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OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt
 1.1  Oversigt
Denne vejledning beskriver udelukkende betjening af OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenproduktet. Den
henvender sig til kvalificeret medicinsk personale, som er blevet oplært i brugen af medicinsk udstyr til
billeddannelse. Den er ikke designet til at erstatte eller træde i stedet for certificeret oplæring på det
radiologiske eller medicinske område.

Tilsigtet brug: Produktet er beregnet til at levere fluoroskopiske og digitale spotbilleder af patientens anatomi, 
interventionsredskaber/-enheder og/eller kontraststoffer i forbindelse med diagnose, intervention og 
kirurgiske procedurer.

Indikationer for brug: Produktet er designet til at levere fluoroskopiske og digitale spotbilleder på voksne og 
pædiatriske patientpopulationer i forbindelse med diagnose, intervention og kirurgiske procedurer. Eksempler 
på en klinisk applikation kan omfatte: ortopædiske, gastrointestinale, endoskopiske, urologiske, neurologiske, 
vaskulære, intensiv- og nødprocedurer.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

 1.2  Ejerens ansvar
Det er ejerens ansvar at sikre systemkompatibilitet, operatørernes kvalifikationer og at systemet altid er i
overensstemmelse med specifikationerne for udstyret og for drift af dette. Det er ejerens ansvar at sikre, at kun
korrekt oplært kvalificeret personale, som er autoriseret af de relevante myndigheder, betjener systemet.
Systemet må kun bruges i udpegede områder med godkendte vekselstrømsudtag. Uautoriserede ændringer
eller modifikationer af nogen del af systemet kan have farlige konsekvenser. Ændringer eller modifikationer må
ikke foretages, medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af GE Healthcare.

 1.2.1  Systemkompatibilitet 
Tilslutning af inkompatible komponenter kan medføre beskadigelse af systemet. Læs betjeningsvejledningen
grundigt inden tilslutning af komponenter, som du ikke er sikker på er kompatible. 

 1.2.2  Operatørens kvalifikationer
Det er ejerens ansvar at sikre, at systemet kun betjenes af korrekt oplært kvalificeret personale, som er
autoriseret af de relevante myndigheder.

 1.2.3  Fortsat overholdelse
Det er ejerens ansvar at kontrollere, at systemet altid er i overensstemmelse med alle gældende forordninger
og standarder. For oplysninger om specifikke krav og forordninger, der gælder for denne type elektromedicinsk
udstyr, henvises til lokale, regionale, statslige og/eller internationale organer.

Dette udstyr overholder følgende internationale standarder med gyldig(e) version(er), men er ikke begrænset:

•   US Federal Performance standard 21CFR 1020.30; 21CFR 1020.31; 21CFR1020.32

•   IEC 60601-1: 2005 + CORR.1 (2006) + CORR.2 (2007) + AM1 (2012), Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle 
sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav

•   IEC 60601-1-2: 2007 og IEC 60601-1-2: 2014, Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Sideordnet standard: 
Elektromagnetisk kompatibilitet - Bestemmelser og prøvninger

•   IEC 60601-1-3: 2008 og IEC 60601-1-3: 2008 + A1:2013, Elektromedicinsk udstyr – Del 1-3: Sideordnet 
standard: Strålingsbeskyttelse i diagnostisk røntgenudstyr
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•   IEC 60601-1-6: 2010 og IEC 60601-1-6:2013, Elektromedicinsk udstyr – Del 1-6: Sideordnet standard: 
Anvendelighed

•   IEC 60601-2-43: 2010 og IEC 60601-2-43: 2017, Elektromedicinsk udstyr – Del 2-43: Særlige krav til 
grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for røntgenudstyr til interventionelle 
procedurer

•   IEC 60601-2-54: 2009 og IEC 60601-2-54: 2009+A1:2015, Elektromedicinsk udstyr – Del 2-54: Særlige krav 
til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for røntgenudstyr til radiografi og 
radioskopi

•   IEC 60601-2-28: 2010 og IEC 60601-2-28: 2017, Elektromedicinsk udstyr – Del 2-28: Særlige krav til 
grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for røntgenrørsenheder til medicinsk 
diagnostik

•   ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 OG C1:2009 OG A2:2010(R)2012 (KONSOLIDERET TEKST), 
Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav

•   CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1:14, Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige 
funktionskrav (tilpasset IEC 60601-1:2005 udgave 3.0 + ÆNDRING 1, 2012-07, MOD)

•   IEC62304:2006 og IEC62304:2006+A1:2015, Software til medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for 
software

•   IEC62366: 2007 og IEC62366: 2007+A1: 2014, Medicinsk udstyr – Anvendelse af brugbarhedsdesign til 
medicinsk udstyr

•   IEC60825-1: 2014, Laserprodukters sikkerhed – Del 1: Klassificering af og krav til udstyr
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OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt
Trådløse forskriftsmæssige oplysninger for EU 

Inkluderede trådløse dele 

De følgende trådløse dele er inkluderet i dette produkt:

De trådløse moduldele leveres med følgende systemsoftwareversioner:

Tekniske specifikationer for det trådløse DICOM-modul:

Kapitel 15 indeholder oplysninger om tekniske specifikationer og krypteringsmekanisme.

Frekvensområdet 5150-5350 MHz er kun beregnet til indendørs brug. Udendørs betjening i denne frekvens er
forbudt.

Erklæring om overensstemmelse (for RED)

Det trådløse modul, der er anført ovenfor, er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i RED-direktivet (2014/
53/EU), når CE-mærket er fastgjort på systemet og det trådløse modul. 

Følgende oplysninger gælder, når CE-mærket er fastgjort på systemet og det trådløse modul:

GE HUALUN Medical Systems Co. Ltd erklærer hermed, at systemet overholder de essentielle krav samt øvrige 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Erklæringerne om overensstemmelse i direktiv 2014/53/EU er tilgængelige på webstedet:

http://www3.gehealthcare.com/en/Global_Gateway

Der skal være installeret et værktøj til filkomprimering/arkivering (zip/unzip) på brugerens computer.

 1.2.4  Uautoriserede modifikationer
Dette udstyr overholder amerikansk føderal lovgivning og internationale standarder. Uautoriserede
modifikationer af udstyret kan påvirke overensstemmelsen med disse standarder og medføre, at det ikke er
sikkert at bruge udstyret. Foretag aldrig modifikationer eller justeringer af udstyret, medmindre du bliver bedt
om det af en autoriseret servicetekniker fra GE Healthcare.

Element Navn Funktion GE P/N Frekvensbånd Sendestyrke (EU)

1
Trådløst 
modul

Trådløs 
netværksforbindelse 
for DICOM

6888961 2,4 GHz, 5 GHz
<20 dBm (2,4 GHz) 

<23 dBm (5 GHz )

2
Trådløs 
fodkontakt

Trådløst 
betjeningselement til 
eksponering

9888222 2,4GHz <7 dBm

3
Trådløst 
udskrivning
ssystem

Trådløs forbindelse 
til printere

7888168
7392 MHz til 
8448 MHz

<0 dBm

Element Navn Systemsoftware-udgivelsesversion
1 Trådløst modul  1
2 Trådløs fodkontakt  1
1-4    

    



                                                                                                              Introduktion og sikkerhed
 1.3  Producentens ansvar 
GE Healthcare certificerer hver system/røntgenkilde-enhed. Betjening og sikkerhed efter salg foregår på 
ejerens/operatørens ansvar.

 1.3.1  Certificering af røntgenudstyret
GE Healthcare certificerer, at røntgenudstyret overholder gældende internationale standarder, når det er 
samlet i henhold til producentens anvisninger. 

 1.3.2  Betjening og sikkerhed efter salg
GE Healthcare påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for personskader eller skader, der opstår som 
følge af forkert brug af selskabets systemer.

 1.3.3  Systemets essentielle ydeevne
For at opfylde det tilsigtede formål og opfylde lovmæssige standarder omfatter systemet følgende essentielle 
funktioner:
1. Fluoro-billeddannelsesfunktion

2. Visning og angivelse af Last Image Hold (LIH) efter afslutning af røntgenstråling
3. Integritet af patient-/billeddatabase / Integritet af vaskulær billeddatabase

4. Acceptabel fluoroskopisk billedkvalitet 
5. Opretholdelse af røntgenrørsspændingens nøjagtighed inden for 10 %.
6. Sikring af forøgelse/reduktion mellem to indstillinger er inden for 50 % til 150 % af den angivne ændring
7. Opretholdelse af røntgenrørsstrømmens nøjagtighed inden for 20 % eller mindre.
8. Variationskoefficienten af MÅLTE VÆRDIER for AIR KERMA er ikke større end 0,05 for enhver kombination af 

INDLÆSNINGSFAKTORER
9. Lineariteten for AIR KERMA i RADIOGRAFI er ikke større end 0,2
10. Funktionen til automatisk stabilisering af lysstyrke (ABS), som implementerer funktionen til automatisk kontrol af 

eksponeringsdosishastighed 

11. Giver struktureret stråledosisrapport (RDSR) i henhold til IEC/PAS 61910-1:2014.
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OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt
 1.4  Telefonnumre til kommunikationscenteret
Hvis systemet ikke fungerer korrekt, eller hvis betjeningselementerne ikke reagerer som beskrevet i 
betjeningsvejledningen, skal du ringe til GE Healthcare og bede om service. Telefon- og faxnumrene til 
kommunikationscenteret er anført nedenfor:

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd.

No. 1 Yong Chang North Road, Beijing Economic

Technological Development Zone

Beijing 100176, Kina

Tlf: 8610-58068888

Call-center: 800-810-8188

Europæisk repræsentant:

GE Medical Systems S.C.S.

283 rue de la Minière

78530 BUC Frankrig

Tlf: +33 1 30 70 40 40

Du kan også ringe eller faxe til disse numre for at bestille kredsløbsdiagrammer, lister over komponenter, 
kalibreringsvejledninger eller andre oplysninger, som kan hjælpe kvalificerede serviceteknikere med at 
reparere systemet. 

 1.5  Sikkerhedsrisici
Brug af elektromedicinsk udstyr og røntgensystemer indebærer potentielle risici. Operatører, der bruger dette 
udstyr, skal forstå sikkerhedsproblemerne, nødprocedurerne og leverede betjeningsvejledninger. 

De følgende sider beskriver farlige og potentielt farlige situationer og hvordan du kan beskytte dig selv og 
andre mod en eventuel personskade.

 1.5.1  Varsler om sikkerhedsrisici
Der er tre niveauer af risici, som angives og prioriteres med advarselsord:

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan forårsage død
eller alvorlig kvæstelse. 

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan forårsage
moderate til mindre kvæstelser, skader på udstyret eller tab af data.

BEMÆRK angives i situationer, der kræver særlig opmærksomhed.

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

 

NOTE BEMÆRK
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 1.5.2  Eksplosion
Systemet er ikke beregnet til brug i en eksplosionsfarlig atmosfære (f.eks. brandbar 
anæstesiblanding med luft, ilt eller nitrogenoxid), da der i så fald kan være risiko for brand/
eksplosion.

Hvis der forekommer en unormal situation, for eksempel hvis lokalet fyldes med brændbar gas, skal der
træffes foranstaltninger til at forhindre, at gassen kommer i kontakt med udstyret. Følg disse retningslinjer, hvis
det er tilfældet:

- Sluk ikke for systemet, og træk ikke stikket ud af stikkontakten.

- Betjen ikke noget andet elektrisk udstyr.

- Evakuer alt personale fra området, og luft ud med frisk luft. Undgå at betjene automatiske (elektrisk drevne)
døre eller vinduer.

- Kontakt det lokale brandvæsen hurtigst muligt. 

 1.5.3  Stabilitet og placering af udstyret
Systemet er monteret på hjul. Hvis det flyttes eller betjenes forkert, kan det rulle væk fra dig. Følg disse
retningslinjer:

Ved flytning på stigninger eller hældninger foreslås det, at to personer har kontrol over udstyret.
Anbring alle mekaniske dele i deres mest kompakte (transport-) position, og lås bremsehåndtagene, før udstyret
flyttes (se Kapitel 3 for flere oplysninger).
Lås altid fjederarmen og svingarmen under transport.
Brug systemets håndtag til at flytte udstyret og de mekaniske dele.

Forsøg aldrig at flytte systemet op eller ned ad trin eller trapper.
Betjen ikke udstyret på gulve, der ikke er plane.
Efterlad ikke systemet uden opsyn med låste hjulbremser på gulve, der ikke er plane, eller
hældninger.
Aktiver altid hjullåsene, når systemet er i sin endelige position.
Flyt ikke udstyret, hvis drejehjulene eller hjulene ikke fungerer korrekt.
Hvis udstyret får mekaniske slag, mens diskdrevene tilgår information, kan diskdrevene tage
skade.

 1.5.4  Mekanisk bevægelse
OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt har bevægelige dele, f.eks. C-armen og monitoren. Følg
nedenstående retningslinjer:

Udvis altid særlig opmærksomhed i forbindelse med de mekaniske dele, når C-armen og monitoren betjenes,
for at undgå klemskader eller sammenstød med personer eller genstande.

Pas på ved arbejde omkring udstyret for at undgå utilsigtet aktivering af bevægelser. Anbring ikke genstande
skødesløst på udstyret, og stød ikke ind i og læn ikke noget op ad udstyret. 
Vær opmærksom på og forebyg, at beklædningsgenstande kommer i klemme i bevægelige dele.

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL
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 1.5.5  Forkert monteret udstyr
Hvis udstyret kan rumme andet udstyr, som kan monteres eller afmonteres, skal disse retningslinjer følges:
Brug kun udstyr og tilbehør, der er godkendt af GE Healthcare.
Læs og følg alle anvisninger i forbindelse med montering og afmontering af udstyr.

Fastgør udstyret eller tilbehøret korrekt. Forkert monteret udstyr eller tilbehør kan falde af, hvilket
kan medføre personskade for patienten eller operatøren.

 1.5.6  Elektrisk stød
Elektriske kredsløb inde i udstyret kan bruge spændinger, som kan forårsage alvorlige kvæstelser
eller død som følge af elektrisk stød. For at undgå denne risiko må kabinettets dæksler aldrig
fjernes.
OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er ikke vandtæt. Hvis der drypper vand, sæbe eller
anden væske ind i udstyret, kan det forårsage kortslutning, hvilket medfører fare for elektrisk stød
og brand. Hvis der ved et uheld spildes væske i systemet, må systemet ikke strømforsynes eller
tændes, før væsken er helt tørret op eller fordampet.
For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun sluttes til en stikkontakt med passende
jordforbindelse.

Overhold de følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå elektrisk stød eller alvorlig kvæstelse af
operatører og patienter og for at undgå, at systemet ikke fungerer korrekt.

Foretag alle elektriske tilslutninger til systemet, mens det er uden for patientmiljøet. Rør ikke ved et stik og
patienten på samme tid.
Sikkerhedslåsene må ikke omgås eller på anden måde deaktiveres, heller ikke med jumper.
Fjern ikke nogen af dækslerne.
Anbring ikke mad- eller drikkevarebeholdere på nogen del af udstyret. Spild kan medføre kortslutninger.
Afbryd altid strømmen til udstyret før rengøring.
Kun GE Healthcares autoriserede servicetekniker må efterse eller reparere systemet.

 1.5.7  Elektrisk brand
I tilfælde af elektrisk brand skal den følgende nødprocedure udføres: 

Alle nødprocedurer, der udvikles af ejeren, og som omhandler det område, hvor systemet
bruges, skal omfatte disse sikkerhedsforanstaltninger:

Tag strømkablet ud af vekselstrømsstikket. Tryk på nødstopkontakten.
Evakuer personalet fra området.
Brug kun brandslukkere, der er godkendt til brug mod elektriske brande.
Kontakt om nødvendigt det lokale brandvæsen for at få hjælp.

Ved brug af den forkerte type brandslukker er der risiko for elektrisk stød og forbrændinger. For
at undgå disse risici skal der være en brandslukker, som opfylder de gældende forordninger og
standarder, i det lokale, hvor udstyret bruges.

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

 

NOTE BEMÆRK

     
  WARNING ADVARSEL
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 1.5.8  Jordfejl
Hvis det lokale, hvor udstyret betjenes, har jordfejl, og alarmen udløses.

Betjen ikke systemet.
Ring til GE Healthcares autoriserede servicetekniker.

 1.5.9  Uautoriseret adgang
Uautoriseret adgang til systemets kabinet og dæksler kan medføre kvæstelser af hænder eller
fingre. Stik ikke hænderne eller fingrene ind i systemets kabinet eller dæksler.

 1.6  Strålingseksponering

 1.6.1  Generel beskyttelse 
Dette udstyr producerer enten eller bruges i nærheden af ioniserende stråling. Risici og farer, der
er forbundet med betjeningen af dette udstyr. Dette udstyr må kun anvendes af personale, som
er uddannet og autoriseret i anvendelsen af ioniserende stråling. 
Overhold relevante sikkerhedsforanstaltninger under brug.

