Advarsel
Hvis man anvender et behandlingsleveringssystem med ekstreme parametre (f.eks. høj
dosishastighed, lav MU pr. stråle eller høj bladhastighed) kan det resultere i unøjagtig
levering af den planlagte behandlingsdosis. Det er fysikerens ansvar at sikre korrekt
levering af den planlagte behandlingsdosis til patienten. Dette indbefatter, at der tages
ansvar for at udvælge de relevante behandlingsparametre.

Advarsel
Hvis én eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret,
udskiftet eller omkalibreret, skal der udføres en revalidering af
behandlingsplanlægningssystemet i forhold til behandlingsleveringssystemet i
overensstemmelse med kvalitetssikringsprocedurerne. Hvis komponenter, som påvirker
systemets dosimetriske parametre, er blevet ændret, skal stråledatamålingerne gentages
og de reviderede data indlæses i systemet ved hjælp af værktøjet Physics Administration.

Advarsel
For at sikre ensartethed, hvis der anvendes flere planlægningssystemer, skal alle endelige
positionerings- og behandlingsparametre godkendes i det samme
behandlingsplanlægningssystem. Hvis information fra denne software f.eks. bruges direkte
til patientpositionering, skal også den tilsvarende behandlingsplan komme fra denne
software, og behandlingsplanen må ikke ændres med noget andet
behandlingsplanlægningssystem.

Advarsel
Gennemse alle konturer (PTV, OAR’er osv.) inden behandling.

Advarsel
Det er obligatorisk at fuldføre systemgodkendelse, verificering og validering af
behandlingsplanlægningssystemet, herunder stråleprofilerne, før patientbehandling
påbegyndes.

Advarsel
Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere fra behandlingsrummet, at den
valgte brikstop er den samme som den brikstop, der blev anvendt under
behandlingsplanlægningen.

Advarsel
Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere fra behandlingsrummet, at de
valgte gantry- og briksvinkler kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette
resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Kollisionsadvarslen i softwaren advarer om mulige kollisioner mellem gantryet på den
lineære accelerator og behandlingsbriksen. Den er ikke tiltænkt som et nøjagtigt værktøj til
forudsigelse af kollisioner. Afhængigt af behandlingsopsætningen og/eller patientens
anatomi kan der forekomme kollisioner, selvom der ikke angives nogen
advarselsmeddelelse. Det er brugerens ansvar inden behandlingen at verificere, at
behandlingen er mulig uden kollisioner.
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Advarsel
Det er brugerens ansvar at sikre, at maskinkonfigurationerne (herunder, men ikke
begrænset til, kæbeindstillinger) er synkroniseret mellem de forskellige
konfigurationsplaceringer (f.eks. behandlingsplanlægningssystem, R&V-system og
behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem den
maskinkonfiguration, der anvendes til planlægning, og den, der anvendes til behandling,
kan medføre, at der foretages forkert behandling, eller at den kliniske arbejdsgang
afbrydes.

Advarsel
Behandlinger med uret (CW)/mod uret (CCW): Gantry-rotationsretningen kan blive forbyttet
under forskellige faser i planlægningsprocessen, (f.eks. når MLC-formerne bliver spejlet på
grund af spejlvendt gantry-rotation, eller udskriften ikke udtrykkeligt angiver den valgte
rotationsretning). Verificer, inden behandlingen påbegyndes, at den rigtige gantry-
rotationsretning blev importeret til R&V-systemet og vises på den lineære accelerators
konsol.

Advarsel
Systemet er generelt ikke beregnet til at behandle en patient med en plan med primære
kæber, som blokerer for MLC-åbningen. Den eneste undtagelse er Elekta Agility-MLC’en på
grund af adfærden af begrænset overløb og funktionen til kæbesporing. I
behandlingsplaner for Elekta Agility-MLC’en overlapper kæberne MLC-feltet. For at bruge
Elekta Agility-MLC’en er yderligere stråledatamålinger angivet i Teknisk
referencevejledning til Brainlab Fysik nødvendige.

Advarsel
Det er helt og holdent brugerens ansvar at verificere, at dataene returneret 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.

Kvalitetssikring

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
Pencil Beam-dosisberegning for buebehandlinger udføres på et diskret gantry-vinkelgitter
ved hjælp af en fast buetrinstørrelse (i grader). Derfor kan den beregnede dosis være
unøjagtig. Det anbefales kraftigt at udføre fantomverificering for hver buebehandlingsplan,
der anvender buer.

