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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Forventet levetid

Brainlab gir 10 års service på programvaren. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
Buzz® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
Curve® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
iHelp® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Intel® Xeon® og Intel® Core™ i7 er registrerte varemerker som tilhører Intel Cooperation eller dets
datterselskaper i USA og/eller andre land.
Novalis Tx™ er et varemerke som tilhører Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® er et registrert varemerke som tilhører RaySearch Laboratories AB.
Windows® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er delvis basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner
du ved å følge koblingene under:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• Dette produktet omfatter programvare utviklet av Apache Software Foundation (http://

www.apache.org). Copyright© 1999–2004 The Apache Software Foundation. Med enerett.
• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdi-
rektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr (MDD).
RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis er et produkt i klasse IIb, i
henhold til reglene etablert av MDD.

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Juridisk informasjon
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Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler
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1.4 Slik bruker du systemet

Indikasjoner for bruk

RT Elements er programmer for planlegging av strålebehandling til bruk i stereotaktisk,
konformisk, dataplanlagt, lineærakseleratorbasert strålebehandling av lesjoner i kranie, hode og
nakke samt ekstrakraniale lesjoner.
Programmet Adaptive Hybrid Surgery Analysis som ett RT Element, simulerer en automatisk,
malbasert strålebehandlingsplan. Den simulerte planen er beregnet brukt for evaluering av
behandling i for eksempel tumormøter eller operasjonsstuer.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatible Brainlab-plattformer

Adaptive Hybrid Surgery Analysis er kompatibelt med følgende Brainlab-plattformer:
• Buzz 1.0, 2.0
• Curve 1.0, 1.1, 1.2

Andre Brainlab-plattformer

Flere kompatible Brainlab-plattformer kan bli tilgjengelig etter utgivelse av denne
brukerveiledningen. Ta kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om kompatibilitet.

Kompatibelt medisinsk utstyr fra andre produsenter enn Brainlab

Denne programvaren kan eksportere til Record and Verify-systemer ved bruk av DICOM-formatet.

DICOM-samsvar

Erklæring om DICOM-samsvar finner du på www.brainlab.com/DICOM.

DICOM i seg selv garanterer ikke interoperabilitet. Samsvarserklæringen legger imidlertid
til rette for en førstenivåvalidering av interoperabilitet mellom ulike applikasjoner som
støtter den samme DICOM-funksjonaliteten. Samsvarserklæringen skal leses og forstås av
brukeren i sammenheng med DICOM-standarden.

I samsvar med IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy",
kapittel 11 "Caution to Users": "[...] skal kjøpere av strålingsonkologiutstyr kontrollere at
deres utstyr faktisk kommuniserer med annet utstyr og kan overføre informasjon med
DICOM-protokoller og -definisjoner".

Tredjeparts DICOM-grensesnitt

Advarsel
På grunn av DICOM-standardens allsidighet er det mulig at enkelte planer opprettet av
tredjeparts programvare for behandlingsplanlegging ikke kan lastes inn i sin helhet.

Advarsel
Kontroller at alle data som importeres av Brainlab-programmet er fullstendige og riktige,
ettersom ulike tolkninger av DICOM-standarden kan føre til ulike implementeringer for
visning av dataene fremstilt av DICOM-protokollen.

Siden DICOM-standarden ikke har metoder for å kontrollere om integriteten til en DICOM-fil
har blitt skadet før importering til Brainlab-systemet, anbefales det at du kun bruker
DICOM-overføringer via nettverk. Dette sikrer at det ikke er enkelt å manipulere dataene
under dataoverføring. Hvis DICOM-dataene lagres som filer på et lagringsmedium,
anbefales det at denne informasjonen behandles på samme måte som alle skriftlige eller
utskrevne pasientjournaler for å unngå enhver form for manipulering.

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Godkjent medisinsk programvare fra tredjeparter

Det er akseptabelt å installere og kjøre følgende medisinsk programvare på samme
arbeidsstasjon som Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Tredjeparts programvare Versjon Kommentar

RayStation produsert av Ray-
Search Laboratories AB 4.7 Behandlingsplanleggingssystem for strå-

lebehandling.

InverseArc produsert av Ray-
Search Laboratories AB 1.0

Konverterer behandlingsplaner til tilsva-
rende VMAT-planer (Volumetric Modula-
ted Arc Therapy).

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Brainlab anbefaler at du bare bruker systemer som utveksler registreringer som anbefalt av
Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (IHE-RO) (http://www.ihe.net/)-profilen
på Multimodality Registration for Radiation Oncology. Definisjonene oppgitt i dette dokumentet har
blitt definert av en gruppe klinikere og leverandører, og de tar for seg kliniske arbeidsflyter og
relaterte sikkerhetshensyn.

Advarsel
Brainlab tillater ikke installasjon av Brainlab RT Elements på plattformer med installert
medisinsk programvare fra tredjeparter. Dette er fordi det ikke kan utelukkes RT Elements
påvirker den tredjeparts programvaren, og omvendt. Det er brukerens ansvar å forsyne og
identifisere egnede plattformer som oppfyller de angitte kravene for installering av RT
Elements.

Advarsel
Brainlab anbefaler på det sterkeste ikke å ha noen tredjeparts programvare installert på
plattformen, da tredjeparts programvare kan påvirke ytelsen til RT Elements. Det er
brukerens ansvar å kontrollere at RT Elements ikke er påvirket av noen installerte
tredjeparts programvarer eller tredjeparts programvareoppdateringer. Instruksjonene for
revalidering av programvaren, oppgitt i denne brukerveiledningen, kan brukes til dette
formålet.

Ekstern hjelp

Hvis forespurt, kan Adaptive Hybrid Surgery Analysis-arbeidsstasjonen utstyres med ekstern
tilgang til Brainlab support. Brainlab ekstern tjeneste med iHelp 6.1 (Axeda) er tilgjengelig.

GENERELL INFORMASJON
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1.6 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for legen og erstatter ikke legens erfaring og/eller
ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Opplæring
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1.7 Dokumentasjon

Språkinformasjon

Alle brukerveiledninger fra Brainlab er opprinnelig skrevet på engelsk.