Ejeren skal angive områder, der er egnede til sikker betjening og servicering af udstyret, og sikre, at udstyret kun
bruges i disse områder. 
Ejeren skal sikre, at alt personale bærer passende beskyttelsestøj og strålingsovervågningsenheder, mens de
bruger udstyret eller arbejder i området omkring udstyret. 
Ejeren skal forblive opmærksom på visuelle indikatorer og hørbare alarmer, som udløses, når udstyret
producerer ioniserende stråling i arbejdsområdet. 
Ejeren skal angive den korrekte dosisadvarselstærskel: For hver undersøgelse kan operatøren indstille en
kumulativ luftkerma fra 100-2200 mGy i 100 mGy-intervaller (10-220 Rad i 10 Rad-intervaller). Hvis grænsen
nås, advares operatøren af en karakteristisk bip-lyd.
Nødstopkontakten findes på systemet og skal stoppe røntgenstråler omgående, hvis det er nødvendigt. Denne
røde kontakt er placeret på det øverste dæksel. Nulstil nødstopkontakten, når du har sikret dig, at der ikke er
nogen fare. 
Ejeren er ansvarlig for at opfylde alle nødvendige statslige/lokale krav til røntgensystemer, etablere et
sikkerhedsprogram for personer, der arbejder med stråling, oplære operatører, sikre, at kun kvalificeret
personale er bemyndiget til at betjene systemet, opnå akkreditering og udføre forebyggende vedligeholdelse og
kvalitetskontrol for at sikre, at systemet fortsat fungerer inden for specifikationerne.

 1.6.2  Kilde-til-hud-afstand
Lovgivningen angiver, at en minimum kilde-hud-afstand (SSD) skal opretholdes, med en undtagelse for mindre
afstand i forbindelse med særlige kirurgiske indgreb. Systemet opretholder en minimal kilde-til-hud-afstand på
30 cm, når hudafstandsstykket er monteret på kollimatorens dæksel. Hvor det er tilladt, kan
hudafstandsstykket fjernes i forbindelse med særlige procedurer. Når det fjernes, opretholder kollimatorens
dæksel en minimal kilde-til-hud-afstand på 20 cm.

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL
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Operatøren skal holde sig så langt væk fra røntgenkilden som muligt for at undgå risici i
forbindelse med overeksponering. 
Patienten skal placeres så langt væk fra røntgenkilden som muligt for at holde den absorberede
dosis til patienten så lav, som det med rimelighed er opnåeligt.
Hvis hudafstandsstykket fjernes, kan det medføre øget eksponering for stråling for patienten.
Hudafstandsstykket må kun fjernes efter anvisning fra en læge og skal fastgøres til kollimatorens
dæksel igen umiddelbart efter proceduren.

 1.6.3  Dosis til patient
Huddosis niveauer

Huddosisniveauer til normal brug kan være høje nok til at forårsage deterministiske effekter. Tilgængeligheden 
af de forskellige indstillinger har en betydelig indvirkning på strålingskvaliteten, den leverede dosishastighed 
og billedkvaliteten.

Biologiske deterministiske effekter af stråling

Biologiske effekter af enhver stråling skal opdeles i lave og høje niveauer. Effekten af patientbestråling er lav 
under de fleste procedurer. Høje strålingsniveauer rettet mod den samme patients hudområde i lang tid kan 
forårsage en deterministisk effekt. For at minimere denne risiko uden at påvirke procedurens kliniske mål negativt 
bør der på nuværende tidspunkt tages forholdsregler, når huddosis på et enkelt sted kan overstige 1 Gy.

GE Healthcares udstyr omfatter dosisbegrænsningsmekanismer. I særdeleshed holdes den almindelige 
indgangsdosishastighed under 100 mGy/min, eller på et lavere niveau afhængigt af lokal lovgivning, i et plan, 
der repræsenterer huddosen for patienten. Udstyret placeres hen over patientindgangsreferencepunktet. 
I dette plan kan værdien på 1 Gy derfor opnås ved en kumulativ eksponeringstid på 10 minutters fluoroskopi 
eller derover.

I konfigurationer, der kræves til visse specifikke kirurgiske undersøgelser, kan patientens hud være betydeligt 
tættere på røntgenkilden, hvor dosishastigheden øges proportionalt med afstandens kvadrat. 

I tilfælde af lange procedurer og/eller når røntgen er fokuseret på et enkelt sted, skal der
anvendes teknikker med reduceret dosis for at formindske risikoen for patientskade pga.
ioniserende stråling.
Hvis det er klinisk muligt, skal langvarig eksponering undgås for at forhindre risici i forbindelse
med overeksponering.
Hold strålingsfeltet så lille som muligt uden at reducere det aktive billedfelt.
Fluoroskopi og digital spot indebærer anvendelse af ioniserende stråling, derfor er røntgen 
relativt kontraindiceret til gravide pga. potentielle skadelige virkninger på et foster under 
udvikling. Som ved enhver medicinsk begrundet klinisk intervention skal de potentielle risici for 
enhver patient- og aldersgruppe veje tungere end de tilsigtede fordele.

Patientindgangsreferencepunkt

Luftkerma (kerma = Kinetic Energy Released per unit Mass (udsendt kinetisk energi pr enhedsmasse), dvs. 
dosis) er en angivelse af den mængde stråling, der leveres på patientindgangsreferencepunktet, som er et 
rumligt punkt. Det måles i enheden Gray (Gy). Systemet bestemmer patientindgangsreferencepunktet som et 
punkt langs den centrale røntgenstråles akse mellem brændpunktet og midten af fladpaneldetektorens 
indgang. Dette punkt er placeret 30 cm over rasterets overflade, hvilket er 70 cm fra brændpunktet.

Valg af patientindgangsreferencepunktet er baseret på internationale konventioner og typisk
brug af et mobilt fluoroskopisystem til flere anvendelsesområder. Det er hensigten, at dette punkt
repræsenterer et typisk skæringspunkt mellem patientens overflade og røntgenstrålen på
dennes akse.

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

 

NOTE BEMÆRK

 

NOTE BEMÆRK
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Med filter, uden raster

matisk tilstand
0 cm PMMA)

Maks.

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

68/4,7 69/6,3 110/4,0

5,370 7,470 19,550 

68/4,7 69/6,3 110/4,0

2,973 4,088 11,630 

68/4,6 69/6,3 110/4,0

1,986 2,783 8,000 

68/4,8 69/6,3 110/4,0

1,020 1,378 3,800 

68/4,7 69/6,3 110/4,0

0,510 0,699 1,930 

68/4,7 69/6,3 110/4,0

0,256 0,352 0,970 
                                                                                                                                                                                                    

Billeddannelsestilstand

Uden filter, med raster

Automatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.
Auto

 (2

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

Fluoro
(Normal)

Kontinuerlig

kVp/mA 73/4,6 73/6,0 74/5,9 110/4,0 66/2,9

AKR (mGy/min) 12,080 15,530 15,700 28,620 3,056 

12pps
kVp/mA 73/4,5 73/6,0 74/5,9 110/4,0 66/2,9

AKR (mGy/min) 6,665 8,599 8,682 17,120 1,737 

8 pps
kVp/mA 73/4,5 73/6,0 74/5,9 110/4,0 66/2,9

AKR (mGy/min) 4,517 5,832 5,894 12,250 1,183 

4 pps
kVp/mA 73/4,6 73/6,0 74/5,9 110/4,0 66/2,9

AKR (mGy/min) 2,279 2,883 2,913 5,735 0,586 

2 pps
kVp/mA 73/4,6 73/6,0 74/5,9 110/4,0 65/2,8

AKR (mGy/min) 1,155 1,465 1,478 2,920 0,270 

1 pps
kVp/mA 73/4,6 74/5,9 74/5,9 110/4,0 66/2,9

AKR (mGy/min) 0,581 0,750 0,742 1,470 0,150 
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Med filter, uden raster

tomatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

67/2,0 69/2,9 110/2,0

2,191 3,465 9,850 

67/2,0 69/2,9 110/2,0

1,284 1,983 6,280 

67/2,0 68/2,9 110/2,0

0,875 1,283 4,380 

68/2,1 68/2,9 110/2,0

0,479 0,635 2,040 

67/2,0 68/2,9 110/2,0

0,220 0,323 1,040 

67/2,0 69/2,9 110/2,0

0,111 0,162 0,530 
-12

Billeddannelsestilstand

Uden filter, med raster

Automatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.
Au

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

Fluoro
(Lav dosis)

Kontinuerlig
kVp/mA 72/1,9 72/2,7 74/2,7 110/2,0 65/1,3

AKR (mGy/min) 4,860 6,775 7,251 14,480 1,300 

12pps
kVp/mA 72/1,9 72/2,7 73/2,7 110/2,0 65/1,2

AKR (mGy/min) 2,920 3,941 4,065 9,360 0,726 

8 pps
kVp/mA 71/1,8 73/2,7 72/2,7 110/2,0 65/1,2

AKR (mGy/min) 1,804 2,794 2,645 6,370 0,492 

4 pps
kVp/mA 71/1,8 73/2,7 73/2,7 110/2,0 65/1,2

AKR (mGy/min) 0,891 1,380 1,363 3,080 0,242 

2 pps
kVp/mA 71/1,8 73/2,7 73/2,7 110/2,0 65/1,2

AKR (mGy/min) 0,453 0,701 0,693 1,570 0,123 

1 pps
kVp/mA 71/1,8 73/2,7 73/2,7 110/2,0 65/1,2

AKR (mGy/min) 0,228 0,353 0,349 0,790 0,062 
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Med filter, uden raster

tomatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

68/6,7 69/9,5 110/6,0

7,647 11,190 29,240 

68/6,7 69/9,5 110/6,0

4,128 5,993 17,000 

68/6,5 69/9,5 110/6,0

2,737 4,062 11,900 

68/6,7 69/9,5 110/6,0

1,392 2,007 5,510 

68/6,6 69/9,5 110/6,0

0,732 1,119 3,020 

68/6,7 69/9,5 110/6,0

0,397 0,568 1,570 
                                                                                                                                                                                               

Billeddannelsestilstand

Uden filter, med raster

Automatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.
Au

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

Høj Level 
(Anmærk 
patient-
niveau) 
Fluoro 

(Normal)

Kontinuerlig
kVp/mA 73/6,5 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,0

AKR (mGy/min) 16,960 23,840 23,550 42,790 4,197 

12pps
kVp/mA 73/6,5 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 8,866 12,896 12,773 24,250 2,392 

8 pps
kVp/mA 73/6,6 73/9,0 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 6,393 8,486 8,663 17,510 1,626 

4 pps
kVp/mA 73/6,4 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 3,065 4,285 4,275 8,230 0,802 

2 pps
kVp/mA 73/6,4 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 1,702 2,442 2,430 4,530 0,408 

1 pps
kVp/mA 73/6,5 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,0

AKR (mGy/min) 0,896 1,235 1,220 2,310 0,200 
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Med filter, uden raster

tomatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

68/2,9 69/4,5 110/3,0

3,314 5,340 14,710 

67/2,9 68/4,3 110/3,0

1,801 2,693 8,860 

67/2,9 69/4,3 110/3,0

1,221 1,928 6,220 

67/2,9 69/4,3 110/3,0

0,586 0,954 2,900 

68/2,9 68/4,3 110/3,0

0,336 0,512 1,480 

68/2,9 69/4,3 110/3,0

0,164 0,245 0,750 
-14

Billeddannelsestilstand

Uden filter, med raster

Automatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.
Au

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

Høj 
Level 

(Anmærk 
patient-
niveau)
Fluoro

(Lav dosis)

Kontinuerlig
kVp/mA 72/2,8 73/4,1 74/4,0 110/3,0 66/1,8

AKR (mGy/min) 7,075 10,730 10,700 21,600 1,975 

12pps
kVp/mA 72/2,8 73/4,1 74/4,0 110/3,0 65/1,8

AKR (mGy/min) 4,102 5,983 6,051 13,350 1,006 

8 pps
kVp/mA 72/2,8 72/4,0 74/4,0 110/3,0 65/1,8

AKR (mGy/min) 2,781 3,836 4,105 9,030 0,721 

4 pps
kVp/mA 72/2,7 73/4,1 73/4,1 110/3,0 65/1,8

AKR (mGy/min) 1,320 1,993 1,984 4,350 0,355 

2 pps
kVp/mA 72/2,7 73/4,1 74/4,0 110/3,0 65/1,7

AKR (mGy/min) 0,678 1,026 1,035 2,210 0,171 

1 pps
kVp/mA 72/2,8 73/4,1 73/4,1 110/3,0 65/1,8

AKR (mGy/min) 0,344 0,516 0,502 1,120 0,091 



                                                            1-15

                                                                                                              Introduktion og sikkerhed

  

Med filter, uden raster

tomatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

69/
13,3

70/16 110/20

16,823 20,831 96,769 

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

68/6,7 69/9,5 110/6,0

7,647 11,190 29,240 

68/6,7 69/9,5 110/6,0

4,128 5,993 17,000 

68/6,5 69/9,5 110/6,0

2,737 4,062 11,900 
                                                                                                                                                                                               

Billeddannelsestilstand

Uden filter, med raster

Automatisk tilstand
 (20 cm PMMA)

Maks.
Au

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

Digital spot Kontinuerlig
kVp/mA

76/
15,4

77/17,2 78/19 110/20 66/9,0

AKR (mGy/min) 48,246 54,869 61,915 144,308 9,977 

Feltstørrelse
9"
(21 cm)

6"
(15cm)

4,5"
(11cm)

9"
(21 cm)

DSA

Kontinuerlig
kVp/mA 73/6,5 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,0

AKR (mGy/min) 16,960 23,840 23,550 42,790 4,197 

12pps
kVp/mA 73/6,5 74/8,9 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 8,866 12,896 12,773 24,250 2,392 

8 pps
kVp/mA 73/6,6 73/9,0 74/8,9 110/6,0 66/4,1

AKR (mGy/min) 6,393 8,486 8,663 17,510 1,626 
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 1.6.4  Spredt stråling
Vigtige belægningszoner 

De vigtige belægningszoner og den spredte stråling i denne zone er vist nedenfor i henhold til § 13.4 og 13.6 i 
IEC 60601-1-3:2013.

Spredt stråling i vigtige belægningszoner

Testbetingelse: 

C-arm lodret, røntgenkildeenhed i bunden, med spredt strålingsraster, uden aftageligt filter 

Fantom: 30 (længde) x 30 (bredde) x 15 cm (tykkelse) PMMA

Røntgenfelt: 9", kontinuerlig fluoroskopi ved 110 kVp/4 mA og 70 kVp/3 mA.

Vigtige belægningszoner Beskyttelsesanordning
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Vandret og lodret plantest

Denne test udføres ved kontinuerlig fluoroskopitilstand ved 95 kVp/3 mA, uden beskyttende enhed.

Testbetingelse:

C-arm lodret, røntgenkildeenhed i bunden, med spredt strålingsraster, uden aftageligt filter 

Fantom: 30 (længde) x 30 (bredde) x 25 cm (tykkelse) PMMA, 9" røntgenfelt

Vandret plan

Illustrationen nedenfor viser målepunkter i et plan vinkelret på stråleaksen i en højde, der angives af 
referencepunktet C1. Der er 25 cm mellem målepunkterne. C1 er patientindgangsreferencepunktet, hvor 
SSD er 70 cm, og er illustreret i den lodrette planillustration nedenfor. Tabellen efter illustrationen viser den 
forventede spredte stråling på hvert punkt.

                                      

Målepunkt
Dosishastighed (mGy/t)

Indgangseksponeringshastighed: 1314 mGy/t (95 kVp 
ved 3,0 mA)

H1 9,91

H2 1,95

H3 0,75

H4 0,37

S1 7,95

S2 3,31

S3 1,14

S4 0,64
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Lodret plan

Illustrationen nedenfor viser målepunkter i et plan gennem stråleaksen i en højde, der angives af 
referencepunktet C1. Der er 25 cm mellem målepunkterne. C1 er patientindgangsreferencepunktet, hvor 
SSD er 70 cm. Tabellen efter illustrationen viser forventet spredt stråling på disse punkter.

                  

Målepunkt
Dosishastighed (mGy/t)

Indgangseksponeringshastighed: 1314 mGy/t 
(95 kVp ved 3,0 mA)

T1 8,41

T2 1,71

T3 0,87

T4 0,53

B1 19,2

B2 2,41

B3 1,28

B4 0,61
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ISO-kermakorttest

Målingen udføres i 2 planer ved en typisk højde på: 1 m og 1,5 m over gulvet, når systemet er i normal tilstand 
med 110 kV, 4 mA.

Operationsbordets overflade er 1 m over gulvet.

