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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane do kontaktu

Pomoc techniczna

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

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Przewidywany okres eksploatacji

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

Informacja zwrotna

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

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w
Stanach Zjednoczonych.
Buzz® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.
Curve® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.
iHelp® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm

Intel® Xeon® i Intel® Core™ i7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Cooperation lub
jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Novalis Tx™ jest znakiem towarowym firmy Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RaySearch Laboratories AB.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

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

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

To oprogramowanie jest oparte w części na następującej pracy. Pełną licencję oraz informację na
temat praw autorskich można znaleźć pod poniższymi łączami:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation

(http://www.apache.org). Prawa autorskie© 1999–2004 The Apache Software Foundation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Znak CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dy-
rektywy Rady Europy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD).
RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis to produkt klasy IIb zgodnie z
regułami określonymi w MDD.

Informacje prawne
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Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole
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1.4 Korzystanie z systemu

Zalecenia dotyczące stosowania

System RT Elements to aplikacje do planowania leczenia w radioterapii znajdujące zastosowanie
w terapii zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą
stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem
akceleratora liniowego (linac)).
Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jako część systemu RT Elements symuluje
zautomatyzowany, oparty na szablonie plan radioterapii. Symulowany plan jest przeznaczony do
oceny terapii, np. podczas konsyliów onkologicznych lub na salach operacyjnych.

Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne platformy firmy Brainlab

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jest zgodna z następującymi platformami firmy
Brainlab:
• Buzz 1.0, 2.0
• Curve 1.0, 1.1, 1.2

Inne platformy firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne platformy firmy
Brainlab. Ewentualne pytania dotyczące zgodności należy kierować do pomocy technicznej firmy
Brainlab.

Zgodne wyroby medyczne innych firm

To oprogramowanie może eksportować dane do systemów „Record and Verify” z wykorzystaniem
formatu DICOM.

Zgodność ze standardem DICOM

Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM można znaleźć na stronie www.brainlab.com/
DICOM.

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

Zgodnie z rozdziałem 11, „Caution to Users” („Przestroga dla użytkowników”) normy IEC
62266, „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” („Wytyczne dotyczące
wdrażania standardu DICOM do radioterapii”): „[…] nabywcy sprzętu do radioterapii są
zobowiązani do sprawdzenia, czy stosowany przez nich sprzęt w prawidłowy sposób łączy
się ze sprzętem innego rodzaju i pomyślnie przesyła informacje z zastosowaniem
protokołów i definicji standardu DICOM”.

Interfejsy DICOM innych producentów

Ostrzeżenie
Z powodu zróżnicowania standardu DICOM możliwe jest, że niektóre plany stworzone przez
oprogramowanie do planowania leczenia innych producentów mogą nie być wczytywane w
całości.

Ostrzeżenie
Wszystkie dane importowane przez aplikację firmy Brainlab należy sprawdzić pod kątem
kompletności i prawidłowości. Różne interpretacje standardu DICOM mogą powodować
różne wdrożenia w celu reprezentacji danych przekazywanych przez protokół DICOM.

Ponieważ standard DICOM nie zapewnia środków umożliwiających weryfikację, czy
integralność pliku DICOM nie została naruszona przed zaimportowaniem do systemu
Brainlab, zaleca się wykonywanie transferów DICOM wyłącznie przez sieć. Uniemożliwia to
łatwe manipulowanie danymi podczas wymiany danych. Jeżeli dane DICOM są zapisywane
jako pliki na nośnikach pamięci, w celu uniknięcia manipulacji zalecane jest traktowanie

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem

10 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Wer. 1.0

https://www.brainlab.com/dicom
https://www.brainlab.com/dicom


tych informacji z taką samą troską jak wszelkiej pisemnej lub drukowanej dokumentacji
pacjenta.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

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

Autoryzowane oprogramowanie medyczne innych producentów

Dopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie następującego oprogramowania medycznego na
tej samej stacji roboczej co Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

Oprogramowanie medyczne
innych producentów

Wersja Komentarz

RayStation firmy RaySearch
Laboratories AB 4.7 System do planowania radioterapii.

InverseArc firmy RaySearch
Laboratories AB 1.0

Przekształca plany terapii w równoważne
plany VMAT (wolumetryczna modulowana
terapia łukowa).

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Firma Brainlab zaleca stosowanie wyłącznie systemów wymieniających rejestracje w sposób
zalecany przez profil Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Integracja
zakładów opieki zdrowotnej – radiologia onkologiczna, IHE-RO) (http://www.ihe.net/) na
Multimodality Registration for Radiation Oncology (Rejestracja wielomodalności w radiologii
onkologicznej). Definicje podane w tym dokumencie zostały określone przez grupę lekarzy oraz
dostawców i dotyczą schematów postępowania oraz powiązanych kwestii bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania RT Elements na platformach, na
których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych producentów. Wynika to z
braku możliwości wykluczenia istnienia wzajemnych wpływów wywoływanych przez
oprogramowanie RT Elements i oprogramowanie innych producentów. Użytkownik jest
odpowiedzialny za dostarczenie i identyfikację odpowiednich platform spełniających
podane wymagania dotyczące instalacji oprogramowania RT Elements.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby nie instalować na platformie oprogramowania
innych producentów, ponieważ może ono niekorzystnie wpływać na jakość działania
oprogramowania RT Elements. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że na
oprogramowanie RT Elements nie wywierają wpływu instalacje oprogramowania innych
producentów ani aktualizacje takiego oprogramowania. W tym celu należy użyć instrukcji
ponownego sprawdzenia poprawności oprogramowania zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.

Zdalna pomoc techniczna

Na życzenie klienta stacja robocza Adaptive Hybrid Surgery Analysis może zostać wyposażona
w opcję zdalnego dostępu do pomocy technicznej firmy Brainlab. Zdalna pomoc techniczna firmy
Brainlab jest dostępna przy użyciu oprogramowania iHelp 6.1 (Axeda).

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie

Szkolenie Brainlab

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

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie dla lekarza i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
zawsze być w stanie kontynuować pracę bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Szkolenie
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1.7 Dokumentacja

Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Docelowi odbiorcy

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis jest przeznaczona dla personelu medycznego
(lekarze, ich zespoły, pielęgniarki itp.) ze znajomością angielskiego słownictwa technicznego
związanego z dziedzinami fizyki medycznej i obrazowania medycznego, wystarczającą do
właściwego zrozumienia interfejsu użytkownika oprogramowania Adaptive Hybrid Surgery
Analysis.

Jednostki

Wszystkie wartości liczbowe pojawiające się w dokumentach podane są w jednostkach
metrycznych. Jeśli nie podano jednostki, zakłada się, że są to milimetry.