Tiltenkte brukere

Adaptive Hybrid Surgery Analysis er rettet mot medisinske fagfolk (leger, deres ansatte,
sykepleiere osv.) med tilstrekkelig forståelse av det engelske tekniske ordforrådet knyttet til
medisinsk fysikk og medisinsk bildebehandling til å muliggjøre en hensiktsmessig forståelse av
brukergrensesnittet i Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Enheter

Alle tall i dokumentene er oppgitt i metriske målenheter. Hvis det ikke er oppgitt noen målenhet, er
målenheten millimeter.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for Physics
Administration-programva-
ren

Informasjon om hvordan du administrerer målte stråledata og ma-
skinprofiler

GENERELL INFORMASJON
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1.8 Tekniske krav

Maskinvare

Anbefalte krav til maskinvare:

Maskinvare Krav

Prosessor 2 x 6 fysiske kjerner, Intel Xeon (Ivy-Bridge-mikroarkitektur eller nyere),
2,6 GHz

Minne 32 GB

Grafikkort Grafikkort for arbeidsstasjoner, som er kompatible med DirectX 11, med
minst 1 GB minne

Skjermoppløsning 1 920 x 1 200

Nettverkstilkobling 1 Gbit/s

Harddisk RAID5-volum med 1 TB diskplass

Minstekrav til maskinvare:

Maskinvare Krav

Prosessor 4 fysiske kjerner, Intel Xeon (Nehalem-mikroarkitektur eller nyere) eller
Intel Core i7 (Nehalem-mikroarkitektur eller nyere), 2,6 GHz

Minne 8 GB

Grafikkort DirectX 11-kompatibel, med minst 512 MB grafikkminne

Skjermoppløsning 1 289 x 1 024

Nettverkstilkobling 100 Mbit/s

Harddisk 250 GB diskplass

Programvare

Programvare Krav

Operativsystem

Windows Server 2008 (64-biters), SP2
Windows 7 Ultimate (64-biters), SP1
Windows 8.1 (64-biters)
Windows 10 LTSB 2016
Windows Server 2016
Vil du ha informasjon om kompatibilitet med servicepakker, må du ta
kontakt med din spesialist fra Brainlab support.

Brainlab-plattformer som støttes for øyeblikket:
• Planleggingsstasjon 9 Premium
• Planleggingsarbeidsstasjon 8 RT (Planleggingsstasjon for RT)
• Brainlab servermaskinvare 4.0
• Brainlab servermaskinvare 5.0

Brainlab anbefaler å oppdatere operativsystemet med hurtigreparasjoner i henhold til
sykehusets IT-regler. Brainlab forventer ingen problemer knyttet til installering av
hurtigreparasjonene. Informer Brainlab support dersom det oppstår problemer.

Tekniske krav
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Virusskanner

Hvis systemet er koblet til et lokalt nettverk (LAN), anbefaler Brainlab at det installeres
beskyttelsesprogram mot skadelige programvarer (f.eks. en viruskanner) og at definisjonsfilene
holdes oppdatert. Vær oppmerksom på at innstillingene i beskyttelsesprogrammet mot skadelig
programvare kan påvirke systemets ytelse. For eksempel kan innlasting og lagring av pasientdata
gå sakte hvis alle filtilganger overvåkes. Derfor anbefaler Brainlab å deaktivere
sanntidsskanninger og gjennomføre virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Oppdateringer

Oppdatering av operativsystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter skal
utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at Brainlab-
systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker hurtigreparasjonsfiler som utgis for Windows og kan
fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer. Ta kontakt med Brainlab support
dersom det oppstår problemer med hurtigreparasjonene for operativsystemet.
Du kan definere dine egne beskyttelsestiltak mot skadelig programvare, forutsatt at det utføres en
revalidering av systemet etterpå. Innstillingene i beskyttelsesprogrammet mot skadelig
programvare kan påvirke systemets ytelse, f.eks. kan innlasting og lagring av pasientdata gå
sakte hvis alle filtilganger overvåkes.

Ytelse

Ytelsen under beregninger kan bli påvirket av andre prosesser på den samme maskinen.
Doseoptimering er svært avhengig av CPU-en og i mindre grad av lesing/skriving til filer. Hvis
andre prosesser bruker mye CPU-kraft eller blokkerer/bruker filtilgangen, vil dette ha negativ
innvirkning på programytelsen.
Beregningstiden avhenger av:
• CPU (antall prosessorer og deres hastighet).
• Lesing/skriving til filer (harddiskens hastighet).
• Tumorens størrelse.
• Organenes størrelse.
• Malen som brukes. For innledningsvis mal er beregningstiden under fem minutter for et system

som oppfyller minstekravene til maskinvare.

Sikkerhetskopiering

Etter systemgodkjenning opprettes en sikkerhetskopi av Adaptive Hybrid Surgery Analysis-
installasjonen. Denne sikkerhetskopien kan ikke kjøres på andre arbeidsstasjoner enn den som
programvaren er lisensiert for.

Maskinegenskaper

Maskinegenskapene og maskinprofilen som brukes til doseberegning er:
• Novalis Tx med Varian 120 HD MLC
• Gjennomsnittlige stråledata fra flere maskiner
• Step-and-Shoot IMRT
• 6 MV nominell stråleenergi
• Ingen delte felter
• Ingen lysfelter

En Novalis Tx-maskinprofil, som er basert på gjennomsnittsdata fra faktiske Novalis Tx-målinger,
brukes til å beregne doser i programmet. Hvis lineærakseleratoren som brukes til
pasientbehandling er dårligere enn en Novalis Tx, er det ikke sikkert det er mulig å oppnå en plan
med tilsvarende kvalitet med behandlingssystemet.
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2 PROGRAMVAREOVERSIKT
2.1 Slik kommer du i gang

Bakgrunn

Adaptive Hybrid Surgery Analysis gir deg muligheten til å sammenligne effektene av potensielle
strålebehandlingsplaner for pasienter med godartede tumorer. Dette hjelper deg å avgjøre:
• om stråleterapi er egnet for tumoren (f.eks. for godartede skallebasistumorer)
• om du skal utføre operasjon for å muliggjøre strålebehandling

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan utføres preoperativt eller intraoperativt.

Sikkerhetsmerknader

Når du bruker Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Ikke stol utelukkende på programvaren for utføring av operasjon.
• Kirurgiske risikoer har alltid høyere prioritet enn risikoer som indikeres av denne programvaren.
• Denne programvaren viser ikke hvor tumorvolumet skal resekteres. Kirurgen har det hele og

fulle ansvaret med å definere omfanget av subtotal tumorreseksjon basert på kirurgisk
ekspertise.

• Ettersom Adaptive Hybrid Surgery Analysis ikke oppretter den endelige behandlingsplanen,
kan den endelige planen være annerledes. Problematiske områder som er synlige i
brukergrensesnittet (f.eks, dosefokuspunkter) utgjør ikke en direkte trussel mot pasienten.

• Programvaren viser bare risikoer som oppstår fra simulering av strålebehandling. Tabellen
Radiation Plan Analysis tar ikke hensyn til kirurgiske risikoer, så kirurgen må ta disse i
betraktning under beslutningsprosessen.

• Kontroller nøye om det samme tumorobjektet er valgt i alle programmer som brukes i en
arbeidsflyt (f.eks. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation og Intraoperative
Structure Update).

Advarsel
Stol ikke utelukkende på Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Preoperativ arbeidsflyt

① ② ③ ④
Figur 1  

Følg denne preoperative arbeidsflyten, som består av en sekvens av Brainlab Elements, for å
fastslå potensialet for strålebehandling før utføring av en operasjon på tumor:

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Nr. Komponent Beskrivelse

① DICOM Viewer Se gjennom dataene dine.

