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1 GENEL BİLGİLER
1.1 İletişim Bilgileri

Destek

İhtiyacınız olan bilgileri bu kılavuzda bulamıyorsanız veya sorularınız ya da sorunlarınız varsa
Brainlab desteğine başvurun:

Bölge Telefon ve Faks E-posta

Amerika Birleşik Devletleri, Ka-
nada, Orta ve Güney Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

İngiltere Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

İspanya Tel: +34 900 649 115

Fransa ve Fransızca konuşulan
bölgeler Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asya, Avustralya, Avru-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonya
Tel: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Beklenen Hizmet Ömrü

Brainlab Dose Review için 10 yıllık hizmet sunmaktadır. Bu süre boyunca yazılım
güncellemelerinin yanı sıra saha desteği sunulur.

Geri Bildirim

Dikkatli inceleme sürecine rağmen bu kullanım kılavuzunda hatalar bulunabilir. İyileştirme
önerileriniz varsa lütfen bize user.guides@brainlab.com adresinden ulaşın.

Üretici

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Almanya
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1.2 Yasal Bilgiler

Telif Hakkı

Bu kılavuz telif hakkı ile korunan özel bilgiler içerir. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Brainlab’in açık
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya tercüme edilemez.

Brainlab Ticari Markaları

• Brainlab® Brainlab AG’nin tescilli ticari markasıdır.
• iHelp® Brainlab AG’nin tescilli ticari markasıdır.

Brainlab’e Ait Olmayan Ticari Markalar

• Microsoft® ve Windows® Microsoft Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markalarıdır.

• Adobe® ve Acrobat® Adobe Systems Inc.’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Patent Bilgisi

Bu ürün, bir veya daha fazla patent veya bekleyen patent başvurusu kapsamında olabilir.
Ayrıntılar için bkz.: www.brainlab.com/patent.

Entegre Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu yazılım kısmen aşağıdaki çalışmaya dayanır. Tam lisans ve telif hakkı bildirimi aşağıdaki
bağlantılarda bulunabilir:
• Independent JPEG Group. (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, Apache Software Foundation tarafından geliştirilmiştir (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Bu ürün, Altsoft bvba’nın özel mülkiyetinde olan XML2PDF Formatting Engine’i kullanır

CE İşareti

CE işareti, Brainlab ürününün 93/42/EEC Sayılı Konsey Direktifinin (“MDD”) te-
mel gereklilikleriyle uyumlu olduğunu belirtir.
RT Elements Dose Review MDD tarafından belirlenen kurallara göre Sınıf IIb
ürünüdür.

Bu Ürünle İlgili Olayları Bildirme

Bu ürünle ilgili ortaya çıkabilecek tüm ciddi olayları Brainlab'e ve ilgili herhangi bir yetkili makama
bildirmeniz gerekir.

ABD’de Satışlar

ABD federal kanunu, bu cihazın satışını bir hekim tarafından veya hekimin talimatıyla yapılacak
şekilde sınırlandırmaktadır.

Yasal Bilgiler
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1.3 Semboller

Uyarılar

Uyarı
Uyarılar, üçgen uyarı sembolleriyle gösterilir. Cihazın kullanımı veya yanlış kullanımıyla
ilişkili olası yaralanma, ölüm veya diğer ciddi sonuçlara ilişkin güvenlik açısından kritik
bilgiler içerirler.

Dikkat Edilecek Noktalar

Dikkat edilecek noktalar dairesel dikkat sembolleriyle gösterilir. Olası cihaz kusurları, cihaz
arızası, cihaz hasarı veya mal hasarı ile ilgili önemli bilgiler içerirler.

Notlar

NOT: Notlar italik tiptedir ve ilave yararlı ipuçlarını belirtirler. 
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1.4 Sistemin Kullanılması

Amaçlanan Kullanım/Kullanım Endikasyonları

RT Elements kraniyal, baş ve boyun ve ekstrakraniyal lezyonların stereotaktik, konformal,
bilgisayarla planlanmış, Lineer hızlandırıcı tabanlı radyasyon tedavisinde kullanım için radyasyon
tedavisi planlama uygulamalarıdır.
NOT: Bir RT Element olarak Dose Review uygulaması, izodoz çizgilerinin gözden geçirilmesi,
DVH’lerin gözden geçirilmesi, doz karşılaştırması ve doz toplama için özellikler içerir. 

Hedeflenen Hasta Popülasyonu

Hasta popülasyonunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Hedeflenen Kullanım Ortamı

Hedeflenen ortam bir klinik planlama ofisidir.

Amaçlanan Kullanıcı Profili

Tipik kullanıcılar radyasyon tedavisi planlaması yapan tıp uzmanlarıdır (tıbbi fizik uzmanları,
radyasyon onkologları, dozimetristler, doktorlar, vb.).

Güvenilirlik İncelemesi

Uyarı
Hastayı tedavi etmeden önce sisteme giren ve sistemden çıkan tüm bilgilerin güvenirliğini
gözden geçirin.

Sistemin Kullanılması
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1.5 Tıbbi Cihazlarla ve Yazılımlarla Uyumluluk

Diğer Brainlab’e Ait Olmayan Cihazlar

Uyarı
Bu kullanım kılavuzunda uyumlu olduğu belirtilmeyen donanımlar kullanmayın. Bu,
hastada yanlış hizalama yapılmasına neden olabilir. Desteklenen lineer hızlandırıcı/MLC
kombinasyonlarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen Brainlab satış veya destek temsilcinizle
iletişime geçin.

Uyumlu Brainlab Tıbbi Yazılımları

Sadece Brainlab tarafından belirlenen Brainlab tıbbi yazılımları kurulabilir ve sistemle birlikte
kullanılabilir. Brainlab tıbbi yazılımıyla uyumluluk konusunda açıklama için Brainlab desteğine
başvurun.

Brainlab Ürünü Olmayan Diğer Yazılımlar

Brainlab yalnızca Multimodality Registration for Radiation Oncology’de (Radyasyon Onkolojisi için
Çoklu Modalite Eşleştirme) Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology
(Integrating the Healthcare Enterprise – Radyasyon Onkolojisi) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) profili tarafından önerilen şekilde eşleştirme değişimi yapan sistemlerin
kullanılmasını önerir. Bu belgede sağlanan tanımlar bir grup klinisyen ve satıcı tarafından
belirlenmiştir ve klinik iş akışları ile ilgili güvenlik hususlarını ele alır.

Uyarı
Brainlab, Brainlab RT Elements’ın üçüncü taraf tıbbi yazılım yüklü olan platformlara
yüklenmesine izin vermez. Bunun nedeni, Brainlab RT Elements’ın üçüncü taraf yazılımı
etkilemesinin veya tam tersi ihtimalinin göz ardı edilemez olmasıdır. Bu bağlamda, Brainlab
RT Elements’ın yüklenmesi için sunulan gereksinimleri karşılayan uygun platformları
sağlamak ve belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu amaçla, sağlanan klinik kullanım
kılavuzunun yazılım yeniden valide etme talimatları kullanılabilir.

Virüs Tarama ve Kötü Amaçlı Yazılım

Brainlab, sistemin en son antivirüs yazılımlarıyla korunmasını önerir.
Bazı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma yazılımı (ör. virüs tarayıcı) ayarlarının sistem
performansını olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Örneğin, gerçek zamanlı taramalar
gerçekleştirilirse ve her dosya erişimi izlenirse, hasta verilerinin yüklenmesi ve kaydedilmesi
yavaşlayabilir. Brainlab, gerçek zamanlı taramaların devre dışı bırakılmasını ve klinik dışı
saatlerde virüs taramalarının yapılmasını önerir.

Uyarı
Antivirüs yazılımınızın Brainlab dizinlerini değiştirmediğinden emin olun, özellikle de:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, vb.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, vb.

Uyarı
Tedavi planlaması sırasında güncellemeleri indirmeyin veya yüklemeyin.
Bu sorunların herhangi biriyle ilgili olarak daha fazla bilgi için Brainlab desteğine başvurun.

Windows için Microsoft Güvenlik Güncellemeleri ve Sürücü Güncellemeleri

Brainlab sadece güvenlik yamalarının kurulumuna izin verir. Hizmet paketleri ve isteğe bağlı
güncellemeler yüklemeyin. Güncellemelerin doğru biçimde ve uygun bir saatte indirilip
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yüklendiğinden emin olmak için ayarlarınızı doğrulayın. Brainlab platformlarında sürücüleri
güncellemeyin.
Ayarlar hakkında daha fazla bilgi ve Brainlab desteği tarafından engellenen Microsoft
Güncellemeleri listesi için Brainlab web sitesine bakın.
Adres: www.brainlab.com/updates
Şifre: WindowsUpdates!89

Uzaktan Yardım

İstenirse, iş istasyonu iHelp® (Axeda) aracılığıyla Brainlab desteğine uzaktan erişim ile
donatılabilir.

Tıbbi Cihazlarla ve Yazılımlarla Uyumluluk
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1.6 Teknik Gereksinimler

Oturum Açma Bilgileri

Uyarı
Oturum açma bilgilerinizi paylaşmamanız gerekir. Tedavi planında yapılan tüm değişiklikler
için tam sorumluluk alırsınız. Kullanıcı adınızın veya şifrenizin gizliliği ihlal edilirse sistem
yöneticinizle iletişime geçin.

Donanım Spesifikasyonları

Bilgisayar donanımının bir hastane ortamında kullanılması amaçlanmaktadır. Hastane IEC
60601-1, IEC 60950 gibi genel düzenleme ve standartlara uymalıdır (Yani, hastane ortamında
yalnızca geçerli standartlara uyan parçalar kullanılabilir).

Bileşen Minimum Gereksinim Önerilen Gereksinim

İşlemci

Westmere Mikro Mimarisi (Ocak
2010’da yayınlanmıştır) ve 6 fiziksel
çekirdek ile Intel XEON CPU.
Veya
Haswell Mikro Mimarisi (Haziran
2013’te yayınlanmıştır) ve 4 fiziksel çe-
kirdek ile Intel i7 CPU.
Örnekler:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Skylake Mikro Mimarisi (Ağustos
2017’de yayınlanmıştır) veya daha ye-
nisiyle Intel XEON CPU.
Çekirdek sayısı:
• Yazılım yüksek sayıda çekirdek kul-
lanabilir

• Çekirdek sayısı ve saat oranı ile he-
saplama hızı artar

• En az 12 fiziksel çekirdek önerilir
Örnek:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Bellek
24 GB
Sunucularda ek kullanıcı başına 4 GB
ek bellek.