Czytanie instrukcji obsługi

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

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcja obsługi oprogra-
mowania Physics Admini-
stration

Szczegółowe informacje na temat zarządzania zmierzonymi dany-
mi wiązki i profilami urządzenia

INFORMACJE OGÓLNE
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1.8 Wymagania techniczne

Sprzęt

Zalecane wymagania sprzętowe:

Sprzęt Wymóg

Procesor 2 × 6 rdzeni fizycznych, Intel Xeon (mikroarchitektura Ivy-Bridge lub
nowsza), 2,6 GHz

Pamięć 32 GB

Karta graficzna Karta graficzna stacji roboczej zgodna ze standardem DirectX 11, z co
najmniej 1 GB pamięci

Rozdzielczość ekranu 1920 × 1200

Połączenie sieciowe 1 Gbit/s

Dysk twardy Wolumin RAID5 z 1 TB przestrzeni dyskowej

Minimalne wymagania sprzętowe:

Sprzęt Wymóg

Procesor 4 rdzenie fizyczne, Intel Xeon (mikroarchitektura Nehalem lub nowsza)
bądź Intel Core i7 (mikroarchitektura Nehalem lub nowsza), 2,6 GHz

Pamięć 8 GB

Karta graficzna Zgodna ze standardem DirectX 11, z co najmniej 512 MB pamięci

Rozdzielczość ekranu 1289 × 1024

Połączenie sieciowe 100 Mb/s

Dysk twardy 250 GB przestrzeni dyskowej

Oprogramowanie

Oprogramowanie Wymóg

System operacyjny

Windows Server 2008 (64-bitowy), SP2
Windows 7 Ultimate (64-bitowy), SP1
Windows 8.1 (64-bitowy)
Windows 10 LTSB 2016
Windows Server 2016
Więcej informacji na temat zgodności pakietu serwisowego można
uzyskać, konsultując się ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy
Brainlab

Aktualnie obsługiwane platformy firmy Brainlab:
• Stacja planowania 9 Premium
• Stacja robocza planowania 8 RT (stacja planowania RT)
• Sprzęt serwerowy Brainlab 4.0
• Sprzęt serwerowy Brainlab 5.0

Firma Brainlab zaleca zaktualizowanie systemu operacyjnego przez zastosowanie
poprawek zgodnie z przepisami szpitala dotyczącymi zagadnień informatycznych. Firma
Brainlab nie przewiduje problemów związanych z instalacją poprawek. W razie wystąpienia
problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wymagania techniczne
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Skaner antywirusowy

Jeśli system jest podłączony do sieci lokalnej (LAN), firma Brainlab zaleca zainstalowanie
oprogramowania zabezpieczającego przed destrukcyjnym oprogramowaniem (np. skanera
antywirusowego) i aktualizowanie jego plików definicji. Należy pamiętać, że ustawienia
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą wpływać na
wydajność systemu. Na przykład jeżeli monitorowany jest dostęp do każdego pliku, wczytywanie i
zapisywanie danych pacjenta może być wolne. Dlatego firma Brainlab zaleca wyłączenie
skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania antywirusowego poza godzinami
pracy klinicznej.

Aktualizacje

Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm powinny być
wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby zweryfikować
poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje poprawki do systemu
Windows i w przypadku określonych aktualizacji będzie wiedzieć, czy można spodziewać się
problemów. Jeśli wystąpią problemy z poprawkami do systemu operacyjnego, należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Można zdefiniować własne zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem pod warunkiem
przeprowadzenia późniejszej ponownej walidacji systemu. Ustawienia oprogramowania
antywirusowego mogą wpływać na działanie systemu (np. jeśli monitorowany jest każdy dostęp
do pliku, ładowanie i zapisywanie danych pacjenta może być powolne).

Wydajność

Inne procesy zachodzące w tym samym urządzeniu mogą wpływać na wydajność obliczeń.
Optymalizacja dawki w dużej mierze zależy od CPU i w mniejszym stopniu od I/O plików. Jeśli
inne procesy znacząco obciążają CPU lub blokują/wykorzystują I/O plików, będzie to miało
niekorzystny wpływ na wydajność aplikacji.
Czas obliczeń zależy od:
• CPU (szybkość i liczba procesorów).
• I/O plików (szybkość dysku twardego).
• Rozmiar guza.
• Rozmiaru narządów.
• Użytego szablonu. W przypadku pierwszego szablonu czas obliczania jest krótszy niż pięć

minut w systemie spełniającym minimalne wymagania sprzętowe.

Kopia zapasowa

Po zakończeniu procesu odbioru technicznego systemu tworzona jest kopia robocza instalacji
Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Ta kopia robocza nie będzie działała na stacjach roboczych
innych niż ta, dla której udzielono licencji na oprogramowanie.

Charakterystyka urządzenia

Charakterystyka urządzenia i profil urządzenia stosowanego do obliczania dawki to:
• Novalis Tx z Varian 120 HD MLC
• Uśrednione dane wiązki z wielu urządzeń
• Step-and-shoot IMRT
• Nominalna energia wiązki 6 MV
• Brak pól podzielonych
• Brak pól świetlnych

Profil urządzenia Novalis Tx, oparty na uśrednionych danych z rzeczywistych pomiarów Novalis
Tx, jest wykorzystywany do obliczenia dawek w aplikacji. Jeśli akcelerator liniowy stosowany

INFORMACJE OGÓLNE
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podczas leczenia pacjenta jest gorszy od urządzenia Novalis Tx, system terapii może nie
umożliwić osiągnięcia porównywalnej jakości planu.

Wymagania techniczne
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2 OPIS OPROGRAMOWANIA
2.1 Rozpoczęcie pracy

Kontekst

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis umożliwia porównywanie efektów planów
potencjalnej radioterapii dla pacjentów z łagodnymi nowotworami. Pomaga to zdecydować, czy:
• Radioterapia jest właściwą metodą leczenia guza (np. łagodnych guzów podstawy czaszki)
• Należy wykonać zabieg chirurgiczny w celu umożliwienia radioterapii

Aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis można zastosować przedoperacyjnie lub
śródoperacyjnie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Nie wolno polegać wyłącznie na oprogramowaniu w kontekście wykonywania zabiegu

chirurgicznego.
• Zagrożenia związane z zabiegiem chirurgicznym są zawsze ważniejsze od zagrożeń

wskazanych przez to oprogramowanie.
• To oprogramowanie nie wskazuje, w którym miejscu należy wykonać resekcję objętości guza.

Określenie zakresu subtotalnej resekcji guza zależy wyłącznie od decyzji lekarza i jego
doświadczenia.

• Ponieważ aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis nie tworzy ostatecznego planu terapii,
ostateczny plan terapii może być odmienny. Problematyczne obszary widoczne na GUI (np.
obszary aktywacji dawki) nie zagrażają bezpośrednio pacjentowi.

• Oprogramowanie wskazuje tylko zagrożenia związane z symulacją radioterapii. Zagrożenia
związane z zabiegiem chirurgicznym nie są uwzględniane w tabeli radiation plan analysis i
muszą zostać ujęte w procesie decyzyjnym przez chirurga.

• Należy dokładnie sprawdzić, czy ten sam obiekt guza został wybrany we wszystkich
aplikacjach stosowanych w schemacie postępowania (np. Adaptive Hybrid Surgery Analysis,
nawigacja czaszkowa i Intraoperative Structure Update).

Ostrzeżenie
Nie wolno polegać wyłącznie na aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Schemat postępowania przed operacją

① ② ③ ④
Rysunek 1  

OPIS OPROGRAMOWANIA
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W celu ustalenia możliwości zastosowania radioterapii przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego
należy postępować zgodnie ze schematem postępowania przed operacją, który składa się z
sekwencji Brainlab Elements:

Nr Element Opis

① DICOM Viewer Przeglądanie danych.

② Image Fusion Łączenie zestawów obrazów.

③ SmartBrush Konturowanie guzów dla różnych stanów resekcji i przegląda-
nie/dostosowanie obiektów narażonych na ryzyko (OAR).