② Image Fusion Fusjoner bildesett.

③ SmartBrush Uthev tumorer for ulike reseksjonsstatuser og se gjennom / ju-
ster utsatte objekter (OAR-er).

④ Adaptive Hybrid Surge-
ry Analysis

Beregn og sammenlign potensielle strålebehandlingsplaner
for ulike tumorobjekter.

Slik starter du den preoperative arbeidsflyten

Figur 2  

Trinn

1. Under Cranial velger du arbeidsflyten Adaptive Hybrid Surgery.
Patient Browser vises.

2. Velg et egnet pasientdatasett.

Slik kommer du i gang
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Trinn

3. Elements som er tilgjengelige for denne arbeidsflyten vises.

4. Velg DICOM Viewer for å se gjennom bildesettets nåværende status.

5. Velg et datasett.
• Som standard inkluderes alle bildesett og objekter i datasettet.
• Hvis du vil fjerne et utvalg, klikker du på X-symbolet ved siden av utvalget.

6. Hvis du vil gå videre fra ett Element til det neste i arbeidsflyten (f.eks. når du er ferdig å
bruke DICOM Viewer), velger du Done i Element.

7. Velg Image Fusion for å fusjonere bildesettet.

8. Velg SmartBrush for å konturere relevant(e) tumorobjekt(er) for analyse av doseforde-
ling.
OAR-er kontureres under auto-segmentering. Gå gjennom OAR-ene og juster dem ved
behov.

9. Velg Adaptive Hybrid Surgery Analysis Element.

MERK: For Adaptive Hybrid Surgery Analysis er det nødvendig med en liste over OAR-er for
optimal automatisk planlegging. Hvis ikke alle de forutsatte organene er tilgjengelige, kan
doseoptimeringen være partisk. Hvis du velger flere objekter enn påkrevd, utelates kun de
overskytende objektene. 

MERK: Hvis du ikke har valgt et datasett for denne pasienten tidligere, blir du bedt om å velge et
før du bruker et Element. De tilgjengelige pasientdatasettene vises, inkludert alle bildeskanninger
og eventuelle definerte objekter. 

Intraoperativ arbeidsflyt

For å fastslå potensialet for strålebehandling etter reduksjon av tumorvolumet under operasjon må
du oppdatere tumorvolumet ved bruk av intraoperativ avbildning eller ved bruk av Intraoperative
Structure Update Element.
Alternativene for arbeidsflyter er:

Alternativer

• Intraoperativ arbeidsflyt

• Intraoperative Structure Update-arbeidsflyt

Slik starter du den intraoperative arbeidsflyten

Trinn

1. Utfør intraoperativ avbildning (f.eks. en iCT-skanning). Bruk AIRO, og start Automatic
Registration-programmet i Cranial Navigation System Navigation-programvaren.
For mer informasjon, se i brukerveiledningen for Automatic Registration-programva-
ren.

2. Bruk Image Fusion til å fusjonere det intraoperative bildet til det preoperative MR-data-
settet.

3. Bruk SmartBrush til å konturere eventuelt gjenværende tumorvolum.

4. Bruk Adaptive Hybrid Surgery Analysis til å beregne potensialet for strålebehandling.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Slik starter du arbeidsflyten Intraoperative Structure Update

Trinn

1. I Content Manager velger du Intraoperative Structure Update og oppda-
terer gjenværende tumorvolum.
For mer informasjon, se i brukerveiledningen for programvaren Intrao-
perative Structure Update.

2. Bruk Adaptive Hybrid Surgery Analysis til å beregne potensialet for strålebehandling.

Klargjøre for Adaptive Hybrid Surgery Analysis med Image Fusion

Bruk Image Fusion til å fusjonere alle bildeskanninger (CT, MR osv.) du ønsker å bruke til
planleggingen. For mer informasjon, se brukerveiledningen for Image Fusion-programvaren.
Datasettet som inneholder OAR-ene må være korrekt innrettet. Alle andre datasett må innrettes/
fusjoneres med datasettet som inneholder OAR-ene.

Klargjøre for Adaptive Hybrid Surgery Analysis med SmartBrush

Bruk SmartBrush til å segmentere tumorobjekter og interesseobjekter i bildeskanningene. For
mer informasjon om hvordan du gjør dette, se brukerveiledningen for SmartBrush
programvaren.
For Adaptive Hybrid Surgery Analysis er det viktig at du:
• Definerer minst én måltumor som et objekt (f.eks. av typen Tumor).
• Se gjennom OAR-er opprettet med automatisk segmentering for Adaptive Hybrid Surgery

Analysis.
MERK: For OAR-er:
• Alle OAR-er må defineres i det preoperative datasettet.
• Gå gjennom alle objekter med et program som kan modifisere objekter, som SmartBrush.

Objektgjennomgangen må inkludere kontroll av objektkonturene. Dette er obligatorisk for
automatisk genererte objekter.

• Hvis et organ er definert i Adaptive Hybrid Surgery Analysis-malen, men ikke ble opprettet
med automatisk segmentering, kan du opprette dette organet med SmartBrush. Dette gjør du
ved å bruke det samme navnet som ble definert for organet i Adaptive Hybrid Surgery
Analysis. Når du importerer objektet til Adaptive Hybrid Surgery Analysis, blir det gjenkjent
som den korrekte typen. Hvis denne konverteringen ikke fungerer, viser Adaptive Hybrid
Surgery Analysis en melding om at det relevante objektet mangler. Kontroller planen din
grundig. 

Slik kommer du i gang
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2.2 Datasett

Pasientdatasett

Datasett som brukes til å simulere en doseplan må:
• inneholde hele hodet
• inneholde utsatte strukturer/objekter
• være i MR-modalitet
• ikke være klippet på noen sider
• ikke inneholde noen vinklinger
• ikke inneholde en lokalisator
• bestå av kun aksiale bilder
• inneholde pasientbilder i kun ryggleie

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.3 Visningsfunksjoner

Visningsalternativer

Knapp Funksjon

Pan: Velg et bildesnitt, og dra det med musepekeren:
• 2D-snitt: Panorer gjennom snittene
• 3D-snitt: Roter snittene

Scroll: Dra musepekeren gjennom et snitt, oppover eller nedover.
Du kan også klikke på et bildesnitt og rulle med musehjulet.

Zoom: Dra musepekeren:
• opp for å zoome ut
• ned for å zoome inn
Du kan også klikke på et bildesnitt og zoome ved å holde inne.
Ctrl-knappen og samtidig rulle opp eller ned med musehjulet.

Windowing: Klikk på et bildesnitt, og dra musepekeren for å øke synligheten på
strukturens kontrast:
• opp/ned for å øke/redusere nivået for Hounsfield-enhet/gråverdi
• høyre/venstre for å øke/redusere vindusbredden for Hounsfield-enhet/gråverdi

Visningsfunksjoner
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2.4 Data-meny

Data-menyens layout

① ②

Figur 3  

Velg Data for å åpne Data-menyen og vise en liste over de tilgjengelige bildene, objektene og
layoutene.