64 GB
Sunucularda ek kullanıcı başına 16 GB
ek bellek.

Grafik Kartı

En az 1 GB grafik belleği ve donanım
özellik düzeyi 10 ile DirectX 11 uyumlu
grafik kartı.
NVIDIA kartlar için minimum sürücü
versiyonu: 361.91 (ODE).
Örnek:
• NVIDIA Quadro 2000

En az 4 GB grafik belleği ve donanım
özellik düzeyi 11 ile DirectX 12 uyumlu
iş istasyonu grafik kartı.
Hızlandırıcı belleği ve hızlandırıcı ara-
sında yüksek bir bellek bant genişliği
ve en az 640 GPU çekirdekler önerilir.
NVIDIA sürücü versiyonu: 385.41 veya
daha yenisini (ODE Branch) içeren
Pascal Chipset veya daha yenisi bulu-
nan NVIDIA Quadro Serisi.
Örnekler:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Ekran Çözü-
nürlüğü 1.920 x 1.080

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

Ağ Bağlantısı 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Şu anda desteklenen Brainlab Platformları:
• Planlama İstasyonu 9 Premium
• Planlama İş İstasyonu 8.0 RT (RT için Planlama İş İstasyonu)
• Planlama İstasyonu 7 İş İstasyonu (Premium Planlama İş İstasyonu)
• Node Sunucu Donanımı 5.1 Premium
• Node Sunucu Donanımı 5.1
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• Node Sunucu Donanımı 5.0 (iPlan Net Sunucusu 5.0)
• BL Sunucu Donanımı 4.0 (Node Sunucu Donanımı)

İş istasyonu donanım bileşenlerini değiştiremezsiniz. Brainlab, sistemde yapılan herhangi
bir değişiklikten sorumlu tutulamaz. Yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

Yazılım Önkoşulları

Şu anda desteklenen Brainlab Platformları:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64 bit, SP2 (önerilmez)
Servis paketi uyumluluğuyla ilgili ayrıntılar için Brainlab destek uzmanınıza danışın.

Brainlab, işletim sistemini hastanenin BT düzenlemelerine ve Brainlab Antivirüs ve
Windows Güncelleştirme İlkesi’ne göre Microsoft Güvenlik Güncelleştirmeleriyle
güncellemeyi önerir. Brainlab, Microsoft Güvenlik Güncelleştirmesi yüklemeleriyle ilgili
herhangi bir problem yaşanmasını beklemez. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen Brainlab destek birimini bilgilendirin.
İşletim sistemi (düzeltmeler) veya üçüncü taraf yazılım güncellemeleri, Brainlab sisteminin doğru
çalıştığını doğrulamak için klinik çalışma saatleri dışında ve bir test ortamında gerçekleştirilmelidir.
Brainlab, sorunları kontrol etmek için yayınlanan Windows düzeltmelerini izler. İşletim sistemi
düzeltmeleri ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Brainlab destek birimine başvurun.
Sistem kabulünden sonra, yazılım kurulumunun bir yedeği oluşturulur. Bu yedekleme, yazılımın
lisanslı olduğu iş istasyonu dışındaki iş istasyonlarında çalışmaz.

Virüs Tarayıcı

Sistem bir yerel ağa (LAN) bağlıysa Brainlab, kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı (örn. virüs
tarayıcı) yüklemeyi ve tanım dosyalarını güncel tutmayı önerir. Lütfen kötü amaçlı yazılımdan
koruma yazılımı ayarlarının sistem performansını etkileyebileceğini unutmayın. Örneğin, her
dosya erişimi izlenirse hasta verilerini yükleme ve kaydetme işlemleri yavaş olabilir. Bu nedenle,
Brainlab gerçek zamanlı taramaların devre dışı bırakılmasını ve klinik çalışma saatlerinin dışında
virüs taramaları yapılmasını önerir.

Devreye Alma Gereksinimleri

Uyarı
Brainlab, güncel ölçüm talimatları sunar. Işın verisi alımı sırasında en yeni ölçüm
talimatlarının kullanıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için Brainlab destek birimine
başvurun.

Uyarı
Doz algoritmalarının ve MU hesaplamasının doğruluğu, doğrudan ölçülen ışın verisinin
kalitesine bağlıdır. Işın ölçümlerinin doğru yapılmasını sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Tedavi planlaması yazılımının devreye alınması için Physics Administration Yazılım Kullanım
Kılavuzu 5.0/5.5 ve Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’nun en yeni revizyonunun içindeki
talimatlar geçerlidir. Yazılım ile kombinasyon halinde kullanmak için yalnızca Physics
Administration 5.0/5.5 tarafından oluşturulan makine profilleri geçerlidir.
NOT: Tedaviden önce ışın verilerini de içeren makine profilini onaylamaktan sorumlusunuz. 

Teknik Gereksinimler
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Uyarı
Çıktı kalitesinin ciddi derecede girdi verilerinin kalitesine bağlı olduğunu hiçbir zaman
unutmayın. Girdi verisi birimleri, tanılama veya başka kalite sorunlarıyla ilgili tüm
düzensizlikler ve belirsizlikler veriler kullanılmadan önce kapsamlı bir şekilde
araştırılmalıdır.
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1.7 Eğitim ve Dokümantasyon

Brainlab Eğitimi

Sistemi kullanmadan önce, güvenli ve uygun kullanımı sağlamak için tüm kullanıcılar Brainlab
yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen zorunlu bir eğitim programına katılmalıdır.

Sorumluluk

Uyarı
Bu sistem sadece cerraha yardım sağlar ve hekimin tecrübesinin ve/veya kullanım
sırasındaki sorumluluğunun yerini almaz.

Kullanım Kılavuzlarını Okuma

Bu kılavuz özenle kullanılması gereken karmaşık tıbbi yazılımları veya tıbbi cihazları
açıklamaktadır.
Bu nedenle tüm sistem, alet veya yazılım kullanıcılarının şunları yapması önemlidir:
• Ekipmanı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumak
• Her an bu kılavuza erişim sahibi olmak

Mevcut Kullanım Kılavuzları

Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Patient Data Manager Hasta verisi yönetimi konusunda talimatlar

DICOM Viewer Yazılım Kullanım
Kılavuzu Verileri incelemeye yönelik talimatlar

SmartBrush Yazılım Kullanım Kı-
lavuzu

Nesnelerin manuel olarak nasıl oluşturulacağına yönelik ta-
limatlar

Object Manipulation Yazılım Kul-
lanım Kılavuzu

Nesneleri inceleme ve düzeltme, nesnelere boşluk ekleme
ve mevcut nesnelerin operasyonlarına dayalı olarak yeni
nesneler oluşturmanın nasıl yapılacağına yönelik talimatlar

Multiple Brain Mets SRS Yazılım
Kullanım Kılavuzu

Kraniyal çoklu metastazlar için radyasyon tedavi planlarının
nasıl oluşturulacağına yönelik talimatlar

Cranial SRS Yazılım Kullanım Kı-
lavuzu

Kraniyal lezyonlar için radyasyon tedavi planlarının nasıl
oluşturulacağına yönelik talimatlar

Spine SRS Yazılım Kullanım Kı-
lavuzu

Omurga metastazları için radyasyon tedavi planlarının nasıl
oluşturulacağına yönelik talimatlar

Brainlab Fizik Teknik Referans
Kullanım Kılavuzu Algoritmalar ve kalite güvencesi ölçümleriyle ilgili ayrıntılar

Physics Administration Yazılım
Kullanım Kılavuzu

Ölçülmüş ışın verilerinin ve makine profillerinin nasıl uygu-
lanacağıyla ilgili ayrıntılar

PatXfer RT Klinik Kullanım Kıla-
vuzu

iPlan RT verilerinin Brainlab Gelişmiş formatındaki DICOM
verilerine nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili ayrıntılar

Hasta Destek Sistemi Donanım
Kullanım Kılavuzu

Çerçevesiz Radyocerrahi bileşenleri ve Robotics ile ilgili ay-
rıntılar

ExacTrac Klinik Kullanım Kılavu-
zu Brainlab’in hasta konumlandırma sistemiyle ilgili ayrıntılar

ExacTrac Vero Klinik Kullanım
Kılavuzu

Brainlab’in Vero hasta konumlandırma sistemiyle ilgili ayrın-
tılar

Eğitim ve Dokümantasyon
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2 YAZILIM ÖZETİ
2.1 Başlarken

Arka Plan

Dose Review, RT Planning Elements’ın herhangi birinden (ör., Multiple Brain Mets SRS)
kaydedilen doz planlarını gözden geçirmenizi sağlar.
Önceki yazılım sürümü olan Dose Review 1.0 üçüncü taraf yazılımdan içe aktarılan doz planlarını
gözden geçirmenizi sağlar.

Güvenlik Bildirimleri

Uyarı
Tedavi planlaması ve tedavi uygulama sistemlerinin hatalarını, sınırlamalarını veya
tutarsızlıklarını saptamaya uygun kapsamlı bir kalite güvencesi programı oluşturmak sizin
sorumluluğunuzdur. Daha ayrıntılı bilgi için Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’ndaki
kalite güvencesi bölümüne başvurun.

Uyarı
Planlama sürecinin tamamı boyunca doğru hasta verisi seti üzerinde çalıştığınızdan emin
olun. Hasta bilgileri, her bir Element’ın navigatör alanında görüntülenir.

Uyarı
Brainlab tarafından geri gönderilen verilerin doğruluğunu doğrulamak ve Brainlab
tarafından sağlanan her türlü geri bildirim veya önerinin doğruluğunu doğrulamaktan
tamamen siz sorumlusunuz. Herhangi bir hasta tedavisini gerçekleştirmeden önce Brainlab
tarafından geri gönderilen verilerin güvenliğini ve etkililiğini doğrulamalısınız.

DICOM Uyumluluğu

Yazılım, üçüncü taraf sistemlerine bilgileri göndermek için aktarma protokolü olarak DICOM 3.0
Merge kitaplığını kullanır. DICOM, farklı tedarikçi sistemleri arasında genel birlikte çalışabilirliği
kolaylaştırır. Bu yazılımda kullanıldığı haliyle DICOM RT (Radyoterapi), iki veya daha fazla sistem
arasında spesifik dijital görüntüler ve grafiksel veya görüntü dışı verilerin aktarımını işlemek için
kullanılan en son DICOM nesneleri alt kümesidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. son DICOM Uyumluluğu bildirimleri: www.brainlab.com/DICOM.
Brainlab tarafından gerçekleştirilen DICOM yapılandırması, birlikte çalışabilirliğin her zaman doğru
olduğuna dair bir garanti verildiği anlamına gelmez. Kullanıcılar ekipmanların tam işlevsel
olduğunu ve doğru sonuçlar ürettiğini doğrulamalıdır.

Uyarı
Üçüncü taraf planlama sistemlerinden içe aktarılan veya bu sistemlere dışa aktarılan yapı
şekillerini dikkatlice inceleyin. DICOM standardının doğası gereği farklı TPS tedarikçileri
arasında DICOM standardına dair farklı yorumlar nedeniyle aktarım sırasında bazı yapılar
değiştirilebilir veya kazayla değişikliğe uğrayabilir.

YAZILIM ÖZETİ
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Yapıların şekli ve hacmi, konturları temsil eden farklı algoritmalar nedeniyle sistemden
sisteme biraz farklılık gösterebilir. Bu nedenle yapıların üçüncü taraf sisteme alındıktan
sonra dikkatlice doğrulanması gerekir.