Fantomets mål: 30 cm (længde) x 30 cm (bredde) x 25 cm (højde) - fantomet er blot placeret på 
operationsbordet og centreret på røntgenstrålen. 

ISO-kermakort testes i to typiske konfigurationer, en med RØNTGENSTRÅLEN vandret og én RØNTGENSTRÅLEN 
lodret. 

For den lodrette konfiguration er C-armen placeret med monoblok ned og detektor op. Fladpaneldetektoren er 
5 cm over fantomet.

Til den laterale konfiguration er C-armen placeret med C-buen vinkelret på gulvet, og RØNTGENSTRÅLEN er 
vandret. Fladpaneldetektoren er 5 cm fra fantomet.

ISO-kermakurverne vises i μGy/(μGy·m2).

Layoutet er som angivet nedenfor:

                      Lodret konfiguration                             Vandret konfiguration
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Lateral konfiguration, 1,5 m: Lateral konfiguration, 1m:

Vertikal konfiguration, 1,5 m: Vertikal konfiguration, 1m:
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 1.7  Indtrængen af væsker

Systemet er ikke vandtæt. Hvis der drypper væske ind i systemet, skal strømkablet frakobles, og
systemet må ikke betjenes, før det kan rengøres og efterses af en autoriseret servicetekniker fra
GE Healthcare. 

Større mængder væske såsom antiseptiske midler, rengøringsmidler eller kropsvæsker kan beskadige interne
komponenter, hvis de får lov at trænge ind i udstyret. Systemet har kapslingsklasse IPX0. Brug om nødvendigt
afdækninger til at beskytte udstyret under procedurer, og anvend ikke for store mængder væske under
rengøring.

 1.8  Køleeffektivitet
Systemet kræver ikke specielle afkølingsmetoder. Naturlig afkøling er nødvendig.

Placering af afdækninger på systemet kan begrænse luftstrømmen til komponenter, som bortleder varme, og
til ventilationshuller, der er beregnet til at afkøle udstyret. Anvend kun afdækninger på udstyret og tildæk kun
ventilationshuller, når eksponering for større mængder væske ikke kan undgås og udstyret ikke skal bruges i
længere perioder ad gangen. 

 1.9  Forbrændinger
Brug af billeddannelsesudstyr i længere perioder ad gangen kan medføre, at komponenter som for eksempel
røntgenrør når temperaturer, der kan give forbrændinger. Vær forsigtig ved placering af udstyret for at undgå
at anbringe varme komponenter tæt på patienter og personale. En bedøvet eller bevidstløs patient kan ikke
mærke og reagere på en varm komponent.     

     
  WARNING ADVARSEL
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 1.10   Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet
Dette produkt er i overensstemmelse med IEC60601-1-2 Ed3.0- og Ed4.0 EMC-standarden for medicinsk udstyr.

Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi. Udstyret kan medføre
eller være modtager af radiofrekvens-interferens på eller fra andet medicinsk eller ikke-
medicinsk udstyr og radiokommunikation. Der kan være RISIKO for gensidig interferens fra
ELEKTROMEDICINSK UDSTYR under visse undersøgelser og behandlinger. For at sikre rimelig
beskyttelse mod sådan interferens overholder OEC One CFD mobilt C-arms-
røntgenproduktsystem emissionsgrænserne for medicinsk udstyr i gruppe 1, klasse A og har et
tilsvarende immunitetsniveau som angivet i IEC60601-1-2. 

 Dette er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en specifik installation.

Der skal træffes særlige forholdsregler for OEC One CFD-systemet, hvad angår EMC, og
systemet skal installeres og ibrugtages i henhold til oplysningerne om EMC i
betjeningsvejledningen til OEC One CFD. 

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke systemet. Hold strømmen slukket på
denne type radiofrekvenskilder, når de er i nærheden af dette udstyr. De anbefalede
separationsafstande og oplysninger om kompatibilitet med andet udstyr er anført i tabellen
med erklæringen om EMC nedenfor.

Hvis det bemærkes, at dette udstyr forårsager interferens (hvilket kan bestemmes ved at tænde
og slukke for udstyret), bør operatøren (eller kvalificeret servicepersonale) forsøge at rette
problemet ved et eller flere af følgende tiltag:

1.Omlæg eller flyt den/de berørte anordning(er).
2.Forøg afstanden mellem udstyret og den berørte enhed.
3.Tilfør strøm til udstyret fra en anden kilde end den, det påvirkede apparat benytter.
4.Konsulter indkøbsstedet eller servicerepræsentant for yderligere løsningsforslag.

Brug af tilbehør, transducere og kabler udover dem, der angives eller leveres af producenten af
dette udstyr, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk
immunitet for dette udstyr og medføre uhensigtsmæssig drift.

Producenten er ikke ansvarlig for interferens som følge enten af anvendelse af ikke-anbefalede
kabler eller af uautoriserede ændringer på dette udstyr. Uautoriserede ændringer eller
modificeringer kan ophæve operatørens ret til at benytte udstyret.

Brug af dette udstyr i nærheden af eller stablet med andet udstyr skal undgås, da det kan
medføre uhensigtsmæssig drift. Hvis sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og andet udstyr
observeres for at sikre, at begge fungerer normalt.

Dette udstyr forstyrres muligvis af andet udstyr, selvom det andet udstyr overholder CISPR
EMISSION-kravene.

 

NOTE BEMÆRK

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL
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For at overholde gældende regler for en elektromagnetisk grænseflade for medicinsk udstyr af
gruppe 1, klasse A, og for at minimere risiciene for interferens skal følgende krav opfyldes:

1.Alle kabler til perifert udstyr skal være afskærmede og korrekt jordforbundet. Brug af kabler, 
som ikke er korrekt afskærmede eller jordforbundne, kan resultere i, at udstyret forårsager 
radiofrekvent interferens, som er en overtrædelse af EU-direktivet om medicinsk udstyr samt 
FCC-regulativer.
2.Alle anbefalede retningslinjer vedrørende det elektromagnetiske miljø skal følges.

Vejledning og producentens erklæring – Elektromagnetiske emissioner
OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er beregnet til at blive anvendt i det angivne
elektromagnetiske miljø. Køberen eller operatøren af OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt skal
sikre, at det bruges i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor:

Emissionstest Overholdelse Vejledning om elektromagnetisk miljø

  RF-emissioner
 Spænding for 
lysnetterminalforstyrrelse

(Ledningsbårne 
emissioner)

CISPR 11

Group1

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt 
anvender udelukkende RF-energi til sin interne 
funktion. Derfor er dets RF-emissioner meget 
lave, og det er ikke sandsynligt, at de vil 
forårsage interferens i nærtstående 
elektronisk udstyr.

Klasse A OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er 
egnet til brug i alle ejendomme bortset fra 
beboelsesejendomme og ejendomme, der er 
direkte forbundet til det offentlige 
lavspændingsstrømforsyningsnet, som forsyner 
bygninger, der anvendes til beboelse.

RF-emissioner

Elektromagnetisk 
strålingsforstyrrelse

(Udstrålede emissioner)

CISPR 11

Group1

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt 
anvender udelukkende RF-energi til sin interne 
funktion. Derfor er dets RF-emissioner meget 
lave, og det er ikke sandsynligt, at de vil 
forårsage interferens i nærtstående 
elektronisk udstyr.

Klasse A

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er 
egnet til brug i alle ejendomme bortset fra 
beboelsesejendomme og ejendomme, der er 
direkte forbundet til det offentlige 
lavspændingsstrømforsyningsnet, som forsyner 
bygninger, der anvendes til beboelse.

Emission af harmonisk 
strøm

IEC 61000-3-2

Ikke
gældende

Spændingsudsving/
flimmeremissioner

IEC 61000-3-3

Ikke
gældende

 

NOTE BEMÆRK
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Vejledning og producentens erklæring – Elektromagnetisk immunitet
OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er beregnet til at blive anvendt i det
elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Køberen eller operatøren af OEC One CFD
mobilt C-arms-røntgenprodukt skal sikre, at det bruges i et elektromagnetisk miljø som
beskrevet nedenfor:
Immunitetstest IEC 60601

Testniveau

Overensstemmel-
sesniveau

Vejledning om 
elektromagnetisk miljø

Elektrostatiske
udladninger (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt

±15 kV luft

±8 kV kontakt

±15 kV luft

Gulvene bør være af træ, 
beton eller keramiske 
fliser. Hvis gulvene er 
dækket med syntetisk 
materiale, skal den 
relative luftfugtighed 
være mindst 30 %.

Hurtige transienter/
bygetransienter

IEC 61000-4-4

±2 kV for 
strømforsyningsle
dninger

±1 kV for 
indgangs-/
udgangsledninger

 ±2 kV for 
strømforsyningsled
ninger

±1 kV for 
indgangs-/
udgangsledninger

Forsyningsstrømmens 
kvalitet skal være den 
samme som i et typisk 
erhvervs- og/eller 
hospitalsmiljø

Spændingsbølge

IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(er) til 
ledning(er)

±2 kV ledning(er) til 
jord

±1kV ledning(er) til 
ledning(er)

±2 kV ledning(er) til 
jord

Forsyningsstrømmens 
kvalitet skal være den 
samme som i et typisk 
erhvervs- og/eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsdyk, korte 
afbrydelser og 
spændingsvariationer i 
strømforsyningens 
indgangsledninger

IEC 61000-4-11

   (250/300 cyklus)

0% UT 0% UT

El-forsyning via el—nettet 
skal være af den kvalitet, 
som er normal i et 
erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. Hvis 
operatøren af OEC One 
CFD mobilt C-arms-
røntgenprodukt kræver 
fortsat drift under 
strømafbrydelser, 
anbefales det at 
strømforsyne OEC One 
CFD mobilt C-arms-
røntgenprodukt fra en 
nødstrømsforsyning eller 
et batteri.
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Effektfrekvens, 
magnetfelt 

IEC 61000-4-8

   (50 Hz eller 60 Hz)

30 A/m 30 A/m

Magnetfelter med 
netfrekvenser bør være 
på samme niveau som 
ved anvendelse i et typisk 
erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

BEMÆRK: UT er vekselstrømsnetspændingen, før testniveauet tages i anvendelse.
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Vejledning og producentens erklæring – Elektromagnetisk immunitet
OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er beregnet til at blive anvendt i det angivne elektromagnetiske miljø.
Køberen eller brugeren af OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt skal sikre, at det bruges i et
elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor:

Immunitetstest IEC 60601

Testniveau

Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetisk miljø 

Ledet RF 

IEC 61000-4-6

Udstrålet RF

IEC 61000-4-3

3 Vrms , 6 Vrms 
ved ISM-bånd 150 
kHz til 80 MHz

3V/m 80 MHz til 
2,5 GHz (Ed3.0)

3 V/m 80 MHz til 
2,7 Ghz, 28 V/m 
(Ed4.0)

3 Vrms , 6 Vrms 
ved ISM-bånd 150 
kHz til 80 MHz

3V/m 80 MHz til 
2,5 GHz (Ed3.0)

3 V/m 80 MHz til 
2,7 Ghz, 28 V/m 
(Ed4.0)

Bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr må ikke 
anvendes tættere på nogen del af OEC 
One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt, 
herunder kabler, end den anbefalede 
separationsafstand beregnet ud fra den 
ligning, der gælder for senderens 
frekvens. 

Anbefalet separationsafstand

   150 kHz til 80 MHz

   80 MHz til 800 MHz

   800 MHz til 2,5 GH

Formlerne er kun gældende for Ed3.0.

Bemærk: P er senderens nominelle 
effekt i watt (W) i henhold til senderens 
producent, og d er den anbefalede 
separationsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-transmittere, der 
bestemmes ved en elektromagnetisk 
undersøgelse af stedet a, skal være 
mindre end 
overensstemmelsesniveauet i hvert 
frekvensområde b. 

Der kan forekomme interferens i 
nærheden af udstyr, der er mærket med 
følgende symbol:
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De anbefalede separationsafstande er anført i tabellen nedenfor.
Den gælder kun for Ed3.0.

a: Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basestationer til mobiltelefoner og mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-
radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø
forårsaget af faste RF-sendere skal der foretages en undersøgelse af de elektromagnetiske forhold på stedet. Hvis den målte
feltstyrke overskrider RF-overensstemmelsesniveauet ovenfor, skal OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt observeres for
at sikre normal drift på alle brugssteder. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det være nødvendigt at tage yderligere
forholdsregler som f.eks. at vende eller flytte [UDSTYRET og/eller SYSTEMET].

b: Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.

BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption
og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Bemærkning 3: Dette er retningslinjer. De faktiske forhold kan variere. 

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og
OEC One CFD-systemet

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er beregnet til at blive anvendt i et elektromagnetiske miljø,
hvor RF-interferens er kontrolleret. Køberen eller operatøren af OEC One CFD mobilt C-arms-
røntgenprodukt kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde de anbefalede
separationsafstande som anført nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets nominelle effekt:

Senderens
nominelle 
effekt/W

Separationsafstand/m

150KHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1
0,38 0,38 0,73

1
1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere med en nominel effekt, som ikke er anført ovenfor, kan separationsafstanden vurderes ved at
benytte ligningen i den tilsvarende kolonne, hvor P er senderens nominelle effekt i watt (W) ifølge
producenten af senderen.

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.

BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af
absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

BEMÆRKNING 3: Dette er retningslinjer. De faktiske forhold kan variere.
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Vejledning og producentens erklæring – Elektromagnetisk immunitet

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt er beregnet til at blive anvendt i det elektromagnetiske miljø, der er angivet
nedenfor. Køberen eller operatøren af OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt skal sikre, at det bruges i et
elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor:

Testspecifikationer for INDKAPSLINGSPORTENS IMMUNITET over for trådløst RF-kommunikationsudstyr

Test-
frekvens 
(MHz)

Frekvens
område a) 
(MHz)

Service a) Modulation 
b)

Maks. 
effekt 
(W)

Afstand 
(m)

IMMUNITETS-
TESTNIVEAU 
(V/m)

385 380 –390 TETRA 400
Impuls-
modulation b) 1,8 0,3 27

450 430 – 470 GMRS 460,
FRS 460

FM c)

±5 kHz 
afvigelse

2 0,3 28

710
704 – 787 LTE-bånd 

13,

Impuls-
modulation b)

217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800 – 960

GSM 800/
900,
TETRA 800,
iDEN 820,

Impuls-
modulation b)

18 Hz

2 0,3 28870

930

1 720
1 700 –
1 990

GSM 1800;
CDMA 
1900;
GSM 
1900; 

Impuls-
modulation b)

217 Hz
2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400 –
2 570

Bluetoo
th, 
WLAN,
802.11 

Impuls-
modulation b)

217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100 –
5 800

WLAN 
802.11
a/n

Impuls-
modulation b)

217 Hz
0,2 0,3 95 500

5 785

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at opnå IMMUNITETSTESTNIVEAUET, kan afstanden mellem den transmitterende antenne 
og ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET reduceres til 1 m. Testafstanden på 1 m er tilladt i henhold til IEC 61000-4-3.

a)     For visse tjenester er kun uplink-frekvenserne inkluderet.

b)     Bæreren vil blive moduleret ved brug af e t  firkantsignal med 50 % driftscyklus.

c)     Som et alternativ til FM-modulation kan 50 %  impuls-modulation ved 18 Hz benyttes, selvom det
 ikke repræsenterer d e n  faktiske modulation, da det ville være den værst tænkelige situation.
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Den gælder kun for Ed4.0.

Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifere enheder som f.eks. antennekabler og
eksterne antenner) skal anvendes mindst 30 cm (12 tommer) fra enhver del af [ME-UDSTYR I ME-
SYSTEM], herunder kabler, der er angivet af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af
dette udstyrs ydeevne.

Minimumsafstande for højere IMMUNITETSTESTNIVEAUER beregnes vha. følgende ligning:

Hvor P er senderens maksimale effekt i W, d er den mindste sikkerhedsafstand i meter, og E er 
IMMUNITETSTESTNIVEAU i V/m.

Anbefalet brug

Dette produkt overholder IEC 60601-1-2 EMC-standarden for medicinsk udstyr og 
radiofrekvensemissionskravene i henhold til standardgrænserne for CISPR11 gruppe 1, klasse A. Systemet er 
beregnet til brug på hospitaler.

Overholdelse af tabellen med de anbefalede separationsafstande, mellem 150 kHz og 2,5 GHz reducerer de 
forstyrrelser, der registreres på billedniveau, men ikke nødvendigvis alle forstyrrelser.

 Når systemet installeres og betjenes som anført heri, vil det imidlertid opfylde de væsentlige funktionskrav.

 For eksempel skal en 1W mobiltelefon (bærefrekvens på 800 MHz til 2,5 GHz) placeres 2,3 meter fra systemet 
(for at undgå risici for billedinterferens).

Brug af tilbehør, transducere, kabler og andre dele, som ikke er angivet, kan resultere i forringet 
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET for systemet.