④ Adaptive Hybrid Surge-
ry Analysis

Obliczanie i porównywanie potencjalnych planów radioterapii
dla różnych obiektów guzów.

Rozpoczynanie schematu postępowania przed operacją

Rysunek 2  

Rozpoczęcie pracy
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Krok

1. W Cranial wybierz schemat postępowania Adaptive Hybrid Surgery.
Zostanie wyświetlony ekran Patient Browser.

2. Wybierz odpowiedni zestaw danych pacjenta.

3. Wyświetlone zostaną Elements dostępne dla tego schematu postępowania.

4. Wybierz DICOM Viewer, aby przeglądać aktualny stan zestawu obrazów.

5. Wybierz zestaw danych.
• Domyślnie uwzględniane są wszystkie zestawy obrazów i obiekty w zestawie danych.
• Aby usunąć zaznaczenie, kliknij znajdujący się obok symbol X.

6. Aby przejść od jednego Element do kolejnego w schemacie postępowania (np. po zakoń-
czeniu korzystania z DICOM Viewer), wybierz Done w Element.

7. Wybierz Image Fusion, aby połączyć zestawy obrazów.

8. Wybierz SmartBrush, aby dodać kontur do odpowiedniego obiektu lub obiektów guza w
celu przeprowadzenia analizy rozkładu dawki.
OAR są zaznaczane konturem podczas autosegmentacji. Przejrzyj OAR i w razie ko-
nieczności dostosuj je.

9. Wybierz aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

UWAGA: W przypadku Adaptive Hybrid Surgery Analysis lista OAR jest wymagana do
optymalnego planowania automatycznego. Jeśli nie są dostępne wszystkie z wstępnie
wymaganych narządów, optymalizacja dawki może być obarczona błędem. W przypadku
wybrania większej niż zalecana liczby obiektów dodatkowe obiekty zostaną pominięte. 

UWAGA: Jeśli wcześniej nie wybrano zestawu danych dla tego pacjenta, wyświetli się monit o
dokonanie takiego wyboru przed użyciem aplikacji. Wyświetlone zostaną dostępne zestawy
danych pacjenta, w tym wszystkie skany i zdefiniowane obiekty. 

Schemat postępowania podczas operacji

W celu ustalenia możliwości zastosowania radioterapii po zmniejszeniu objętości guza w trakcie
zabiegu chirurgicznego należy zaktualizować objętość guza za pomocą obrazowania
śródoperacyjnego lub aplikacji Intraoperative Structure Update.
Opcje schematu postępowania to:

Opcje

• Schemat postępowania podczas operacji

• Schemat postępowania Intraoperative Structure Update

Rozpoczynanie schematu postępowania w trakcie operacji

Krok

1. Wykonaj obrazowanie śródoperacyjne (np. iCT). Za pomocą AIRO uruchom aplikację Au-
tomatic Registration w oprogramowaniu systemu do nawigacji czaszkowej.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Automatic Re-
gistration.

2. Użyj opcji Image Fusion, aby połączyć obraz śródoperacyjny z przedoperacyjnym zesta-
wem danych MR.

3. Użyj opcji SmartBrush, aby oznaczyć konturem szczątkową objętość guza.

4. Użyj aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis do obliczenia możliwości przeprowa-
dzenia radioterapii.

OPIS OPROGRAMOWANIA

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Wer. 1.0 19



Rozpoczynanie schematu postępowania Intraoperative Structure Update

Krok

1. W Content Manager wybierz Intraoperative Structure Update i zaktuali-
zuj szczątkową objętość guza.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania
Intraoperative Structure Update.

2. Użyj aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis do obliczenia możliwości przeprowa-
dzenia radioterapii.

Przygotowanie do Adaptive Hybrid Surgery Analysis z Image Fusion

Użyj opcji Image Fusion, aby połączyć skany (TK, MR itd.), które mają zostać wykorzystane do
planowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Image
Fusion.
Zestaw danych zawierający OAR musi zostać prawidłowo wyrównany. Wszystkie inne zestawy
danych muszą zostać wyrównane/połączone z zestawem danych zawierającym OAR.

Przygotowanie do Adaptive Hybrid Surgery Analysis z SmartBrush

Użyj opcji SmartBrush w celu posegmentowania obiektów guza i obiektów będących
przedmiotem zainteresowania na skanach. Więcej informacji na temat wykonywania tej czynności
można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania SmartBrush.
W przypadku Adaptive Hybrid Surgery Analysis ważne jest:
• Zdefiniowanie co najmniej jednego guza docelowego jako obiektu (np. typu Tumor).
• Przejrzenie OAR utworzonych przez autosegmentację dla Adaptive Hybrid Surgery

Analysis.
UWAGA: W przypadku OAR:
• Wszystkie OAR muszą zostać zdefiniowane w przedoperacyjnym zestawie danych.
• Przejrzyj wszystkie obiekty w aplikacji umożliwiającej modyfikację obiektów, np. SmartBrush.

Przegląd obiektu musi obejmować sprawdzenie jego konturów. Jest to obowiązkowe w
przypadku obiektów utworzonych automatycznie.

• Jeśli narząd jest zdefiniowany w szablonie Adaptive Hybrid Surgery Analysis, ale nie został
utworzony w wyniku autosegmentacji, można utworzyć narząd za pomocą SmartBrush. W tym
celu należy użyć takiej samej nazwy jak zdefiniowana dla narządu w Adaptive Hybrid Surgery
Analysis. Po zaimportowaniu obiektu do Adaptive Hybrid Surgery Analysis zostanie on
rozpoznany jako odpowiedni typ. Jeśli ta konwersja nie zadziała, Adaptive Hybrid Surgery
Analysis wyświetli powiadomienie o braku istotnego obiektu. Dokładnie sprawdź plan. 

Rozpoczęcie pracy
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2.2 Zestawy danych

Zestawy danych pacjenta

Zestawy danych wykorzystywane do symulacji planu dawki muszą:
• Zawierać całą głowę
• Zawierać struktury/obiekty narażone na ryzyko
• Zostać wykonane techniką MR
• Nie być przycięte z żadnej strony
• Nie zawierać angulacji
• Nie zawierać lokalizatora
• Składać się wyłącznie z obrazów w projekcji osiowej
• Zawierać obrazy pacjenta wyłącznie w pozycji na plecach

OPIS OPROGRAMOWANIA
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2.3 Funkcje wyświetlania

Opcje wyświetlania

Przycisk Funkcja

Pan: Wybierz przekrój obrazu i przeciągnij go kursorem myszy:
• Przekroje 2D: Przesuwanie przekrojów
• Przekroje 3D: Obracanie przekrojów

Scroll: Przeciągnij kursor myszy przez przekrój do góry lub w dół.
Można również kliknąć przekrój obrazu i przewinąć rolkę myszy.

Zoom: Przeciągnij kursor myszy:
• W górę, aby zmniejszyć
• W dół, aby powiększyć
Można również kliknąć przekrój obrazu i zmniejszyć/powiększyć, jednocześnie
przytrzymując klawisz.
Ctrl i przewijając rolkę myszy w górę lub w dół.

Windowing: Kliknij przekrój obrazu i przeciągnij kursor myszy, aby poprawić wi-
doczność kontrastu struktury.
• Przeciągnij w górę/dół, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę jednostek Hounsfielda /
poziom wartości szarości.
• Przeciągnij w prawo/lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę jednostek Hounsfiel-
da / szerokość okna wartości szarości.