Nr. Komponent Beskrivelse

① Selected Data

• Images: Bytt mellom innlastede bildesett.
• Objects Used for Calculation: Lister opp alle tilgjen-

gelige objekter, som tumoren, OAR-er og Outer Con-
tour.

② Layouts Bytt mellom ulike layouter.

Slik viser du objektinformasjon

Trinn

1. Velg Data for å åpne Data-menyen.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Trinn

2.

Menyen viser alle objekter i datasettet sammen med deres tilhørende volumer.

Layouter

Velg Data for å åpne menyen Layouts og bytte mellom layoutvisninger.

Layout Beskrivelse

Table View viser Radiation Plan Analysis-ta-
bellen, eventuelle tilgjengelige maler og en
sammenligning av malplaner.

Dose Review 3D viser et kumulativt histogram
der du kan se hvor mye av volumet som mottar
den valgte dosen.

Data-meny
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3 BRUKE ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

3.1 Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Adaptive Hybrid Surgery Analysis gir deg muligheten til å sammenligne effektene av potensielle
strålebehandlingsplaner for pasienter med godartede tumorer. Dette hjelper deg å avgjøre:
• om stråleterapi er egnet for tumoren (f.eks. for godartede skallebasistumorer)
• om du skal utføre operasjon for å muliggjøre strålebehandling

Beregninger

Når Adaptive Hybrid Surgery Analysis starter, analyserer det datasettet du har valgt og
beregner utfallet av de tre potensielle strålebehandlingsplanene. Beregningen følger disse
trinnene:

Trinn

1. Adaptive Hybrid Surgery Analysis legger en overflatekontur til datasettet.

2. Det analyserer innholdet av overflatekonturen som et tilsvarende volum av vann.
Ved bruk av den ytre konturen genereres det en vannmodell for doseberegning basert på
en Pencil Beam-algoritme ved bruk av en elektrontetthet som tilsvarer homogent vann.

3. Den beregner effektene på dette volumet for de tre behandlingsplanmalene:
• cf-SRT: konvensjonell fraksjonert stereotaktisk strålebehandling
• hf-SRS: hypo-fraksjonert stereotaktisk strålekirurgi
• sf-SRS: enkelt-fraksjonert stereotaktisk strålekirurgi

4. De potensielle effektene av de tre beregnede behandlingsplanene vises for den valgte tu-
moren og hvert OAR i datasettet.

For mer informasjon, se brukerveiledningen for Physics Administration-programvaren.

Regler for automatisk, innledningsvis valg av tumor

Når programmet har startet, beregnes de tilgjengelige forordningene uten ytterligere
brukerinteraksjon, når minst ett objekt av typen "tumor" er valgt.
Hvis flere tumorobjekter lastes inn, kan du velge et annet innlastet tumorobjekt via Data-menyen
eller ved å bla gjennom objektene på verktøylinjen.

Ytre kontur

Adaptive Hybrid Surgery Analysis oppretter automatisk en ytre kontur for beregning, men
denne lagres ikke sammen med pasientdataene. Det er viktig å kontrollere denne ytre konturen
for nøyaktighet. For å sjekke den ytre konturen må du opprette en i SmartBrush.

BRUKE ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Trinn

1. Opprett et nytt objekt i SmartBrush.

2. Konturer den ytre konturen i SmartBrush.

3. Gi objektet navnet "Outer Contour".

4. Fortsett til Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Advarsel
Sjekk nøyaktigheten av den viste ytre konturen som brukes i doseberegning.
Hele området som er relevant for behandlingen, må dekkes av konturen.
Hvis dette ikke er tilfellet, må du oppgi en ekstern ytre kontur. Dette gjør du
ved å opprette et objekt med navnet Outer Contour og laste det inn i pro-
grammet.

Sikkerhetsinformasjon

Pasientens anatomi på tidspunktet for strålebehandlingen kan være annerledes enn anatomien
som presenteres i programvaren. Anatomiske endringer kan forårsakes av:
• fjerning av volum
• avslapning av dyttede volumer
• blødning
• forskyvning som følge av åpen hodeskalle
• hevelse

Advarsel
Det definerte tumorvolumet brukes som et målvolum for planlegging (PTV) for
doseberegningen. Ingen marger brukes rundt tumoren. Ingen boost-objekter opprettes.

Det er mulig at det er flere pasientdata er tilgjengelig for bruk med RT Elements enn
programvaren klarer å laste inn. Dette kan være resultatet av andre planleggingstrinn eller
data fra tredjeparts systemer. I dette tilfellet gjøres du oppmerksom på at ikke alle
tilgjengelige data kan importeres. Gå nøye gjennom de importerte pasientdataene for
riktighet og validitet.

Advarsel
Kontroller riktigheten av den ytre konturen ved å se på datasettvisningene.

Advarsel
Avhengig av MLC-type bruker Pencil Beam-algoritmen kjerner av en fast oppløsning, som
definerer den totale oppløsningen til dosekalkuleringen vinkelrett i forhold til stråleaksen.
For små strukturer kombinert med utilstrekkelig rutenettstørrelse for kjernen, kan Pencil
Beam-beregningen være for grov til å kunne identifisere alle detaljer av den leverte
dosefordelinger.

Advarsel
Når Adaptive Hybrid Surgery Analysis-behandlingsmaldata sendes til Brainlab, har ikke
Brainlab noen mulighet til å kontrollere riktigheten til noen av dataene:
• som mottas fra en bruker
• som returneres til en bruker

Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data, avhenger av
dataenes riktighet. Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til
brukeren, er dette på ingen måte en forsikring om at dataene som returneres er korrekt.
Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å kontrollere riktigheten av data returnert av
Brainlab, og brukeren er også helt og holdent ansvarlig for å kontrollere riktigheten av
eventuelle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten
og effektiviteten til data returnert fra Brainlab før noen pasientbehandling utføres. Selv om

Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Brainlab kan ha behandlet enkelte data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar
for riktigheten av den endelige behandlingsmalen.

BRUKE ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 27



3.2 Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis-layouter

Om layouter

Adaptive Hybrid Surgery Analysis har to layouter for preoperativ eller intraoperativ
gjennomgang av data:
• Table View-layout
• Dose Review 3D-layout

Table View-layout

① ② ③

Figur 4  

Hovedskjermbildet i Table View-layouten viser Radiation Plan Analysis-tabellen.

Nr. Komponent

①

Valg av mal: Du kan bytte mellom malene ved å velge pilen ved siden av den nåværende
malen for beregning av forordning. En rullegardinmeny vises, og i den kan du velge ma-
len for dosefordeling.

Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis-layouter
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Nr. Komponent

②

Sammenligning av malplaner: Kolonnen viser resultater for planer med 30 fraksjoner, 5
fraksjoner og enkle fraksjoner.
• Velg en kolonne for å vise den tilsvarende dosefordelinger i aksiale, koronale eller sag-

ittale (ACS) visninger.
• Velg en rad for å sentrere objektet i bildevisningene, og utvid raden (tumorraden er all-

tid utvidet).
• Dersom det er flere tumorobjekter, velger du tilbakepilen i tumorraden for å gå til visnin-

gen for valg av tumor.

③ Bildesett med tilføyd overflatekontur og dosefordeling. Når du åpner programmet, sentre-
res visningene automatisk på den valgte tumoren.

Etter importering, må du kontrollere at konturene er korrekt innrettet med bildene.

Faktiske og oppgitte verdier som vises for tumorer og OAR-er

① ③②① ③②

Figur 5  

Verdiene oppgis for hver tumor (venstre) og hvert OAR (høyre) i formatet faktisk verdi (oppgitt
verdi).

Nr. Komponent

①
Faktisk verdi. Dette er det nåværende resultatet av planoptimaliseringen. De faktiske ver-
diene er plassert på venstre side, og de er uthevet i enten grønt eller rødt for tumorer,
eller i grønt, rødt eller gult for OAR-er.

② Symbol. Den ytre ringen er i fargen til den øvre verdien, og den indre sirkelen er i fargen
til den nedre verdien.

③
Oppgitt verdi. Dette er en verdi angitt av malen, som en god plan bør oppnå. Disse mal-
verdiene er utledet fra kliniske artikler og klinikere, og de er de beste tilgjengelige. De kan
ikke endres. Gi oppgitte verdiene står i parentes på høyre side.

Du finner mer informasjon om de oppgitte verdiene for tumorene og OAR-ene under.
Hvis tolkningen av de beregnede resultatene er uklare, må du snakke med en strålingsonkolog.

Tumoranalyse

Figur 6  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyserer den potensielle effekten av hver malplan på hver
tumor.
For hver plan vises det faktiske resultatet for tumoren med den oppgitte verdien (i parentes). For
tumorer definerer den oppgitte verdien forordningen for minste volumdekning og målet for
samsvarsindeksen.
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• Volume Coverage (%): Indikerer hvor stor del av tumoren dosen skal dekke. Den oppgitte
verdien (i parentes) er minste volumdekning som kreves for en akseptabel plan.

• Conformity Index (CI): Indikerer hvor nøyaktig volumet på dosefordelingen samsvarer med
størrelsen og formen på målvolumet, samtidig som det tas hensyn til normalvev. Den oppgitte
verdien (i parentes) viser maksimal CI for en akseptabel plan.

MERK: Inverse Paddick-samsvarsindeks brukes her. Hvis perfekt samsvar oppnås, er CI lik 1.
Den opprinnelige Paddick-samsvarsindeksen er på en skala på (0,1] eller 0–100 %. Skalaen for
Inverse Paddick-samsvarsindeksen er [1,inf.). Denne er definert i følgende artikkel: Nakamura JL,
Verhey LJ, Smith V et al. Dose conformity of gamma knife radiosurgery and risk factors for
complications. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001; 51(5): 1313-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11728692. 

Visuelle indikatorer

Disse visuelle indikatorene brukes i symbolene.
• Grønn: Forordningen for Volume Coverage (%) eller målet for Conformity Index (CI) er

oppfylt.
• Rød: Forordningen for Volume Coverage (%) eller målet for Conformity Index (CI) er ikke

oppfylt.

Symbol Beskrivelse

(Alle er grønne)
• Forordningen er oppfylt for Volume Coverage (%).
• Målet er oppfylt for Conformity Index (CI).

(Ytre er grønn, indre er rød)
• (Grønn) Forordningen er oppfylt for Volume Coverage (%).
• (Rød) Målet er ikke oppfylt for Conformity Index (CI).

(Ytre er rød, indre er grønn)
• (Rød) Forordningen er ikke oppfylt for Volume Coverage (%).
• (Grønn) Målet er oppfylt for Conformity Index (CI).

(Alle er røde)
• Forordningen er ikke oppfylt for Volume Coverage (%).
• Målet er ikke oppfylt for Conformity Index (CI).

(Grå)
Det er ikke mulig å beregne en gjennomførbar doseplan for dette datasettet.
Grunnen til dette kan være:
• Tumoren er for stor.
• Volume Coverage (%) og Conformity Index (CI) ignoreres.

Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis-layouter
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Velge en tumor

① ②

Figur 7  

Velg individuelle tumorer for beregning av dosefordeling på Select PTV-menyen, og for visning i
ACS-visningene. Du åpner Select PTV-menyen ved å velge den buede pilen ved siden av
tumorobjektet i Table View-layouten:

①

Figur 8  

Nr. Komponent

①

Bruk Select PTV-menyen til å velge blant alle tilgjengelige tumorobjekter.
• Det valgte tumorobjektet vises i de tilsvarende ACS-visningene.
• Velg Calculate for å beregne den tilsvarende dosefordelingen og gå tilbake til Table

View-layouten.
• Velg Cancel for å forkaste tumorvalget og gå tilbake til Table View-layout.

② Bildesettet til det aktive tumorobjektet med tilføyd overflatekontur. Visningene sentreres
automatisk på den valgte tumoren.
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Velg PTV-meny

① ②

Figur 9  

På Select PTV-menyen finner du viktig tumorinformasjon.

Nr. Komponent

① Volum (cm3), navn, opprettelsesdato og klokkeslett vises for hvert tumorobjekt.

②
Hvis et tumorvolum er tomt eller for stort, indikeres dette til høyre for tumorinformasjonen.
Tilsvarende deaktiveres beregningsknappen, og beregningen kan ikke startes for disse
tumorobjektene.

OAR-analyse

Figur 10  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyserer den potensielle effekten av hver malplan på hvert
OAR. Hvis du vil åpne rullegardinmenyen og se mer informasjon om et objekt, velger du pilen til
venstre for navnet.
For hver plan vises det faktiske resultatet for OAR-et med den oppgitte verdien (i parentes). For
OAR-er angir de oppgitte verdiene to mål for den maksimale dosen et OAR trygt kan motta.
• D₅₀: Grensen for hvor mye dose 50 % av objektet kan motta
• Max eller Max Dose: Den maksimale dosegrensen for dette objektet

Programvaren setter også begrensninger for OAR-er. Begrensningen definerer den maksimale
dosen et OAR kan tåle å motta (= 110 % av målet).
Disse visuelle indikatorene brukes i symbolene.
• Grønn: Målet er oppfylt.
• Gul: Målet er ikke oppfylt, men begrensningen (maksimal tolererbar dose) er oppfylt.
• Rød: Målet og begrensningen (maksimal tolererbar dose) er ikke oppfylt.

