Hitachi Arietta V70 ultralydsystem

Indhold
Dette dokument giver en kort beskrivelse af den
grundlæggende betjening.
Se brugervejledningen til apparatet for
yderligere detaljer.
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Tænd/sluk

Tænd
1. Sæt apparat i en 230v stikkontakten der er beregnet til
hospitalsudstyr.
• Sørg for, at proben er forbundet med skanneren
2. Tryk på [Power].
• Knapperne på betjeningspanelet lyser, og apparatet starter
op.

Sluk (luk ned)
1. Tryk på [Power].
• Tag ikke apparatledningen ud, før apparatet
er blevet lukket ned.

Hvis tiden for nedlukning er indstillet i preset
1. Skanneren lukker ned, når det indstillede antal sekunder er
gået.
• Der vises en meddelelse på touchpanelet.
– Vælg [Power Off immediately] (sluk omgående) for at
slukke apparatet med det samme.
– Tryk på [Return] for at vende tilbage til det oprindelige
skærmbillede.
• Reference (hvis der er foretaget forhåndsindstillinger )
– Tryk på [Preset] for at vælge >[Preset Setup]>
System Preset > General > Common1 >
Shut down > [Power Off Waiting Time(s)]
(forhåndsindstilling af ventetid før nedlukning)
– Standardindstilling for produktet: 0 sek.
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Tilslutning af prober

Kontrollér følgende
1. Proberne skal passe til skanneren
2. Prober og stikforbindelser må ikke være i stykker.

Sådan tilsluttes prober
1. Skanneren skal være lukket ned eller i stilling frys.
2. Sæt proberne ind i de respektive probetilslutning.
• Sørg for, at probener tilsluttet korrekt.
3. Tryk låsehåndtaget ned
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Betjeningspanel/knapper –1

1: Knap [Power] (Tænd/sluk)
2: Knap [Acoustic Power]
(akustisk output)
3: Knap [New Patient] (ny patient)
4: Knap [End Exam.]
(afslutning af undersøgelse)
5: Knap [Probe/Preset]
(probe/applikationsvalg)
6: Knap [Menu]
7: Knap [Review] (gennemse)
8: Knappen [User2] (programmerbar)

9: Knappen [User1] (programmerbar)
10: Trackball
11: Skydeknap [TGC]
12: Mulri drejeknap
13: Knap [User3] (programmerbar)
14: Knap [User4] (programmerbar)
15: Knap [PAN ZOOM/DEPTH]
(pan zoom/dybde)
16: Vippeknap [FOCUS/VELOCITY]
(fokus/dopplerhastighed)
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Betjeningspanel/knapper - 2

Knap [Measurement] (målemenu)

Knap [Single] (enkelt billede)

Knap [UNDO] (fortryd)

Knap [Dual] (dobbelt billede)

Knap [Caliper]
(målemarkør)

Knap [Update]
(opdater)

Knap [Cine Search]
(cine-søgning)

Knap [Auto-optimizer]
(automatisk billede optimering)

Knap [Trackball Function]
Herefter kaldet [T.B.F.].

Knap [REC]
(optag)

Knap [HI Zoom]
Knap [Print]
(udskriv på printer)
Knap [Pointer]
(markør)
Knap [Body Mark]
(bodymark)

Knap [Store]
(gem)
Knap [Frys/B Gain]

Knap [Enter]
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Brug af touchpanelet

Touchpanel
1. Direkte omskiftere
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på den tilhørende tast.
2. Menu-faneblad
• Vælg et faneblad for at åbne funktionsmenuer
til en mode eller funktion.
3. Funktionsmenuer
• Viser tilgængelige funktioner og indstillingsmuligheder for hver
mode.
• Brug menu-fanebalde til at skifte mellem mode-menuer.
• Funktionerne i de to nederste rækker kontrolleres vha. drejelige
multiknap.
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Brug af touchfunktioner
1. Du kan vælge disse funktioner ved at trykke på den tilhørende
tast.
2. Du kan vælge disse funktioner ved at trykke på den tilhørende
tast.
Hvis der vælges en anden funktion i samme gruppe, slås den
aktuelle funktion fra.
3. Tryk på en knap for at slå funktionen TIL eller FRA.

4. Åbn de udvidede menuer.

5. Vælg højre eller venstre for at vælge værdier eller muligheder.

Betjening med multiknap
1. Tryk op, ned, til højre eller til venstre for at vælge mellem værdier
eller muligheder.

2. Drej for at vælge værdier eller muligheder.
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Justering af skærm, betjeningspanel
og touchpanel

Skærm
1. Vælg faneblad System, og tryk på [Monitor Panel Setup]
(opsætning af skærmpanel).
2. Foretag justeringer vha. [Monitor BackLight] (skærmens baglys).

Bemærk: Justering af skærmens lysstyrke
1. Vi anbefaler at LCD-skærmen justeres i forhold til lyset i rummet
vha. [Monitor BackLight].
2. Skærmens lystyrke og kontrast er blevet justeret, så de passer til
LCD-skærmens karakteristika.
• Skannerens standardindstillinger: lystyrke: 5
kontrast: 5

Ændring af størrelse på skærmvisningen
1. Brug [Monitor Scaling] (skalering af skærm) for at ændre størrelse
på skærmvisningen.

Betjeningspanel
1. Brug [Panel LED Brightness] (panel LED-lysstyrke) for at ændre
panelets LED-lysstyrke.

Touchpanel
1. Brug [Touch PNL Brightness] (lysstyrke touchpanel) for at justere
touchpanelets lysstyrke.
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Vælg probe og applikation

Skift af prober
1. Tryk på [Probe/Preset] (probe/applikationsvalg).
2. Vælg en probe.
• Ovenstående trin vælger kun probe ikke applikationen.