Advarsel
Mål den absolutte nøjagtighed af systemet i kombination med
behandlingsleveringssystemerne ved hjælp af fantomer. Der skal tages højde for den målte
nøjagtighed, når der konfigureres planlægningsparametre, for at sikre nøjagtig
behandlingslevering.

Advarsel
Det skal sikres, at behandlingsplanen leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt at
udføre en fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtigt de samme
parameterindstillinger, som vil blive brugt, når patienten rent faktisk skal behandles.

Advarsel
For hver patientbehandlingsplan skal det verificeres, at konfigurationen af den lineære
accelerator, som er planlagt, er korrekt overført og anvendt på den lineære accelerator.

Behandlingslevering
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Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, udfladningsfiltertilstanden og konfiguration af
tilbehør.

Advarsel
Stereotaktiske behandlinger, såsom stereotaktisk strålekirurgi (SRS), indebærer meget
høje dosishastigheder og doser pr. fraktion, og de planlægges typisk med nedsatte
målvolumenmargener. Der skal derfor anvendes yderligere sikkerhedsforanstaltninger
under behandlingsplanlægning, planoverførsel og behandlingslevering. Det anbefales
kraftigt at udføre yderligere kvalitetssikring inden hver stereotaktisk patientbehandling.

Advarsel
Det anbefales at verificere og bekræfte patientens positionering ved hjælp af en relevant
positionsverificeringsmetode inden behandling. Der kan genereres prøveplaner ved at
anvende fantomer til at teste nøjagtigheden af den faktiske patientpositioneringsmetode.

Advarsel
Vær sikker på at Brainlab-behandlingsplanlægningssystemet er korrekt konfigureret, og at
konfigurationen afspejler parametrene i behandlingsleveringssystemerne. Disse parametre
inkluderer, men er ikke begrænset til, skalakonventionen for den lineære accelerator,
mekaniske begrænsninger eller dosimetriske parametre såsom lineær acceleratorenergi
eller fluenstilstande såsom SRS og FFF (udfladningsfilterfri).

Advarsel
Vær sikker på, at behandlingsleveringssystemerne, der anvendes til at behandle en patient,
er de samme som dem, der blev planlagt under planlægningsprocessen (dvs. at den valgte
maskinprofil stemmer overens med behandlingsmaskinen).

Advarsel
Sammenlign alle behandlingsparametre, der er eksporteret til R&V-systemet, med
udskriften fra softwaren.

Advarsel
Overhold nøje specifikationerne og de anbefalinger, der gives af producenten af
dosimetriudstyret. Brug af dosimetriudstyr uden for dets angivne omfang af feltstørrelser
og eller anden ukorrekt anvendelse kan medføre unøjagtige dosisberegninger.
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8 EKSPORTER
VERIFICERINGSPLANER

8.1 Eksport til DICOM

Dialogboksen DICOM Export

Figur 35  

Softwaren eksporterer automatisk til DICOM. Der vises en dialogboks under eksport.

DICOM-overensstemmelse

Eksport til DICOM er kun mulig, efter der er udført planoptimering. 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
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utilsigtet blive modificeret eller ændret under overførslen som følge af forskellige
fortolkninger af DICOM-standarden mellem forskellige TPS-forhandlere.

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

DICOM garanterer ikke 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

I henhold til IEC 62083-bestemmelserne skal korrektheden af inputdata verificeres, og de
komplette behandlingsplaner skal gennemses og godkendes på behørig vis af en kvalificeret
person.

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.

Sikkerhedsbemærkninger

Ved at reducere konturer (henholdsvis antallet af konturpunkter) kan små konturer
deformeres i større grad end større objekter eller kan endda helt forsvinde. Derfor skal
korrektheden af konturerne verificeres omhyggeligt (f.eks. at konturer er justeret korrekt i
forhold til billederne) efter import til tredjepartssystemet.