Funkcje wyświetlania
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2.4 Menu danych

Układ menu danych

① ②

Rysunek 3  

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

Nr Element Opis

① Selected Data

• Images: Przełącza między wczytanymi zestawami ob-
razów

• Objects Used for Calculation: Zawiera listę dostęp-
nych obiektów, takich jak guz, OAR i Outer Contour

② Layouts Przełącza między różnymi układami.

Wyświetlanie informacji o obiekcie

Krok

1. Wybierz Data, aby otworzyć menu Data.

OPIS OPROGRAMOWANIA
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Krok

2.

Menu to wyświetla wszystkie obiekty w zestawie danych wraz z objętościami.

Układy

Wybierz Data, aby otworzyć menu Layouts i przełączać między widokami układów.

Układ Opis

Table View wyświetla tabelę Radiation Plan
Analysis, dostępne szablony oraz porównanie
planów szablonów.

Dose Review 3D wyświetla zbiorczy histo-
gram, na którym można zobaczyć, do jakiej
części objętości dostarczana jest wybrana
dawka.

Menu danych
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3 KORZYSTANIE Z
APLIKACJI ADAPTIVE
HYBRID SURGERY
ANALYSIS

3.1 Korzystanie z aplikacji Adaptive Hybrid
Surgery Analysis

Informacje o aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis umożliwia porównywanie efektów planów
potencjalnej radioterapii dla pacjentów z łagodnymi nowotworami. Pomaga to zdecydować, czy:
• Radioterapia jest właściwą metodą leczenia guza (np. łagodnych guzów podstawy czaszki)
• Należy wykonać zabieg chirurgiczny w celu umożliwienia radioterapii

Obliczenia

Po uruchomieniu aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizuje wybrany zestawy
danych i oblicza wyniki trzech planów potencjalnej radioterapii. Obliczanie odbywa się według
następujących etapów:

Krok

1. Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis dodaje kontur powierzchni do zestawu da-
nych.

2. Analizuje zawartość konturu powierzchni jako równoważną objętość wody.
Z wykorzystaniem konturu powierzchni generowany jest wodny model do obliczenia daw-
ki na podstawie algorytmu Pencil Beam z użyciem jednolitej gęstości elektronowej równo-
ważnej gęstości wody.

3. Oblicza efekty w tej objętości dla trzech planów terapii opracowanych z użyciem szablo-
nu:
• cf-SRT: Konwencjonalna frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna.
• hf-SRS: Hipofrakcjonowana radiochirurgia stereotaktyczna.
• sf-SRS: Pojedyncza frakcjonowana radiochirurgia stereotaktyczna.

4. Potencjalne efekty tych trzech obliczonych planów leczenia są przedstawione dla wybra-
nego guza i każdego OAR w zestawie danych.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania Physics
Administration.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Automatyczne początkowe reguły wyboru guza

Po uruchomieniu aplikacji dostępne zalecenia są obliczane bez dalszej interakcji ze strony
użytkownika, kiedy wybrany zostanie co najmniej jeden obiekt typu „guz”.
Jeśli wczytanych zostanie wiele obiektów typu guz, można wybrać inny wczytany obiekt typu guz
za pomocą menu Data lub przełączając obiekty na pasku narzędzi.

Kontur zewnętrzny

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis automatycznie tworzy kontur zewnętrzny do
obliczeń, ale nie jest on zapisywany w danych pacjenta. Ważne jest sprawdzenie tego konturu
zewnętrznego pod kątem dokładności. Aby sprawdzić kontur zewnętrzny, należy utworzyć go w
SmartBrush.

Krok

1. Utwórz nowy obiekt w SmartBrush.

2. Zaznacz kontur zewnętrzny w SmartBrush.

3. Nazwij obiekt „Outer Contour”.

4. Przejdź do Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Ostrzeżenie
Sprawdź dokładność wyświetlonego konturu zewnętrznego wykorzystywa-
nego do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi znajdować
się wewnątrz konturu. W przeciwnym razie należy utworzyć dodatkowy kon-
tur zewnętrzny. W tym celu należy utworzyć obiekt o nazwie Outer Contour i
wczytać go w aplikacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Budowa anatomiczna pacjenta w miejscu radioterapii może różnić się od budowy anatomicznej
przedstawionej w oprogramowaniu. Zmiany anatomiczne mogą zostać spowodowane przez:
• Usunięcie objętości
• Rozluźnienie zepchniętych objętości
• Krwawienie
• Przesunięcie wynikające z otwarcia czaszki
• Obrzęk

Ostrzeżenie
Zdefiniowana objętość guza jest wykorzystywana jako docelowa objętość planowania
(PTV) do obliczenia dawki. Wokół guza nie stosuje się marginesów. Nie tworzy się obiektów
Boost.

Istnieje możliwość dostępności większej ilości danych do wykorzystania w
oprogramowaniu RT Elements, niż jest ono w stanie wczytać. Może się tak stać w wyniku
zastosowania innych etapów planowania lub danych z systemów innych producentów. W
takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany, że nie wszystkie dostępne dane
można zaimportować. Należy uważnie przeanalizować zaimportowane dane pacjenta pod
kątem prawidłowości i odpowiedniości.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić poprawność konturu zewnętrznego, patrząc na widoki zestawów danych.

Korzystanie z aplikacji Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Ostrzeżenie
W zależności od typu MLC algorytm Pencil Beam wykorzystuje jądra o stałej
rozdzielczości, które definiują ogólną rozdzielczość obliczenia dawki prostopadłej do osi
wiązki. W przypadku małych struktur w kombinacji z niewystarczającym rozmiarem siatki
jądra obliczanie dawki za pomocą algorytmu Pencil Beam może być zbyt mało dokładne,
aby zidentyfikować każdy szczegół rozkładu dostarczonej wiązki.

Ostrzeżenie
Kiedy dane szablonu terapii z Adaptive Hybrid Surgery Analysis zostaną przesłane do
firmy Brainlab, firma Brainlab nie ma możliwości sprawdzenia poprawności:
• Żadnych danych otrzymywanych od użytkownika
• Żadnych danych zwracanych użytkownikowi

Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia dostarczane przez firmę Brainlab na podstawie
otrzymanych danych zależą od poprawności samych danych. Przetworzenie otrzymanych
danych przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi nie zapewnia prawidłowości
danych przekazywanych użytkownikowi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za
weryfikację poprawności danych zwróconych przez firmę Brainlab i jest również całkowicie
odpowiedzialny za weryfikację poprawności wszystkich informacji zwrotnych i zaleceń
dostarczonych przez firmę Brainlab. Przed przeprowadzeniem leczenia jakiegokolwiek
pacjenta użytkownik musi zatwierdzić bezpieczeństwo i efektywność danych zwracanych
przez firmę Brainlab. Fakt możliwości przetworzenia przez firmę Brainlab pewnych danych
pozostaje bez wpływu na ogólną odpowiedzialność użytkownika związaną z
prawidłowością końcowego szablonu terapii.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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3.2 Korzystanie z układów Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Informacje o układach

Adaptive Hybrid Surgery Analysis oferuje dwa układy do przeglądania danych
przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie:
• Układ Table View
• Układ Dose Review 3D

Układ Table View

① ② ③

Rysunek 4  

Główny ekran układu Table View zawiera tabelę Radiation Plan Analysis.