Skift af applikationer
1. Tryk på [Probe/Preset].
2. Vælg en applikation.
• [Probe<<Preset Link]
– Vælg den ønskede applikation med den tilhørende probe
i sammen række
– Skifter til ny applikation. Vælg den ønskede i samme
række. Proben ændrer sig ikke.

Visning af alle applikationer
1. Tryk på [Probe/Preset] (probe/applikationsvalg)
2. Vælg [All Preset].
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Indtastning af ID'er og patientdata – ID-navn

1. Dette afsnit beskriver anvendelsen af [ID Input]
navn).

ID Name (ID-

Indtastning af ID'er og patientdata
1. Tryk på knappen [New Patient] (ny patient).
2. Indtast ID.
• Ved næste eller efterfølgende undersøgelser af en patient,
vises de patientdata, der er registreret tidligere ved
indtastning af ID.
3. Indtast Patientnavn.
• Lav et mellemrum mellem for- og efternavn.
(kræves for DICOM kommunikation)
4. Indtast andre nødvendige oplysninger.
5. Tryk på [OK].
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Indtastning af ID'er og patientdata – ID BSA

1. Dette afsnit beskriver anvendelsen af [ID Input]

ID BSA.

Indtastning af ID'er og patientdata
1. Tryk på tasten [New Patient] (ny patient).
2. Indtast ID.
• Ved næste eller senere undersøgelser af en patient,
vises de tidligere registrerede patientdata efter indtastning af
ID.
3. Indtast patientnavn.
• Lav et mellemrum mellem for- og efternavn.
(Kræves ved DICOM-kommunikation)
4. Indtast højde og vægt.
• BSA og BMI beregnes.
5. Indtast andre nødvendige oplysninger.
6. Tryk på [OK].
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Indtastning af ID'er og patientdata – ID obstetrik

1. Dette afsnit beskriver anvendelsen af [ID Input]
(ID obstetrik).

ID Obstetrics

Indtastning af ID'er og patientdata
1. Tryk på [New Patient] (ny patient).
2. Indtast ID.
• Ved næste eller senere undersøgelser af en patient
vises de patientdata, der er blevet registreret tidligere, efter
indtastning af ID'et.
3. Indtast patientnavn.
• Lav et mellemrum mellem for- og efternavn.
(Kræves ved DICOM-kommunikation)
4. Indtast gestationsuge
• Indtast dataene i feltet Obstetrics (obstetrik).
• Ændring af indtastning
– Tryk på rulleknappen ( ) til højre for LMP-feltet for at
foretage et valg.
» LMP
: Dato for seneste menstruation
» BBT
: Skønnet dato for ovulation
» EGA
: Sidste undersøgelsesdato og
gestationsuge på det tidspunkt
» EDC
: Skønnet terminsdato
» GA
: Gestationsalder
5. Indtast andre nødvendige oplysninger.
6. Tryk på [OK].
• Gestationsugen vises på skærmen.
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Grundlæggende betjening i B-mode

Visning af B-mode
1.

Tryk på [B].

Justering af gain
1.

Drej knappen [Freeze/B Gain].

Visning af et enkelt skærmbillede
1.

Tryk på [Single].

Visning af et dobbelt skærmbillede
1.

Tryk på [Dual].

Skift af aktivt skærmbillede ved visning af dobbelt
skærmbillede
1.

Tryk på [Dual].

Visning af dybde
1.

Sørg for, at DEPTH (dybde) på knappen [PAN ZOOM/DEPTH]
er tændt .
•
Hvis funktionen er slukket: Tryk på tasten [PAN
ZOOM/DEPTH] for at tænde.
2. Drej knappen [PAN ZOOM/DEPTH].

Frekvensomskiftning
1.

Brug [Frequency(B)] for at justere.

HI REZ
1. Vælg [HI REZ].
•
Adaptiv filterprocesser bruges til at reducere speckle støj og
fremhæve strukturer.

HI REZ Level
1. Brug [HI REZ Level] (HI REZ niveau) til at justere.
•
Et højere tal angiver en højere billedbehandling.

Flytning af fokusposition i B-mode
1.

Tryk vippeknap [FOCUS/VELOCITY] (fokus/hastighed) op eller
ned.

Indstilling af fokus
1.
2.
3.

Tryk på [Focus Set]. (fane B, side 2)
Vælg fokustype og antal trin.
Tryk på [Exit].
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QSS – Nem justering af billedparametre

1.
2.
3.
4.

Der kan registreres fire kombinationer af billedparametre
i hver mode.
De fire registrerede kombinationer er nemme at ændre.
Navnene på de fire kombinationer kan ændres. (Brug Preset
(forhåndsindstilling) for at foretage ændringer.)
QSS registering giver dig mulighed for at registrere alle aktuelle
billedparametre på én gang.

Ændring af PresetA til -D
1.

Vælg den relevante QSS-preset.

QSS-registrering
1.

Vælg [QSS Registration].

2. Vælg hvor der kopieres fra
•
Der sættes en stjerne [ * ] foran et navn, der er indstillet på
forhånd.
3.

Vælg kopidestination.

4. Vælg [Copy Execute] (udfør kopiering).
•
Indstillingerne for de ændrede parametre kopieres.
5.

Tryk på [Exit].
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THI, Coded

1. Skift mellem de forskelige billedbehandlings modes kan
optimere på den spatialle opløsning
2. Modes, der er tilgængelige i B-mode
• Fundemental (THI og Coded er begge slået fra)
• THI (tissue harmonics)
• Coded (Coded Imaging)
3. Modes der kan vælges er afhængige af den valgte proben.