     
  WARNING ADVARSEL
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 1.11   Udstyrsfejl 
Hvis enten hospitalets eller udstyrets kredsløbsafbrydere slår fra, kan det være tegn på udstyrsfejl. Forsøg ikke
at betjene udstyret, før en autoriseret servicetekniker fra GE Healthcare har efterset det.

Hvis nogen del af udstyret ikke reagerer som angivet i denne vejledning, skal du:

1. Tryk på nødstopkontakten, og tryk derefter på tænd/sluk-kontakten, og tag netledningen ud af 
stikkontakten.

2. Underret GE Healthcares autoriserede servicetekniker.
3. Betjen ikke udstyret, før serviceteknikeren har erklæret, at det fungerer korrekt.

Fastlæg en nødprocedure for operationsstuen for at sikre patientens og operatørens sikkerhed i
tilfælde af systemfejl.

Placer ikke systemet på et sted, hvor det er vanskeligt at tage stikket ud af stikkontakten.

 1.12   Isolation fra lysnettet 
Frakobl netledningen for at isolere systemets kredsløb elektrisk fra lysnettet på alle poler samtidigt.

 1.13   Eksterne enheder
For at sikre patientens sikkerhed må der udelukkende tilsluttes eksternt udstyr, som er godkendt af GE
Healthcare. Alt udstyr, som er koblet til eksterne interface-forbindelser, skal opfylde kravene i IEC 60601-1, når
det anvendes i patientomgivelserne. Ved brug uden for patientmiljøet skal hver af de eksternt tilsluttede
enheder overholde de relevante IEC/ISO-krav til den pågældende enhed. Under alle omstændigheder må
kombinationen af eksternt tilsluttet udstyr ikke medføre, at lækstrømmen for nogen enhed, der bruges i
patientmiljøet, overskrider grænserne i IEC 60601-1.

For at undgå, at stikket utilsigtet berøres, skal det tildækkes, når det ikke er i brug. Tilslut kun
medicinsk udstyr, som overholder IEC 60601-standarderne. Tilslutning af en enhed, der ikke
overholder disse standarder, kan medføre personskade for operatøren eller patienten eller
beskadigelse af udstyret. 

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

     
  WARNING ADVARSEL
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 1.14  Patientmiljø

 1.14.1  I USA
I USA er patientmiljøet defineret i NFPA 99. I områder, hvor der normalt behandles patienter, er patientmiljøet
det område med overflader, som sandsynligvis kommer i kontakt med patienten eller en person, som kan
berøre patienten. 

Dette omfatter et område i lokalet som går 6 fod ud over de ydre grænser af sengen (eller undersøgelseslejet,
tandlægestolen, behandlingskabinen osv.) på det sted, hvor den er beregnet til at være, og som går 7,5 fod
lodret op over gulvet. 

    

Patientmiljøet i USA

 1.14.2  Uden for USA
Uden for USA er patientmiljøet defineret i IEC 60601-1. I områder, hvor der normalt behandles patienter, er
patientmiljøet det område med overflader, som sandsynligvis kommer i kontakt med patienten eller en person,
som kan berøre patienten. 

Dette omfatter et område i lokalet som går 1,5 meter ud over de ydre grænser af lejet (eller undersøgelseslejet,
tandlægestolen, behandlingskabinen osv.) på det sted, hvor den er beregnet til at være, og som går 2,5 meter
lodret op over gulvet. 

        

Patientmiljøet uden for USA

Vær opmærksom på dosisdæmpningen, der skyldes lejet eller andre materialer, som befinder
sig i RØNTGENSTRÅLEN (undersøgelseslejet, tandlægestolen, behandlingskabinen osv.) under
indgrebet.

6,00 ft 6,00 ft 7,50 ft

6,00 ft

 

NOTE BEMÆRK
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 2.1  Generel beskrivelse
OEC One CFD er et kompakt, mobilt fluoroskopisk C-arms-system til billeddannelse, der fysisk består af et
mobilt stativ med en leddelt arm, som er fastgjort til det, og som understøtter en 27'' billedvisningsskærm og en
10,1" TechView-tablet, samt et ''C''-formet apparat, der indeholder røntgenkildeenheden oven på C-armen og
en fladpaneldetektor i den modsatte ende.

Kun korrekt oplærte personer må betjene dette udstyr.

OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt omfatter:

•   Mobil C-arm, røntgengenerator, kollimator, fladpaneldetektor, skærmenhed, fodpedal (kablet/trådløs) og 
printer (kablet/trådløs).

Valgmuligheder og tilbehør:

Trådløst modul

30 cm hudafstandsstykke

Aftagelig raster

Aftageligt filter

Videofordeler

Lasersigteenhed på røret

Lasersigtenhed på fladpaneldetektoren

Fodkontakt (fodkontakt med 5/10m kabel og trådløs fodkontakt)

Printer (kablet/trådløs)

 

Nominel længde for de eksterne kabler:

Strømkabel: 7,5 m

Monitorkabel: 2,5m

C-arms-kabel: 2,6m

Printerkabel (valgmulighed): 2,5m

Håndkontaktkabel: 0,8m

Fodkontaktkabel (valgmulighed): 5/10 m

Giver struktureret stråledosisrapport (RDSR) i henhold til IEC/PAS 61910-1: 2014.

Der findes flere oplysninger i kapitlet Teknisk reference.

Denne vejledning er udarbejdet til operatører, der anvender OEC One CFD-produktet til de anvendelsesformål,
som er beskrevet i Indikationer for brug. Den er blevet skrevet for at beskrive brugen af systemet i dets mest
komplette konfiguration. Hvis nogen af valgmulighederne i denne vejledning ikke er inkluderet på det
pågældende system, springes det pågældende kapitel eller afsnit over. Kontakt GE OEC kundeservice
vedrørende de tilgængelige valgmuligheder i anvendelseslandet.

     
  WARNING ADVARSEL
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 2
håndtag

 universalhjul 

 styrehjul

ms lås

m

-tablet (kontrolpanel)

erarm

erarms bremsehåndtag

g-bremsehåndtag 

dtag

dtag

uk-knap

ings- og fodpedalholder

ntakt og holder

L komposit 
gangsstik

P (2k) videoudgang

P (4k) videoudgang

-port

terface 

tænd/sluk-knap

t 
                                                                                                                                                                                               

.2  Oversigt over systemets komponenter
1. Fladpaneldetektor

2. Aftagelig raster

3. Monoblok-håndtag

4. Monoblok og kollimator

5. Eksponeringsindikator

6. Monitor

7. Monitorhåndtag

8. Forlængerarmens håndtag

9. Tværarmens bremsehåndtag

10. Lateralt bremsehåndtag

11. Nødstopkontakt

12. Op og ned-knap

13. Orbitalt bremsehåndtag

14. Bremsepedal

15. Nøglekontakt

16. Strømindikator

17. Netledning

18. Indgående kredsløbsafbryder

19. Fodpedalstik

20. Håndtag til fladpaneldetektor

21. C-arms 

22. Forreste

23. Bagerste

24. Fjederar

25. Fjederar

26. TechView

27. Forlæng

28. Forlæng

29. Wig-wa

30. Kørehån

31. Styrehån

32. Tænd/sl

33. Netledn

34. Håndko

35. NTSC/PA
videoud

36. Digital D

37. Digital D

38. Ethernet

39. Lokalein

40. Trådløs 

41. USB-por
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 3.1  Oversigt
Dette kapitel beskriver:

•   Transport af systemet

•   Indstilling af monitoren

•   Justering af TechView-tablet (kontrolpanel)

•   Placering af bremsepedal

•   Placering af C-armens bevægelser

•   Tænd/sluk systemet 

 3.2  Transport af systemet
Bliv fortrolig med placeringen og den mekaniske betjening af alle betjeningselementer, før systemet
transporteres.

Manglende overholdelse af forholdsreglerne under flytning kan medføre, at du mister kontrollen 
over systemet, og det kan forårsage personskade på operatøren og andre personer.

Før systemet transporteres, skal det sikres, at bremsehåndtagene - C-armens orbitale 
rotationsbremse, den laterale rotationsbremse, wig-wag-bremserne og den horisontale 
tværarms bremse - er låst. Ellers kan resultatet være beskadigelse af udstyr eller personskade. 
Hvis bremserne ikke er forsvarligt låst, må systemet ikke transporteres, og GE Healthcares 
servicetekniker skal kontaktes.

Før systemet flyttes, skal det kontrolleres, at det er i transportposition. Ellers kan resultatet være 
beskadigelse af udstyr eller personskade.

Der kan være fare for at snuble eller blive fanget af ledninger og kabler i arbejdsområdet. 
Personale, der arbejder omkring systemet, skal være opmærksomme på alle ledninger og 
kabler, når de bevæger sig rundt om systemet, eller når systemet flyttes.

Vær opmærksom på at holde fødderne væk fra kabinettet, når systemet flyttes. 

Vær opmærksom på følgende:
•   Kontrollér og sørg for, at der ikke er hindringer på vejen.

•   Flyt systemet langsomt.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at slukke for systemet, hvis systemet er 
tændt. 

2. Tag strømkablet ud af stikket og fastgør det omkring holderen til strømkabel og fodpedal.
3. Lås C-arm-enhederne i transportstillingen som angivet nedenfor:

     
CAUTION FORSIGTIG

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

     
CAUTION FORSIGTIG
3-2    

    



                                                                                                              Mekanisk placering og systemstart
Når systemet er placeret på en hældning med udløst bremsehåndtag, kan C-armen være 
ustabil. Sørg for at sætte systemet i låst position.

4. Vikl fodpedalkablet rundt om fodpedalen, og fastgør fodpedalen på holderen.
5. Lås systemets bremsepedal op. 
6. Før systemet til dets destination ved brug af kørehåndtaget og styrehåndtaget.

     
  WARNING ADVARSEL
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Se sektion 3.5 - Placering af bremsepedalen ved flytning af systemet.

Flyt ikke C-armen over hældninger på mere end 10°. Flyt ikke C-armen op eller ned ad trin eller 
trapper. Lås ikke C-armen på plads på en hældning på over 5°.

Transporter systemet ved normal hastighed. Gå over ramper og dørtrin så langsomt som muligt.

7. Når destinationen er nået, skal bremsepedalen sættes i den låste position. 

 3.3  Indstilling af monitoren
Monitoren kan placeres på den måde, der giver den bedste visning, ved at bevæge armen. 

Hold monitorhåndtagene for at justere vippegraden, indtil den flytter sig til den ønskede position. Monitorens
indstillingsområde for vipning: 5° op/25° ned.

                                       

Hold monitorhåndtagene for at justere højden. Indstillingsområde: op/ned 200mm. 

                           

 

NOTE BEMÆRK

     
  WARNING ADVARSEL
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Hold i monitorhåndtaget for at justere skærmens rotationsvinkel for at få den bedste visningsposition.

•   Forlængerarmens rotationsområde: 210°

•   Fjederarmens rotationsområde: 180°

•   Skærmens drejningsvinkel: 180°

                                

Lås skærmen ved brug af bremsehåndtaget. Udvis forsigtighed, så monitoren ikke vælter med 
C-armen, da det kan det forårsage personskade på operatøren og patienten eller beskadige 
udstyret.

     
  WARNING ADVARSEL
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 3.4   Justering af TechView-tablet (kontrolpanel)
Hold i TechView-tabletten (kontrolpanel) for at justere vippegraden, indtil den flytter sig til den ønskede position.
Indstillingsgrad: 30° op/10° ned.

                                                  

Drejningsområde for TechView-tablet (kontrolpanel): 270°.
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 3.5  Placering af bremsepedalen
Tryk bremsepedalen til bremsepositionen for at låse det bagerste styrehjul.
Tryk bremsepedalen til fri position for at frigøre det bagerste styrehjul. Pedalerne er placeret på hver side af
systemet.
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 3.6  Placering af C-armens bevægelser
C-armen kan udføre lineære bevægelser og drejebevægelser, som gør det muligt for brugeren at placere
røntgenbilleddannelseskomponenterne med forskellige vinkler og i forskellige afstande i forhold til patienten.

Armen giver fleksibilitet i placeringen af systemet til hver procedure. Den gør både vertikal og horisontal
bevægelse let.

Undgå kontakt med patienter og andre objekter ved placering af C-armen.

 3.6.1  C-armens orbitale rotation
Systemet giver mulighed for 150° orbital rotation (95° under scanning og 55° over scanning). Siden af C-armen
er markeret med en skala til hjælp under placeringen.

                      
Drej et af bremsehåndtagene, der sidder på begge sider af C-armen, for at låse eller oplåse den orbitale
rotationsbremse. Betjeningspositionen er angivet med en etiket.

Undgå at anbringe fingre eller lade tøj kommer ind mellem disse dele ved placering af C-armen.

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL
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 3.6.2  Lateral rotation
C-armen kan give ±205° lateral rotation på tværarmens akse.

Under rotationen er der adgang til dele i bevægelse. Hold hænderne/fingrene væk fra 
bevægelige dele eller det sted, hvor de bevægelige dele kan kollidere.

Når tilbehør, f.eks. lasersigteenheden, er fastgjort til C-armen, kan udløsning af den orbitale eller 
laterale rotationsbremse medføre, at C-armen bevæger sig. Sørg for at holde på C-armen for at 
styre dens bevægelse, når bremsen slippes.

p

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG
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 3.6.3  Wig-wag

                          

Wig-wag-bevægelsesområdet er 12,5°.

Udløs wig-wag-bremse ved at sætte bremsehåndtaget i den angivne position ved "lås op"-mærkaten for at
aktivere C-armens wig-wag-bevægelse.

Lås wig-wag--bremsen ved at sætte bremsehåndtaget i den angivne position ved "lås"-mærkaten for at låse
C-armens wig-wag-bevægelse.

Klempunkter findes under wig-wag-bremsehåndtag.
     

CAUTION FORSIGTIG
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 3.6.4  Betjening af lodret søjle 
        

   

Den lodrette søjle kan udstrækkes højst 44,5 cm.

Den lodrette søjlemotor aktiveres ved at trykke på den lodrette søjles op- og ned-kontakter, som befinder sig
oversiden af hovedrammen. Brug den lodrette søjle til at hæve eller sænke C-armen.

Tryk på eller for at hæve og sænke C-armen. Den opadgående bevægelse fortsætter, indtil kontakten
slippes, eller bevægelsen har nået sin grænse.

Når C-armen kan ikke køres ned ved blot at trykke på ned-kontakten, skal man slippe kontakten, idet det sikres,

at der ikke er nogen forhindringer. Tryk på kontakten  en gang til for at sænke C-armen til den laveste
position.

Sørg for, at C-armen ikke blokeres af andre genstande under den lodrette bevægelse. Hvis der er 
forhindringer, udsender systemet muligvis to biplyde og stopper bevægelsen. Kontrollér og fjern 
forhindringen. Fortsæt derefter med at hæve eller sænke C-armen. Kontakt GE Healthcares 
autoriserede servicetekniker, hvis der opstår fejl.

Vær opmærksom på bevægelige enheder ved placering af den lodrette søjle for at sikre 
sikkerheden for patienter og hospitalspersonale.

     
  WARNING ADVARSEL
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 3.6.5  Vandret tværarm 
Den vandrette tværarm kan udstrækkes højst 20 cm.

For at placere tværarmen: 

1. Udløs tværarmens bremse ved at sætte bremsehåndtaget i den position, der er identificeret af "lås op"-
mærkatet. 

2. Skub eller træk tværarmen til den ønskede position. Brug centimeterskalaen på tværarmen som en
hjælp under anbringelsen. 

3. Lås tværarmens bremse ved at sætte bremsehåndtaget i den position, der er identificeret af "lås"-
mærkatet. 
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 3.6.6  C-armens styrehåndtag
Brug styrehåndtaget til at dreje baghjulene mellem 0° og 90° mod højre eller venstre. Brug denne funktion til at 
placere C-armen under kliniske applikationer eller til at foretage skarpe sving under transport. Baghjulene 
drejer i omtrent samme vinkel som det højre styrehåndtag.

For at undgå at miste kontrollen over den mobile C-arm, skal transporthastigheden altid 
reduceres, inden styrehåndtaget flyttes ud af 0°-positionen.

                                                  

     
CAUTION FORSIGTIG
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 3.6.7  Placering af C-arm til HLR
Gør følgende for at placere C-armen væk fra patienten i tilfælde af HLR (hjerte-lunge-redning) eller en anden
nødsituation:

1. Udløs de orbitale og cefaliske/kaudale vippebremser, og drej C-armen til dens 0° orbitale og cefaliske/
kaudale vippeposition.

                                             

2. Lås bremserne på baghjulene op, flyt systemet væk fra patienten og lås derefter baghjulsbremserne igen.
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 3.7  Opstart 

 3.7.1  Strøm til
Ved den indledende opsætning eller når systemet tages i brug igen efter opmagasinering skal 
systemet stabiliseres i 24 timer ved omgivende temperatur og luftfugtighed, inden strømmen 
tilsluttes. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre beskadigelse af udstyret.