Eksportplatformfiler

Afhængig af den forventede efterfølgende anvendelse af de eksporterede DICOM-data på
klinikken er forskellige platformfiler prædefinerede til de gældende krav af Brainlab-
supportspecialisten.
• De tilgængelige valgmuligheder under eksport vil variere lidt afhængigt af indstillingerne

konfigureret i eksportplatformfilen, der er valgt til det aktuelle arkiv.
• Af sikkerhedshensyn kan eksportplatformfilerne til behandlingsplaner kun redigeres af Brainlab-

support.
• Brug af standardeksportplatformen kan medføre en ukorrekt behandling.
• Vær opmærksom på, at softwaren kan løbe tør for hukommelse, hvis supportteknikeren ændrer

tilstanden dosiseksport fra Plan til Beam, hvis der defineres et større antal stråler med store
dosisvolumener.

Verificer behandlingsmodaliteten med dynamisk bue ved at importere DICOM RT-eksportfilerne til
R&V-systemet. Disse parametre kan overføres til den lineære accelerators konsol og ”stråle til”,
hvis det er muligt.

Eksport til DICOM
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8.2 Eksport til ExacTrac

Baggrund

Denne software eksporterer automatisk behandlingsplanen til ExacTrac-
patientpositioneringssystemet efter DICOM-eksport.
Hvis der et konfigureret en separat eksportplatformfil, skal det sikres, at eksporten til ExacTrac og
R&V-systemet udføres samtidigt.
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8.3 Klargøring til eksport til Dose Review

Dose Review 2.0

For at gennemse planer i Dose Review 2.0 skal planen gemmes i denne
behandlingsplanlægningssoftware og indlæses i Dose Review 2.0. Se
softwarebrugervejledningen til Dose Review for nærmere oplysninger.

Dose Review 1.0

For at gennemse planer i Dose Review 1.0 skal Brainlab-supporten konfigurere en automatisk
eksport fra denne behandlingsplanlægningssoftware til den placering, hvor denne software får
adgang til den. Når planen er eksporteret, kan den åbnes i Dose Review 1.0.

Klargøring til eksport til Dose Review
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9 MEDDELELSER
9.1 Advarsels- og fejlmeddelelser i pop op-

dialogbokse

Liste over meddelelser

• There are unsaved changes (Der er ændringer, der ikke er gemt)
• Do you want to save? (Vil du gemme?)
• Approved Plan (Godkendt plan)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Du indlæser en godkendt behandlingsplan. Enhver ændring vil medføre tab af
plangodkendelse.)

• 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 bruges til ibrugtagning og
plansammenligning og ikke til oprettelse af kliniske behandlingsplaner. Eksport er ikke mulig.)

• 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 export has failed. Check the logfile for details. (Eksporten mislykkedes. Kontrollér logfilen
for detaljer.)

• Changed data (Ændrede data)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Statussen for forudgående planlægning for den indlæste dosisplan er blevet
ændret. Planen vil blive tilpasset til ændringerne.)

• Plan not approved (Plan ikke godkendt)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting.\n\nDo you want to cancel the

export in order to approve the plan? (Det anbefales at godkende en behandlingsplan før
eksport.\n\nVil du annullere eksporten for at godkende planen?)

• Going back to Patient Model (Går tilbage til patientmodellen)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Bemærk, at

ændringer af patientmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.)
• Replace plan? (Erstat plan?)
• Do you want to replace the current plan? (Vil du erstatte den aktuelle plan?)
• Authentication Error Message (Fejlmeddelelse for godkendelse)
• Plan is approved. (Planen er godkendt.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Den aktuelle plan er godkendt og kan ikke overskrives. Vælg et andet navn, og prøv igen.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or

save the plan under a different name after making changes. (Den aktuelle plan er godkendt og
kan ikke overskrives. Du skal enten fjerne godkendelsesstatussen, eller gemme planen under
et andet navn, når du har foretaget ændringer.)

• Plan cannot be unapproved. (Planens godkendelse kan ikke fjernes.)
• The plan cannot be unapproved if you change the original name.\nSelect the original name and

try again. (Planens godkendelse kan ikke fjernes, hvis du ændrer det oprindelige navn.\nVælg
det oprindelige navn, og prøv igen.)
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• Plan already exists. (Planen findes allerede.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name

and try again. (En plan med navnet [plannavn] findes allerede og kan ikke overskrives. Vælg et
andet navn, og prøv igen.)