THI
• Der er tre THI-metoder.
1. Vælg [THI].
2. Brug [Frequency(B)] til valg af frekvensområde

Ændring af THI-metode
1. Brug [THI Mode] til ændring af THI-metoden.
• HdT: High Definition Tissue Harmonic Imaging
– High definition THI
• WbT: Wide-band Tissue Harmonic Imaging
– Wide-band THI
• FmT: Filter-method Tissue Harmonic Imaging
– Filter method THI

Coded (kodet)
• Dette er en metode til kodet signabehandling
• Denne funktion optimerer penetrationsevnen i de dybe
områder
1. Vælg [Coded].
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Auto-optimizer

1. Denne funktion justerer optimerer automatisk de viste billeder
vha. de valg, der er truffet i forhåndsindstillingerne.
• Automatisk billedoptimering foretages i følgende modes:
– Gain i B-mode
– Hastighedsområde i D-mode/baseline

Automatisk justering
1. Tryk på knappen [Auto-optimizer] (automatisk optimering).
• Billedet optimeres automatisk, og de billedeparametre der
optimeres bliver highlighted på skærmen
• Hver gang der trykkes på knappen [Auto-optimizer], startes
en automatisk optimering.

Annullering af den automatiske justering
1. Vælg [Auto-optimizer Reset] (nulstil automatisk
billedoptimering).

Ændring af ønsket lysstyrke for B-mode
1. Vælg [Brightness Level] (lysstyrkeniveau) (fane B, side 2).
• Auto: Finder automatisk den ønskede lysstyrkeværdi.
• Manual: Brug [Brightness Level (Manual)] (lydstyrkeniveau
( manuelt)) for at indstille den ønskede lysstyrkeværdi.
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HI Zoom

1. Der er mulighed for 2 zoom-metoder HI Zoom og Pan Zoom
2. HI Zoom forstørrer billedet med en højere linjetæthed end Pan
Zoom, med en højere definition og billedhastighed. HI Zoom
virker kun på i realtid billedet.

HI Zoom TIL (i B-mode)
1. Tryk på tasten [HI Zoom].
2. Brug trackballen til at flytte ROI'er til den ønskede position.
• Tryk på tasten [Enter], og juster størrelsen på ROI med
trackballen.
3. Tryk på tasten [Update].

HI Zoom i farve-/eFlow-/PD-doppler
• Vælg [CF]/[eFlow]/[PD]
1. Flyt ROI med trackballen.
• Tryk på tasten [Enter], og juster størrelsen af ROI med
trackballen.
2. Tryk på tasten [HI Zoom].

Vend tilbage til billedet før HI Zoom.
1. Tryk på tasten [Undo] (fortryd).

HI Zoom FRA
1. Tryk på tasten [HI Zoom].
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Pan Zoom

1. Pan Zoom kan zoome et frossent billede.

Pan Zoom tændt
1. Tryk på tasten [PAN ZOOM/DEPTH] (dybde).
•
PAN ZOOM er aktiv
2.

Drej på knappen [PAN ZOOM/DEPTH].
• Zoomer billede ved at bruge billedets centrum som zoomakse.
• Flyt placering med trackballen.

Pan Zoom FRA
1. Tryk på tasten [PAN ZOOM/DEPTH] (dybde).
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Compound

1. Ultralydstrålen kommer fra flere forskellige vinkler
for at reducere artefakter.
• Compound tekniken reducerer artefakter, der opstår pga.
retningen af ultralydstrålen, såsom sidesløjfer, reflektioner,
akustiske skygger og speckle støj.
2. Prober hvor Compound kan vælges
• Convekse og lineære prober

Compound TIL/FRA
1. Tryk på [Compound].
• Der placeres en pil ud for probens retningsmærke.

Vinkel
1. Juster vinklen med [Angle (Compound)]. (Fane B, side 2)

Transmit retning
1. Brug [Steer (Compound)] (styring af compound) for at justere
retningen. (Fane B, side 2)
• Off: Begge retninger
• Negativ/Positiv: Negativ mod venstre, Positiv mod højre

Compound vinkel
Tryk på [Compound #] og vælg den ønskede vinkel.
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Trapezoid scanning

1. Viser trapezoid scanning
med en lineær probe med billedfelt.

Trapezoid scanning TIL/FRA
1. Vælg [Trapezoidal Scanning ].
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DSD (EKG) – Visning i dynamisk slowmotion

1. Denne mode giver en visning side by side med realtidsbilledet i
venstre side og højre side i slowmotion.
1. I denne mode er der mulighed for at se detaljerne af hurtige
hjerteklap-bevægelser.
2. Denne scanningstilstand er mulig, når EKG er slået til.
• Den viser slowmotion-billeder, der er synkroniserede i forhold til
EKG R-kurven.
3. Visning i slowmotion nulstilles til realtid efter et bestemt antal Rkurve-interval.
• I det følgende bruges applikationsindstillingen Adult Heart
(voksent hjerte) som eksempel

Realtid

Slowmotion

DSD(EKG) TIL/FRA
1. Vælg [DSD(ECG)].

Ændring af hastigheden på visningen i slowmotion
1. Brug [DSD Speed] for at ændre afspilningshastigheden.
• I eksemplet med applikationsindstillingen Adult Heart (voksent
hjerte) er den tildelt fane B, side 2.
• Eksempel: Hvis indstillingen er indstillet til 1/3, opdateres
billedet i realtid billedet i slowmotion for hvert tredje hjerteslag.
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DSD (tid) – Visning af dynamisk slowmotion

1. Denne mode giver en visning side by side af realtidsbilledet i
venstre side og slowmotion i højre side.
2. Det giver mulighed for at se detaljerne af hurtige bevægelser i et
fosterhjerte.
3. Visning i slowmotion nulstilles til realtid efter et bestemt antal Rkurve-interval. I det følgende bruges applikationsindstillingerne
Obstetrics (obstetrik) som et eksempel til yderligere forklaring.