DICOM kendi başına birlikte çalışabilirlik garantisi vermez. Ancak Uyumluluk Bildirisi, aynı
DICOM işlevselliğini destekleyen farklı uygulamalar arasındaki birlikte çalışabilirliğe
yönelik birinci seviye validasyonu kolaylaştırır. Uyumluluk Bildirisi, kullanıcı tarafından
DICOM standardıyla birlikte okunup anlaşılmalıdır.

IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Radyoterapide
DICOM’un uygulanmasına yönelik kılavuz), bölüm 11 “Caution to Users” (Kullanıcıların
Dikkatli Olması Gereken Hususlar) uyarınca: “[...] radyasyon onkolojisi ekipmanı alıcıları,
ekipmanlarının diğer ekipmanlarla gerçekten iletişim kuracaklarını ve DICOM protokolleri
ve tanımlarını kullanarak bilgileri başarılı şekilde aktaracaklarını doğrulamalıdır.”

Üçüncü Taraf DICOM Arayüzleri

Uyarı
Brainlab uygulaması tarafından içe aktarılan tüm verileri eksiksizlik ve doğruluk açısından
doğrulayın, çünkü DICOM standardının farklı yorumları, DICOM protokolü tarafından
aktarılan veri temsilinin farklı biçimlerde uygulanmasına yol açabilir.

DICOM standardı, bir DICOM dosyasının bütünlüğünün Brainlab sistemine alınmadan önce
bozulup bozulmadığının doğrulanmasına dair bir yol sağlamadığından DICOM aktarımını
sadece ağ üzerinden kullanmanız önerilir. Bu şekilde verilerin veri alışverişi sırasında
kolayca manipüle edilmemesi garantilenir. DICOM verileri herhangi bir depolama ortamına
dosya şeklinde yazılırsa her türlü manipülasyondan kaçınmak için bu bilginin, yazılı veya
basılı hasta kayıtlarına gösterilen aynı özenle işlenmesi önerilir.

RT Planning İş Akışından Dose Review Nasıl Başlatılır?

Adım

1. Bir hasta seçin.

2. RT Planning Elements iş akışlarından (örn., Multiple Brain Mets SRS) birini açın.

3. Doz planı içeren bir hasta verisi seti seçin.
Yazılım, seçili RT Planning Element’ın iş akışıyla ilgili tüm Elements’ı otomatik olarak gö-
rüntüler.

4.

Dose Review’u seçin.

Uyarı
RT Elements için yükleyebildiklerinizin dışında daha fazla veya diğer ek hasta verisi olma
ihtimali vardır. Örnekler arasında diğer planlama adımlarının sonuçları veya üçüncü taraf
sistemlerin verileri bulunur. Bu durumda size mevcut tüm verilerin içe aktarılamadığı bilgisi
verilir. Ardından size içe aktarılan hasta verilerini doğruluk ve geçerlilik açısından dikkatlice
incelemeniz tavsiye edilir.

Üçüncü Taraf Yazılım ile Oluşturulan Bir Plan Dose Review 1.0 Kullanılarak Nasıl Açılır?

Adım

1. Bir hasta seçin.

Başlarken
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Adım

2.

Decision Making iş akışından Dose Review’u seçin.

3. Üçüncü taraf yazılım kullanılarak oluşturulan doz planını içeren bir hasta verisi seti seçin.
Yazılım otomatik olarak Dose Review 1.0 için tüm Elements’ı görüntüler.
Daha fazla bilgi için Dose Review Yazılım Kullanım Kılavuzu 1.0’a bakın.

YAZILIM ÖZETİ
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2.2 Görüntüleme İşlevleri

Görüntüleme Seçenekleri

Mevcut görüntüleme seçenekleri kullandığınız düzen görünümüne dayanır.

Düğme İşlev

Bir görüntü kesitine tıklayın ve fare işaretleyicisiyle sürükleyin:
• 2D kesitler: Kesitler arasında kaydırın
• 3D kesitler: Kesitleri döndürün

Fare işaretçisini bir kesitte aşağı veya yukarı sürükleyin.
Ayrıca bir görüntü kesitine tıklayabilir ve fare tekerleği ile kaydırabilirsiniz.

Fare işaretçisini sürükleyin:
• Uzaklaşmak için yukarı
• Yakınlaşmak için aşağı

Ayrıca bir görüntü kesitine tıklayabilir ve aynı anda Ctrl düğmesini basılı tutup fare
tekerleğiyle aşağı yukarı kaydırarak yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz.

3D görünü-
mü döndür-
me

Bir 3D görüntüye tıklayın ve fare işaretleyicisiyle sürükleyin.
NOT: Bu işlev bir düğme gerektirmez. 

Yapı kontrastının görünürlüğünü iyileştirmek için bir görüntü kesitine tıklayın ve fa-
re işaretçisini sürükleyin:
• Hounsfield ünitesi/gri değeri düzeyini artırmak/azaltmak için yukarı/aşağı sürük-
leyin

• Hounsfield ünitesi/gri değeri pencere genişliğini artırmak/azaltmak için sağa/
sola sürükleyin

Görüntüleme İşlevleri
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2.3 Veri Menüsü

Veri Menüsü Düzeni

① ②

Şekil 1  

Data menüsünü açmak ve mevcut görüntülerin, nesnelerin ve düzenlerin bir listesini görüntülemek
için Data’yı seçin.

No. Bileşen Açıklama

① Plan: <Plan Adı>

• Images: Planla ilişkili görüntü setleri arasında geçiş yapın
• Doses: Mevcut doz planlarını listeler
• Planla ilişkili tüm mevcut nesneleri listeler (örn. Metastazlar,

OAR’lar ve Outer Contour)

② LAYOUTS Farklı düzenler arasında geçiş yapın.

YAZILIM ÖZETİ
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Dozlar

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Şekil 2  

No. Bileşen

① Doz karşılaştırma işlevi

② Doz toplama işlevi

③ Referans plan, seçiminin kaldırılamayacağını göstermek için gri renkte görüntülenir

④ Mavi çizgi ve göz simgesi doz planının o anda doz karşılaştırma veya doz toplama için
seçili olduğunu gösterir

⑤ Doz planı ismi

⑥ Doz planının kaydedildiği tarih ve saat

⑦ Planı oluşturmak için kullanılan yazılımın adı ve doz reçetesi ayrıntıları

⑧
Izgara boyutu hakkında bilgi:
• Pencil Beam için bu sayı doz ızgara boyutunu temsil eder
• Monte Carlo için bu sayı maksimum Monte Carlo ızgara boyutunu temsil eder

Nesneler

①

②
③

⑤
④

Şekil 3  

Veri Menüsü
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No. Bileşen

① Tüm nesneleri görünür/gizli yapmak için açık/kapalı göz simgelerine tıklayın.

②

Bir nesne görünürse mavi bir kenarlık ve göz simgesiyle görüntülenir. Bir nesneyi gizle-
mek için üzerine tıklayın.
Varsayılan olarak, Outer Contour ve Type = Whole Brain şeklindekiler dışında tanımlan-
mış nesneler görünür olarak ayarlanır.

③ Nesne hacmi.

④

Ek bilgileri görmek için ilgili nesnenin yanındaki oka tıklayın:
• Basis: Nesne oluşturma için kullanılan görüntü setini listeler
• Type: Nesne türünü (örn. tümör) görüntüler
• Role: Rolü (örn. PTV) görüntüler

⑤

Tek bir nesne seçilirse turuncu renkte vurgulanır, tüm görünümler o nesneye ortalanır ve
3D View, 1 x 1 View ve Side by Side View düzenlerinde şu ek bilgilerle birlikte bir kutu
görünür:
• Nesnenin adı: Nesne oluşturma için kullanılan görüntü setini listeler
• Size: Nesnenin hacmi ve çapı
• CI: Referans plana dayalı konformite endeksi
• GI: Referans plana dayalı gradyan endeksi
• Reçete bilgisi: Doz ve fraksiyon sayısı

NOT: Reçete bilgisi sadece referans planda tanımlanan PTV’ler için mevcuttur. 

Düzenler

Layouts menüsünü açmak ve düzen görünümleri arasında geçiş yapmak için Data’yı seçin.

Düzen Açıklama

DVH V iew

DVH View aşağıdakileri görüntüler:
• Aksiyel, koronal ve sagital görünümler
• Sağ taraf: DVH görünümü

NOT: Dose Summation modunda, yazılım seçilen doz planlarının toplam
dozunu görüntüler. 

3D View aşağıdaki görünümleri gösterir:
• Aksiyel, koronal ve sagital görünümler
• Sağ taraf: 3D görünümü

NOT: Bu düzen Dose Comparison modunda kullanılamaz. 

Side by Side View aşağıdaki görünümleri görüntüler:
• Üst sıra: Referans planının aksiyel, koronal ve sagital görünümleri
• Alt sıra: İkincil planın aksiyel, koronal ve sagital görünümleri

NOT: Bu düzen yalnızca Dose Comparison modunda kullanılabilir. 

YAZILIM ÖZETİ
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Düzen Açıklama

1 x 1 View aşağıdaki görünümleri görüntüler:
• Sol taraf: Aksiyel, koronal ve sagital görünümler. Dose Summation mo-

dunda, yazılım referans doz planlarının dozu görüntüler.
• Orta: Bindirme planını belirtmek için büyük tek kesit görünümü ve B ile
işaretlenmiş bir spyglass penceresi. Kesit yönü, sol tarafta hangi kesitin
seçildiğine göre belirlenir. Dose Summation modunda, yazılım seçilen
doz planlarının toplam dozunu görüntüler.

3 x 3 View aşağıdaki görünümleri görüntüler:
• Sol taraf: Aksiyel, koronal ve sagital görünümler. Dose Summation mo-

dunda, yazılım referans doz planlarının dozu görüntüler.
• Orta: Bindirme planını belirtmek için 3 x 3 kesit seti ve B ile işaretlenmiş
bir spyglass penceresi. Kesit yönü, sol tarafta hangi kesitin seçildiğine gö-
re belirlenir. Dose Summation modunda, yazılım seçilen doz planlarının
toplam dozunu görüntüler.

Veri Menüsü
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2.4 Araç Çubuğu İşlevleri

Nesne Listesi

①

②

③

④

Şekil 4  

No. Bileşen

① Tüm nesneleri görünür/gizli yapmak için açık/kapalı göz simgelerine tıklayın.

②
Görünen tüm nesneler mavi göz simgesiyle görüntülenir. Bir nesneyi gizlemek için üzeri-
ne tıklayın, simge gri renge dönüştürülür.
Varsayılan olarak Outer Contour dışında tanımlanmış nesneler görünür olarak ayarlıdır.

③ Objects listesini görüntülemek ve gizlemek için toggle (değiştirme) çubuğunu kullanın.

YAZILIM ÖZETİ
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No. Bileşen

④
Bir nesneyi seçerseniz, tüm görünümler o nesnede ortalanır. 3D View, 1 x 1 View ve Si-
de by Side View düzenlerinde sağ üst köşede ek nesne bilgilerinin bulunduğu bir kutu
görünür.