Bruke Adaptive Hybrid Surgery Analysis-layouter
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Symbol Beskrivelse

(Alle er grønne)
Målet og begrensningen er oppfylt for både D₅₀ (50 %) og Max Dose

(Ytre er grønn, indre er rød/gul)
• (Grønn) Målet og begrensningen er oppfylt for D₅₀
• (Rød) Målet og begrensningen er ikke oppfylt for Max Dose
• (Gul) Målet er ikke oppfylt, men begrensningen er oppfylt for Max Dose

(Indre er grønn, ytre er rød/gul)
• (Grønn) Målet og begrensningen er oppfylt for Max Dose
• (Rød) Målet og begrensningen er ikke oppfylt for D₅₀
• (Gul) Målet er ikke oppfylt, men begrensningen er oppfylt for D₅₀

(Alle er røde)
Målet og begrensningen er ikke oppfylt for både D₅₀ og Max Dose

(Alle er gule)
Målet er ikke oppfylt, men begrensningen er oppfylt for både D₅₀ og Max Dose

(Grå)
Det er ikke mulig å beregne en gjennomførbar doseplan for dette datasettet.
Grunnen til dette kan være:
• OAR er ikke valgt
• D₅₀ og Max Dose er ignorert

Ignorere en begrensning

① ②

Figur 11  

I noen tilfeller kan du velge å ignorere et ikke oppfylt (uthevet i rødt eller gult) mål for et OAR. Et
eksempel kan være et organ som hadde eksisterende defekter før strålebehandling (som f.eks.
fullstendig hørselstap).
Du ignorerer et mål ved å deaktivere den relevante avmerkingsboksen for D₅₀ ① eller Max ②.
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3.3 Gå gjennom dosefordeling

Dosevisninger

①

Figur 12  

Du kan gå gjennom dosefordelingen i forhold til OAR-ene og tumoren ved hjelp av de tilgjengelige
alternativene under Dose-menyen ①.

Visningsalternativ Beskrivelse

Dose Off Vis kun objekter. Isodoselinjer vises ikke.

Dose Distribution Vis en dosefordeling. Isodoselinjer vises.

Fordelingsvisning

Når du velger Dose Distribution og velger én av de tre planene, vises den planlagte
dosefordelingen som isodoselinjer og en dosevask. Fargene i dosevasken tilpasses og blir mer
gjennomsiktige etter hvert som du zoomer inn på et bilde, slik at du tydelig kan se de
underliggende strukturene.
Orienteringen til de viste linjene angis av Brainlab support.

Gå gjennom dosefordeling
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Slik justerer du doselinjer

①

②
Figur 13  

Visningen viser en isodoselinje for verdier angitt i malen og en verdi som skal være uthevet, og
som du kan endre.
Den fargekodede forklaringen i ACS-visningen viser hvilke isodoselinjer som vises for øyeblikket,
som en absolutt doseverdi.
Antall doselinjer og dosevasken tilpasses etter hvert som skalaen justeres i henhold til visningens
zoomnivå. Jo nærmere du zoomer inn, dess flere isolinjer vises og jo mer gjennomsiktig blir
dosevasken.

Trinn

Du definerer en bestemt isodoselinje for visning ved å legge inn verdien for den i boksen High-
light ①.

Slik uthever du en dosevask

Trinn

Du uthever dosevasken og isolinjen som tilsvarer en bestemt doseverdi ved å holde musepeke-
ren over ønsket verdi i forklaringen ②.
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3.4 Gå gjennom DVH

Om DVH og Dose Review 3D-layout

Figur 14  

Hovedmålet for en behandlingsplan er å behandle en høy prosentandel av tumorvolumet med en
spesifikk dose, samtidig som dosen som mottas av normalt vev holdes så lav som mulig. Dette
forholdet kan utgjøre et godt kriterium for å vurdere optimeringsgraden og kan beregnes direkte ut
fra DHV-visningen (dosevolumhistogram) ved å måle prosentandelen av dosen som leveres til
normalt vev, ved en vertikal posisjon der en tilstrekkelig høy andel av tumoren dekkes av den
aktuelle dosen.
En DHV vises for hvert objekt i Dose Review 3D-layouten. Layouten viser et kumulativt histogram
der du kan se hvor mye av volumet som mottar den valgte dosen.
DHV-representasjonen skal ikke være det eneste beslutningskriteriet for en behandlingsplan
(vurder f.eks. et annet kriterium, som dosefordelingsvisning).

Slik starter du 3D Review

Slik viser du funksjonene for DVH og 3D-dosegjennomgang:

Trinn

1. Åpne Data-menyen.

2. Velg Dose Review 3D-layout.
DVH-et vises.

Gå gjennom DVH

36 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



Slik gjennomgår du DVH for et objekt

①

② ③

④

Figur 15  

Trinn

1. Du viser DVH for et objekt ved å velge dette objektet på listen ①.

2. Klikk på enden av aksen ②, og dra for å endre Volume-skalaen.

3. Hold musepekeren over et punkt ③ for å se mer informasjon.

4. Klikk på enden av aksen ④, og dra for å endre Dose-skalaen.

DVH for tumor

①

 ③

④

①

②

Figur 16  

Forordninger ③ og mål ④ vises som punkter på DVH-et. Hold musepekeren over punktet for å se
mer informasjon. Maksimums- og minimumsdose ① og samsvarsindeks ② vises.
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Popup-informasjon

①
②

Figur 17  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Forordning (trekant)

• Constraint: Angitt til 99,0 %, tumoren skal motta 54,0 Gy
• Dose: 54,23 Gy (faktisk dose)
• Volume: 99,1 % (faktisk volum, mottar 54,23 Gy)
• CI: Inverse Paddick-samsvarsindeks brukes her
• Max. Dose Relation: Forhold mellom forordning og maksi-

mumsdose (f.eks. 54 Gy / 60,48 Gy = 0,893 → 89,3 %)
MERK: Constraint i popup-vinduet henviser til forordningen. 

② Mål (blå sirkel) Målet for ønsket samsvar for dosefordelingen for PTV-en.

Hvis forordningen ikke er oppfylt, viser DVH-visningen DVH Constraint Violated.

Koblinger til relaterte emner

Tumoranalyse på side 29

DVH for OAR

①

②

③

① ②

Figur 18  

Gå gjennom DVH
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Mål ① og begrensninger ② vises som punkter på DVH-et. Hold musepekeren over et punkt for å
se mer informasjon.

①
②

Figur 19  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Mål (sirkel) Den maksimale dosen et bestemt volum kan tåle å motta.

② Begrensning (firkant) Den maksimale dosen et bestemt volum trygt kan motta.

Mål og begrensning kan definere det samme punktet. Hvis forordningen ikke er oppfylt, viser
DVH-visningen DVH Constraint Violated.