Realtid

Slowmotion

DSD(Tid) TIL/FRA
1. Vælg [DSD(Time)].

Ændring af hastigheden ved visningen i
slowmotion
1. Brug [DSD Speed] for at ændre afspilningshastigheden.

Manuel opdatering af billede i slowmotion
1. Tryk på [DSD Refresh] (opdatering).

Ændring af opdateringstid
1. Juster tiden med [DSD Refresh Timing] (opdater tid).
• Eksempel: Hvis den er indstillet til 3, opdateres visningen hvert
3. sekund.
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Grundlæggende handlinger i Color Flow-mode - CF/PD/eFlow

Color Flow
1. Tryk på knappen [CF].

eFlow
1. Tryk på knappen [eFlow].

Power Doppler
1. Tryk på [PD].

Justering af gain
1. Drej på knappen [CF].

Flytning af flow-område (ROI)
1. Flyt flow-området med trackballen.

Justering af størrelsen på flow-området (ROI)
1. Tryk på [Enter], og brug trackballen for at justere størrelsen på
området.
2. Tryk på [Enter] for at bekræfte.

Hastighedsområde
1.

Brug vippeknap [FOCUS/VELOCITY] op eller ned.
• Alternativt justerer [Vel. Range (Color)].

Skift af frekvens
1. Brug knap [Ref. Frequency (Color)] til justering af frekvensen.

Visning side by side af B-mode-billeder og
farvebilleder (color)
1. Tryk på [Dual CF].

Styring af vinkel af ROI
• Kun med lineære prober
1. Brug [Beam Steer (C/D)] til justering af vinklen.
2. Drej [Beam Steer Reverse (C/D)] til højre eller venstre for at
vende vinklen om.

15 deg
(grader)

0 deg
(grader)

15 deg
(grader)
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Grundlæggende betjening i D-mode

Visning af Doppler spektor
1.

Vælg Pulse Doppler ved at trykke på [PW].
Tryk på [CW] for at vælge Continuous Doppler.
•
Brug trackballen for at justere Doppler-markøren og
positionen for sample-punkt.
2. Tryk på [Update].

PW

CW

Justering af gain
1.

Drej på knappen [PW] for at justerer gain.

Hastighedsområde (PRF)
1. Brug vippeknappen [FOCUS/VELOCITY] op eller ned
• Alternativt kan [Vel. Range (D)] bruges til justering.

Skift af baseline
1. Drej encoder-drejeknappen til [Pointer] (markør).
•
Alternativt kan [Baseline Shift (D)] bruges til justering.

Sweep-hastighed
1.

Brug [Sweep Speed (D)] til justering af sweep-hastigheden.

PW sample-volume.
1.

Brug [Sample Volume] til justering størrelsen af dopplermarkør.

Vælg-filter
1.

Brug [Wall Filter (D)] (vægfilter) til justering filter funktion.

Samtidig visning af B-mode-billede og Doppler
spektor
•
Denne funktion er tilgængelig i PW-mode.
1. Tryk på [Simultaneous] (samtidig).
•
Tryk på knappen [Update] for at skifte til realtidsvisning af
Doppler spektor alene.
•
Tryk på [Update] igen for at vende tilbage til samtidig
B/Drealtidsvisning.
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D-mode vinkelkorrektion

1. Der er mulighed for at foretage en automatisk (Auto Angle
Correction) og manuel (Angle Correction) vinkelkorrektur.
2. Auto Angle Correction
• Apparatet korrigerer vinklen automatisk ud fra den flow-retning,
der er fundet i CF-billeder.
• Der kan korrigeres i såvel realtids- som frosne billeder.
• Der kan korrigeres manuelt efter den automatiske
vinkelkorrektur.
• Bemærk: Det er ikke muligt at foretage en præcis
vinkelkorrektur uden et CF-billede. Udfør [Auto Angle
Correction] igen, når der forefindes et CF-billede
eller brug [Angle Correction] for at udføre en manuel
vinkelkorrektur.

Automatisk vinkelkorrektur
1. Tryk på [Auto Angle Correction].
• Blodgennemstrømningens retning findes ved sample-punktet i
et CF-billede, og denne oplysning bruges til den automatiske
korrektur af vinkler.

Manuel vinkelkorrektur
1. Brug [Angle Correction] til manuelt at korrigere vinkler.

Reversering af retningen for vinkelkorrektur
1. Brug [Angle Correct Reverse] for at reversere
retningen.
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Dual Gate Doppler

1. Denne funktion placerer to Doppler-markører på et B-modebillede og viser samtidig to Doppler spektor (kurveformer) i
Doppler-mode-skærmbilledet.
2. Der vises følgende kombinationer af kurveformer.
• PW/PW
• PW/TDI PW
• TDI PW/TDI PW
– TDI PW er begrænset til TDI-kompatible prober.
3. Nedenfor bruges applikationsindstillingen Adult Heart (voksent
hjerte) som eksempel.

Opstart, betjening og afslutning
1. Vælg [Dual Gate Doppler].
• Derefter vises to Doppler-markører i B mode-billede.
2. Brug trackballen til at flytte D1-markøren til den ønskede
placering.
• Den aktive markør vises i gult.
3. Brug tasten [Enter] for at ændre den aktive markør.
4. Tryk på [Update] for at få vist Doppler spektor i realtid.
5. Den aktive markør kan justeres.
• B-mode-billede
– Markørposition
• Doppler mode-billede
– Skift af baseline
– D-gain
– Hastighedsområde
» Hastighedsområdet ændrer sig for både aktive og
inaktive markører i tilfælde af PW / PW og TDI / TDI.
6. Vælg igen [Dual Gate Doppler] for at afslutte.
• Den aktive markør forbliver, og Doppler-mode fortsættes.