Doz Görüntüleme ve Normalleştirme Değeri

①

②

Şekil 5  

Seçenekler

Dose Review’u başlattığınızda, yazılım otomatik olarak seçilen plandan doz görüntüleme ayar-
larını alır. Planı oluşturmak için kullanılan yazılım ve sürüm belirtilir. Doz görüntüleme şablonu
planla birlikte kaydedilmediyse, Dose Review varsayılan bir kurulum seçer.
Mevcut olanlar arasından seçim yaparak araç çubuğundan ① doz ekranı ayarlarını değiştirebilir-
siniz.

Doz ekranına bağlı olarak, planın normalleştirme değerini With ② kısmından değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki Dose Option Configuration dosyaları Dose Review kurulumu ile birlikte gelir:
• Cranial 80% = Def.30 Gy
• Cranial 80% V80
• SRS Absolute
• SRT V95

NOT: Doz görüntüleme seçenekleri Clinical Protocol Editor’da düzenlenebilir. 

Araç Çubuğu İşlevleri
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2.5 Kısayollar

Klavye Kısayolları Listesi

Yazılımda aşağıdaki kısayollar mevcuttur. Bazı kısayollar yalnızca spesifik yazılım işlevleri için
mevcuttur.

Açıklama Kısayol

Sonraki düzeni aç Ctrl + Tab

Önceki düzeni aç Ctrl + Shift + Tab

Yakınlaştırma/uzaklaştırmayı ve yakınlaştırma/
uzaklaştırma merkezini sıfırla Ctrl + Home

Önceki nesneyi seç Ctrl + Yukarı

Sonraki nesneyi seç Ctrl + Aşağı

Doz dağılımı ekranını aç/kapat Ctrl + D

Doz analizi ekranını aç/kapat Ctrl + R

Tüm nesneleri seç Ctrl + A

Eksenel düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + A

DVH verilerini dışa aktar
Yalnızca şu koşullarda kullanılabilir:
• Doz hesaplaması bitmişse (çalışmıyorsa)
• Bir sekme bir DVH içeriyorsa

Ctrl + Shift + D

Sagital düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + S

Koronal düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + C

En yeni mesafe ölçümü için doz çizgisini dışa
aktar
Yalnızca şu koşullarda kullanılabilir:
• Doz göster veya eşik göster etkinse
• Doz hesaplaması bitmişse (çalışmıyorsa)
• Doz mesafesi ölçümü etkinse

Ctrl + Shift + L

YAZILIM ÖZETİ
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Kısayollar
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3 TEDAVİ PLANLARINI
İNCELEME

3.1 Doz Hacmi Histogramı (DVH)

DVH Görüntüleme

DVH View düzenindeki referans planda konturlanan her nesne için bir DVH görüntülenir.
Görünüm, asgari seçilen dozu ne kadar hacmin aldığını görebileceğiniz kümülatif bir histogramı
gösterir.
Düzen ayrıca çok fazla veya çok az doz alan noktaları belirlemenize yardımcı olacak görünümler
sağlar.

Uyarı
DVH temsili, bir tedavi planı seçmek için kullanılan tek kriter olmamalıdır. Örneğin başka bir
kriter doz ekranıdır.

DVH View Düzeni

①

Şekil 6  

Çok fazla veya çok az doz alan noktaları belirlemenize yardımcı olması için DVH’yi ① ve
genişletilmiş aksiyel, koronal ve sagital kesitleri görüntülemek için DVH View düzenini açın.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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DVH Nasıl Görüntülenir?

Adım

Belirli bir nesnenin DVH’sini görüntülemek için DVH View’deyken Objects listesinden söz konu-
su nesneyi seçin.
Tüm nesneler için DVH’yi aynı anda görüntülemek için, tüm nesneleri görünür olarak ayarlayın.
Ardından, göz simgesini kapatarak nesnelerin tek tek seçimi kaldırılabilir.

NOT: Yalnızca referans planın parçası olan nesneler seçilebilir. 

Doz Hacmi Histogramı (DVH)
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3.1.1 DVH Ekranı

DVH Ekranı

Fare ile DVH’nin üzerine gelerek hacim başına tam doz miktarlarını görebilirsiniz.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Şekil 7  

No. Açıklama

① Volume ölçeğini değiştirmek için hacim ekseninin ucunu tıklayıp sürükleyin.

②

Normal Doku (NT) grafiği.
Bu eğri, PTV etrafındaki sanal bir halkaya karşılık gelir ve CI hesaplaması için kullanılır.
Yüzde hacmi PTV hacmine normalize edilir ve PTV (tümör) hacmiyle birlikte NT ① olarak
gösterilir.

③ Dose ölçeğini değiştirmek için doz ekseninin ucunu tıklayıp sürükleyin.

④
Min./Mean/Max. dozlar, CI, GI ve rölatif maks. doz, DVH’nin üstünde görüntülenir.
NOT: Bu dozlar, referans planın kapsama dozlarına dayanarak hesaplanır. 

⑤
Daha fazla veri görmek için fareyi bir noktanın üzerinde tutun. Kısıt her satırda işaretlenir.
Kısıt noktası üzerinde durduğunuzda bu nesne için kısıt ve konformite endeksi (yalnızca
referans plandaki PTV’ler için) dahil bir veri görüntüsü gösterilir.

⑥ Üçgen veya karo (tedavi planlama yazılımına bağlı olarak) reçete noktasını temsil eder.
Reçete noktası etrafında bir daire varsa hedef karşılanmamış demektir.

⑦ Karo, istenen/maksimum doz kısıdını temsil eder. Karo etrafında bir daire varsa istenen/
maksimum kısıt karşılanmış demektir.

⑧ Tedavi planını hesaplamak için kullanılan doz algoritması. Bu, Pencil Beam veya Monte
Carlo olabilir.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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DVH’nin Yorumlanması

①

Şekil 8  

DVH’nin Tissue eğrisi, Data altında listelenen Objects öğesindeki Outer Contour türü yapısına
karşılık gelir.
DVH’nin Normal Tissue eğrisi, Tissue eksi PTV’den oluşan sanal yapıya karşılık gelir.
Data altında Objects listesinden bir yapı seçilmemişse görünür olarak ayarlanan tüm yapılar için
DVH’ler görüntülenir. Ayrıca DVH Tissue ve Normal Tissue eğrileri, Outer Contour yapısı görünür
olarak ayarlanmamış olsa bile gösterilir.
Hasta geometrisi (doku modeli ve nesneler) ve reçeteler, toplama veya karşılaştırma için başka
doz planları yüklenmiş olsa bile referans plana dayalıdır. Bu nedenle, DVH yalnızca referans plan
için reçete noktalarını görüntüler. Konformite endeksleri yalnızca referans plandaki PTV’ler için
hesaplanır.

İlave DVH Özellikleri

• Grid Size: DVH üretimi sırasında yapı ayrıklaştırması için kullanılan çözünürlük
• Doz algoritması tipi DVH görüntüsünün altında görüntülenir
• Mutlak (cm3) ve rölatif (%) hacim arasında geçiş yapmak için Volume öğesine (y-ekseni

üstünde) çift tıklayın

DVH Ekranı
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3.1.2 DVH Konformite Endeksleri

Arka Plan

Konformite endeksi, doz dağılımı hacminin PTV’lerin boyutu ve şekliyle ne kadar doğru eşleştiğini
belirtir. Yazılım, hedef hacim başına ters Paddick konfromite endeksini (CI) ve gradyent endeksini
(GI) sağlar.

Uyarı
Her PTV’nin konformite endeksini inceleyin.

Ters Paddick Konformite Endeksi (CI)

CI, %100 izodoz hacminin hedef hacmine ne kadar iyi uyduğunu açıklar. Bu işlem ters Paddick CI
olarak hesaplanır:

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

*Inverse Paddick CI =

• İlk terim kapsama dozundan (Dcoverage) fazlasını alan normal dokuyu cezalandırır.
• İkinci terim, tümör hacmi içindeki soğuk noktaları (kapsama dozu altındaki doz) cezalandırır.

Mükemmel bir teorik doz dağılımının CI’si “1” olurdu.

Gradyent Endeks (GI)

GI, %100 izodozdan %50 izodoza doz düşüşünün dikliğini açıklar:

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

Mükemmel bir teorik doz dağılımının GI’si “1” olurdu.

Yazılım Konformite Endeksini Nasıl Hesaplar?

①

②

③

④

Şekil 9  

CI ve GI, PTV ① artı normal bir doku genişleme halkasındaki ② dozu değerlendirerek hesaplanır.
Boyut, RT tedavi planlama yazılımında oluşturulan yüklü referans plandan okunur.
Yazılım, normal doku halkasının sınırındaki dozu inceler. %50 veya %100 izodoz çizgisi normal
doku halkası içindeyse yazılım, ilgili konformite endeksini ③ hesaplayabilir. %50 ve/veya %100
izodoz çizgisi artık PTV hacmi ve normal doku halkası içinde değilse yazılım, ilgili CI/GI’yı ④
hesaplayamaz. İzodoz normal doku halkasının sınırındaki noktalardan en az biri için aşılırsa
yazılım, N/A görüntüler. Bu genellikle, PTV’ler birbirine çok yakın konumdaysa meydana gelir.
PTV’lerin en az birinin endeksi n/a ise ortalama hacim konformite endeksleri n/a olur.
PTV voksellerin hiçbiri reçete dozuna ulaşmıyorsa yazılım, konformite endeksleri için - -
görüntüler.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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3.2 Dozun İncelenmesi

Doz Menüsü

Her PTV için doz dağılımını ve izodoz çizgilerini inceleyin. Bunun için Dose menüsünde aşağıdaki
görünüm seçenekleri mevcuttur.

Uyarı
Doz hesaplamasının doğruluğu doz ızgarası çözünürlüğüne bağlıdır. Nihai tedavi planı
onayı için kullanılan değer, mümkün olduğunca düşük olmalı ve 4 mm’yi aşmamalıdır.
30 mm veya daha düşük çaplı küçük nesneler için 3 mm veya daha düşük değerler önerilir.
Doz ızgarası çözünürlüğü, referans doz planına bağlıdır.

Doz Menüsü Seçenekleri

Şekil 10  

Görüntüleme Seçe-
neği

Açıklama

Dose Off İzodoz çizgileri görüntülenmez.

Dose Distribution İzodoz çizgileri görüntülenir.

Dose Analysis Tüm nesnelerde sıcak ve soğuk noktaları olan aşırı doz ve düşük doz
bölgelerini görüntüleyin.

Dozun İncelenmesi
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3.2.1 Dose Distribution

Dose Distribution Kullanımı

Dose Distribution görünümünü seçtiğinizde planlanan doz dağılımı, izodoz çizgileri ve doz
boyaması olarak görüntülenir. Doz boyamasındaki renkler bir görüntüyü yaklaştırdıkça uyum
sağlar ve şeffaflaşır, böylece altta yatan yapıları daha açık biçimde görebilirsiniz.

Uyarı
Doz görüntüsü bir tedavi planına yönelik tek karar ölçütü olmamalıdır. En azından bir başka
ölçütü daha inceleyin (örn. DVH’ler) ve ölçütleri birden fazla düzende inceleyin.