• Exit without Saving? (Afslut uden at gemme?)
• Plan has not been saved yet. (Planen er ikke blevet gemt endnu.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Ændringer af planen [plannavn] er ikke

blevet gemt endnu.)
• Changed Data (Ændrede data)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Der er sket ændringer uden for applikationen til dosisplanlægning.
[Applikationsnavn] skal genstartes.)

• Loaded plan from an older version. (Indlæst plan fra en ældre version.)
• 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.)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (En ekstern ydre kontur er blevet detekteret.
[Applikationsnavn] kan ikke oprette en ydre kontur. Den eksterne vil blive brugt til
dosisberegninger, medmindre der foretages ændringer, der kræver en genberegning af den
ydre kontur.)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (En ekstern ydre kontur er blevet
detekteret. [Applikationsnavn] kan ikke oprette en ydre kontur. Den eksterne vil blive brug til
dosisberegninger.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Beskæringsboksen overskrider området for planlægnings-CT’et i superior eller inferior retning.
Dele af brikstoppen, der er uden for dette område i denne retning, vil blive ignoreret under
dosisberegning.)

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. These changes will be
ignored and the originally saved status will be used. (Statussen for forudgående planlægning
for den indlæste dosisplan er blevet ændret. Disse ændringer vil blive ignoreret, og den
oprindeligt gemte status vil blive anvendt.)

• Cannot create field: [leaf bank name] overlaps with [leaf bank name]. (Kan ikke oprette feltet:
[navn på bladbank] overlapper [navn på bladbank].)

• Cannot create field: field limit towards leaf [leaf name] is larger than the field limit towards leaf
[leaf name]. (Kan ikke oprettet feltet: feltgrænsen mod bladet [bladnavn] er større end
feltgrænsen mod bladet [bladnavn].)

• Cannot create field: [jaw name] Jaw overlaps with [jaw name] Jaw. (Kan ikke oprette feltet:
Kæben [kæbenavn] overlapper kæben [kæbenavn].)

• Cannot create arc: [leaf bank name] overlaps with [leaf bank name] at the start field. (Kan ikke
oprette buen: [navn på bladbank] overlapper [navn på bladbank] ved startfeltet.)

• Cannot create arc: start field limit towards leaf [leaf name] is larger than the start field limit
towards leaf [leaf name]. (Kan ikke oprette buen: startfeltets grænse mod bladet [bladnavn] er
større end startfeltets grænse mod bladet [bladnavn].)

• Cannot create arc: [leaf bank name] overlaps with [leaf bank name] at the stop field. (Kan ikke
oprette buen: [navn på bladbank] overlapper [navn på bladbank] ved stopfeltet.)

• Cannot create arc: stop field limit towards leaf [leaf name] is larger than the stop field limit
towards leaf [leaf name]. (Kan ikke oprette buen: stopfeltets grænse mod bladet [bladnavn] er
større end stopfeltets grænse mod bladet [bladnavn].)

• 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.)

Advarsels- og fejlmeddelelser i pop op-dialogbokse
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9.2 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 do-
sisdisplay 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).)
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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 slukket. Den brikstop, som er føjet til vævsmodellen, antages
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 slukket. Området indeni den detekterede patientkontur
antages derfor at være vandækvivalent. Kontakt Brainlab-support.)

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

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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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.)
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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.)

Meddelelser i udskriften (trafiklys)
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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
FORSKNINGS-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.)
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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]n°. (Gantry-vinklerne
[nedre gantry-vinkel]° - [øvre gantry-vinkel]° for bueplanet [buenavn] har ikke den
nødvendige minimale buerækkevidde [buerækkevidde]n°.)

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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Type Tekst

Fejl
Constraint # [number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [vo-
lume]%. (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.)
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9.3 Informationsmeddelelser (vist med i-ikonet)

Liste over meddelelser

• Export platforms have identical names. (Eksportplatforme har identiske navne.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient access rights. (Eksport til [navn på

eksportsti] mislykkedes på grund af utilstrækkelige adgangsrettigheder.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient disk space. (Eksport til [navn på

eksportsti] mislykkedes på grund af utilstrækkelig diskplads.)
• Export to [export destination] failed. (Eksport til [eksportdestination] mislykkedes.)
• 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.\nReview the patient data carefully for

completeness. (Der blev fundet ikke-understøttede data under indlæsning.\nGennemse
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.)
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• 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.)

• 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.)
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• 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.)
• 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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