Skift mellem aktive markører
1. Tryk på [Enter], eller vælg [Dual Dop. Select].
• Den aktive markør er gul.
• Vælg [Dual Dop. Select] i frys-mode (freeze).

Ændring af Doppler-mode-kombinationer
1. Vælg [Dual Dop. Combination].

PW

PW

TDI

PW

TDI

TDI
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Visning af M-mode

Visning af M-mode
1. Tryk på [M].

Justering af gain
1. Drej [M]-knappen.

Bevægelse af markør
1. Brug trackballen for at flytte markøren.

Sweep-hastighed
1. Brug [Sweep Speed (M)] for at justere sweep-hastigheden.

Skift mellem venstre/højre display og
øverste/nederste display
1. Vælg [B/* Format].
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FAM – Free Angler M

1. Viser et M-mode-billede på en vilkårlig linje i B-mode-billedet.
2. Selv på et frossent B-mode-billede kan du få vist et M-modebillede.

FAM TIL/FRA
1. Vælg [FAM].
• M-mode-markøren (punkteret linje) ændres til en FAM-markør
(ubrudt linje).

FAM-markørposition og -retning
1. Position: Brug trackballen til at flytte markøren med.
2. Retning: Drej knappen [Pointer] for at dreje markøren.

Øget antal FAM-markører
1. Tryk på [Enter].
• Brug [FAM Cursor Number]for at maksimere antallet af
FAM-markører.
• Brug [Enter] for at vælge den aktive FAM-markør.
• Brug [Active FAM disp. Off] for at slette den aktive FAM
markør. (Fane M, side 2)

A

B

A
B

A
A B
C B
C
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Punktur – Biopsilinje

Punktur TIL/FRA
1. Vælg [Puncture].
• Alternativt kan der trykkes på knappen [U2].
– Punktur (Biopsilinjen) er en fabriksindstilling.

Valg af punkturvinkel
1. Vælg [Puncture], og åbn den udvidede menu.
2. Vælg [Puncture Angle Select] (valg af punkturvinkel)
for at justere vinklen.

Visning af punkturdybde
1. Vælg [Puncture], og åbn den udvidede menu.
2. Vælg [Puncture Depth Display] (visning af punkturdybde).
3. Flyt pilene vha. trackballen.

Farve på biopsilinje
1. Vælg [Puncture], og åbn den udvidede menu.
2. Vælg [Puncture Guide Line Color] (farve på
biopsilinje).
• Du kan vælge grøn og hvid.

27

Visning af fysiologisk signal

Visning af menuen Physio
1. Vælg fanen Physio.

EKG (elektrokardiogram) TIL/FRA
1. Vælg [ECG Display].

EKG-justeringer
• [ECG Filter]
• [Invert ECG Display]
• [ECG Position]
• [ECG Sensitivity]
• [ECG Auto Sensitivity]

: Filter-granularitet
: Inverter U/L
: Skifter visningsposition
vertikalt
: Justering af sensitivitet
: Automatisk justering af
sensitivitetsniveau

PCG (phonocardiogram), Pulse (pulse) og Resp
(respiration) TIL/FRA
1. Vælg [PCG Display].
2. Vælg [Pulse Display].
3. Vælg [Resp Display].

Visning af HR- stabilitet – Visning af HR-stabilitet
• Denne funktion bestemmer, om hjertefrekvensen er stabil og
fremhæver hjertefrekvensen øverst til højre i skærmbilledet.

HR- stabilitet TIL/FRA
1. Vælg [HR Stability Display]. (Fanen Physio, side 2)

Indstilling af tilladte område
1. [HR Stability Display (Ave.)] (Visning af HR-stab (gennemsnit))
• Indstil det tilladte område ved at sammenlige den
gennemsnitlige hertefrekvens for fire nylige hjerteslag.
2. [HR Stability Display (Conti.)] (Visning af HR-stab
(kontinuerlig))
• Indstil det tilladte område for ændringshastigheden mellem
to hjerteslag efter hinanden.
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Registrering af R-R

– Registrering af R-R-interval

1. Denne funktion finder ud fra en frossen EKG-kurveform
automatisk det R-R-interval, hvor forholdet mellem det sidste
R-R-interval og R-R-intervallet før dette bliver 1.
2. Det R-R-interval, hvor det sidste R-R-interval divideret med RR-intervallet før det sidste omtrent svarer til 1, er vist med gult
på EKG-bølgeformen.

Betingelser
1. Visning af EKG: TIL
2. I B/M-mode, M-mode er aktiv
3. I B/D-mode, D-mode er aktiv

Procedure
1. Frys billedet, og vælg fanen Physio [R-R Detection] (R-Rregistrering).
• Når [R-R Detection] er slået TIL, gennemføres R-Rregistreringen automatisk under frysningen.

Skift af R-R-registrerings-sektorer
1. Vælg [R-R Start Frame] (R-R-startbillede) eller [R-R End
Frame] (R-R-slutbillede).

Betingelser for registrering
1. Vælg [RRp/RRpp] for at justere.
• Der kan ikke foretages ændringer under målinger eller
Doppler-målinger i realtid. Slå målingsfunktionen fra
midlertidigt.

Når der ikke kan registreres et R-R-interval
1. Farven på EKG-kurveformen ændres ikke til gul.
2. Juster betingelserne for registrering med [RRp/RRpp]

Visning af detaljerede oplysninger
1. I B-mode, når tids-fase bjælken når det R-R detektet område
vises information om det seneste R-R-interval og R-Rintervallet før det sidste interval.
2. I M- og Doppler-mode vises detaljerede information om alle
registrerede områder på skærmen.
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Bodymarks

Visning
1. Tryk på tasten [Body Mark].
2. Vælg et bodymark på touchpanelet.