İzodoz Çizgilerinin Ayarlanması

②

①

③

④

Şekil 11  

Ekran reçete ve Clinical Protocol Editor’daki Dose Option şablonundaki her değer için bir
izodoz çizgisinin yanı sıra değiştirebileceğiniz, vurgulanacak bir değer gösterir.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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No. Açıklama

①

Görünümün sağ altındaki renk kodlu açıklama, hangi izodoz çizgilerinin o anda mutlak bir
doz değeri olarak görüntülendiğini gösterir.

İzodoz çizgi sayısı, görünümün yakınlaştırma seviyesine göre uyarlanabilir. Yakınlaştığı-
nızda daha fazla izodoz çizgisi gösterilir. Uzaklaştığınızda ince çizgiler yok olur.

② Görüntülemek için belli bir izodoz çizgisini tanımlamak üzere Highlight öğesinin yanında-
ki kutuya değerini girin.

③
Mutlak dozdan yüzdeye ve yüzdeden mutlak doza değişiklik yapmak için açıklamanın sol
üst köşesine çift tıklayın. Bu işlem hem izodoz çizgileri hem de DVH görüntüsü için geçer-
lidir.

④ Açıklamada bulunan çizgilerden birinin yanındaki değere çift tıklayarak bu çizgiyi gizleyin.
Bir kere daha çift tıkladığınızda çizgi tekrar görünür.

Bir Doz Boyamasının Vurgulanması

①

Şekil 12  

Dose Distribution
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Adım

Belli bir doz değerine karşılık gelen doz boyamasını ve izodoz çizgisini vurgulamak için açıkla-
madaki ilgili değerin ① üzerine gelin veya doz çizgileri üzerindeyken shift tuşunu seçin.
Bu işlem kısa aralık çizgileri için de geçerlidir.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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3.2.2 Dose Analysis

Dose Analysis Kullanımı

Dose Analysis görünümü planınız içindeki riskli alanlara odaklanmanızı sağlar. PTV ve diğer
anatomik nesneler içindeki doz seviyelerini görüntüler ve düşük doz ve aşırı dozu vurgular.

Dose Analysis ile PTV ve OAR’ların Analiz Edilmesi

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Şekil 13  

PTV yeşil renkte, tüm diğer nesneler ise mavi renkte görüntülenir.

No. Açıklama

① Normal doku dozu turuncu renkte gösterilir. Reçete dozu, reçete dozunun %50’si ve ta-
nımlanabilir Highlight değeri için bir izodoz çizgisi gösterilir.

② PTV içindeki, maksimum/istenen kısıtın üzerinde bulunan doz pembe renkte vurgulanır.

③ PTV içindeki, reçete değeri ve maksimum/istenen kısıt değeri arasındaki dozun rengi yok-
tur.

④ PTV içindeki reçete değerinin altındaki her doz yeşil renkte vurgulanır.

⑤ PTV içindeki bir işaret noktası (kırmızı) en yüksek dozu gösterir.

⑥ PTV içindeki bir işaret noktası (yeşil) en düşük dozu gösterir.

⑦ OAR içine düşen her doz mavi doz boyaması ile vurgulanır. Daha yüksek doz seviyeleri-
nin daha opak bir rengi vardır.

⑧ OAR içindeki bir işaret noktası (kırmızı) en yüksek dozu gösterir.

Dose Analysis
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3.2.3 Ölçüm Menüsü

Kullanılan Koordinatlar

X, Y, Z koordinatları DICOM koordinat sisteminde görüntülenir.

Bir Noktada Dozun Ölçülmesi

Adım

1.

Measure menüsünün altında Point öğesini seçin.

2.

Bir görüntü içinde dozu tek bir noktada ölçmek için görüntü içinde bir hedef konum seçin.
Görüntü bilgileriyle birlikte bir nokta görüntülenir:
• Point Dose: Önceden hesaplanan doz ızgarasından bağımsız olarak belli bir noktada

hesaplanan doz.
• 3D Volume Dose: Önceden hesaplanan bir doz gridine ve gridi çevreleyen noktalar-

dan enterpolasyon kullanılarak hesaplanan belli bir noktadaki doz. Bu enterpolasyon
nedeniyle bu noktadaki fiili doz değeri Point Dose’dan biraz daha yüksek olabilir. Bu
nedenle 3D Volume Dose daha hızlı hesaplanabilir, ancak Point Dose kadar doğru ol-
maz. Doz boyaması görüntüsü de önceden hesaplanan doz ızgarasından enterpolas-
yon ile elde edilir.

NOT: MR taramaları için sağlanan nokta değeri gri değerdir. BT taramaları için değer
Hounsfield birimi cinsindendir. 

NOT: Dose Distribution görünümünde bir nokta ölçerseniz doz bilgileri de görüntülenir. 

3. Bir noktayı taşımak için fare işaretçisiyle üzerine gelin ve sol fare düğmesiyle yeni konu-
muna sürükleyin.

4. Tek bir noktayı kaldırmak için noktaya sağ tıklayın. Tüm noktaları kaldırmak için işlevin
seçimini kaldırmak üzere Measure altındaki Point öğesini seçin.

Uyarı
Hasta tedavisini ancak görüntü ölçeklendirmesi doğrulandıktan sonra gerçekleştirin.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.0 Dose Review Sür. 2.0 37



Mesafelerin Ölçülmesi

Adım

1.

Distance öğesini seçin.

2.

Bir kesit içindeki mesafeyi ölçmek için kesitte iki hedef nokta seçin. Bunların arasındaki
mesafeyle birlikte bitim noktasının nokta bilgileri görüntülenir.

3.

Farklı kesitlerdeki iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için:
a
.
İlk kesitteki hedef noktaya tıklayın.

b
.
Fare tekerini kullanarak hedef noktaya gidin.

c
.
Hedef kesitteki ikinci noktaya tıklayın.

Bu işlem farklı görüntü görünümleri boyunca da yapılabilir.
NOT: Bitiş noktaları hedef kesitlerde artı işaretleri olarak ve ara kesitlerde noktalar olarak
görüntülenir. 

4. Bir çizgiyi taşımak için fare işaretçisiyle üzerine gelin ve sol fare düğmesiyle yeni konumu-
na sürükleyin.

5. Tüm çizgileri kaldırmak için işlevin seçimini kaldırmak üzere Measure altındaki Distance
öğesini seçin.

Ölçüm Menüsü
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4 DOZ KARŞILAŞTIRMA VE
TOPLAMANIN KULLANIMI

4.1 Tedavi Planlarını Yükleme

Arka Plan

Hasta klasörünüz birden fazla doz planı içeriyorsa, referans planınızla karşılaştırma veya toplama
için başka bir planın dozunu yükleyebilirsiniz.
Karşılaştırma veya toplama için yüklenen doz, aynı veri setinde veya referans planın görüntü
setiyle birleştirilmiş bir veri setinde olmalıdır. Normalizasyon değerini değiştirirseniz, yeni değer
hem referans doza hem de toplama veya karşılaştırma için eklenen doza uygulanır.
Farklı planlama BT veri setlerine dayalı planlardan dozları karşılaştırıyor veya topluyorsanız, BT
veri setlerini Dose Review’un otomatik olarak açtığı Image Fusion’ın entegre bir sürümünü
kullanarak birleştirmelisiniz.
NOT: Doz karşılaştırma ve toplama modunda yazılım, referans planı dozuna ek olarak yalnızca
doz matrisini görüntüler. Veri setleri, görüntüler ve nesneler referans plandan gelir. 

NOT: Doz ızgarası boyutunun referans plan ile karşılaştırma veya toplama için eklenen doz
arasında farklı olabileceğini unutmayın. 

Planlar Nasıl Yüklenir?

Adım

1. Kullanılabilir planların bir listesini açmak için Data menüsünden More öğe-
sini seçin.

2.

①

②

Açılan iletişim kutusunda, Doses kısmına içe aktarmak için planlardan ① birini seçin.

DOZ KARŞILAŞTIRMA VE TOPLAMANIN KULLANIMI
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Adım

3. Select’i seçin ②.
Seçilen plan, orijinal plandan farklı veya birleştirilmemiş bir BT görüntü setine dayanıyor-
sa, Image Fusion otomatik olarak açılır ve iki BT’yi birleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi
için Image Fusion Yazılım Kullanım Kılavuzuna bakın.
Seçilen doz planı artık Data menüsünde Doses altında listelenir.

Tedavi Planlarını Yükleme
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4.2 Doz Karşılaştırması

Arka Plan

Doz karşılaştırması, örneğin, aynı hastadan alınan ve aşağıdaki özelliklere sahip tedavi
planlarının doz dağılımını karşılaştırmanıza olanak tanır:
• Farklı RT Planning Elements kullanılarak oluşturulmuş.
• Aynı RT Planning Element’ta ancak farklı optimizasyon parametreleri ile (örn. Farklı normal

doku kaydırıcı konumları) oluşturulmuş.

Doz Karşılaştırması Nasıl Etkinleştirilir?

Adım

1. Data menüsünde Doses altında referans planla karşılaştırmak için bir plan seçin.
Karşılaştırma için yüklenen doz planı, mavi bir kenarlıkla ve görünürlük için göz simgesiy-
le belirtilir.

2.

Dose comparison’ı seçin.

Side by Side View’da Planları Karşılaştırma

①

Şekil 14  

Side by Side View’da (varsayılan) doz planlarını karşılaştırmayı seçtiğinizde, referans plan üst
satırda görüntülenir. Her plan kendi adıyla etiketlenir ①.
Planları incelemek için Dose Distribution ve Dose Analysis görünümlerini kullanın.
NOT: Karşılaştırılan planlardan en az birinin Pencil Beam ile hesaplanmış olması gerekir. Monte
Carlo ile hesaplanan iki planı karşılaştırmak mümkün değildir. 

DOZ KARŞILAŞTIRMA VE TOPLAMANIN KULLANIMI
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Spyglass ile Planları Karşılaştırma

①

②

②

Şekil 15  

Spyglass DVH View, 1 x 1 View ve 3 x 3 View görünümlerinde mevcuttur. Doz dağılımını ve
analizini karşılaştırabilmeniz için bir planın bir kısmını diğerinin üzerine yerleştirir.

No. Açıklama

①

Bindirme planını tanımlamak için B harfiyle işaretlenmiş dürbün penceresi:
• Bir ok görünene kadar pencerenin kenarında gezinin ve boyutunu değiştirmek için sü-
rükleyin.

• Pencerenin içine tıklayın ve taşımak için sürükleyin.

② Plan adları, tanımlayıcı harflerle, A ve B ile işaretlenmiştir.

Doz Karşılaştırması
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DVH’i Karşılaştırma

① ②

③

Şekil 16  

DVH View’daki DVH, düz ① ve noktalı çizgi ② olarak her iki plan için görüntülenir.

No. Açıklama

① A planı için DVH (düz)

② B planı için DVH (noktalı)

③ Seçili nesne için ek doz bilgileri

DOZ KARŞILAŞTIRMA VE TOPLAMANIN KULLANIMI

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.0 Dose Review Sür. 2.0 43



4.3 Doz Toplama

Arka Plan

Doz toplama, örneğin şunları yapmanızı sağlar:
• Zaman içindeki farklı RT Planning Element planlarının doz özetini görüntüleme (örneğin,

tekrarlayan tümörler için doz dağılımını değerlendirmek için).
• Tek bir tedavi için RT Planning Element doz planlarını toplama (örneğin, iki Multiple Brain

Mets SRS doz planı kullanılarak iki kümelenmiş beyin metastazının bileşik planlaması).