Nr Element

①

Wybór szablonu: Aby przełączać między szablonami, wybierz strzałkę obok aktualnego
szablonu obliczania zalecenia. Otworzy się menu rozwijane, w którym można wybrać
szablon rozkładu dawki.

Korzystanie z układów Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Nr Element

②

Porównanie planów szablonów: Kolumna zawiera wyniki dla 30, 5 i pojedynczego planu
frakcjonowanego.
• Wybierz kolumnę, aby wyświetlić odpowiadający rozkład dawki w widoku osiowym, czo-
łowym lub strzałkowym (ACS).

• Wybierz wiersz, aby wyśrodkować obiekt na widokach obrazów, i rozwiń go (wiersz gu-
za jest zawsze rozwinięty).

• W przypadku wielu obiektów typu guz wybierz strzałkę wstecz w wierszu guza, aby
przejść do widoku wyboru guza.

③ Zestaw obrazów z dodanym konturem powierzchni i rozkładem dawki. Po otwarciu aplika-
cji widoki są automatycznie centrowane na wybranym guzie.

Po zaimportowaniu należy sprawdzić, czy kontury są odpowiednio wyrównane z obrazami.

Rzeczywiste i określone wartości wyświetlane dla guzów i OAR

① ③②① ③②

Rysunek 5  

Wartości są wyświetlane dla każdego guza (strona lewa) i każdego OAR (strona prawa) w postaci
wartości rzeczywistej (wartości określonej).

Nr Element

①
Wartość rzeczywista. Jest to aktualny wynik optymalizacji planu. Wartości rzeczywiste są
zlokalizowane po lewej stronie i są podświetlone na zielono lub czerwono w przypadku
guzów bądź na czerwono lub żółto w przypadku OAR.

② Symbol. Pierścień zewnętrzny ma kolor wartości górnej, a pierścień wewnętrzny ma kolor
wartości dolnej.

③

Wartość określona. Jest to wartość ustalona przez szablon, która powinna zostać osiąg-
nięta w przypadku dobrego planu. Te wartości z szablonu są określane na podstawie pu-
blikacji klinicznych i informacji od lekarzy i są one aktualne. Nie można ich zmienić. War-
tości określone są podane w nawiasach po stronie prawej.

Więcej informacji na temat wartości określonych dla guzów i OAR – patrz niżej.
Jeśli interpretacja obliczonych wyników jest niejasna, należy zawsze skonsultować się z
onkologiem-radiologiem.

Analiza guza

Rysunek 6  

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizuje potencjalny wpływ każdego planu
opracowanego na podstawie szablonu na każdy guz.
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W przypadku każdego planu rzeczywisty wynik dla guza jest wyświetlany z wartością określoną
(w nawiasie). W przypadku guzów wartości określone definiują zalecenie dla minimalnego
pokrycia objętości i cel dla współczynnika dopasowania.
• Volume Coverage (%): Wskazuje, jak dużo objętości guza powinno zostać pokryte dawką.

Wartość określona (w nawiasie) to minimalne pokrycie objętości wymagane w przypadku
akceptowalnego planu.

• Conformity Index (CI): Wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z rozmiarem i
kształtem objętości docelowej z uwzględnieniem kwestii związanych ze zdrową tkanką.
Wartość określona (w nawiasie) to maksymalny CI wymagany w przypadku akceptowalnego
planu.

UWAGA: Tutaj wykorzystywany jest odwrócony współczynnik dostosowania Paddicka. W
przypadku uzyskania idealnego dostosowania CI równa się 1. Oryginalny współczynnik
dostosowania Paddicka mieści się w zakresie (0,1] lub 0–100%. Odwrócony współczynnik
dostosowania Paddicka mieści się w zakresie [1,inf.). Został zdefiniowany w następującej pracy:
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 

Wskaźniki wizualne

Te wskaźniki wizualne są wykorzystywane w symbolach.
• Zielony: Zalecenie Volume Coverage (%) lub cel Conformity Index (CI) zostały spełnione.
• Czerwony: Zalecenie Volume Coverage (%) lub cel Conformity Index (CI) zostały naruszone.

Symbol Opis

(Wszystkie zielone)
• Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało spełnione.
• Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.

(Zielony na zewnątrz, czerwony wewnątrz)
• (Zielony) Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało spełnione.
• (Czerwony) Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.

(Czerwony na zewnątrz, zielony wewnątrz)
• (Czerwony) Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało naruszone.
• (Zielony) Cel dla Conformity Index (CI) został spełniony.

(Wszystkie czerwone)
• Zalecenie dla Volume Coverage (%) zostało naruszone.
• Cel dla Conformity Index (CI) został naruszony.

(Szary)
Obliczenie ważnego planu dawki dla tego zestawu danych jest niemożliwe.
Może to wynikać z następujących przyczyn:
• Guz jest zbyt duży.
• Volume Coverage (%) i Conformity Index (CI) zostały zignorowane.

Korzystanie z układów Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Wybór guza

① ②

Rysunek 7  

Poszczególne guzy do obliczenia rozkładu dawki należy wybrać w menu Select PTV i wyświetlić
je w widokach ACS. Aby otworzyć menu Select PTV, wybierz zakrzywioną strzałkę obok obiektu
guza na układzie Table View:

①

Rysunek 8  

Nr Element

①

Użyj menu Select PTV, aby wybrać z wszystkich dostępnych obiektów typu guz.
• Wybrany obiekt guza jest wyświetlany na odpowiadających widokach ACS.
• Wybierz Calculate, aby obliczyć odpowiadający rozkład dawki i powrócić do układu

Table View.
• Wybierz Cancel, aby usunąć wybór guza i powrócić do układu Table View.

② Zestaw obrazów dla aktywnego obiektu guza z dodanym konturem powierzchni. Widoki
automatycznie centrują się na wybranym guzie.
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Menu wyboru PTV

① ②

Rysunek 9  

Menu Select PTV dostarcza ważnych informacji na temat guza.

Nr Element

① Dla każdego obiektu typu guz wyświetlane są: objętość (cm3), nazwa, data i godzina ut-
worzenia.

②
Jeśli objętość guza jest zbyt duża lub pusta, jest to oznaczone po prawej stronie informa-
cji o guzie. Odpowiednio przycisk obliczania jest nieaktywny i uruchomienie obliczania
dawki dla tych obiektów typu guz jest niemożliwe.

Analiza OAR

Rysunek 10  

Aplikacja Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizuje potencjalny wpływ każdego planu
opracowanego na podstawie szablonu na każdy OAR. Aby otworzyć menu rozwijane i zobaczyć
więcej szczegółów na temat obiektu, wybierz strzałkę po lewej stronie nazwy.
W przypadku każdego planu rzeczywisty wynik dla OAR jest wyświetlany z wartością określoną
(w nawiasie). W przypadku OAR wartości określone ustalają dwa cele dla maksymalnej dawki,
jaką OAR powinien otrzymać przy zachowaniu bezpieczeństwa.
• D₅₀: Limit dawki, jaką powinno otrzymać 50% obiektu
• Max lub Max Dose: Limit dawki maksymalnej dla tego obiektu

Oprogramowanie dodatkowo ustala ograniczenia dla OAR. Ograniczenie definiuje maksymalną
dawkę, jaką OAR powinien otrzymać przy zachowaniu tolerancji (= 110% celu).
Te wskaźniki wizualne są wykorzystywane w symbolach.
• Zielony: Cel został spełniony.
• Żółty: Cel został naruszony, ale ograniczenie (maksymalna tolerowana dawka) zostało

spełnione.
• Czerwony: Cel i ograniczenie (maksymalna tolerowana dawka) zostały naruszone.