Justering af probemarkeringer
1. Vinkel: Drej knappen [Pointer] (markør).
2. Position: Brug trackballen for at flytte positionen.
3. For at nulstille: Vælg et bodymark på touchpanelet.

Vælg et bodymark ud af alle bodymarks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Sådan bruges bodymarks fra andre områder eller
bodymarks, der ikke er vist på touchpanelet.
Vælg [All Mark] på touchpanelet
for at slå dem til.
Vælg fanen for det område, du ønsker at bruge.
Vælg et bodymark.
Vælg [Probe Mark].
Vælg en probemarkering.
Vælg [All Mark] på touchpanelet for slå funktionen til til.

Skjul bodymarks
1. Tryk på knappen [Body Mark].
2. Vælg [Body Mark] på touchpanelet for at slå funktionen fra.
• Bodymarks på skærmen og bodymark-menuen på
touchpanelet bliver skjult.

Ændring af placering
1. Tryk på knappen [Body Mark].
2. Vælg [Location] (placering) på touchpanelet og
slå funktionen til.
• Der vises en ramme over det valgte bodymark.
1. Flyt rammen vha. trackballen.
2. Tryk på [Enter].
3. Vælg [Location] på touchpanelet, og slå funktionen til.

Højre/venstre markering (mark)
1. Tryk på [Body Mark].
2. Vælg [L/R] på touchpanelet for at slå funktionen til.
• Når denne funktion er valgt, markeres
højre/venstre (L/R) på bodymarks.
.
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Kommentar

1. Brug det virtuelle tastatur (touchpanel) til indtastning af data.
• Du kan også bruge det alfanumeriske tastatur, der findes
som tilbehør.
2. Ordbogen er en liste over registrerede tegnstrenge, der kan
bruges til indtastning af tekst på skærmen.
• Brug [Registration] til registrering af tekst.

Indtastning af kommentar
1.
2.
3.
4.

Tryk på knappen [Pointer] (markør).
Flyt markøren til indsætningspunktet med trackballen.
Indtast data vha. tasterne.
Vælg [Enter] eller tryk på knappen [Enter].

Skift til virtuelt tastatur
1. Vælg fanen KB eller Anno.+KB.

Ændring af tekststørrelse
1. Vælg fanen [Anno.+KB].
2. Vælg [A A].

Flytning af ord
1. Placer markøren på et ord.
2. Tryk på knappen [Undo] (fortryd).
• Ordet fremhæves.
3. Flyt ordet med trackballen, og tryk på knappen [Undo].

Sletning af ord
1. Placer markøren på et ord.
2. Vælg [Delete] eller [DEL].

Ordbog
1. Tryk på [Pointer].
2. Flyt markøren til indsætningspunktet med trackballen.
3. Vælg en af de viste ord i ordbogen på touchpanelet.

Registrering
• Se betjeningsvejledningen (afsnittet om grundlæggende
betjening)
– Registrering af ord i brugerordbogen 1-6-3
– Sletning af ord i brugerordbogen 1-6-4
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Gennemførelse af målinger

Målingstyper
• Dette apparats målefunktioner konfigureres som vist nedenfor.
1. Grundlæggende målinger
• Tryk på knappen [Caliper] for at åbne de grundlæggende målinger, hvorefter menuen for målinger vises på
touchpanelet.
2. Applikationen Målinger
• Tryk på knappen [Measurement] for at starte applikationen for målinger, hvorefter menuen for
målinger vises på touchpanelet.

Grundlæggende målinger
1. Udfører grundlæggende målinger som f.eks. afstands- og mode bestemte målinger. (Eksempel: Måling Distance eller
D. Velocity).
2. Alle forhåndsindstillede applikationer giver adgang til disse funktioner.
3. Grundlæggende målingsresultater kan anvendes i de forskellige applikationsmålemenuer

Applikationsmålinger
1.
2.
3.
4.

Udfører målinger for specifikke applikationer. (Eksempel: CARDIO- eller OBST-målinger).
Resultaterne af applikationsmålinger gemmes som rapporter.
Resultaterne af applikationsmålingerne kan gemmens til opfølgende ved senere undersøgelser.
Applikationsmålinger gør det muligt at vælge undersøgelser til sammenligning ved et eventuelt senere studie

Applikation

Måling

Undersøgelse

General, Adult Abdomen,
Pediatric Abd., Intestine, Rectual, Endoscope, CHI-AbdHigh, CHI-Abd-Med, CHI-Abd-Low, CHI-EUS-Mid, CHIEUS-Low

ABDOM

Basic

Obstetrics, Obstetrics TV, Fetal Heart, Obstetrics 3D,
STIC, Obst TV 3D

OBST

Basic, Early, Twin Basic, Twin
Early, …etc.

Gynecology, Gynecology TV

GYN

GYN, Follicles, Bladder

Adult Heart, Cardio Analysis, Coronary, TEE, Pediatric
TEE, CHI-Car-Low

CARDIO

Cardiac Func., Coronary, TDI,
Asynchrony

Pediatric Heart

CARDIO PEDIATRICS

P.Cardiac Func., P.Coronary,
P.TDI, P.Asynchrony

Carotid, Artery LN, Artery CV, Vein LN, Vein CV, TCD,
Neonatal Head

VASCULAR

Carotid Artery, Lower Ext Artery,
Lower Ext Veins, Upper Ext
Artery, Upper Ext Veins, TCD

Superficial, Breast, Thyroid, Musculoskeletal, Rheumatoid
Ar. CHI-Bre-Mid, CHI-Bre-Low, CHI-Thy-Mid, CHI-ThyLow

SMALL PARTS

Basic, Breast, Thyroid

Kidney, Prostate, Testis, CHI-Pro-Low

UROLOGY

Prostate & SV, Bladder & Testis,
Kidney

eTRACKING

eTRACKING

eTRACKING, …etc.