3D-overflatevisning

②

①

Figur 20  

I 3D-overflatevisning kan du se dosen på overflaten av tumoren ① og kritiske risikostrukturer ②.
Kun risikostrukturer der begrensningen ikke er oppfylt vises i denne visningen.
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3.5 Skrive ut en planalanyse

Bakgrunn

Du kan lage en utskrift eller en PDF-fil av analysen. Denne kan lagres som:
• en elektronisk lagret PDF-fil
• en utskrift

Slik fullfører du planen

Trinn

1. Velg Done for å opprette en PDF-fil av behandlingsplanen i Adaptive Hy-
brid Surgery Analysis.
MERK: Fraksjoneringsoppsettet som ble valgt i programvaren er det opp-
settet som er uthevet i PDF-filen. 

2.

①

②

③

Velg:
• Save for å lagre PDF-filen elektronisk.

Print for å skrive ut med én gang.

3.

Velg Done for å eksportere.

Advarsel
Kvaliteten på utdata avhenger kritisk av kvaliteten på inndata. Eventuelle
uregelmessigheter eller eventuell usikkerhet om inndataenheter, identifisering eller andre
kvalitetsproblemer må undersøkes nøye før dataene brukes.

Skrive ut en planalanyse
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4 REVALIDERING AV
PROGRAMVARE

4.1 Om revalidering av programvare

Bakgrunn

Dette er den anbefalte revalideringstesten for systemet etter små endringer på systemet,
inkludert:
• hurtigreparasjoner av operativsystem
• installasjon av virusskannere
• tredjeparts programvareinstallasjon

For større operativsystemendringer (nytt OS, ny SP osv.), må du kontakte Brainlab support.

Slik utfører du revalidering av programvare

Minst én DICOM-pasient må være tilgjengelig for denne prosedyren.

Trinn

1. Velg en pasient i Patient Browser.

2. Velg alle relevante objekter, og konturer et tumorobjekt ved bruk av SmartBrush.

3. Start Adaptive Hybrid Surgery Analysis og vent til alle fraksjoneringer er beregnet.
MERK: Hvis SRS ikke er tilgjengelig på grunn av begrensninger i tumorvolumet, simulerer
du en tumorreseksjon i SmartBrush ved å definere et gjenværende tumorvolum som er
mindre enn den definerte volumbegrensningen. 

4. Bytt mellom de ulike fraksjoneringsoppsettene.

5. Sjekk ulike utsatte organer.

6. Sjekk ACS-, DVH- og 3D-visningene.

7. Sjekk at du kan panorere, zoome, rulle og utføre vindusjustering.

8. Lukk Adaptive Hybrid Surgery Analysis ved å velge Done.

9. Sjekk utskriften.
Revalideringen er fullført.
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Om revalidering av programvare
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5 MELDINGER
5.1 Meldinger

Informasjon

Varsling Årsak

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again.

Ingen data

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects.

Ingen tumor

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. Tumoren er for liten

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects.

Ingen OAR-er

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again.

Ingen bildesett (f.eks. kun objekter på tavlen)

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved.

Ikke-fusjonerte bildesett

Found multiple objects with the same organ ty-
pe.
Go back and check the selected objects.

Tvetydige organer

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects.

OAR-er i flere bildesett

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects.

Utsatte organer er ikke definert på et MR-bilde

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings.

Mangler mal

Automatically determined organ type of object
xxxx.
The object will be treated as xxxx.

Organtype fra navn

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects.

Ett objekt mangler
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Varsling Årsak

Short: xxxx objects missing. Long: The follo-
wing objects are part of the template but were
not found in the plan: xxxx Go back and check
the selected objects.

Flere objekter mangler

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. Ett ukjent objekt

Short: xxxx objects unknown.
Long: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx.

Flere ukjente objekter

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data.

Snittsett mangler for ett objekt

Short: Image sets for xxxx objects missing.
Long: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx. Go back and
add them to the selected data.

Snittsett mangler for flere objekter

An unknown error occurred while dose plan-
ning. The application is not able to continue.
For details check the logfile.

Doseplanlegging mislyktes

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le.

Kritisk feil

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile.

Beregning av ytre kontur mislyktes

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile.

Doseoptimering mislyktes

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile.

Beregning av forordning mislyktes.

DICOM-varsler

DICOM-varsler kan oppføres som:
• Kort: Forhåndsvis tekst i popup-vinduet
• Enkel: Utvidet tekst for ett enkelt varsel
• Lang: Utvidet tekst for flere varsler
• Per elem.: Liste over individuelle parametrer eller elementer for "Lang"

Generell informasjon

Kort: xxxx xBrain data items not loaded. (xxxx xBrain-dataelementer ikke lastet inn.)
Enkel: The xBrain data xxxx was not loaded. (xBrain-dataene xxxx ble ikke lastet inn.)
Lang: The following xBrain data were not loaded: xxxx. (Følgende xBrain-data ble ikke lastet inn:
xxxx.)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (DICOM-mel-
dingen kan ikke behandles av den nåværende programvareversjonen.)

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export, the Patient Name will be shortened accordingly. (Pasientnavnet angitt i DICOM-meldin-
gen er for langt (> 64 tegn). Under en eventuell eksport vil pasientnavnet forkortes tilsvarende.)

Meldinger
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Generell informasjon

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. On-
ly the first five are imported, other components are ignored. (Alfabetisk pasientnavn i DICOM-
meldingen har flere komponenter enn det som er tillatt. Kun de fem første importeres, og andre
komponenter ignoreres.)

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Det er ikke mulig å identifisere pasientinformasjon i DI-
COM-filen ettersom pasientnavn og pasient-ID ikke er angitt. Denne filen blir hoppet over.)

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. (Pasient-ID angitt i DICOM-meldingen er for
langt (> 64 tegn). Under en eventuell eksport vil pasient-ID-en forkortes tilsvarende.)

DICOM-registrering

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Registreringen kan ikke importeres ettersom mål- og kildekoordinatsystem ikke kan identifise-
res.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Registrerin-
gen kan ikke importeres ettersom kildekoordinatsystemet ikke kan identifiseres.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Registreringen kan ikke importeres ettersom det forventes to koordinatsystemer i registre-
ringsobjektet.)

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Registreringen kan ikke importeres ettersom én eller begge av de tilsva-
rende bildeseriene (referanseramme) ikke ble funnet.)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registreringen kan ikke importeres ettersom én (kilde) av de tilsvaren-
de bildeseriene (referanseramme) ikke ble funnet.)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registreringen kan ikke importeres ettersom én (mål) av de tilsvarende
bildeseriene (referanseramme) ikke ble funnet.)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Registreringen
kan ikke importeres ettersom rotbildeserien ikke kan identifiseres.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Registreringen kan ikke importeres ettersom registreringen mellom koordinatsyste-
mene ikke kan fastsettes.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Registrering
med et problem oppdaget (transformeringsmatrisen har et inverteringsproblem).)

Registrations found that describe a chain between image series. (Det ble funnet registreringer
som beskriver en kjede mellom bildeserier.)