Korzystanie z układów Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Symbol Opis

(Wszystkie zielone)
Cel i ograniczenie zostały spełnione zarówno dla D₅₀ (50%), jak i Max Dose

(Zielony na zewnątrz, czerwony/żółty wewnątrz)
• (Zielony) Cel i ograniczenie dla D₅₀ zostały spełnione
• (Czerwony) Cel i ograniczenie dla Max Dose zostały naruszone
• (Żółty) Cel został naruszony, ale ograniczenie zostało spełnione dla Max Do-

se

(Zielony wewnątrz, czerwony/żółty na zewnątrz)
• (Zielony) Cel i ograniczenie dla Max Dose zostały spełnione
• (Czerwony) Cel i ograniczenie dla D₅₀ zostały naruszone
• (Żółty) Cel został naruszony, ale ograniczenie zostało spełnione dla D₅₀

(Wszystkie czerwone)
Cel i ograniczenie zostały naruszone zarówno dla D₅₀, jak i Max Dose

(Wszystkie żółte)
Cele zostały naruszone, ale ograniczenia zostały spełnione zarówno dla D₅₀,
jak i Max Dose

(Szary)
Obliczenie ważnego planu dawki dla tego zestawu danych jest niemożliwe.
Może to wynikać z następujących przyczyn:
• Nie wybrano OAR
• D₅₀ i Max Dose są ignorowane

Ignorowanie ograniczenia

① ②

Rysunek 11  

W niektórych przypadkach można wybrać zignorowanie naruszonego (podświetlonego na
czerwono lub żółto) celu dla OAR. Przykład może stanowić narząd, w którym istniały ubytki przed
radioterapią (np. całkowita utrata słuchu).
Aby zignorować cel, usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru dla D₅₀ ① lub Max ②.
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3.3 Sprawdzanie rozkładu dawki

Widoki dawki

①

Rysunek 12  

Za pomocą opcji dostępnych w menu Dose ① można przeglądać rozkład dawki w odniesieniu do
OAR i guza.

Opcja widoku Opis

Dose Off Przeglądanie samych obiektów. Linie izodozy nie są wyświetlane.

Dose Distribution Wyświetlanie rozkładu dawki. Linie izodozy są wyświetlane.

Widok rozkładu

Po wybraniu Dose Distribution i jednego z trzech planów planowany rozkład dawki jest
wyświetlany jako linie izodozy i rozmycie dawki. Kolory w rozmyciu dawki dostosowują się, a ich
przezroczystość wzrasta w miarę przybliżania obrazu, co umożliwia wyraźne wyświetlanie struktur
leżących poniżej.
Orientację wyświetlanych obrazów ustawia pomoc techniczna firmy Brainlab.

Sprawdzanie rozkładu dawki
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Dostosowywanie linii izodozy

①

②
Rysunek 13  

Na wyświetlaczu widoczne są linie izodozy dla wartości ustawionych w szablonie oraz wartość do
podświetlenia, którą można zmienić.
Oznaczona kolorystycznie legenda na widoku ACS przedstawia, które linie izodozy są aktualnie
wyświetlane jako bezwzględna wartość dawki.
Liczba linii izodozy i rozmycie dawki są adaptacyjne – skalowane odpowiednio do poziomu
powiększenia widoku. Im większe powiększenie, tym więcej linii izodozy jest widocznych i tym
bardziej przezroczyste jest rozmycie dawki.

Krok

Aby zdefiniować określoną linię izodozy do wyświetlenia, należy wprowadzić jej wartość w polu
Highlight ①.

Wyróżnianie rozmycia dawki

Krok

Aby wyróżnić rozmycie dawki i linię izodozy odpowiadającą określonej wartości dawki, umieść
kursor myszy nad tą wartością w legendzie ②.
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3.4 Sprawdzanie histogramu DVH

Informacje na temat DVH i układu Dose Review 3D

Rysunek 14  

Głównym celem planu leczenia jest napromieniowanie obszarów o wysokim procencie zmian
nowotworowych konkretną dawką przy utrzymaniu dawki dostarczanej do zdrowej tkanki na jak
najniższym poziomie. Ten współczynnik może stanowić dobre kryterium oceny stopnia
optymalizacji i można go obliczyć bezpośrednio z ekranu histogramu dawka-objętość (DVH) przez
odczytanie wartości procentowej dawki dostarczanej do tkanki zdrowej w pozycji pionowej, gdzie
do wystarczająco wysokiej frakcji nowotworu dostarczana jest pożądana dawka promieniowania.
DVH jest wyświetlany dla każdego obiektu na układzie Dose Review 3D. Układ wyświetla
histogram zbiorczy, na którym widać, do jakiej części objętości dostarczana jest wybrana dawka.
DVH nie może być jedynym kryterium decyzyjnym przy wyborze planu terapii (tj. należy
uwzględnić inne kryterium, takie jak rozkład dawki).

Uruchamianie przeglądania 3D

Aby wyświetlić DVH i układ 3D Dose Review:

Krok

1. Otwórz menu Data.

2. Wybierz układ Dose Review 3D.
Zostanie wyświetlony DVH.

Sprawdzanie histogramu DVH
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Sprawdzanie DVH dla obiektu

①

② ③

④

Rysunek 15  

Krok

1. Aby wyświetlić DVH dla obiektu, należy wybrać ten obiekt z listy ①.

2. Kliknij koniec osi ② i przeciągnij, aby zmienić skalę Volume.

3. Ustaw kursor myszy w punkcie ③, aby zobaczyć więcej danych.

4. Kliknij koniec osi ④ i przeciągnij, aby zmienić skalę Dose.

DVH guza

①

 ③

④

①

②

Rysunek 16  

Zalecenia ③ i cele ④ są przedstawiane jako punkty na DVH. Aby zobaczyć więcej informacji,
ustaw kursor myszy na punkcie. Wyświetlana jest dawka maksymalna i minimalna ① oraz
współczynnik dostosowania ②.
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Informacje w oknie podręcznym

①
②

Rysunek 17  

Nr Element Opis

① Zalecenie (trójkąt)

• Constraint: Ustaw na 99,0%; guz powinien otrzymać daw-
kę 54,0 Gy

• Dose: 54,23 Gy (dawka rzeczywista)
• Volume: 99,1% (objętość rzeczywista, otrzymuje dawkę

54,23 Gy)
• CI: Tutaj wykorzystywany jest odwrócony współczynnik do-

stosowania Paddicka
• Max. Dose Relation: Stosunek zalecenia do dawki maksy-

malnej (np. 54 Gy/60,48 Gy = 0,893 → 89,3%)
UWAGA: Constraint w oknie podręcznym dotyczy zalecenia. 

② Cel (niebieskie kółko) Cel dla pożądanej zgodności rozkładu dawki dla PTV.

Widok DVH wyświetla DVH Constraint Violated, jeśli zalecenie nie zostało spełnione.

Powiązane tematy

Analiza guza na str. 29

Sprawdzanie histogramu DVH
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OAR DVH

①

②

③

① ②

Rysunek 18  

Cele ① i ograniczenia ② są przedstawione jako punkty na DVH. Aby zobaczyć więcej informacji,
ustaw kursor myszy na punkcie.