Toplam DVH

Dose Summation modunda DVH View düzenini seçtiğinizde, DVH referans planının ve eklenen
doz planlarının kümülatif dozunu gösterecektir.

Doz Toplama Nasıl Etkinleştirilir?

Adım

1. Data menüsünde Doses altından seçerek doz toplama için referans planına eklenecek bir
plan seçin.
Toplama için yüklenen doz planı, mavi bir kenarlıkla ve görünürlük için göz simgesiyle be-
lirtilir.

2.

Dose summation’ı seçin.

NOT: Doz toplama için sınırsız sayıda doz planı kullanabilirsiniz. 

Doz Toplama
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Klinik Protokollerin Yapılandırılması

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor, bir doz ekranında kullanılan birkaç değişkeni tanımlamanıza olanak
tanır. Yerel sürücünüzde kendi Dose Option şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Uyarı
Clinical Protocol Editor şablonlarındaki değişiklikler ancak yazılım tekrar başlatıldığında
geçerlidir.

Klinik Protokol Şablonlarının Değiştirilmesi

②

①

Şekil 17  

Adım

1. Bir grup varsayılan şablona erişmek için aşağıdaki adımlardan birini yerine getirin:
• Masaüstünüzde Clinical Protocol Editor’ı başlatın (Elements iş istasyonunuzda kuru-

luysa) veya Origin Server arayüzünüzden Clinical Protocol Editor’ı seçin (Elements
uzak bir sunucuya kuruluysa) veya

• Windows Gezgini ile %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols konumuna gidin
ve dosyaya çift tıklayın.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Adım

2. Klinik kullanım için bir klinik protokol oluşturmak üzere Örnekler klasöründe bir Dose Op-
tion dosyasına çift tıklayın (örn., \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProtocols\DoseRe-
view\Examples_2.0).

3. Bir değeri düzenlemek için bir parametrenin üzerine çift tıklayın. Bir açılır pencere açılır
①.
Yararlı düzenleme bilgileri için açıklamayı ② okuyun.

4. Aşağıdaki tablolarda açıklanan değişkenleri yapılandırın.
NOT: Düzenledikten sonra farklı bir ad seçin. Ayarlar dosyasında iki veya daha fazla doz
seçeneği dosyası aynı ada sahipse, şablon yazılımda görünmeyecektir. 

5. Save öğesini seçin.
Göz atma işlevini kullanın ve dosyayı ilgili Element sürümü klasöründe saklayın (örn. ”\Cli-
nicalProtocols\<Element>\<version>\”).

6. Örnekler klasöründeki örnek şablonlara artık ihtiyaç kalmadığında, dosya sisteminden sili-
nebilirler. Bunu yapmak için, Windows Gezgini ile %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalP-
rotocols konumuna gidin ve ilgili dosyaları veya tüm Örnekler klasörünü silin.
Örnekler artık Element içindeki doz ekranı seçiminde mevcut olmaz.

Klinik Protokollerin Yapılandırılması
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5.2 Clinical Protocol Editor İşlevleri

Clinical Protocol Editor Simgeleri

Seçenekler Açıklama

Değer değiştirilmemiştir.

Değer değiştirilmiştir.

Değer salt okunurdur (düzenlenemez).

Değer geçersizdir.

Daha fazla seçenek görüntüler.

Giriş ekler (geçerliyse).

Giriş siler (geçerliyse).

Yeni bir klinik protokol açar veya geçerli dosyayı yeniden yükler.

Değişiklikler yaptığınız anda kayıt simgesi griden renkliye döner ③. Yeni bir şab-
lon oluşturmak için dosya adını değiştirebilirsiniz.
Oluşturulabilecek klinik protokol şablonların sayısı sınırsızdır.

Geçerli klinik protokol dosyasını kapatır.

Geçerli klinik protokol dosyasının görüntüleme modunu değiştirir. Varsayılan ile di-
ğer modlar arasında değişiklik yapmak için geçerli klinik protokol şablonunu kay-
detmeniz ve bir parola sağlamanız gerekir.

Değerleri eski bir klinik protokolden geçerli açık protokole aktarır ve geçerli değer-
lerin üzerine yazar.
NOT: Şu modda olmanız gerekir: View Mode: Adjustment. 

Geçerli klinik protokol şablonundaki değişikliklerin geçmişini görüntülemek için se-
çin.

Seçilen bütün kalemleri eşzamanlı olarak genişletir.

Clinical Protocol Editor öğesinden çıkar.

Dose Option Şablonu

NOT: Dose Option şablonlarını düzenleme işlemi parola korumalıdır. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Değişken Açıklama

Type
Protokol türünü ve yazılım sürümünü tanımlar.
NOT: Tür sabittir ve değiştirilemez. 

Name
Protokol adını tanımlar.
NOT: Bu yazılımda görünürdür. Diğer değerlerle çelişmeyen
anlamlı bir ad oluşturun. 

Purpose

Protokolün amacını tanımlar.
Demo: Protokol sadece sunum amaçlarıyla sağlanmıştır.
Klinik kullanım için değildir.
Clinical Use: Protokol klinik kullanıma uygundur.

Dose Display

Default Prescription Value

Gy cinsinden reçete edilen dozun normalizasyonu için mut-
lak doz değerini tanımlar. Bu değer, yüklenen normalleştir-
me dozunun üzerine yazar ve belirtilmişse Dose Review’da
değiştirilemez.
İsteğe bağlı

Dose Relation (%)
Reçete edilen dozun normalizasyon yüzdesini tanımlar. Bu
değer belirtilmezse, sadece mutlak doz değerlendirmesi
mümkündür.

Highlight Dose (Gy)
Dose Display işlevindeki serbest vurgulama alanı için var-
sayılan değeri Gy olarak girin. Bu değer 1,0 ile 99,9 Gy ara-
sında olmalıdır.

Show Half Prescription

Dose Display işlevinde yarım reçete değerini etkinleştirme-
yi veya devre dışı bırakmayı seçin.
True: Yarım reçete değerini etkinleştirir.
False: Yarım reçete değerini devre dışı bırakır (varsayılan).

Show Maximum Limit

Maksimum doz sınırını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırak-
mayı seçin.
True: Maksimum doz sınırını etkinleştirir.
False: Maksimum doz sınırını devre dışı bırakır.
NOT: Bu değer Maximum Limit (%) altında ayarlanır. 

Maximum Limit (%) Rölatif maksimum doz sınırını girin. Bu değer %100 ile 200
arasında olmalıdır.

Show Absolute Dose

Varsayılan olarak doz açıklamasında mutlak veya rölatif doz
değerlerini görüntülemeyi seçin. Bu ayarı yazılımda doz
açıklamasına çift tıklayarak değiştirebilirsiniz.
True: Mutlak dozu görüntüler.
False: Rölatif dozu görüntüler.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
İhtiyaçlarınıza göre Dose Display işlevinde maksimum üç
kritik doz çizgisi tanımlayabilirsiniz.
Maksimum: 3 değer.

Dose (Gy) Her doz çizgisi için dozu (Gy) girin. Bu değer 1,0 ile 99,9 Gy
arasında olmalıdır.

Clinical Protocol Editor İşlevleri
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6 YAZILIM YENİDEN
DOĞRULAMASI

6.1 Yazılımın Yeniden Doğrulaması Nasıl
Gerçekleştirilir?

Arka Plan

Bu bölüm, sisteminizde yapılan küçük değişikliklerden sonra önerilen sistem yeniden doğrulama
testidir; bu değişiklikler şunları içerir:
• İşletim sistemi düzeltmeleri
• Virüs tarayıcılarının kurulumu
• Üçüncü taraf yazılım kurulumu

Büyük işletim sistemi değişiklikleri (yeni işletim sistemi, yeni servis paketi vb.) için Brainlab
desteğe başvurun.

Yazılımın Yeniden Doğrulaması İş Akışı

Adım

1. Herhangi bir RT tedavi planlama yazılımında bir tedavi planı oluşturun.

2. Tedavi planını Dose Review’a yükleyin.

3. Dose Distribution ve Dose Analysis görünümlerinde görüntülenen dozu kontrol edin.

4. DVH View’u kontrol edin.

5. 3D View’u kontrol edin.

6. Dose Review’dan çıkın.

Yeniden doğrulama tamamlanmıştır.

YAZILIM YENİDEN DOĞRULAMASI
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7 MESAJLAR
7.1 Açılır İletişim Kutusunda Uyarı ve Hata

Mesajları

Mesajlar Listesi

Bu mesajlar sadece referans planı için gösterilir.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Doz başlatmada
yeniden hesaplandı çünkü yüklenen plan eski bir yazılım sürümü kullanılarak kaydedilmişti.
Doz orijinal plandan bir miktar sapmış olabilir.)

• The dose was recalculated. (Doz yeniden hesaplandı.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Seçili plan, doz incelemesi için görüntülenecek herhangi bir veri
içermediğinden yüklenmedi.)

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also has
Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo active into
Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having Monte Carlo dose
calculation active. (Seçilen planda Monte Carlo doz hesaplaması etkin. Yüklenen başka bir
planda da Monte Carlo doz hesaplaması mevcut. Dose Review’da Monte Carlo’nun aktif
olduğu birden fazla planın yüklenmesi şu anda desteklenmemektedir. Lütfen Monte Carlo doz
hesaplamasının etkin olmadığı bir plan seçin.)

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image set fusion
of reference sets failed. You may find more details in log file. (Seçilen plan, referans setlerinin
gerekli görüntü seti füzyonunu oluşturma girişimi başarısız olduğu için yüklenmedi. Günlük
dosyasında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (BT referans setlerinin füzyonu tamamlanmadığı için seçilen plan yüklenmedi.)

MESAJLAR
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7.2 Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işıkları)

Mesajlar Listesi

Tür Metin

Bilgi

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Doz hesaplamaları başlatılmadı. Doz dağılı-
mıyla ilişkili plan durumu kontrollerini devreye almak için doz ekranını etkinleşti-
rin.)

Bilgi Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Doz hesaplaması
şu özel sete dayanır: [modalite adı].)

Hata
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (2’den az ark kontrol noktası tanımlanmıştır. Tedavi
mümkün değildir. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Uyarı

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (3’ten az ark kontrol noktası tanımlan-
mıştır. Tedavi kumanda hatasıyla sonuçlanabilir. Ark başlangıç ve bitiş açılarını
doğrulayın.)

Hata The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Derece
başına MU değeri makine profilinde tanımlanandan düşüktür.)

Hata The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Derece
başına MU değeri makine profilinde tanımlanandan yüksektir.)

Hata The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantri
dönüş aralığı geçerli değil. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Hata Danger of table collision. Please verify. (Masa çarpışması tehlikesi. Lütfen doğru-
layın.)