Operation, Laparoscopic, CHI-Ope-Mid, CHI-Ope-Low,
CHI-Lap-Mid, CHI-Lap-Low

OTHER

Basic
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Grundlæggende målinger (B) – Afstand

Afstand
1. Tryk på [Caliper] (målemarkør).
2. Flyt markøren + til startpunktet, og tryk på [Enter].
• Inden bekræftelse: Tryk på [Undo] for at ændre startpunktet.
3. Flyt + til slutpunktet, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes og næste + vises.
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Basismålinger (B) – Område/Cirkum

Area/Circum > Trace
1. Tryk på [Caliper] (målemarkør).
2. Vælg [Area/Circum] (område/cirkum).
3. Flyt markøren + til startpunktet, og tryk på
[Enter].
1. Tegn grænserne på den del, du ønsker at måle,
• Inden bekræftelse: Tryk på [Undo] for at ændre startpunktet.
• Drej knappen [Pointer] for at ændre trace-linjen.
2. Tryk på [Enter] for at afslutte tegningen.
3. Tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste markør +
vises.

Area/Circum > Ellipse
1. Tryk på [Caliper] (målemarkør).
2. Vælg [Area/Circum] (område/cirkum).
3. Vælg [Ellipse].
4. Flyt markøren + til startpunktet på den lange akse,
og tryk på [Enter].
1. Flyt markøren + til slutpunktet på den lange akse, og tryk på
[Enter].
2. Juster størrelse vha. trackballen.
• Inden bekræftelse: Hver gang der trykkes på [Undo] (fortryd),
skiftes til næste mærke, der kan justeres.
3. Tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste markør +
vises.
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Basismålinger (M) – M.VEL, Time

M.VEL
1. Tryk på [Caliper].
2. Flyt markøren + til startpunktet, og tryk på [Enter].
• Inden bekræftelse: Tryk på [Undo] for at ændre startpunktet.
3. Flyt markøren + til slutpunktet, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste markør + vises.

Tid
1. Tryk på [Caliper].
2. Select [Time].
3. Flyt linjemarkøren til startpunktet, og tryk på [ Enter].
4. Flyt linjemarkøren til slutpunktet, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste linjemarkør vises.
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Basismålinger (D) – D.VEL1, D.VEL2

D.VEL1
• Måler hastighed og trykgradienten i et punkt.
• Dette er standardindstillingen ved Cardio-målinger.
1. Tryk på [Caliper].
2. Flyt markøren + til kurven for blodgennemstrømningens
spidsværdi, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste markør + vises.

Baseline

D.VEL2
• Måler hastighed, forskelle i hastighed og hastighedsforholdet
ved to punkter.
• Dette er en standardindstilling i andre målinger end Cardio.
1. Tryk på [Caliper].
2. Flyt markeringen + til første målingspunkt, og tryk på [Enter].
• Inden bekræftelse: Tryk på [Undo] for at fortage ændringer.
3. Flyt markeringen + til andet målingspunkt, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste + vises.

Baseline

Baseline
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Basismålinger (D) –

PI: Pulsatility Index

Trace-type
• Auto trace-metode: Automatisk indtegning (trace) af
bølgeformer
• Manual trace-metode: Manuel indtegning (trace) af
bølgeformer
– Den forhåndsindstillede standardindstilling er Auto trace.
• Skift til manuel indtegning:
– Vælg [Trace Manual].

PI (Auto Trace)

Baseline

1. Tryk på [Caliper] (målemarkør).
2. Vælg [PI].
3. Flyt linjemarkøren til startpunktet, og tryk på
[Enter].
1. Flyt linjemarkøren til slutpunktet, og tryk på [Enter].
• Drej knappen [Pointer] for at ændre trace-niveauet.
• Vælg [Beat Select], drej knappen [Pointer], og vælg
hjerteslag for at lave trace af flere hjerteslag.

Baseline

2. Juster punktet for blodets strømningshastighed vha.
trackballen og [Enter].
3. Flyt trace-linjen vha. trackballen, og tryk på [Enter].
• Posten bekræftes, og næste linjemarkør vises.

PI (Manual Trace)
1. Tryk på [Caliper].
2. Vælg [PI].
3. Vælg [Trace Manual].
4. Flyt markeringen + til startpunktet, og tryk på [Enter].
• Inden bekræftelse: Tryk på [Undo] for at fortage ændringer.

Baseline

5. Tegn omridset af kurven for blodgennemstrømning ind.
• Drej knappen [Pointer] for at ændre trace-linjen.
6. Flyt markøren + til slutpunktet, og tryk på [Enter].

Baseline
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Gem – Lagring af billeder

Notat
1. Indtast et ID, før du gemmer billeder.
2. Billeder kan ikke gemmes, hvis der ikke indtastes et ID (No ID).

Gem (still-billede)
1. Tryk på [Store] (gem) efter frysning.

Gem (video)
1. Tryk på [Store] (gem) efter annullering af frys-status.

Indstilling af lagringsbetingelser
1. Vælg fanen [System].
2. Vælg de udvidede menuer for at indstille betingelserne.

Tid til lagring af levende billeder
1. Acquisition Mode: Ændring af [ECG Cycle] for EKG.
2. Acquisition Mode: Ændring af [Time Cycle] for tid.