①
②

Rysunek 19  

Nr Element Opis

① Cel (kółko) Maksymalna podana dawka, jaką powinna otrzymać pewna
objętość przy zachowaniu tolerancji.

② Ograniczenie (kwadrat) Maksymalna podana dawka, jaką powinna otrzymać pewna
objętość przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Cel i ograniczenie mogą określać ten sam punkt. Widok DVH wyświetla DVH Constraint
Violated, jeśli zalecenie nie zostało spełnione.
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Widok 3D Surface

②

①

Rysunek 20  

Widok 3D Surface umożliwia sprawdzenie dawki na powierzchni guza ① i krytycznych strukturach
narażonych na ryzyko ②.
Na tym widoku wyświetlane są tylko struktury narażone na ryzyko z naruszonymi ograniczeniami.

Sprawdzanie histogramu DVH
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3.5 Drukowanie planu analizy

Kontekst

Analizę można wydrukować lub zapisać w postaci pliku PDF. Można zapisać ją jako:
• PDF zapisany elektronicznie
• Wydruk

Wykonywanie planu

Krok

1. Wybierz Done, aby utworzyć PDF planu terapii w aplikacji Adaptive Hy-
brid Surgery Analysis.
UWAGA: Schemat frakcjonowania wybrany w oprogramowaniu zostanie
podświetlony w PDF. 

2.

①

②

③

Wybierz:
• Save, aby zapisać PDF elektronicznie.

Print, aby wygenerować natychmiastowy wydruk.

3.

Wybierz Done, aby wyeksportować.

Ostrzeżenie
Jakość danych wyjściowych zależy w sposób krytyczny od jakości danych wejściowych.
Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące jednostek wprowadzanych danych,
identyfikacji lub jakiekolwiek inne problematyczne kwestie dotyczące jakości należy
dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.
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Drukowanie planu analizy
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4 PONOWNE SPRAWDZANIE
POPRAWNOŚCI
OPROGRAMOWANIA

4.1 Informacje o ponownym sprawdzaniu
poprawności oprogramowania

Kontekst

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

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

Ponowne sprawdzenie poprawności oprogramowania

Do tej procedury powinien być dostępny co najmniej jeden pacjent DICOM.

Krok

1. Wybierz pacjenta w Patient Browser.

2. Wybierz wszystkie istotne obiekty i kontur obiektu typu guz za pomocą SmartBrush.

3. Uruchom aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis i poczekaj na obliczenie wszyst-
kich frakcji.
UWAGA: Jeśli ustawienie SRS nie jest dostępne z powodu ograniczenia objętości guza,
przeprowadź symulację resekcji guza w aplikacji SmartBrush, definiując szczątkową ob-
jętość guza mniejszą niż zdefiniowane ograniczenie objętość. 

4. Przełączaj między różnymi schematami frakcjonowania.

5. Sprawdź różne narządy narażone na ryzyko.

6. Sprawdź widoki ACS, DVH i 3D.

7. Sprawdź, czy możliwe jest przesuwanie, powiększanie/pomniejszanie, przewijanie i
okienkowanie.

8. Zamknij aplikację Adaptive Hybrid Surgery Analysis, wybierając Done.

9. Sprawdź wydruk.
Ponowne sprawdzanie poprawności zostało zakończone.

PONOWNE SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI OPROGRAMOWANIA
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Informacje o ponownym sprawdzaniu poprawności oprogramowania
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5 KOMUNIKATY
5.1 Komunikaty

Powiadomienia

Powiadomienie Przyczyna

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

Brak danych

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

Brak guza

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. Guz zbyt mały

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

Brak OAR

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

Brak zestawu obrazów (np. tylko obiekty na
białym tle)

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

Niepołączone zestawy obrazów

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

Niejednoznaczne narządy

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

OAR w wielu zestawach obrazów

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

Narządy narażone na ryzyko niezdefiniowane
na MR

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

Brakujący szablon

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

Typ narządu z nazwy

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

Jeden brakujący obiekt

KOMUNIKATY
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Powiadomienie Przyczyna

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.

Wiele brakujących obiektów

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. Jeden nieznany obiekt

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

Wiele nieznanych obiektów

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

Brakuje zestawu przekrojów dla jednego obiek-
tu

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.

Brakuje zestawu przekrojów dla wielu obiektów

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

Planowanie dawki nie powiodło się

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

Krytyczny błąd

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

Obliczanie konturu zewnętrznego nie powiodło
się

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

Optymalizacja dawki nie powiodła się

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

Obliczanie zaleceń nie powiodło się

Powiadomienia DICOM

Powiadomienia DICOM można wymienić jako:
• Krótko: tekst podglądu w oknie podręcznym
• Pojedynczo: rozszerzony tekst pojedynczego powiadomienia
• Długo: rozszerzony tekst wielu powiadomień
• Według elementu: lista indywidualnych parametrów lub elementów dla „Długo”

Informacje ogólne

Short: xxxx xBrain data items not loaded. (Krótko: Nie wczytano xxxx elementów danych
xBrain.)
Single: The xBrain data xxxx was not loaded. (Pojedynczo: Dane xBrain xxxx nie zostały wczyta-
ne.)
Long: The following xBrain data were not loaded: xxxx (Długo: Następujące dane xBrain nie zos-
tały wczytane: xxxx)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Bieżąca wersja
aplikacji nie może przetworzyć komunikatu DICOM.)
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Informacje ogólne

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export, the Patient Name will be shortened accordingly. (Nazwa pacjenta określona w komunika-
cie DICOM jest za długa (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM nazwa pacjenta zostanie
odpowiednio skrócona.)

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. On-
ly the first five are imported, other components are ignored. (Alfabetyczna nazwa pacjenta w ko-
munikacie DICOM zawiera większą liczbę elementów niż dozwolona. Zostanie zaimportowanych
tylko pierwszych pięć elementów, pozostałe zostaną zignorowane.)

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. (Nie można zidentyfikować informacji o pacjencie w pliku
DICOM, ponieważ nie określono nazwy pacjenta i identyfikatora pacjenta. Ten plik został pomi-
nięty.)

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. (Identyfikator pacjenta określony w komunika-
cie DICOM jest za długi (> 64 znaki). W przypadku eksportu DICOM identyfikator pacjenta zos-
tanie odpowiednio skrócony.)

Rejestracja DICOM

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego i docelo-
wego układu współrzędnych.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Nie można
zaimportować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowego układu współrzęd-
nych.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji oczekiwane są dwa
układy współrzędnych.)

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej lub
obydwu odpowiednich serii obrazów (ramka referencji).)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej
(źródłowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie znaleziono jednej
(docelowej) odpowiedniej serii obrazów (ramka referencji).)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Nie można zaim-
portować rejestracji, ponieważ nie można zidentyfikować źródłowej serii obrazów.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można ustanowić rejestracji
między układami współrzędnych.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Znaleziono re-
jestrację zawierającą problem (macierz przekształcenia jest odwrócona).)