Tag USB-lagringsenhederne ud af USB-stikket før genstart, da genstarten ellers kan mislykkes.

1.Sæt systemets strømstik i en stikkontakt med vekselstrøm i henhold til specifikationerne for 
at tilslutte systemet. Der findes flere oplysninger om strømforsyningskrav i Kapitel 15. 

Systemet er udstyret med batterier for at beskytte mod tab af data. Hvis strømmen bliver afbrudt under
betjening, leverer batteriet strøm til computeren og TechView-tabletten (kontrolpanel), indtil systemet
automatisk lukker ned. I dette tilfælde skal operatøren genstarte systemet, efter at strømmen er kommet
tilbage, for at fortsætte.

Hvis strømmen til systemet afbrydes på grund af en løs stikforbindelse, skal operatøren tilslutte strømstikket
igen, før systemet slukker automatisk. Derefter kan systemet vende tilbage til normal driftstilstand. I dette
tidsrum vil skærmen være slukket, men TechView-tabletten (kontrolpanel) forbliver tændt.

Anbring altid systemet, så stikket er let tilgængeligt og nemt kan tages ud i nødstilfælde. 

Det kan føre til tab af data, når strømmen på batteriet er lavt.

Data kan gå tabt, fordi systemets ydeevne går tabt ved et uheld. 

Batteriet må ikke frakobles, repareres eller udskiftes uden tilladelse. Kun en kvalificeret 
servicetekniker fra GE Healthcare kan reparere og udskifte det. Batteriets levetid er ca. 3 år 
under normal brug. Den kan være anderledes under andre forhold. Tryk på nødstopkontakten 
for at afbryde strømmen, hvis det ikke er sandsynligt, at systemet skal bruges i en længere 
periode.

Før systemet tages i brug første gang, anbefales det at lade det stå tændt uafbrudt i 20 timer for 
at sikre, at batteriet er tilstrækkeligt opladet. Ellers vil systemet muligvis ikke kunne udføre en 
kontrolleret nedlukning, hvis systemet slukkes utilsigtet. Under normal brug fungerer batteriet 
som beskyttelse for at sikre, at systemet lukker kontrolleret ned, hvis systemet slukker utilsigtet. 
Det anbefales at tænde for systemet 8 timer før næste brug for at sikre, at batteriet er fuldt 
opladet. Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet yderligere, hvis systemet ikke slukkes på en 
unormal måde.

Brug afdækning ved behov for at beskytte udstyret, når der udføres procedurer. Afdækning af 
røntgenrørets kabinet vil hæmme luftgennemstrømningen, hvilket fører til ineffektiv afkøling. 
Det kan medføre, at kabinettet når sin nominelle varmekapacitet hurtigere. Når kabinettet når 
den maksimale nominelle varmekapacitet, bliver røntgenstrålingen afbrudt, indtil kabinettet er 
kølet af.

2. Slut fodpedalen til fodpedalstikket.
3. Nøglekontakten aktiverer/deaktiverer røntgen. Nøglekontakten har 3 positioner:

 Tændt: C-armen fungerer fuldt ud.

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

 

NOTE BEMÆRK

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL

 

NOTE BEMÆRK
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 Røntgen deaktiveret: Kun røntgen er deaktiveret, og den lodrette søjles bevægelse er aktiveret. 

Slukket: Røntgen og den lodrette søjles bevægelse er deaktiveret, men C-armen forbliver tændt.

Det anbefales at dreje nøglekontakten til slukket position og opbevare den et sikkert sted på alle 
tidspunkter, med undtagelse af tidspunkter, hvor der er en procedure i gang. På denne måde 
forebygges risikoen for, at der udsendes stråling som følge af utilsigtet aktivering af en 
røntgenkontakt. 

4. Tryk på systemets tænd/sluk-knap. Indikatoren i knappen begynder at blinke, indtil opstartssekvensen er 
fuldført. Derefter forbliver indikatoren tændt som tegn på, at strømmen er slået til. Systemet begynder 
opstartssekvensen. Det tager ca. 2 minutter at starte op. 

5. Systemet er klar til brug, når login-skærmbilledet eller skærmbilledet Exam Management 
(Undersøgelseshåndtering) vises på monitoren. Feltstørrelsen er som standard i normal tilstand. Automatisk 
fluoroskopi-tilstand er valgt. 

Systemet kan ikke slukkes, før opstartssekvensen er fuldført.

Hvis systemet mod forventning ikke reagerer eller fryser, skal det genstartes for at vende tilbage 
til normal driftstilstand.

Hvis der opstår et problem under opstart, vises der muligvis en fejlmeddelelse på monitoren og 
det vil være nødvendigt at genstarte. Kontakt GE Healthcares autoriserede servicetekniker med 
henblik på service, hvis systemet genstartes og fejlen varer ved.

Der kan forekomme tab af data, hvis systemets opstartssekvens afbrydes. Tag ikke 
netledningen ud af stikkontakten, før systemet er startet helt op.

Afdækning af røntgenrørets kabinet vil hæmme luftgennemstrømningen, hvilket fører til 
ineffektiv afkøling. Det kan medføre, at kabinettet når sin nominelle varmekapacitet hurtigere. 

 3.7.2  Strøm fra
Udfør de følgende trin for at slukke for systemet:
1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen, hvorefter tænd/sluk-knappen begynder at blinke og systemet slukker.

Tag netledningen ud og vent på, at systemet udfører nedlukningen, hvis tryk på tænd/sluk-
knappen ikke slukker systemet. 

2. Når systemet er blevet slukket, slukkes lyset i tænd/sluk-knappen. Afbryd derefter al strøm, og tag systemets 
netledning ud af stikkontakten.

Vent i mindst 1 minut, før for systemet tændes igen, når systemet er blevet slukket. Det kan
bidrage til at undgå driftsproblemer.

Afbryd al strøm fra systemet, før det flyttes, eller hvis der opstår et problem, som forhindrer 
normal drift. 

Afbryd også al strøm, når der udføres periodisk vedligeholdelse og rengøring. 

Under slukningen afbrydes strømmen ikke automatisk, før systemsoftwaren er lukket ned.

Under slukningen ignorerer systemet tænd-kommandoen, indtil nedlukningen er afsluttet.

 

NOTE BEMÆRK
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 3.7.3  Felttransport
Systemet kan understøtte 5 minutter uden genstart ved transport til et andet sted. 

Hvis systemet skal flyttes fra ét sted til et andet, holder det højst 5 minutter med normal batteristatus med
vekselstrømmen afbrudt, og der vises 5 minutters tidtagning på TechView-tabletten (kontrolpanel). Hvis
strømforsyningen ikke er genoprettet efter 5 minutter, viser systemet et pop op-vindue med en fejl og
begynder at lukke ned.

Hvis batteristanden er for lav i perioden uden strøm, viser TechView-tabletten (kontrolpanel) en advarsel og
lukker automatisk ned efter 10 sekunder.

Skærmen slukker, og systemet udsender en ''biplyd'' for at indikere, at det transporteres. 

Undlad at trykke på nødstopkontakten under flytningen, da systemet i så fald omgående vil
lukke ned. Bevæg systemet langsomt og jævnt under flytningen for at undgå kollision.

 3.7.4  Nødstopkontakt
Nødstopkontakten er placeret foran på kørehåndtaget. Hvis der opstår en nødsituation: Tryk på kontakten for 
at stoppe den lodrette søjles mekanisk bevægelse, deaktivere røntgenstrålerne og frakoble batterierne på 
samme tid.

Hvis nødstopkontakten trykkes ned, ophører den lodrette søjles drift og røntgenstråling deaktiveres. Drej 
nødstopkontakten i pilens retning for at udløse den, og fortsæt med at bruge systemet.

Hvis systemet mod forventning ikke reagerer eller fryser, skal det genstartes for at vende tilbage til normal 
driftstilstand. Kontakt GE Healthcares autoriserede servicetekniker, hvis systemet ikke reagerer eller fortsat 
fryser.

                                                                    

Brug ikke nødstopkontakten, når systemet bruges normalt. Den må kun bruges i nødsituationer 
såsom brand eller elektrisk stød. Dette vil også øjeblikkeligt deaktivere nødstrømforsyning, 
hvilket kan medføre tab af data. 

NOTE BEMÆRK
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 4.1  Oversigt
Dette kapitel beskriver, hvordan systemets betjeningselementer bruges til billeddannelse og efterbehandling.
Før du bruger systemet, skal du gøre dig bekendt med betjeningselementerne på de følgende komponenter:

•   Monitor

•   TechView-tablet (kontrolpanel) 

Når du bruger systemet til at producere røntgenstråler, skal du også forstå, hvordan røntgenkontakterne
fungerer. Disse røntgenkontakter er beskrevet i dette kapitel:

•   Fodpedal

•   Håndkontakt

Rør ikke ved rørhuset, eller lad det røre ved nogen, under drift pga. de potentielt høje temperatur, 
der genereres af røret.

Dette udstyr producerer spredt stråling. Overhold relevante sikkerhedsforanstaltninger under 
brug.

Manglende backup-batterikapacitet kan medføre tab af data. I dette tilfælde frarådes det at 
anvende systemet under en operation.

     
CAUTION FORSIGTIG

     
  WARNING ADVARSEL

     
  WARNING ADVARSEL
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 4.2  Betjeningsknapper til skærmen
Skærmen er udformet med en berøringsskærm, som giver mulighed for at interagere med systemet. Brug af
berøringsskærmen gør det muligt for brugeren at:

• Indtastning og visning af patientoplysninger
• Visning og behandling af billeder
• Anmærkning af billeder
• Måle billeder
• Opsætte systemet

For at vælge en knap på berøringsskærmen skal du trykke på den og hurtigt fjerne fingeren fra 
berøringsskærmen.

Vælg knappen neden for brugergrænsefladen for at de vise relaterede funktioner. Nogle af funktionerne er
tilgængelige, afhængigt af hvilken konfiguration, du har købt.

        

1. Undersøgelseshåndtering

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering), som giver 
operatøren mulighed for at indtaste patientoplysninger.

2. Billedbibliotek

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek), som giver operatøren 
mulighed for at gennemse, udskrive og arkivere gemte billeder og dosisinformation.
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3. Film

Tryk på knappen  for at få vist funktionerne til opsætning og afspilning af cine. 

Brug Cine-skærmen til at aktivere cine-optagelse og ændre optagelseshastigheden (billedhastigheden).

4. Anmærkning

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Annotation (Anmærkning), som giver operatøren mulighed for 
at placere markører, tilføje kommentarer og beskære billeder.

5. Måling

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Measurement (Måling), som giver operatøren mulighed for at 
måle billeder.

6. Zoom

Tryk på knappen  for at aktivere zoom-funktionen.

7. Query/retrieve

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Query & Retrieve (Forespørgsel og Hent), som giver 
operatøren mulighed for at forespørge fjernserveren og hente billeder fra query/retrieve-serveren.

8. Opsætning

Tryk på knappen  for at få vist skærmbilledet Setup (Opsætning), som giver operatøren mulighed for at 
konfigurere funktioner i systemopsætningen.

9. Billedbehandling

Tryk på knappen  for at få vist Image Processing (Billedbehandling), som giver operatøren mulighed for at 
justere billedernes orientering, kontrast, lysstyrke, smart metal, kantforbedring og støjfilter.

10. Gem

Tryk på knappen  for at gemme billederne i skærmens venstre område på systemdisken.

11. Gem cine

Tryk på knappen  for at gemme cine.

12. Ombyt

Tryk på knappen  for at udveksle billeder mellem venstre og højre side af skærmen.

13. Log af

Tryk på knappen  for at gøre det muligt for operatøren at logge af systemet.

14. Pauseskærm

Tryk på knappen  for at lade skærmen skifte til pauseskærm. 

15. Statuslinje for eksponeringstilstand
Når systemet er i drift, vises den aktuelle eksponeringstilstand og pulserende tilstand på skærmen.
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16. Dosisinformation
Viser den aktuelle undersøgelses dosisinformation.

17. Rørtemperatur

Kontrollér og overvåg rørtemperatur.

18. Indikator for røntgen slukket

Indikatoren vises, når nøglekontakten er i røntgen deaktiveret eller slukket tilstand, røret er overophedet eller i 
ethvert andet tilfælde, hvor røntgen er slukket.

19. Ingen TechView-tablet (kontrolpanel) 

Symbolet vises, når kommunikationen mellem TechView-tabletten (kontrolpanel) og systemet går tabt.

20. Indikator for batteristatus

Statusindikatoren vises, når batteriniveauet er lavt ( ), der ikke er isat et batteri ( ) eller der er andre 

problemer, der vedrører batterifejlfunktion ( ).

21. Indikator for installation af aftageligt filter

Statusindikatoren viser, om det aftagelige filter er monteret ( ) eller ikke monteret ( ).

22. Hurtig-tilstand
Ved login med funktionen for hurtig-tilstand vises symbolet for hurtig-tilstand på systemværktøjslinjen på 
skærmen.

23. Aftagelig raster

Hvis systemet fjerner det aftagelige raster, vises ikonet ( ) på systemværktøjslinjen på skærmen.

24. Ledig lagerplads på harddisk

Viser det antal billeder, der kan gemmes på harddisken.

25. Cine-lagringstid

Viser den resterende tid til cine.

26. Tid

Viser systemets aktuelle tid.

27. Skærmens venstre område

Venstre område viser det aktuelle billede.

28. Skærmens højre område

Højre område bruges til billedsammenligning.
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 4.3  TechView-tablet (kontrolpanel) 
TechView-tabletten (kontrolpanel) giver operatøren mulighed for at styre generering, vise billeder og justere 
parametrene for fluoroskopi. Valget af hvert panel (HOME (Start), IMAGE (Billede), X-RAY (Røntgen) og Vascular 
(Vaskulær)) giver operatøren mulighed for at bruge forskellige funktioner:

• Justere billedets orientering 
• Mini-id-panel
• Justering af fladpaneldetektorens feltstørrelse 
• Kontrollere kollimator 
• Kontrollere generator 
• Tilpas kontrast/lysstyrke, smart metal, støjfilter, kantforbedring, negativ
• subtraktion og roadmap for vaskulær konfiguration

TechView-tablettens (kontrolpanel) billeder er kun vejledende, og er ikke beregnet til diagnostiske 
formål.

             

1. Gem

Tryk på knappen  for at gemme billederne i skærmens venstre område på systemdisken

 

NOTE BEMÆRK
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2. Gem cine

Tryk på knappen  for at gemme cine på systemdisken.

3. Ombyt

Tryk på knappen  for at udveksle billeder mellem skærmens venstre område og skærmens højre område.

4. Statuslinje for eksponeringstilstand

Når systemet er i drift, vises den aktuelle eksponeringstilstand og pulserende tilstand på TechView-tabletten 
(kontrolpanel).

5. Mini-id-panel

Skub på mini-id-panelet for at gennemse billederne. Vælg en forhåndsvisning af billedet for at vise det på 
TechView-tabletten (kontrolpanel) og i venstre side af skærmen.

6. Indikator for røntgen deaktiveret

Indikatoren vises, når nøglekontakten er i røntgen deaktiveret eller slukket tilstand, røret er overophedet eller i 
ethvert andet tilfælde, hvor røntgen er deaktiveret.

7. Visningen TechView-tablet (kontrolpanel)

TechView-tabletten (kontrolpanel) kopierer billedet fra skærmens venstre område.
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 4.3.1  START

 

Eksponeringsparameterlinje

I panelet HOME (Start) viser eksponeringsparameterlinjen kVp, mA, fluorotid. 

I manuel tilstand: Tryk på knappen  i røntgenpanelet - eksponeringsparameterlinjen viser derefter .

Fortsat brug uden afkøling kan beskadige røntgenrøret. Der vises en advarselsmeddelelse på 
skærmen, hvis rørets temperatur er for høj. Du bør du vente, indtil røntgenrøret er afkølet, før der 
foretages yderligere eksponering.

Billedorientering

Brug knapperne nedenfor for at rotere eller spejlvende et billede, der vises på skærmens venstre område. 
Billedrotation og billedinversion er nyttige ved visning af billedet i enhver retning, som operatøren måtte ønske. 
Billedrotation og billedinversion kan ikke bruges på billedet i højre side af skærmen og når billedanmærkning 
eller billedmåling er blevet anvendt.

 Billedrotation
I panelet HOME (Start): Tryk/træk venstre knap for at rotere billedet mod uret, og tryk/træk højre knap for at 
rotere billedet med uret. Rotationsgraden vises i nederste venstre hjørne af TechView-tabletten (kontrolpanel) 
og skærmen.