Lagringsbetingelser for detaljeret still-billede/levende
billede
1. Acquisition Mode (vælges, når der hentes billeder i bevægelse)
• Pre Time:
Henter billeder i bevægelse i x antal sekunder,
før der trykkes på [Store] (gem).
• Pre ECG:
Henter billeder i bevægelse i x antal hjerteslag
fra en R-bølge, før der trykkes på [Store].
• Post Time:
Henter billeder i bevægelse i x antal sekunder
efter at der er blevet trykket på [Store].
• Post ECG:
Henter billeder i bevægelse i x antal hjerteslag
fra en R-bølge, efter at der er blevet trykket på
[Store].
• Manual:
Henter billeder i bevægelse i tidsrummet, fra når der
trykkes på [Store] for første gang, og indtil der trykkes
på [Store] igen.
2. Data Format (Still) (vælg format for lagring af still-billeder)
• RGB:
RGB format
• RGB Raw: Rådata med format
3. Data Format (Movie)(vælg format for lagring af video)
• RGB+Raw:
Rådata format
*Bemærk: Nogle modes giver ikke adgang til lagring af (B/B, B/M
og B/D)
• Video Clip:
Normal video
4. Lagringsmedie (vælg, hvor dataene skal gemmes)
• HDD:
Internt HDD
• USB:
USB-flashhukommelse
• CD-R-buffer: Internt HDD (er i øjeblikket ikke kompatabilt med CD-R)
• DVD:
DVD
• NET (DICOM): Netværksforbundet server
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Gennemse – Visning af billeder

Fra thumbnail til fuld skærmvisning
1. Tryk på [Pointer].
2. Flyt markøren til thumbnail-visningsområdet, og tryk på [Enter]
for at vælge et billede.
3. Tryk på [Enter] to gange.

Fra delt visning til fuld skærmvisning
1. Tryk på [Review].
• Vælg alternativt [Tile View] (delt visning). (Fanen System)
2. Vælg et billede med markøren.
3. Tryk på [Enter] to gange.
• Vælg alternativt [Full Screen View] (fuld skærmvisning).

Vend tilbage til delt visning fra fuld
skærmvisning
1. Tryk på [Review].
• Vælg alternativt [Tile View] (delt visning).

Vend tilbage til analyse-skærmbilledet.
1. For at vende tilbage fra fuld skærmvisning
• Tryk på [Review] to gange.
– Vælg alternativt [Current View] (aktuel visning).
2. Vende tilbage fra delt visning
• Tryk på [Review].
– Vælg alternativt [Current View].
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Find – Søg efter billeder

Søg efter billeder
1. Vælg [Find] i touchpanelet. (Fanen Direct switches,
side 2)
• Start fra Review
– Tryk på [Review], og vælg [Find]
på touchpanelet.
2. Brug Search Device (søg efter apparat) for at finde
destinationsenheden.
3. Brug Format Type for at vælge et billedformat.
4. Indtast patientdata som søgenøgle.
5. Tryk på søgeknappen [Search].
• Søgeresultaterne vises.
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Kopi/PC- format

Kopiering af billeder

Kopiering
• Dataene gemmes på den angivne enhed i DICOM-formatet.
• Der skal bruges en DICOM Viewer, der er kompatibel med
US (Ultrasonic images) for at se billederne på en PC.
1. Vælg billede i Tile View, eller brug Find (søgeskærmbilledet).
• Vælg [Select All] i menuområdet for at vælge alle billeder.
2. Vælg [ # # # (Copy)] (kopiering) i menuområdet.
(# # #angiver outputdestination.)
3. Læs de meddelelser, der vises på skærmen.
4. Tryk på [OK].

PC- format
• Konverterer dataene til et PC-format og gemmer dem på den
angivne enhed.
1. Vælg ønsket billede i Tile View, eller brugFind
(søgeskærmbillede).
• Tryk på [Select All] i menuområdet for at vælge alle billeder.
2. Vælg [ # # # (PC Format)] i menuområdet.
(# # #angiv outputdestination.)
3. Læs de meddelelser, der vises på skærmen.
4. Tryk på [OK].

Ændring af knapper i menuområdet
1. Flyt markøren til

i menuen, og tryk på tasten [Enter].

2. Kopiering
• Vælg [Copy] og [(Storage destination)] i nævnte rækkefølge.
3. Lagring i et PC- format
• Vælg [Save as] og [(Storage destination)] i nævnte
rækkefølge.
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Opsætning af arkiv – Indstilling af lagringsforhold

Filformat (konvertering til PC Format )
• Indstiller et PC-format til konvertering.
1. Vælg [Archive Setup] (opsætning af arkiv) i delt visning eller
Find (søgeskærmbillede).

2. Foretag de ønskede indstillinger i [File Format (Convert to PC
Format)] (filformat (konverter til PC-format)).
3. Tryk på [Exit].

Teaching File (datakryptering)
• Det er muligt at kryptere personlige oplysninger i apparatets
dataoutput.
• Data- og billedoutput fra apparatet indeholder personlige
oplysninger. Patient-ID'er eller navne, der bliver vist på
skærmen, samt oplysningerne i filerne indeholder personlige
oplysninger. Det er muligt at kryptere disse personlige
oplysninger, før de udlæses som data og billeder.
1. Vælg [Archive Setup] i delt visning eller Find
(søgeskærmbillede).

2. Slå [Teaching File] til og foretag de ønskede indstillinger.
• DICOM tag-indstillinger.
Vælg [DICOM Attribute] og foretag de ønskede indstillinger
3. Tryk på [Exit].
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Slet – Sletning af billeder

Slet
1. Vælg det ønskede billede i delt visning, eller brug Find
(søgeskærmbillede).
• Vælg [Select All] (vælg alle) i menuområdet for at vælge alle
billeder.
2. Vælg [Delete] (slet) i menuområdet.
3. Læs de meddelelser, der vises på skærmen.
4. Tryk på [OK].
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