Registrations found that describe a chain between image series. (Znaleziono rejestracje opisują-
ce łańcuch między seriami obrazów.)
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Rejestracja DICOM

Short: xxxx contradicting registrations found. (Krótko: Znaleziono sprzeczne rejestracje. Liczba:
xxxx.)
Single: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Pojedynczo: Rejestracja nie mo-
że zostać zaimportowana, ponieważ jest sprzeczna z inną rejestracją. Fuzja obrazów xxxx i xxxx
zostanie zaimportowana (fuzja obrazów: data, godzina).)
Long: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Długo: Następujące rejestracje nie mogą zostać zaimportowane, ponieważ są sprzeczne
z inną rejestracją: xxxx.)
PerItem: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Według elementu: Fu-
zja obrazów xxxx i xxxx (fuzja obrazów: data, godzina).)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registra-
tion object. (Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ w obiekcie rejestracji nie można zna-
leźć macierzy przekształcenia.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Nie
można zaimportować rejestracji, ponieważ źródłowa i docelowa seria obrazów są identyczne.)

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Nie można zaimportować rejestracji, ponieważ nie można utworzyć źródłowego lub docelowego
układu współrzędnych.)

Registration cannot be imported due to an internal error (Rejestracji nie można zaimportować z
powodu błędu wewnętrznego.)

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Nie można zaimporto-
wać rejestracji, ponieważ macierz fuzji nie jest ortogonalna.)

Short: xxxx missing images instance references. (Krótko: Liczba brakujących przywołań wystą-
pień obrazów: xxxx.)
Single: 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. (Pojedynczo: W
obiekcie rejestracji DICOM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie są
przywoływane wszystkie wystąpienia obrazów zarejestrowanej serii obrazów.)
Long: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (Długo: W obiektach rejestracji DICOM
między następującymi seriami obrazów nie są przywoływane wszystkie wystąpienia obrazów za-
rejestrowanej serii obrazów: xxxx.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obra-
zów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)

Short: xxxx missing image instances. (Krótko: Liczba brakujących wystąpień obrazów: xxxx.)
Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found. (Pojedynczo: W obiekcie rejestracji DI-
COM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx są przywoływane wystąpienia
obrazów, których nie można znaleźć.)
Long: The DICOM Registration objects between the following image series reference image in-
stances which cannot be found: xxxx. (Długo: W obiektach rejestracji DICOM między następują-
cymi seriami obrazów są przywoływane wystąpienia obrazów, których nie można znaleźć: xxxx.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obra-
zów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)
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Rejestracja DICOM

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Krótko: Liczba obiektów niespeł-
niających zaleceń IHE-RO: xxxx.)
Single: 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. (Pojedynczo: Obiekt rejestracji DI-
COM między serią obrazów xxxx, xxxx i serią obrazów xxxx, xxxx nie spełnia zaleceń IHE-RO,
ponieważ nie są przywoływane wystąpienia obrazów. Dlatego zaimportowana fuzja obrazów mo-
że być nieprawidłowa.)
Long: 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. (Długo: Obiekty rejestracji DICOM między następującymi
seriami obrazów nie spełniają zaleceń IHE-RO, ponieważ nie są przywoływane wystąpienia ob-
razów xxxx. Dlatego zaimportowana fuzja obrazów może być nieprawidłowa.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Według elementu: Seria obra-
zów xxxx, xxxx i seria obrazów xxxx, xxxx.)

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Krótko: Liczba obiektów niespeł-
niających zaleceń IHE-RO: xxxx.)
Single: 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. (Pojedynczo: Obiekt re-
jestracji DICOM między układem współrzędnych xxxx i układem współrzędnych xxxx nie spełnia
zaleceń IHE-RO (w macierzy rejestracji jest zapisany tylko źródłowy układ współrzędnych). Dla-
tego fuzja obrazów nie zostanie zaimportowana.)
Long: 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. (Długo: Obiekty rejestracji DICOM między
następującymi układami współrzędnych nie spełniają zaleceń IHE-RO (w macierzy rejestracji
jest zapisany tylko źródłowy układ współrzędnych: xxxx). Dlatego fuzja obrazów nie zostanie za-
importowana.)
PerItem: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Według elementu: układ współ-
rzędnych xxxx i układ współrzędnych xxxx.)

Short: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (Krótko: xxxx obiektów ma iden-
tyczne UID ramki referencji.)
Single: 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. (Pojedynczo: Nie można zaimportować obiektu rejestracji DICOM z układem współrzęd-
nych xxxx, ponieważ ma identyczne UID ramki referencji źródła i celu. Jest to niezgodne z zale-
ceniami IHE-RO.)
Long: 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. (Długo: Nie można zaimportować obiektów rejestracji DICOM z następują-
cymi układami współrzędnych, ponieważ mają identyczne UID ramki referencji źródła i celu. Jest
to niezgodne z zaleceniami IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Błąd wewnętrzny. Re-
jestracji nie można wczytać. Szczegóły: patrz plik dziennika.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced
image series are missing. See logfile for details. (Obiektu rejestracji DICOM nie można zaimpor-
tować z powodu braku nagłówków DICOM przywoływanej serii obrazów. Szczegóły: patrz plik
dziennika.)
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Segmentacja DICOM

Short: xxxx contour objects have no corresponding image series. (Krótko: Liczba obiektów z
konturami bez odpowiadających serii obrazów: xxxx.)
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found. (Pojedynczo: obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany, ponieważ nie
można znaleźć odpowiadającej serii obrazów.)
Long: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować, po-
nieważ nie można znaleźć odpowiadającej serii obrazów: xxxx.)

Short: xxxx missing image instances. (Krótko: Liczba brakujących wystąpień obrazów: xxxx.)
Single: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (Pojedynczo:
Obiekt z konturami „xxxx” przywołuje wystąpienia obrazów, których znalezienie jest niemożliwe.)
Long: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (Dłu-
go: Następujące obiekty z konturami przywołują wystąpienia obrazów, których znalezienie jest
niemożliwe: xxxx.)

Short: xxxx contour objects with missing image instances. (Krótko: Liczba obiektów z konturami
z brakującymi wystąpieniami obrazów: xxxx.)
Single: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie przywołuje wszystkich wystąpień obrazów dla
zestawu przekrojów referencyjnych „xxxx”.)
Long: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (Długo: Następujące obiekty z konturami nie przywołują wszystkich wystąpień obra-
zów dla zestawu przekrojów referencyjnych: xxxx.)
PerItem: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Według elementu: Obiekt z kontura-
mi „xxxx”, zestaw przekrojów referencyjnych „xxxx”.)

Short: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (Krótko: Liczba obiektów z kontu-
rami z brakującą ramką referencji: xxxx.)
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany, ponieważ nie można
znaleźć ramki referencji.)
Long: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować, ponieważ
nie można znaleźć ramki referencji: xxxx.)

Short: xxxx contour objects cannot be created. (Krótko: Nie można utworzyć xxxx obiektów z
konturami.)
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot
be created). (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimportowany z powodu
błędu wewnętrznego (nie można utworzyć obiektu z konturami).)
Long: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie można zaimportować
z powodu błędu wewnętrznego (nie można utworzyć obiektu z konturami): xxxx.)

Short: Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Krótko: Nie można znaleźć na-
główka DICOM dla xxxx obiektów z konturami.)
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the corresponding
image series cannot be found. (Pojedynczo: Obiekt z konturami „xxxx” nie może zostać zaimpor-
towany, ponieważ nie można znaleźć nagłówka DICOM odpowiadającej serii obrazów.)
Long: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the correspon-
ding image series cannot be found: xxxx. (Długo: Następujących obiektów z konturami nie moż-
na zaimportować, ponieważ nie można znaleźć nagłówka DICOM odpowiadającej serii obrazów:
xxxx.)
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