    
CAUTION FORSIGTIG
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 Billedinversion
I panelet HOME (Start): Tryk på knapperne for at ændre retningen af det billede, der vises på skærmens venstre 
område. Tryk på venstre knap for at vende billedet fra venstre mod højre, og tryk på højre knap for at vende 
billedet fra top til bund. Den omvendte retning vises i nederste venstre hjørne af TechView-tabletten 
(kontrolpanel) og skærmen.

Fladpaneldetektorens feltstørrelse

 Feltstørrelse
Tryk på knappen for at vælge feltstørrelse i panelet HOME (Start): 9" (21 cm)/6" (15 cm)/4,5" (11 cm).

Røntgenfeltet justeres automatisk for at matche den valgte feltstørrelse. I hver feltstørrelse har operatøren ikke 
tilladelse til at forøge størrelsen ud over den aktuelt valgte feltstørrelsesbegrænsning, men kan lukke 
kollimatoren manuelt for at reducere røntgenområdet.

Kollimatorbetjening
Røntgenstrålen kan kollimeres ved brug af iris-kollimatoren eller lukker-kollimatoren. Tryk på knappen, indtil 
lukkeren eller iris er i den ønskede position.

 Rotation af lukker-kollimator

I panelet HOME (Start): Tryk på venstre knap for at rotere lukker-kollimatoren mod uret, og tryk på højre knap 
for at rotere lukker-kollimatoren med uret.

 Åbne/lukke lukker-kollimator
I panelet HOME (Start): Tryk på knapperne for at åbne eller lukke lukker-kollimatoren. Tryk på den nederste 
knap for at lukke lukkerne, og tryk på den øverste knap for at åbne lukkerne.

 Åbning/lukning af iris-kollimator
I panelet HOME (Start): Tryk på knapperne for at åbne eller lukke iris-kollimatoren. Tryk på den nederste knap 
for at lukke iris, og tryk på den øverste knap for at åbne iris. 

Korrekt brug af iris kan reducere røntgenstrålingen til patienten og forbedre billedkvaliteten.

 Lav dosis
Tryk på knappen for at vælge lavdosisstatus i panelet HOME (Start). Lyset i knappen tændes for at angive, at 
tilstanden er valgt. Hvis det er muligt, skal du vælge lavdosisstatus for at reducere eksponeringsdosis til 
patienten.

 

NOTE BEMÆRK
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 Lasersigteenhed
I panelet HOME (Start) aktiveres lasersigteenheden på både røret og fladpaneldetektoren, når knappen for 
lasersigteenheden aktiveres. Tryk på knappen for lasersigteenheden igen, hvorefter lasersigteenheden 
deaktiveres og lyset i knappen inaktiveres. 

Hvis der ikke er nogen konfiguration med en lasersigteenhed, bliver knappen for lasersigteenheden grå , 
og knappen er inaktiv.

 Tilstanden Digital spot 
I panelet HOME (Start): Tryk på knappen for at aktivere digital spotmodus. Lyset i knappen tændes. Samtidigt 
skifter højre side af fodpedal/håndkontakten til digital spotmodus. Tryk på knappen én gang til for at slukke for 
lyset i knappen. HLF-tilstand bliver genaktiveret. 

Tilstandene for højniveau-fluoro og digital spot er begge billeddannelse med højdosis-fluoro, som 
kan udsætte patienten og de personer, der arbejder omkring røntgenfeltet, for en betydeligt 
større dosis stråling, end de ellers ville have fået under betjening med normal fluoro. Risiciene ved 
røntgeneksponeringen kan minimeres ved at bruge billeddannelse med højniveau-fluoro med 
forsigtighed.

 Impuls
I panelet HOME (Start): Tryk på denne knap for at aktivere pulserende billeddannelse. Standardhastigheden er 
"Contunuous" (Kontinuerlig), og impulsfrekvenserne er 1 impuls/s, 2 impulser/s, 4 impulser/s, 8 impulser/s, 12 
impulser/s.

Brug af en pulseret fluoro-tilstand kan væsentligt reducere den dosis, patienten modtager.
Billedkvaliteten forringes dog ved pulseret fluoro-tilstand.

 Alarmnulstilling

Systemet tæller den mængde tid, hvor der genereres røntgenstråler, når der trykkes på en røntgenkontakt. 
Mængden af akkumuleret fluoroskopitid angives på eksponeringsparameterlinjen på TechView-tabletten 
(kontrolpanel).

Hvis pulserende billeddannelse er aktiveret, afhænger den akkumulerede mængde tid af længden af den 
periode, der trykkes på en røntgenkontakt, og længden af impulserne og antallet af impulser pr. sekund. 

I panelet HOME (Start): Tryk på alarmnulstillingsknappen for at slukke for alarmen.

Når systemets akkumulerede fluoroskopitid er over 4 minutter og 30 sekunder, udsender alarmen en 
vedvarende biplyd, og knappens lys tændes. Tryk på alarmnulstillingsknappen for at nulstille tiden og slukke 
lyset i knappen.

Når systemets fluoroskopitid er 9 minutter i én optagelse, udsender systemet en vedvarende biplyd. Når denne 
periode når 9 minutter og 30 sekunder, slukkes der automatisk for røntgen. 

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG
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I overensstemmelse med de lokale bestemmelser for andre lande, f.eks. Brasilien, afgiver 
systemet en vedvarende biplyd, når systemets akkumulerede fluoroskopitid er 9 minutter. Når 
denne periode når 9 minutter og 30 sekunder, slukkes der automatisk for røntgen. 

Gentagne forlængede eksponeringer kan øge strålingen og sandsynligheden for skader hos 
patienten og operatøren. 

 4.3.2  BILLEDE 

       

Billedbehandling 

 Støjfilter
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på +/- for at justere støjfilterniveauet.
Den rekursive filterfunktion reducerer støj i billedet. Højere niveauer af rekursiv filtrering producerer
et mere jævnt billede (med mindre støj), men det kan også medføre større forsinkelse ved billeddannelse af 
genstande eller anatomi, der bevæger sig.

Ud over justeringen af live-billeder kan denne knap også bruges til at justere Last Image Hold (LIH).

 

NOTE BEMÆRK
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 Kontrast
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på +/- for at justere kontrastniveauet. Kontrastniveauet vises i højre hjørne af det 
venstre område på både TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen.

 Lysstyrke
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på +/- for at justere lysstyrken. Lysstyrken vises i højre hjørne af det venstre 
område på både TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen.

 Automatisk lysstyrke/kontrast

I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på auto-knappen for automatisk at justere lysstyrke- og kontrastniveau. Lyset i 
knappen tænder. Deaktiver automatisk tilstand ved at trykke på knappen én gang til. Den automatiske tilstand 
vises i højre hjørne af det venstre område på både TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen.

Lysstyrke/kontrast kan anvendes med live-billeder og efterbehandlede billeder.

 Smart-metal
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på +/- for at justere udseendet af metal i billedet. Det kan give optimal 
billedkvalitet, selv når der indføres metal i feltet. Det aktuelle smart-metalniveau vises som en numerisk værdi i 
højre hjørne af det venstre område på både TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen. Hvis der ikke er 
metal i feltet, skal smart-metalniveauet indstilles til 0 for at deaktivere det.

NOTE BEMÆRK
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 Automatisk smart-metal
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på auto-knappen for automatisk at justere smart-metalniveauet. Lyset i knappen
tændes. Deaktiver automatisk tilstand ved at trykke på knappen én gang til. 

Smart-metal kan anvendes med live-billeder og efterbehandlede billeder.

 Kantforstærkning
I IMAGE (Billed)-panelet: Tryk på +/- for at justere kantforstærkningsniveauet i billederne. 
Kantforstærkningsniveauet vises i højre hjørne af det venstre område på både TechView-tabletten 
(kontrolpanel) og skærmen.

Kantforstærkning kan anvendes med live-billeder og efterbehandlede billeder.

 Negativ
I panelet IMAGE (Billede): Tryk på knappen for at aktivere negativ-funktionen. Lyset i knappen tænder. 

Det aktuelle billede på skærmens venstre område vises som et negativt billede. Det samme gælder for alle 
efterfølgende billeder, indtil negativ-funktionen deaktiveres. Deaktiver negativ ved at trykke på negativ-knappen igen.

Negativ-funktionen kan anvendes med live-billeder og efterbehandlede billeder.

 Væktøjet Digital Pen

I panelet IMAGE (Billede): Tryk på knappen  for at aktivere den digitale pen.

Dette værktøj gør det muligt for brugeren at tegne frit på TechView-tabletten (kontrolpanel) for at markere Last 
Image Hold (LIH), genkaldte billeder under procedurer og live-billeder.  

Tryk på knappen  "Revert" (Tilbage), hvorefter den sidste markering slettes. Hvis du vil slette flere 

markeringer, skal du holde knappen  "Revert'' (Tilbage) nede i et stykke tid.

Markeringer med den digitale pen kan slettes og tegnes igen på billedet i realtid. De forbliver på skærmbilledet 
under hele undersøgelsen, medmindre de slettes, men gemmes ikke med eller på billedet ligesom anmærkninger. 

Se sektion 9.4 - Digital pen for flere oplysninger.

NOTE BEMÆRK

NOTE BEMÆRK

 

NOTE BEMÆRK
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 4.3.3  RØNTGEN

  

 Justering af KVp 

I panelet X-RAY (Røntgen): Tryk på /  for at justere kVp. 

 Justering af mA

I panelet X-RAY (Røntgen): Tryk på /  for at justere mA. 

Manuel tilstand kan vælges direkte ved at trykke på kVp- eller mA-justeringsknappen under auto-
tilstand.

 Automatisk eksponeringsparameter

Tryk på knappen i røntgenpanelet for automatisk at justere kVp og mA. Lyset i knappen tændes. Deaktiver 
automatisk tilstand ved at trykke på knappen én gang til. Den automatiske tilstand vises i højre hjørne af det 
venstre område på både TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen.

  

  

 

NOTE BEMÆRK
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Under den automatiske eksponeringsparametertilstand vil systemet aktivere automatisk lysstyrke/kontrast-
tilstand. Når den automatiske eksponeringsparametertilstand deaktiveres, bliver automatisk lysstyrke/
kontrast-tilstand også deaktiveret. Desuden bliver automatisk smart-metal ikke aktiveret under automatisk 
eksponeringsparametertilstand. Den automatiske eksponeringsparametertilstand vises på TechView-

tablettens (kontrolpanel) eksponeringsparameterlinje  og i højre hjørne af skærmens venstre område .

 Højniveaueksponering
Deaktiver/aktiver HLF-tilstand/digital spotmodus. Denne knap er kun aktiveret i Australien. 

 4.3.4  Vaskulær       

 Roadmap-maske

Tryk på roadmap-maske for at opsætte billedet i kontrolpanelets venstre del som en roadmap-maske, 
hvorefter eksponeringstilstanden skifter til Roadmap-2.

  Se subtraherede

Tryk på Se subtraherede for at aktivere/deaktivere subtraktionsvisningen. Hvis knappen Se subtraherede er 
fremhævet, vises cine-kørslen i subtraheret form. For at se cine-kørslen i ikke-subtraheret form skal du trykke 
på View Subtracted (Se subtraherede igen); nu er knappen ikke længere fremhævet, og cine-kørslen vises ikke-
subtraheret.

  Peak-opacitet

Tryk på Peak-opacitet for at aktivere peak (maksimal) opacifikation.
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Områderne formørket af kontraststoffet forbliver mørke i afspilningen af kørslen, så karrene vises mest muligt.

Knappen for peak-opacitet bruges ikke til Roadmap-funktionen. Roadmap-1 er altid med maksimal 
opacifikation.

 Indstil maske

Brug knappen Indstil maske til at indstille en anden maske for en efterbehandlingssubtraktion i venstre side af 
monitoren. Indstil maske bruges ikke til funktionen Roadmap.

 Maskeomregistrering (Pixel-skift)

Brug maskeomregistreringsknapperne til at justere maskebilledet med de valgte billeder. Tryk på  (nulstil) på 
skærmen for at gendanne masken til dens oprindelige position.

  Variabelt landmærke

På visse subtraherede billeder kan det være nødvendigt at se karrenes position i forhold til visse 
baggrundsanatomier. Ved at sætte landmærker kan du variere den procentdel af baggrundsanatomi, der 
vises på et subtraheret billede. Denne funktion er tilgængelig for funktionerne subtraktion og roadmap.

Tryk på landmærkeknappen, eller træk statuslinjeskyderen for at variere procentdelen af baggrundsanatomi. 

 Hold referencebillede

Brug denne knap til at skifte mellem live-billedet og referencebilledet, som vælges af brugeren i højre side af 
skærmen. Den kan kun bruges i subtraktions- og roadmap-tilstand.
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 4.4  Fodpedal og håndkontakt
Røntgenfod-/håndkontakt giver maksimal fleksibilitet til at styre røntgengeneration. Kontakterne kan bruges til
at generere røntgenbilleder eller gemme billeder. 

Før eksponering skal den valgte tilstand kontrolleres og bekræftes for at undgå uventet 
røntgeneksponering.

At tage meget hurtige og korte eksponeringer gentagne gange over en længere periode kan 
forårsage fejl. Undgå at trykke vedvarende på røntgenknappen over længere tid. 

Valgmulighed fodkontakt

Tre forskellige slags fodkontakter kan fås som valgmuligheder: fodkontakt med 5/10 m kabel og trådløs 
fodkontakt.

Se sektion 15.7.8 - Valgmuligheden fodpedal for tekniske specifikationer

Brug tilstandskontakten til at rulle gennem de tilgængelige billeddannelsestilstande på systemerne. 

Tryk på tilstandsskiftekontakten med mærkaten  for at skifte eksponeringstilstandsparret. Tryk på

knappen Save (Gem) med mærkaten  for at gemme billedet i venstre område af skærmen og cine. 

Knappen for korte tryk til lagring på fodpedalen er knappen til lagring af billede, og knappen for lange tryk til 
lagring er knappen til lagring af cine. 

Symbolet  placeret bag på den trådløse fodkontakt angiver, at operatøren skal holde magnetisk materiale

på afstand under drift. Symbolet , som er placeret bag på den trådløse fodpedal, angiver, at operatøren
skal læse vejledningen grundigt, før handlingen afsluttes.

Den trådløse fodkontakt omfatter en trådløs fodkontakt med fjernbetjening, en trådløs modtager, et
modtagerkabel, en fodkontaktholder og en modtagerholder. Den trådløse fodpedal strømforsynes fra de
interne batterier, med batteriindikatoren og systemforbindelsesindikatoren på øverste højre side af pedalen.
Batteriindikatoren og systemforbindelsesindikatoren vil angive den aktuelle opladning og systemets
forbindelsesstatus, når det er i brug.

Vær forsigtig, når gem-kontakten anvendes, så røntgenfodpedalen ikke bliver aktiveret ved et 
uheld.

Fodkontakt med 5/10 m kabel Trådløs fodkontakt

        

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

     
CAUTION FORSIGTIG
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Den trådløse fodpedal bruger 3 stk. 1,5 volt-batterier af størrelse C (LR14). Når batteriindikatoren lyser konstant 
rødt, har batterierne 15 % kapacitet tilbage eller mindre. Udskift batterierne snarest muligt.

Procedurer for isætning og udskiftning af batterier:

1. Tag det trådløse modtagerkabel ud af systemet for at undgå uventet eksponering.
2. Drej for at åbne batteridækslet.
3. Udskift og isæt batterierne efter anvisningerne på bagsiden af den trådløse fodpedal.
4. Sæt batteridækslet på og indsæt det trådløse modtagerkabel igen efter isætning og udskiftning af 

batterierne. 
       Hvis batteriindikatoren lyser grønt, angiver det, at batterierne er udskiftet korrekt. 

FCC forskriftsmæssige oplysninger 

Den amerikanske føderale kommunikationskommissions erklæring om radiofrekvensinterferens omfatter
følgende afsnit. Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse
grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i et boligområde.
Dette udstyr genererer, benytter og udstråler radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med vejledningen. Dette er dog
ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en specifik installation. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens for modtagelse af radio- og Tv-signaler, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler:

- Omplacer eller flyt modtagelsesantennen. 

- Øg sikkerhedsafstanden mellem udstyret og modtageren. 

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. 

- Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Den effektive driftsafstand kan blive påvirket af omgivelserne, herunder de fysiske forhindringer 
mellem den trådløse fodpedal og modtageren.

Hvis denne trådløse fodkontakt skal betjenes i nærheden af andet trådløst udstyr, kan følgende tabeller
benyttes til at fastslå minimumsseparationsafstandene mellem denne enhed og sendere i nærheden.

NOTE BEMÆRK
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Håndkontakt

Tryk på den venstre, sorte knap, som er mærket , for at producere normale fluoroskopiske billeder. Tryk

på den højre, gule knap, som er mærket , for at producere højniveau-fluoro- eller digital spot-billeder.
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Brug skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) til at:

•   Opret en ny undersøgelse.