Kort: xxxx contradicting registrations found. (xxxx motsigende registreringer ble funnet.)
Enkel: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Registreringen kan ikke importe-
res ettersom den motsier en annen registrering. Bildefusjonen mellom xxxx og xxxx er importert
(bildefusjon: dato, klokkeslett).)
Lang: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Følgende registreringer kan ikke importeres ettersom de motsier en annen registrering:
xxxx.)
Per elem.: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Bildefusjon mellom
xxxx og xxxx (bildefusjon: dato, klokkeslett).)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registrati-
on object. (Registreringen kan ikke importeres ettersom transformasjonsmatrisen ikke ble funnet
i registreringsobjektet.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Regi-
streringen kan ikke importeres ettersom kilde- og målbildeserier er identiske.)
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DICOM-registrering

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Registreringen kan ikke importeres ettersom enten mål- eller kildekoordinatsystem ikke kan
opprettes.)

Registration cannot be imported due to an internal error (Registreringen kan ikke importeres på
grunn av en intern feil.)

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Registreringen kan ikke
importeres ettersom fusjonsmatrisen ikke er ortogonal.)

Kort: xxxx missing images instance references. (xxxx manglende henvisninger til bildeinstanser.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (DICOM-registre-
ringsobjektet mellom bildeseriene xxxx, xxxx og mellom bildeseriene xxxx, xxxx. xxxx henviser
ikke alle bildeinstanser i den registrerte bildeserien.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (DICOM-registreringsobjektene mellom
de følgende bildeseriene henviser ikke alle bildeinstanser i den registrerte bildeserien: xxxx.)
Per elem.: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildeseriene xxxx, xxxx og bil-
deseriene xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx manglende bildeinstanser.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found. (DICOM-registreringsobjektet mellom
bildeseriene xxxx, xxxx og mellom bildeseriene xxxx, xxxx henviser til bildeinstanser som ikke
ble funnet.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series reference image in-
stances which cannot be found: xxxx. (DICOM-registreringsobjektene mellom de følgende bilde-
seriene henviser til bildeinstanser som ikke ble funnet: xxxx.)
Per elem.: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildeseriene xxxx, xxxx og bil-
deseriene xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (xxxx objekter oppfyller ikke IHE-
RO-anbefalingene.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. There-
fore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (DICOM-registreringsobjektet mellom
bildeseriene xxxx, xxxx og bildeseriene xxxx, xxxx oppfyller ikke IHE-RO-anbefalingene etter-
som det ikke henvises til noen bildeinstanser. Derfor kan den importerte bildefusjonen potensielt
være feil.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-
RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported Ima-
ge Fusion may be potentially wrong. (DICOM-registreringsobjektene mellom de følgende bilde-
seriene oppfyller ikke IHE-RO-anbefalingene ettersom det ikke henvises til noen bildeinstanser
xxxx. Derfor kan den importerte bildefusjonen potensielt være feil.)
Per elem.: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Bildeseriene xxxx, xxxx og bil-
deseriene xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (xxxx objekter oppfyller ikke IHE-
RO-anbefalingene.)
Enkel: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored
in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (DICOM-registreringso-
bjektet mellom koordinatsystem xxxx og koordinatsystem xxxx oppfyller ikke IHE-RO-anbefalin-
gene (kun kildekoordinatsystemet lagres i registreringsmatrisen). Derfor importeres ikke bildefu-
sjonen.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to
IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix
xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (DICOM-registreringsobjektene mellom de
følgende koordinatsystemene oppfyller ikke IHE-RO-anbefalingene (kun kildekoordinatsystemet
lagres i registreringsmatrisen). Derfor importeres ikke bildefusjonen.)
Per elem.: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Koordinatsystem xxxx og koor-
dinatsystem xxxx.)
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DICOM-registrering

Kort: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (xxxx objekter har identiske referan-
seramme-UID-er.)
Enkel: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it
has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO con-
form. (DICOM-registreringsobjektet med koordinatsystem xxxx kan ikke importeres ettersom det
har identisk referanseramme-UID for kilden og målet. Dette er ikke i samsvar med IHE-RO.)
Lang: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx. This is
not IHE-RO conform. (DICOM-registreringsobjektene med de følgende koordinatsystemene kan
ikke importeres ettersom de har identiske referanseramme-UID-er for kilden og målet xxxx. Det-
te er ikke i samsvar med IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Intern feil. Kan ikke laste
inn registreringen. Se loggfilen for mer informasjon.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced
image series are missing. See logfile for details. (DICOM-registreringsobjektet kan ikke importe-
res ettersom DICOM-topptekstene til bildeseriene det henvises til mangler. Se loggfilen for mer
informasjon.)

DICOM-segmentering

Kort: xxxx contour objects have no corresponding image series. (xxxx konturobjekter har ingen
tilsvarende bildeserie.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found. (Konturobjekt "xxxx" kan ikke importeres ettersom den tilsvarende bildeserien ikke ble
funnet.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. (De følgende konturobjektene kan ikke importeres ettersom den tilsvarende
bildeserien ikke ble funnet: xxxx.)

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx manglende bildeinstanser.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (Konturobjekt
"xxxx" henviser til bildeinstanser som ikke ble funnet.)
Lang: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (De
følgende konturobjektene henviser til bildeinstanser som ikke ble funnet: xxxx.)

Kort: xxxx contour objects with missing image instances. (xxxx konturobjekter med manglende
bildeinstanser.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (Konturobjekt "xxxx" henviser ikke til alle bildeinstanser i referansesnittsettet "xxxx".)
Lang: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (De følgende konturobjektene henviser ikke til alle bildeinstanser i referansesnittsettet:
xxxx.)
Per elem.: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Konturobjektet "xxxx", referanses-
nittsett "xxxx".)

Kort: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (xxxx konturobjekter med manglen-
de referanseramme.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(Konturobjekt "xxxx" kan ikke importeres ettersom referanserammen ikke ble funnet.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (De følgende konturobjektene kan ikke importeres ettersom referanserammen ikke
ble funnet: xxxx.)

Kort: xxxx contour objects cannot be created. (xxxx konturobjekter kan ikke opprettes.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot
be created). (Konturobjekt "xxxx" kan ikke importeres på grunn av en intern feil (konturobjekt kan
ikke opprettes).)
Lang: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (De følgende konturobjektene kan ikke importeres på grunn av en in-
tern feil (konturobjekt kan ikke opprettes): xxxx.)
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DICOM-segmentering

Kort: Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Finner ikke DICOM-topptekst for
xxxx konturobjekter.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the corresponding
image series cannot be found. (Konturobjekt "xxxx" kan ikke importeres DICOM-toppteksten til
den tilsvarende bildeserien ble ikke funnet.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the correspon-
ding image series cannot be found: xxxx. (De følgende konturobjektene kan ikke importeres et-
tersom DICOM-toppteksten til den tilsvarende bildeserien ikke ble funnet: xxxx.)

Meldinger
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