Uyarı Risk of table collision. Please verify. (Masa çarpışması riski. Lütfen doğrulayın.)

Hata The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Masa açısı geçersiz. Teda-
vi mümkün değildir.)

Hata The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Halka dönüş açısı
geçerli değil. Tedavi mümkün değildir.)

Hata The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kolimatör açısı ge-
çerli değil. Tedavi mümkün değildir.)

Uyarı
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the
desired sector is treated. (Başlangıç ve bitiş açılarıyla tanımlanan ark belirsizdir.
Lütfen, istenen sektörün işlendiğini doğrulayın.)

Hata The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantri
dönüş aralığı geçerli değil. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Hata
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. [İstenen dozu uygulama süresi ([süre] sn) makine sınırını aşıyor
([süre] sn). Lütfen doğrulayın.]

Hata

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. [Bu ışının/arkın dışa aktarma bölümlerinden birinin MU
([birim sayısı] MU) değeri makine için yapılandırılan izin verilen MU ([birim sayısı]
MU) değerinin üzerindedir. Brainlab destek birimine başvurun.]

Uyarı This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Bu eleman
10’dan fazla parçaya bölünmüştür. Lütfen doğrulayın.)

Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işıkları)
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Tür Metin

Bilgi

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). [MU ([birim sayısı] MU) değeri izin verilen maksimum MU ([birim sa-
yısı] MU) değerinden büyük olduğundan Element [bölüm sayısı] bölüme bölün-
dü.]

Hata

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applica-
tion for this treatment). Contact Brainlab support. [MU ([birim sayısı] MU) izin ve-
rilen maksimum MU ([birim sayısı] MU) değerinden yüksektir. (Not: Uygulama bu
tedavi için birden fazla bölüme bölmeyi desteklemez). Brainlab destek birimine
başvurun.]

Uyarı

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Yüklenen plan doz
olmadan kaydedildiği için dozun yeniden hesaplanması gerekiyor. Doz orijinal
plandan bir miktar sapabilir.)

Hata The name of the beam or arc contains invalid characters. (Işın veya arkın adı
geçersiz karakter içeriyor.)

Hata The name of the beam or arc is empty. (Işın veya arkın adı boş.)

Hata The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Işın veya
arkın adı “(” veya “)” karakterlerinden birini içeriyor.)

Uyarı

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Hizalama Seti olarak kullanılan veriler taranırken [tarama yönü] tedavi
yönü yapılandırılır [tarama yönü]. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Referans Seti olarak kullanılan veriler taranırken [tarama yönü] tedavi
yönü yapılandırılır [tarama yönü].)

Hata

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical. Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Has-
tanın tedavi yönü tanımlanmamıştır. Bu durum kritiktir. Lütfen Brainlab destek bi-
rimine danışın ve mevcut planı tedavi için kullanmayın.)

Hata

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Mevcut planın tedavisi için görüntü ve hasta
yönü kabul edilmemiştir. Bu durum kritiktir. Lütfen Brainlab destek birimine danı-
şın ve mevcut planı tedavi için kullanmayın.)

Uyarı

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Plan şu boş
nesneleri PTV veya OAR olarak belirtir: [nesne adları]. Bu nesneler gerekirse
doğru şeklde bölümlere ayrılmalıdır.)

Uyarı

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (Doz Hesaplamaları Cone Beam tipi Referans Setine
dayanır ve önemli ölçüde yanlış olabilir. Referans Seti olarak kullanılan güncel
bir BT taramasının yapılması şiddetle önerilir.)

Uyarı

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heterojeni-
te düzeltmesi kapalı. Doku modeline eklenen masa üstü bu nedenle su eşdeğeri
olarak varsayılır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Bilgi

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terojenite düzeltmesi kapalı. Algılanan hasta konturu içindeki alan bu nedenle su
eşdeğeri olarak varsayılır. Brainlab destek birimine başvurun.)

MESAJLAR
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Tür Metin

Uyarı The plan intent is set to [plan intent value]. (Plan amacı [plan amacı değeri] ola-
rak ayarlanmıştır.)

Hata

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact Brainlab sup-
port. (Note: Name comparison is case-insensitive). (Adları benzersiz olmayan
[kopya sayısı] ışın veya arkla karşılaşıldı. Söz konusu ışın veya ark adları şunlar-
dır: [kopya sayısı]. Brainlab destek birimine başvurun. (Not: Ad karşılaştırması
büyük harf küçük harf duyarlıdır.))

Uyarı
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Mevcut planın doz çözünürlüğü 10 mm sınırını aşıyor. Brain-
lab destek birimine başvurun.)

Hata

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Hizalama seti
referans setiyle aynı kesit seti olmalıdır, ancak bu tedavi planında iki farklı kesit
seti kullanılıyor. Devam ederseniz en kötü durumda planı dışa aktarıp hastayı te-
davi için konumlandırdığınızda geometrik tutarsızlıklar beklenir. Lütfen Brainlab
destek birimine başvurun.)

Bilgi
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosunun bazı değerleri makul aralıkların
dışındadır.)

Uyarı
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosu sadece ka-
bul içindir ve herhangi bir hasta tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosu onaylanmamıştır
ve herhangi bir hasta tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Makine profili Brainlab tarafından doğrulanmamıştır. Tedavi mümkün değildir.)

Uyarı

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Mevcut plandan yüklenen etkin makine profili kurulu makine pro-
filleri listesinde bulunmuyor. Profil eskimiş veya harici bir kaynaktan olabilir. Doğ-
rulayın.)

Hata The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (İzomerkez koordinatı
hasta dokusunun içinde değil.)

Bilgi Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Desteklenmeyen doz oranı.
Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı The active machine profile is not approved. (Aktif makine profili onaylanmamış-
tır.)

Uyarı The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktif makine
profili ve ışın verileri onaylanmamıştır.)

Uyarı The beam data of the active machine profile is not approved. (Etkin makine profi-
linin ışın verileri onaylanmamıştır.)

Uyarı
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktif makine profili sadece kabul içindir ve herhangi bir hasta
tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (İzomerkez [koordinat adı] koordinatına
[koordinat ön eki] ön eki atanmamıştır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. ([Grup adı] tedavi grubuna [koordinat ön eki] ön eki
atanmamıştır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işıkları)
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Tür Metin

Hata
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (İzomerkez [koordinat adı] koordinatı adı benzer-
siz değil ya da çok uzun. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. ([Grup
adı] tedavi grubu [kimlik adı] kimliğini kullanır. Bu ilişkili olmayan bir izomerkez
koordinatı tarafından da kullanılıyor. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The treatment group [group names] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support. ([Grup adları] tedavi grubu ve [koordinat adı] izomerkez koordinatı, farklı
bir numarayla tanımlanıyor. Mümkün olduğunca aynı numara kullanılmalıdır. Ay-
nı izomerkez koordinatına farklı tedavi grupları atanmışsa benzersiz alfanümerik
kimlikler kullanılmalıdır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Bilgi Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Te-
davi için Element sırası ve gantri, dönüş yönü iyileştirilebilir.)

Bilgi The plan contains closed fields (MLC). (Plan kapalı alanlar (MLC) içeriyor.)

Bilgi The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (İzomerkez bloke edilmiş (MLC).
Lütfen doğrulayın.)

Bilgi The plan contains closed fields (jaws). (Plan kapalı alanlar (jaw’lar) içeriyor.)

Bilgi The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (İzomerkez bloke edilmiş (jaw’lar).
Lütfen doğrulayın.)

Uyarı
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Jaw
konumları MLC taşıma kutularını açığa çıkarıyor. Brainlab destek birimine başvu-
run.)

Uyarı The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Jaw’lar MLC alanıyla ça-
kışıyor. Lütfen doğrulayın.)

Uyarı

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yap-
rak boşluğu jaw’lar tarafından kapatılmıyor. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol
edin.)

Bilgi

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yaprak boşluğu,
jaw kenarının 2 mm aralığı içinde olup dağıtım sırasında jaw’lar tarafından kapa-
tılmayabilir. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol edin.)

Uyarı

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Minimum alan uzatması [ız-
gara çözünürlük değeri] değerinden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplamaları-
nın doğruluğu sınırlı olabilir.)

Uyarı

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Minimum alan uzatması doz ızgara
çözünürlüğünden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplama doğruluğu sınırlı olabi-
lir.)

Uyarı
The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Maksimum küçük ışın boyutu [ızgara çözünür-
lük değeri] değerinden küçüktür. Doz hesaplama doğruluğu sınırlı olabilir.)

Uyarı

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yap-
rak boşluğu jaw’lar tarafından kapatılmıyor. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol
edin.)
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Bilgi

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yaprak boşluğu,
jaw kenarının 2 mm aralığı içinde olup dağıtım sırasında jaw’lar tarafından kapa-
tılmayabilir. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol edin.)

Uyarı

For a considerable number of fields of the arc: (Arkın önemli sayıda alanı için:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimum alan uzatması [ızga-
ra çözünürlük değeri] değerinden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplama doğ-
ruluğu sınırlı olabilir.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolu-
tion. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimum alan uzatması doz
ızgara çözünürlüğünden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplama doğruluğu sı-
nırlı olabilir.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planla-
nan yaprak boşluğu jaw’lar tarafından kapatılmıyor. Lütfen planınızı dikkatlice
kontrol edin.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yaprak
boşluğu, jaw kenarının 2 mm aralığı içinde olup dağıtım sırasında jaw’lar tara-
fından kapatılmayabilir. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol edin.)

Uyarı The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Eşdeğer
alan boyutu, ölçülen alan boyutları aralığının dışında:)

Uyarı

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Arkın çok sayıdaki alanı için eşdeğer alan bo-
yutu ölçülen alan boyutları aralığının dışındadır:)
• it is smaller than the depth dose field size range (derinlik dozu alan boyutu ara-

lığından küçüktür)
• it is larger than the depth dose field size range (derinlik dozu alan boyutu aralı-
ğından büyüktür)

• it is smaller than the scatter jaw-field size range (dağılma jaw-alan boyutu ara-
lığından küçüktür)

• it is larger than the scatter jaw-field size range (dağılma jaw-alan boyutu aralı-
ğından büyüktür)

• it is smaller than the scatter MLC-field size range (dağılma MLC-alan boyutu
aralığından küçüktür)

• it is larger than the scatter MLC-field size range (dağılma MLC-alan boyutu
aralığından büyüktür)

Uyarı

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. ([Alan boyutu] mm jaw
alanı boyutu için yetersiz dağılma tablo verisi: [alan boyutu] mm MLC alanı boyu-
tu ölçülmelidir, kopyalanmamalıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Brainlab Fizik Tek-
nik Referans Kılavuzu.)

Bilgi Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Uygulama RE-
SEARCH modundadır. Dışa aktarma mümkün değildir.)

Bilgi

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Bu tedavi planında standardize alım değerleri
(SUV) bulunan görüntü setleri mevcuttur. Görüntülenen SUV, PET tarayıcısının
imalatçısına göre değişiklik gösterebilir. Görüntülenen değerleri, kullanmadan ön-
ce daima doğrudan tarayıcıda elde edilen SUV ile karşılaştırın.)

Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işıkları)
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Uyarı

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Bu veriler klinik tedavi
planlarını oluşturmak için değil sadece devreye alma ve plan karşılaştırması için
kullanılmalıdır. Dışa aktarma mümkün değildir.)

Uyarı

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Doz başlatmada yeniden hesaplandı çünkü yüklenen plan farklı bir uygulama
kullanılarak kaydedilmişti. Doz orijinal plandan bir miktar sapmış olabilir.)

Hata
Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. ([Ark adı] Ark Düzleminin [gantri alt
açısı]° gantri alt açısı [gantri üst açısı]° gantri üst açısından büyüktür.)

Hata

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. ([Ark adı] Ark Düz-
leminin [gantri alt açısı]°–[gantri üst açısı]° gantri açıları gerekli minimum [ark
uzunluğu]° ark uzunluğuna sahip değildir.)

Hata
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin [masa açısı]° masa açısı seçilen
makine profiliyle uyumsuzdur.)

Hata

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin
[gantri alt açısı]°–[gantri üst açısı]° gantri açıları seçilen makine profiliyle uyum-
suzdur.)

Hata
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin [kolimatör açısı]° kolima-
tör açısı seçilen makine profiliyle uyumsuzdur.)

Hata Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. ([Masa açıla-
rı] masa açıları için kopya ark düzlemi tanımları.)

Hata Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. ([Masa açıları]
masa açıları için koplanar ark düzlemi tanımları.)

Hata
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Boost’un %[hacim] Tolere Edilen Kapsama Hac-
mi, %[hacim] İstenen Kapsama Hacminden büyüktür.)

Hata
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Boost’un [doz] Gy maksimum doz kısıtı [doz] Gy reçete dozundan
düşüktür.)

Hata
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's presc-
ription dose [dose] Gy. (Boost’un [doz] Gy reçete edilen doz kısıtı hedefin reçete
edilen [doz] Gy dozundan düşüktür.)

Hata
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Boost için SRS reçetesi seçilmiştir, ama maksimum doz kısıtı ayarlanma-
mıştır.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (%[Geçerli IDL] IDL reçetesi, izin verilen %[minimum IDL] – %
[maksimum IDL] aralığı dışındadır.)

Hata The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Klinik protoko-
lün desteklenmeyen bir [sürüm sayısı] sürümü vardır.)

Bilgi
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([Klinik endikasyon] [protokol adı] önceki bir uygulama sürümüne ait-
tir: [protokol adı].)

Hata The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (En
önemli OAR [oar adı], OAR Kısıtları listesinin bir parçası değildir.)
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Hata
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (OAR’ın [OAR adı] kısıt numarası [numara]: Rölatif hacim aralık dışıdır: %
[hacim].)

Uyarı

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Mevcut tedavi planı pro-
tokolde belirtilmeyen nesneler ya da yanlış role/türe sahip oldukları için göz ardı
edilen nesneler içerir. Bu nesneler optimizasyon sırasında dikkate alınmayacak-
tır.)
Names of ignored objects: (Göz ardı edilen nesnelerin adları:)

Uyarı

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Pro-
tokol mevcut tedavi planı için kullanılamayan nesne türleri içerir. Bu nesne türleri
optimizasyon sırasında dikkate alınmayacaktır.)
Missing types: (Eksik tipler:)

Uyarı
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Şu doz çizgileri [doz] Gy reçete dozunun
üzerindedir ve görüntülenmeyecektir: [gizli doz çizgileri].)

Hata
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (%[hacim] Tolere Edilen Kapsama Hacmi, %[hacim] İste-
nen Kapsama Hacminden büyüktür.)

Hata
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. ([Doz] Gy maksimum reçete doz kısıtı [doz] Gy reçete dozundan
düşüktür.)

Hata SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (SRS reçe-
tesi seçilmiştir, ancak maksimum doz kısıtı ayarlanmamıştır.)

Uyarı The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Seçi-
len klinik protokol sadece Makine QA içindir. Klinik kullanım için değildir.)

Uyarı
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Seçilen klinik protokol sadece Makine QA sunumu amaçları
için sağlanmıştır. Klinik kullanım için değildir.)

Uyarı
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Seçilen klinik protokol sadece sunum amaçları için sağlanmıştır. Klinik kul-
lanım için değildir.)
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7.3 Bilgilendirme Mesajları (i Simgesiyle
Görüntülenir)

Mesajlar Listesi

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
(Tedavi planı fraksiyon grupları tarafından ayrıldı ve birden fazla RT Planı dışa aktarıldı.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Kesit setiyle kesişmeyen tedavi masası bölgeleri saptandı. Kesişmeyen
bölgeler dışa aktarılmayacaktır.)

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

data set. ([Nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden yapılandırıldığı için dışa
aktarma için değiştirildi.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. ([Nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden
yapılandırıldığı ve çok küçük gibi göründüğü için dışa aktarılamadı.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Işın Dozu dışa aktarıldı ancak bir veya daha fazla ışın
bölündü. Böylece RT Dozu nesnesi artık birden fazla ışına referans veriyor.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT Doz Hacmi nesnesi, plan ayrıldığından ve planın
tamamı için doz dışa aktarması kullanıldığından bir plan referansı içermiyor.)

• Image modality (XT) not supported. (Görüntü modalitesi (XT) desteklenmiyor.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Modalite XT’nin DICOM görüntüleri uygulamanın mevcut sürümüyle işlenemiyor.)

• An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
• Unsupported data found. (Desteklenmeyen veriler bulundu.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Yükleme sırasında desteklenmeyen veriler bulundu. Hasta verilerini eksiksizlik
açısından dikkatlice inceleyin.)

• Plan not valid for this application. (Plan bu uygulama için geçerli değil.)
• This plan has an invalid format. (Bu planın formatı geçersizdir.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Yüklenecek planın formatı

yorumlanamıyor.)
• An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
• Multiple plans selected. (Birden çok plan seçildi.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Yükleme
için birden çok plan seçildi. Geri dönün ve sadece tek bir plan seçin.)

• The external outer Contour [contour name] has been removed. ([Kontur adı] harici dış Kontur
kaldırıldı.)

• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. ([Kontur adı]
harici dış Kontur kullanılamıyor. Kaldırıldı.)

• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.
Go back to the selected data and check this. (Birden çok harici dış Kontur bulundu. Tam olarak
bir harici dış Kontur olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. ([Nesne adı] nesnesi herhangi bir görüntü setiyle birleştirilmedi. Smartbrush ve
Image Fusion öğelerine dönüp bunu kontrol edin.)

• Empty object found. (Boş nesne bulundu.)
• Empty objects found. (Boş nesneler bulundu.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

([Nesne adı] nesnesi boş. Nesneyi doğru şekilde çizin veya seçimden kaldırın.)
• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Şu nesneler boş: [nesne adları]. Nesneleri doğru şekilde çizin veya
seçimden kaldırın.)
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• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. ([Nesne adı] nesnesinin görüntü seti yüklenmedi. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol
edin.)

• Multiple objects are named identically. (Birden çok nesne aynı adlandırılmış.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. ([Nesne adı] adıyla birden fazla nesne bulundu.
Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Şu nesnelerin adları aynı: [nesne adları].
Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Planlama BT’si deforme olmuş. Deforme olmamalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol
edin.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Planlama BT’si lokalize edilmiş. Edilmemeli. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Planlama görüntü seti modalite BT’si değil. Bir BT görüntü seti
olmalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Planlama BT’si sırtüstü görüntüsü değil. Sadece sırtüstü
görüntüler desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (Planlama BT’si “önce baş” görüntü seti değil. Sadece
“önce baş” görüntüleri desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si bir
Cone Beam BT’dir. Doz hesaplamalarının ciddi düzeyde yanlış olmasına yol açabileceğinden
buna izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Planlama BT’si eğik görüntü kesitleri içeriyor. Eğik görüntü
kesitlerine izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices
is supported. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’sinde [sayı] kesit var.
Maksimum [sayı] kesit desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this. (Birden çok modalite BT içeren
görüntü seti bulundu. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected
Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this. (Modalite BT içeren görüntü seti
bulunmadı. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected Data’ya
dönüp bunu kontrol edin.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Bütün görüntü
setleri birleştirilmemiş. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Object [object name] is set to invisible. ([Nesne adı] nesnesi görünmez olarak ayarlanmıştır.)
• Volume of object(s) too small. (Nesne hacmi çok küçük.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume
bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu
nesnelerin çok küçük olduğu tespit edilmiştir: [nesne adları]. Sadece hacmi [hacim] mm³
üzerinde olan nesnelere izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• There were unspecified problems during import. (İçe aktarma sırasında tanımlanmayan
sorunlar oluştu.)

• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Plan kaydedilemedi. Brainlab destek birimine
başvurun.)

• Loaded plan from an older version. (Eski bir sürümden yüklenen plan.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Yüklenen plan
önceki bir yazılım sürümüyle oluşturuldu. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre
dışıdır. Yeni bir optimizasyon başlatmak için farklı bir klinik protokol seçin.)

Bilgilendirme Mesajları (i Simgesiyle Görüntülenir)
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• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (Bu
uygulamanın lisansının süresi bitti. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre dışı
bırakıldı.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Bu uygulamanın lisansının süresi bitti ancak plan yüklenmedi. Uygulama devam
edemiyor.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Doku modeli hesaplanamadı.
Ayrıntılar için günlük dosyasını kontrol edin.)

• The dose was recalculated. (Doz yeniden hesaplandı.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Doz başlatmada
yeniden hesaplandı çünkü yüklenen plan eski bir yazılım sürümü kullanılarak kaydedilmişti.
Doz orijinal plandan bir miktar sapmış olabilir.)

• Multiple image sets were found. There must be exactly one image dataset with modality CT. Go
back to the selected data and check this. (Birden çok görüntü seti bulundu. Modalite BT içeren
tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (Veriler [uygulama modu] ile uyumlu değil: Desteklenmeyen bir uygulama
tarafından yazılmış.)

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be configured at
connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies). Please have Brainlab
Support check configuration of your DicomProxy. (Fantom Tanım Planları [bölme kimliği]
bölmesi, bağlı DicomProxy’de (veya tüm yapılandırılmış yukarı akış DicomProxy’lerinde)
yapılandırılmış gibi görünmüyor. Brainlab Destek biriminden DicomProxy’nizin yapılandırmasını
kontrol etmesini isteyin.)

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. ([Uygulama modu]
modunda plansız veri yükleme desteklenmez.)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Fantom verileri
tedavi edilen hastaya aktarılamadı. Ayrıntılar için günlük dosyasına bakın.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Planın dozu Pencil Beam kullanılarak
hesaplanmaktadır. PTV’lerin boyutunun küçük olması nedeniyle plan, muhtemel olarak oldukça
fazla miktarda küçük alanı (10 mm eşdeğer kare alanı boyutunda veya daha küçük) tanımlıyor.
Hesaplama sonuçlarına dair iyi bir doğruluk elde etmek için bu tür küçük alanların doz
hesaplaması için Monte Carlo kullanılması önerilir.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Doz hesaplaması özel sete dayanır:
Kontrastlı BT.)
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