•   Forespørge om planlagte undersøgelser.

•   Genoptage udførte undersøgelser.

•   Redigere patientoplysninger.

Vær forsigtig, mens systemet er i brug. Enhver pludselig, intens påvirkning kan beskadige 
systemet eller føre til tab af billeder og forhindre yderligere billeddannelse.

Alle brugergrænseflader i denne vejledning er kun til reference - operatøren henvises til den 
faktiske brugergrænseflade på produktet.

 5.1  Opret en ny undersøgelse
Skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) for en ny undersøgelse vises, når en bruger
logger på. Standardadgangskoden for admin-brugeren er "123456". 

Vælg knappen Exam Management  (Undersøgelseshåndtering) for at åbne skærmbilledet Exam
Management (Undersøgelseshåndtering). Klik på "New" (Ny) for at oprette en ny undersøgelse.

Indtast patientoplysninger:

•   Brug det virtuelle tastatur til at indtaste patientoplysninger. En markør angiver, hvilket felt du er i. Brug 
tabulatortasten til at flytte markøren til det næste aktive felt. 

     
  WARNING ADVARSEL

 

NOTE BEMÆRK
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•   Skriv i alle felter for at udfylde patientoplysningerne. Hvis brugeren starter en ny undersøgelse uden at 
angive nogen form for patientoplysninger, vil den aktuelle patient få tildelt navnet "Unnamed xxxxx" 
(Unavngivet xxxxx) af systemet.

•   Klik på "Extra Info…" (Flere oplysninger…) på skærmbilledet Exam Management 
(Undersøgelseshåndtering) for at se skærmbilledet Additional Information (Yderligere oplysninger). Du 
kan tilføje vægt, højde, henvisende læge, ID for rekvireret procedure, beskrivelse af rekvireret procedure, 
beskrivelse af protokol og anatomiske områder. Klik på "OK" for at gemme de yderligere oplysninger og 
vende tilbage til skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering).

Når du har indtastet patientoplysningerne, kan du begynde at tage røntgenbilleder af patienten med det
samme. Du kan også vælge "Exit" (Afslut) eller skifte til en anden applikation. Skærmbilledet Exam Management
(Undersøgelseshåndtering) lukkes, og skrivebordet vises. De indtastede oplysninger gemmes automatisk.

Hver gang du vælger en ny undersøgelse, genoptager en udført undersøgelse eller starter en planlagt
undersøgelse, nulstilles systemets indstillinger til standardparametrene. Dette omfatter parametre for
fluorotimer, indstillinger for eksponeringstilstand, forstørrelsestilstand, billedrotation, billedreversering,
lysstyrke/kontrast, støjfaktor, smart-metal, negativ, kantforbedring og eksponering.

På skærmbilledet System Setup (Systemopsætning) kan du indstille, at de sidst brugte værdier for kollimator,
forstørrelsestilstand, billedrotation og flip/inverter bibeholdes.

 5.2  Forespørgsel om planlagte undersøgelser 
Funktionen til planlagte undersøgelser gør det muligt for operatøren at sende en forespørgsel om
undersøgelser til arbejdslisteserveren og se lokalt oprettede og forespurgte planlagte undersøgelser.

Vælg Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser) på skærmbilledet Exam Management
(Undersøgelseshåndtering). Skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser) vises.
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Skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser) viser en liste over planlagte undersøgelser efter
undersøgelsestid i faldende rækkefølge. Du kan sortere efter kilde, patientnavn, patient-id eller læge ved at
klikke på den relevante kolonneoverskrift. Du kan vælge at få vist patient-id eller accessionsnummer i System
Setup (Systemopsætning). 

Vælg en server på rullelisten over servere. Klik på "Quick Query" (Hurtig forespørgsel) for at få vist en liste over
planlagte undersøgelser, der er forespurgt på serveren. Vælg "Advanced Query" (Avanceret forespørgsel) for at
indstille avancerede forespørgselskriterier.

Indtast søgekriterierne i tekstfeltet Display Filter (Visningsfilter) for at filtrere de undersøgelser, der vises i
Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser).

Se Kapitel 10 - DICOM for detaljerede oplysninger om DICOM-arbejdslisteforespørgsler

Klik på "Delete" (Slet) for at slette den valgte planlagte undersøgelse. 

Klik på "OK" for at lukke skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser), og få vist skærmbilledet
Exam Management (Undersøgelseshåndtering) for den valgte undersøgelse. Du kan begynde at aktivere
eksponering for den valgte undersøgelse. 

Klik på "Cancel" (Annullér) for at vende tilbage til skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering)
for den oprindelige patient. 

Kontrollér altid, at navnet på den korrekte patient vises på skærmbilledet Exam Management 
(Undersøgelseshåndtering). 

 

NOTE BEMÆRK
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 5.3  Genoptag udførte undersøgelser
Skærmbilledet Performed Exams (Udførte undersøgelser) indeholder en liste over tidligere udførte
undersøgelser. 

Vælg knappen Resume Exam (Genoptag undersøgelse) på skærmbilledet Exam Management
(Undersøgelseshåndtering). Skærmbilledet Performed Exams (Udførte undersøgelser) vises.

Listen Performed Exams (Udførte undersøgelser) viser undersøgelserne efter undersøgelsestid i faldende
rækkefølge. Du kan sortere efter status, patientnavn, patient-id eller læge ved at klikke på den relevante
kolonneoverskrift. Du kan vælge at få vist patient-id eller accessionsnummer i System Setup
(Systemopsætning).

Indtast hentningskriterier i Display Filter (Visningsfilter). Der vises en liste over undersøgelser, der opfylder
hentningskriterierne.

Vælg indstillingen for undersøgelsestilstand: All (Alle)/In Progress (I gang)/Completed (Fuldførte)/Discontinued
(Afbrudte). Undersøgelserne filtreres efter undersøgelsestilstand.

Vælg indstillingen MPPS state (MPPS-tilstand): All/Unreported/Reported (Alle/Ikke-rapporterede/Rapporterede).
Undersøgelserne filtreres efter MPPS-tilstand.

Vælg en af de igangværende undersøgelser, og klik på "OK". Den valgte undersøgelse indstilles som den
aktuelle undersøgelse. 

Klik på "Delete" (Slet) for at slette den valgte udførte undersøgelse. Hvis du vil slette flere undersøgelser, skal du
stryge igennem listen og derefter vælge ''Delete'' (Slet).

Klik på "Report MPPS" (Rapporter MPPS) for at rapportere de aktuelt valgte undersøgelsers MPPS-tilstand til den
konfigurerede MPPS-server.

Klik på "Append" (Vedhæft) for at oprette en ny planlagt undersøgelse baseret på de valgte undersøgelser. Kun
fuldførte og afbrudte undersøgelser kan vedhæftes med henblik på yderligere røntgeneksponeringer.
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Klik på "OK" for at lukke skærmbilledet Performed Exams (Udførte undersøgelser), og få vist skærmbilledet
Exam Management (Undersøgelseshåndtering) for den valgte undersøgelse. 

Klik på "Cancel" (Annuller) for at vende tilbage til skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering)
for den oprindelige patient. 

Fuldførte og afbrudte undersøgelser kan ikke genoptages. En informationsdialogboks vil blive 
vist.

 5.4  Redigering af patientoplysninger
Klik på "Rediger" på skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) for at redigere
patientoplysninger. 

     
Klik på "Exit" (Afslut) for at gemme.

Operatøren kan ikke redigere patientoplysninger i følgende tilfælde:

1.Hvis undersøgelsen er forespurgt på en server.
2.Hvis et eller flere billeder fra undersøgelsen er blevet sendt til serveren.
3.Hvis MPPS er blevet rapporteret til serveren.
4.Hvis undersøgelsen er fuldført eller afbrudt.
5.Hvis undersøgelsen er vedhæftet til en anden undersøgelse.

 

NOTE BEMÆRK
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 6.1  Billeddannelsestilstand

Fastlæg nødprocedurer for håndtering af patienter i tilfælde af tab af billeddannelsesfunktioner 
eller andre af arbejdsstationens eller systemets funktioner under en undersøgelse. 

Betjeningstilstande: Aktivere og deaktivere

Billeddannelsestilstandene kan aktiveres og deaktiveres ved at klikke på knapperne på skærmbilledet Mode 
Setup (Tilstandsopsætning) på TechView-tabletten (kontrolpanel). 

Skærmbilledet Mode Setup (Tilstandsopsætning)

Billeddannelsestilstand kan indstilles i panelet HOME (Start). 

Der kan vælges blandt fire tilstandspar, og brugeren skal vælge tilstandsparrene på skærmbilledet Setup 
Exposure (Opsætning af eksponering), se 11.4. Det valgte tilstandspar vises på skærmen og TechView-
tablettens (kontrolpanelets) statuslinje for eksponeringstilstand.

1. Fluoro/HLF
2. Fluoro/Dig.Spot (Dig. spot)
3. Fluoro/Subtract (Subtrahér)
4. Roadmap/Subtract (Subtrahér)

     
  WARNING ADVARSEL
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Eksponeringstilstand

Under en undersøgelse henviser status for eksponeringstilstand til visningen på statuslinjen for 
eksponeringstilstand. 

Venstre side af statuslinjen for eksponeringstilstand udløses af den venstre pedal på fodpedalen eller den 

venstre sorte knap  på håndkontakten. Højre side af statuslinjen for eksponeringstilstand udløses af den 

højre pedal på fodpedalen eller den højre gule knap  på håndkontakten.

Standardindstillingen for den højre pedal på fodpedalen og højre gule knap på håndkontakten er HLF tilstand.

Du kan indstille billeddannelsestilstand i panelet HOME (Start) med skærmbilledet for tilstandsopsætning eller 
med tilstandsskiftekontakten på fodkontakten. 

Kunderne kan tilpasse tilstandsparrene korrekt på TechView-tabletten (kontrolpanel).

 6.1.1  Normal fluoro-billeddannelse
Normal fluoro-tilstand viser live-fluoroskopibilleder på skærmens venstre område. Når billeder er blevet 
optaget, kan billedattributter som f.eks. kantforstærkning eller kontrast og lysstyrke ændres.

Sådan produceres et normalt fluoro-billede

1. Bekræft, at der står Fluoro på statuslinjen for eksponeringstilstand. 

2. Vælg pulseret røntgen eller lav dosis, hvis det ønskes. I panelet HOME (Start): Tryk på impulsknappen  for 

at skifte mellem kontinuerlige og pulsede røntgenbilleder. Brug knappen for lav dosis  til at skifte mellem 
normal og lavdosisbilleddannelse.

3. Tryk på venstre pedal  på fodpedalen eller den venstre sorte knap  på håndkontakten for at tage 
eksponeringen.

 6.1.2  Højniveau-fluorobilleddannelse 
Tilstanden High Level Fluoro (Højniveau-fluoro) (HLF) bruges til at opnå høj billedkvalitet. Højniveau-
fluorotilstand reducerer støjniveauet og forbedrer billedkvaliteten ved at øge fluoroskopisk dosishastighed. 

Kunder i Australien bør aktivere tilstanden for højniveau-fluoro  på skærmbilledet for røntgen på 
TechView-tabletten (kontrolpanel) for at bruge HLF-funktionen.

Højniveau-fluorobilleddannelse kan udsætte patienten og dem, der arbejder omkring 
røntgenfeltet, for en væsentligt større stråledosis end de ellers ville have fået under normal 
fluoro-drift. Højniveau-fluorotilstand skal benyttes med forsigtighed for at minimere farerne ved 
røntgeneksponering.

For hver HLF-optagelse skal røntgentiden begrænses til højst 20 sekunder. Ellers vil systemet 
afslutte røntgen automatisk. Frigør fodpedalen/håndkontakten og tryk igen, hvis der er behov 
for mere HLF-tid.
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Sådan produceres et højniveau-fluorobillede

1. Bekræft, at der står HLF på statuslinjen for eksponeringstilstand. Hvis Dig. Spot vises. Tryk på knappen  
for at gå tilbage til HLF. Lyset i knappen deaktiveres.

2. Hvis den ønskede pulsede handling er valgt, vises pulshastigheden på knappen . Brug knappen for lav 
dosis til at skifte mellem billeddannelse med højniveau-fluoro (normal) og højniveau-fluoro (lav dosis).

3. Tryk på den højre pedal på fodpedalen eller på den højre gule knap  på håndkontakten for at tage 
eksponeringer med højniveau-fluoro.

 6.1.3  Digital spot-billeddannelse
Digital spotmodus opretter en kortvarig, høj mA-eksponering for at frembringe et enkelt billede i høj kvalitet. 

Når billedet er blevet optaget, kan billedattributter som f.eks. kantforstærkning eller kontrast/lysstyrke ændres. 
Impulstilstand er ikke tilgængelige i digital spotmodus. 

Sådan produceres et digital spot-billede

1. Tryk på knappen Digital Spot  på panelet HOME (Start), hvorefter lyset i knappen aktiveres, og Dig. Spot-

tilstand vises på statuslinjen for eksponeringstilstand. Eller gå til Setup ->Exposure (Opsætning - 
Eksponering) og vælg Fluoro|Dig.Spot mode pair (Fluoro - Dig. spot-tilstandspar, eller vælg tilstandsparret på 
TechView-tabletten (kontrolpanel).

2. Efter placering af C-armen skal du trykke på højre pedal  på fodpedalen eller på den højre gule knap 

 på håndkontakten for at tage det digitale spot-billede, der vises i venstre side af skærmen.
3. Systemet afslutter automatisk eksponeringen og gemmer digital spot-billedet på harddisken.

Fortsæt med at trykke på knappen, indtil systemet automatisk afslutter eksponeringen. Hvis 
operatøren slipper røntgenknappen tidligt, afsluttes eksponeringen for tidligt med en biplyd.

 6.1.4  Pulseret fluoro-billeddannelse
Dette afsnit beskriver, hvordan der kan skiftes mellem kontinuerlig og pulseret billeddannelse. 

I pulseret tilstand genereres der et forudindstillet antal røntgenimpulser pr. sekund, mens røntgenkontakten 
trykkes ned. Pulserende røntgenstråler kan bruges til at reducere den samlede stråling. 

Sådan produceres et pulseret fluoro-billede

1. Tryk på impulsknappen  i panelet HOME (Start) for at vælge impulsfrekvens. Standardindstillingen er 
"kontinuerlig".

2. Tryk på en af pedalerne på fodpedalen eller en af knapperne på håndkontakten for at foretage pulseret 
fluoro-eksponeringer. (Hvis Digital spot-tilstanden er aktiv, producerer den højre pedal på fodpedalen eller 
højre knap på håndkontakten stadig digital spot-eksponering, ikke pulseret fluoro-eksponering).

3. Tryk på impulsknappen for at vælge "Kontinuerlig" og genoprette kontinuerlig drift. 
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 6.1.5  Lavdosisbilleddannelse
Lavdosisbilleddannelse bruges til at reducere patientens eksponeringsdosis.

Sådan produceres et lavdosisbillede

1. I panelet HOME (Start): Tryk på lavdosisknappen  på TechView-tabletten (kontrolpanel) for at aktivere 
billeddannelse med lav dosis. 

2. Tryk på en af pedalerne på fodpedalen eller en af knapperne på håndkontakten for at foretage lavdosis-
fluoro-eksponeringer.

Brug af billeddannelsestilstandene pulseret fluoro og lavdosis vil påvirke billedkvaliteten.

Lav dosis er ikke relevant for Digital spot-tilstanden.

 6.2  Vaskulær billeddannelse
Vaskulære billeddiagnostiske egenskaber omfatter:

•   Subtraktion

•   Roadmap

 6.2.1  Subtraktion
Subtraktion i realtid giver billeder, som afspejler forskellen mellem de aktuelle fluoroskopiske billeder og et 
maskebillede optaget ved starten af subtraktionsprocessen. Resultatet vises i venstre side af monitoren. Det 
levende, ikke-subtraherede fluoro-billede vises i højre side af monitoren. Som standard optages subtraherede 
billeder til cine-disken. Subtraktion i realtid bruges primært til kontrastundersøgelser, f.eks. angiografi.

Peak-opacifikation kan anvendes under efterbehandling. 

Brug ikke pulserede fluoro-tilstande til subtraktions- eller roadmap-billeddannelse. Brug af 
pulserede fluoro-tilstande til subtraktions- eller roadmapping kan resultere i dårlig billedkvalitet.

Hvis du injicerer kontraststof manuelt, skal du begynde at injicere kontraststoffet, når 
sprøjteikonet vises i venstre side af skærmen. 

Sekvens af hændelser under subtraktion

Systemsoftwaren udfører automatisk flere trin under subtraktion i realtid. For at illustrere processen vises der 
et tidslinjediagram over en typisk subtraktion nedenfor.
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Sekvensen af hændelser vist på tidslinjen omfatter:

1. Der trykkes på den højre røntgenkontakt for at begynde eksponeringen. Røntgenteknikken stabiliseres.
2. Masken optages, og teknikken låses.

Enhver bevægelse vil resultere i, at masken og det indgående billede bliver 
uoverensstemmende. 

3. Maskebilledet er blevet optaget, og subtraktionsprocessen begynder. 
Venstre side af monitoren viser et ensartet gråt resultat, og systemet begynder at subtrahere billeder og vise 
dem. Så længe subtraktionen fortsætter, subtraheres der nye billeder fra masken indhentet i starten af cine-
kørslen. Mens billederne optages, vises der et sprøjteikon, som angiver, at systemet er klar til injektion af 
kontraststof.

4. Kontraststoffet injiceres, og de subtraherede billeder vises i venstre side af monitoren. Karrene fremhæves 
med kontraststof.

5. Kontrastkoncentrationen når maks. 
6. Kontrastkoncentrationen reduceres til et minimum.
7. Når fodkontakten slippes:
Hvis automatisk afspilning er aktiveret, afspilles subtraktions-cine-kørslen automatisk i venstre side af 
monitoren.

Hvis automatisk afspilning er deaktiveret, vises det sidst subtraherede billede i venstre side af monitoren.

Hvis røntgenkontakten slippes tidligt, afsluttes subtraktionsprocessen, før den er færdig.

Undgå at trykke på fodkontakten i subtraktionstilstand.

Subtraktionsprocedure

1. Tryk på eksponeringstilstandspanelet eller fodkontakten for at aktivere subtraktionstilstand, hvis det er 
nødvendigt.

2. Kontroller, at Subtract (Subtraher) vises på statuslinjen. Brug Cine-skærmen, hvis du ønsker at ændre cine-
billedhastigheden.

3. Tryk på og hold højre røntgenknap for at begynde subtraktionsprocessen og automatisk oprette en maske. 
Det kan tage mindst 2 sekunder at optage og oprette maskebilledet, afhængigt af den anvendte tilstand: 
mindst 2 sekunder for kontinuerlig tilstand.
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4. Når masken er blevet optaget, skal du fortsætte med at trykke på højre røntgenkontakt for at subtrahere 

efterfølgende billeder fra masken. Subtraktion begynder, når et subtraheret billede og cine-diskikonet  
vises i venstre side af skærmen.

5. Der vises et sprøjteikon i venstre side af monitoren for at angive, at operatøren skal injicere kontraststoffet. 
Der sendes et signal til injektoren tilsluttet til systemet.

6. Subtraherede billeder vises i venstre side af monitoren, når kontrastkoncentrationen når maks. og mindskes 
til et minimum. Den ikke-subtraherede visning af det aktuelle levende billede vises i højre side af monitoren 
som reference. 

7. Slip højre røntgenkontakt for at afslutte subtraktionen.
Systemet har en funktion til registrering af maske og en funktion til at sætte landmærker. 

 6.2.2  Roadmap
Roadmap-tilstand giver et ændret subtraheret billede i venstre side af monitoren, som viser forskellen mellem 
det aktuelle fluoroskopiske billede og et roadmap-maskebillede. Roadmapping er nyttig til at angive den 
anatomiske placering af patologi til korrekt placering af et kateter, en ballon eller en stent.

Under den første fase af roadmapping oprettes der et maskebillede ved hjælp af kontraststoffer.

I løbet af den anden fase af roadmapping subtraheres nye indgående billeder fra maskebilledet. Resultatet 
vises i venstre side af monitoren, og højre side af monitoren viser det levende, ikke-subtraherede billede.

Peak-opacifikation aktiveres automatisk i løbet af den første fase af roadmapping (maskeoptagelse). Når peak-
opacifikation anvendes, sammenlignes hver pixel med sin modpart i det tidligere billede, efterhånden som den 
optages. Hvis den nye pixel er mørkere end i det tidligere billede, erstattes den gamle pixel. Når denne proces 
er færdig, indeholder det resulterende billede de mørkeste pixel, der er optaget for hvert punkt. Opacifikation er 
slået fra i den anden fase af roadmapping.

Kontinuerlig røntgentilstand skal bruges til roadmapping.

Hvis du benytter en mekanisk kontrastinjektor, men der ikke sendes noget signal fra systemet, 
når sprøjteikonet vises i venstre side af skærmen, skal injektionen af kontraststof startes 
manuelt. Hvis problemet fortsætter, når du genstarter systemet, skal du kontakte GE 
Healthcares autoriserede servicetekniker.

Sekvens af handlinger under roadmap-billeddannelse

Softwaren udfører automatisk flere trin under roadmapping. Følgende tabel beskriver processen:

1. fase:

1. Røntgenknappen nedtrykkes. Røntgenteknikken justeres og stabiliseres. Roadmap-1 vises i statuslinjen.
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2. Sprøjteikonet vises. Kontrastinjektion begynder, og kontrastkoncentration i billedet øges.
3. Kar og kontrast vises, ved eller i nærheden af maksimal koncentration.
4. Fodkontakten slippes. Peak-opacifikation anvendes automatisk.
5. Det sidste billede gemmes automatisk som maske. Røntgenteknikken er frossen.
6. Peak-opacifikation får områder formørket af kontraststof til at bevare deres mørkeste værdier i 

maskebilledet.

2. fase:

7. Røntgenkontakten nedtrykkes igen. Roadmap-subtraktion begynder. Roadmap-2 vises i statuslinjen. 
8. Røntgenteknikken er den samme som under maskeoptagelse. Tryk på røntgenkontakten for at fortsætte 

roadmapping. Nye indgående billeder subtraheres fra maskebilledet. Resultatet vises i venstre side af 
monitoren.

Roadmap-procedure

1. Vælg om nødvendigt fluoro-tilstand fra tilstandsstatuslinjen, eller tryk på tilstandsskiftekontakten på 
fodkontakten, tryk på venstre røntgenkontakt for at oprette et fluoro-billede til at bekræfte positionen.

2. Skift til roadmap-tilstand ved hjælp af tilstandsstatuslinjen eller ved at trykke på tilstandsskiftekontakten på 
fodkontakten, og kontrollér, at Roadmap-1 vises på tilstandsstatuslinjen. 

3. Tryk på venstre røntgenkontakt for at indlede den første fase af roadmapping. Roadmap-1 vises i venstre 
side af statuslinjen. Mens venstre røntgenkontakt holdes nedtrykket, vises sprøjteikonet i venstre side af 
monitoren. Injicer kontraststoffer.

4. Slip venstre røntgenkontrakt, når der vises et tilfredsstillende billede i venstre side af monitoren og 
kontrasten er ved eller i nærheden af maksimal koncentration i interesseområdet. Systemet går automatisk 
i fase 2, når røntgenkontakten slippes.

5. Roadmap-masken oprettes automatisk og vises i venstre side af monitoren. Denne maske gemmes, og 
miniaturebilledet på billedskærmen viser et maskeikon.

6. Tryk på venstre røntgenkontakt igen for at begynde roadmapping. Roadmap-2 vises i venstre side af 
statuslinjen. Den gemte maske subtraheres fra det nye fluoro-billede. Det resulterende roadmap vises i 
venstre side af monitoren, mens den højre side af monitoren viser det aktuelle levende fluoro-billede. 
Røntgenteknikken låses.

7. Så længe Roadmap-2 vises i statuslinjen, fortsættes roadmapping så mange gange som nødvendigt ved at 
trykke på venstre røntgenknap. Det originale kontrastbillede bruges som roadmap-masken.

8. For at afslutte Roadmap-tilstand skal du vælge fra tilstandsstatuslinjen eller trykke på 
tilstandsskifteknappen på fodkontakten.

Ryd den aktuelle maske

Sådan startes en ny roadmap-procedure:

1. Vælg Fluoro-tilstand på tilstandsstatuslinjen, eller tryk på tilstandsskifteknappen på fodkontakten.
2. Valgfrit: Tryk på venstre røntgenkontakt for at oprette et fluoro-billede til at bekræfte positionen.
3. Vælg tilstanden Roadmap-1 på tilstandsstatuslinjen, eller tryk på tilstandsskifteknappen på fodkontakten 

igen.
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Vælg en roadmap-maske

Alle tidligere billeder eller masker oprettet ved hjælp af kontraststoffer kan bruges som en roadmap-maske. 
Det eliminerer behovet for yderligere kontraststoffer. Brug et af følgende som maske:

• En genkaldt maske fra den aktuelle procedure

• Et billede fra en cine-kørsel fra den aktuelle procedure

• Et Last Image Hold fra den aktuelle procedure

• Et genkaldt billede fra den aktuelle procedure

Billeder skal være fra den aktuelle procedure, fordi patientplaceringen skal være den samme, som den var, da 
den genkaldte maske blev oprettet. Brug skærmbilledet Mask Registration (Maskeregistrering) til at 
kompensere for let bevægelse. Se 7.3.4. 

Den valgte roadmap-maske gemmes, og der vises et maskeikon  blandt miniaturerne på skærmbilledet 
Images directory (Billedbibliotek).

Et billede fra en roadmap-cine, roadmap-2 last image hold og et genkaldt subtraheret billede 
kan ikke indstilles som roadmap-maske. 

Brug af en genkaldt maske

En roadmap-maske kan oprettes fra en gemt maske fra den aktuelle undersøgelse.

Sådan udføres en roadmap-procedure ved hjælp af en gemt maske:

1. Genkald en maske. Miniaturen identificeres med et maskeikon.

2. Når Roadmap-2 vises i statuslinjen for at angive, at den anden fase af roadmapping er i gang, vises det 
aktuelle maskebillede i venstre side af monitoren.

3. Tryk på den venstre røntgenkontakt. Teknikken stabiliseres, og roadmapping vil begynde at bruge billedet 
fra trin 1 ovenfor som maske.

4. Tryk om nødvendigt på skærmbilledet Mask Registration (Maskeregistrering) for at justere registreringen.
Producer en roadmap-maske fra en cine-kørsel

En roadmap-maske kan oprettes fra en cine-kørsel undtagen roadmap cine, fra den aktuelle undersøgelse. 
Med denne metode undgås yderligere kontrastinjektion, og det reducerer patientens eksponering.

Sådan udføres en roadmap-procedure ved hjælp af et billede fra en cine-kørsel som maske:

1. Vælg cine-kørslen fra skærmbilledet Images (Billeder). Cine-kørslen begynder at afspille i venstre side af 
monitoren. Cine-skærmbilledet vises i højre side af monitoren.

2. Valgfrit: Tryk på Peak-opacitet for at aktivere peak (maksimal) opacifikation.
3. Brug cine-afspilningsknapperne til at navigere til og vælge det billede, du ønsker at bruge som maske, i 

venstre side af monitoren.
4. Tryk på Roadmap-maske på Cine-skærmen.
5. Billedet i venstre side af monitoren bliver til roadmap-masken, og systemet aktiverer Roadmap-2.
6. Tryk på den venstre røntgenkontakt. Teknikken stabiliseres, og roadmapping begynder.
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Brug af et Last Image Hold som maske

En roadmap-maske kan oprettes fra et Last Image Hold fra den aktuelle undersøgelse.

Sådan udføres en roadmap-procedure ved hjælp af et Last Image Hold som maske:

1. Tryk på Roadmap-maske på Cine-skærmen.
2. Billedet i venstre side af monitoren bliver til roadmap-masken, og systemet aktiverer Roadmap-2-fasen.
3. Tryk på den venstre røntgenkontakt. Teknikken stabiliseres, og roadmapping begynder.
4. Tryk om nødvendigt på Mask Registration (Maskeregistrering) for at justere registreringen. 

Brug af et genkaldt billede som maske

En roadmap-maske kan oprettes fra et genkaldt billede fra den aktuelle undersøgelse.

Sådan udføres en roadmap-procedure ved hjælp af et genkaldt billede som maske:

1. Vælg billedet på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek). Billedet vises i venstre side af monitoren.
2. Tryk på Roadmap-maske på Cine-skærmen.
3. Billedet i venstre side af monitoren bliver til roadmap-masken, og systemet aktiverer Roadmap-2-fasen.
4. Tryk på den venstre røntgenkontakt. Teknikken stabiliseres, og roadmapping begynder.
5. Tryk om nødvendigt på Mask Registration (Maskeregistrering) på skærmbilledet Cine for at justere 

registreringen. 

 6.2.3  Funktion til forlænget eksponering
Systemet omfatter en funktion til udvidet eksponering. Denne funktion kan indstilles i C-arm-systemet. Der 
findes flere oplysninger om funktionen til forlænget eksponering i 11.4.

Denne funktion kan kun bruges i fluorotilstand, lavdosisstatus, HLF-tilstand eller automatisk pulset tilstand. Det 
vil ikke være aktiveret under Dig. Spot, manuel pulset tilstand.

Når funktionen til udvidet eksponering er aktiveret, vil systemet forsøge at give en brugbar Last Image Hold 
(LIH)-optagelse på meget korte røntgenkontrol-kontaktaktiveringer.

Når funktionen til udvidet eksponering er deaktiveret, vil røntgen blive afsluttet umiddelbart efter afslutningen 
af et kortvarigt tryk på røntgenknappen. 

Når funktionen til udvidet eksponering er aktiveret, vises ikonet  på skærmen og statuslinjen for 

eksponeringstilstand på TechView-tabletten (kontrolpanel). 

Funktionen for udvidet eksponering afhænger af brugerens systemkonfiguration og overholdelse af gældende 
bestemmelser og standarder.

 6.2.4  Liste over billeddannelsestilstande
Den følgende liste opsummerer de tilgængelige tilstande på systemet. Derudover viser den de 
røntgenteknikker, som er til rådighed for hver tilstand, statuslinjens og C-arm TechView-tablettens 
(kontrolpanelets) display for hver tilstand samt en kort liste over eksempler for hver tilstand. Eksemplerne er 
ikke udtømmende, og andre anvendelser kan være lige så gyldige som de viste eksempler. Brugeren skal være 
bekendt med de teknikker, der er forbundet med de forskellige tilstande, og dosishastigheder og doser skal 
monitoreres for hver patient.
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• Auto: Røntgenteknikkerne (kVp/mA) justeres automatisk af systemet for at optimere billedet.

• Manuel: Røntgenteknikkerne (kVp/mA) justeres manuelt af brugeren for at få det ønskede billede. Brugeren kan 

vælge automatisk eller manuel tilstand som anført i tabellen nedenfor efter behov.

*2~10 mA i 100V/110V/120V

Billeddannelsestilstand
Røntgen-

teknikker

Visning Billeddannelsesopgave

Fluoro

Auto/Manuel

Normal 
kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 8

Generel fluoro-
billeddannelse

Lav 
dosis

kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 4

Kontinuerlig fluoro-
billeddannelse med en 
lavere dosishastighed

Højniveau-
fluoro

Auto/Manuel

Normal 
kVp: 40 til 110

mA: 0,2 til 12

Billeddannelse af høj 
billedkvalitet, men med høj 
dosishastighed

Lav 
dosis

kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 6 + 
Høj billedkvalitet med en 
lavere dosishastighed i HLF

Pulset fluoro

Auto/Manuel

Normal
kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 8

Reducer 
røntgendosishastighed for 
patienten

Lav 
dosis

kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 4 + Lavere dosis i Pulset fluoro

Pulseret 
højniveau-
fluoro

Auto/Manuel

Normal

kVp: 40 til 110

mA: 0,2 til 25

ved 1, 2 pps

mA: 0,2 til 12

ved 4, 8, 12 pps

Billeddannelse af høj 
billedkvalitet og med lav 
dosishastighed i HLF

Lav 
dosis 

kVp: 40 til 110

mA: 0,1 til 12,5 
ved 1,2 pps

mA: 0,1 til 6 ved 
4, 8, 12 pps

+ +
Billeddannelse af høj 
billedkvalitet og med lav 
dosishastighed i Pulseret 
HLF

Digital spot

Auto

kVp: 40 til 110

mA: 2 til 20*

Billeddannelse af kort 
varighed, med høj mA og 
enkeltbilleder af høj 
billedkvalitet 
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 6.3  Billedbehandling og sammenligning

 6.3.1  Billedbehandling og sammenligning på TechView-tablet 
(kontrolpanel)
Panelet IMAGE (Billede) har mange funktioner nedenfor. Se flere oplysninger i Kapitel 4.

       

1. Juster kontrast
2. Justering af lysstyrke
3. Juster smart-metal
4. Kantforstærkning
5. Støjfilter
6. Negativ
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 6.3.2  Billedbehandling og sammenligning på skærmen
Funktionen for billedbehandling og sammenligning som vist nedenfor:

1. Kontrast

Tryk på /  for at justere kontrastniveauet. Kontrastniveauet vises i højre hjørne af det venstre område på 
skærmen.

2. Lysstyrke

Tryk på /  for at justere lysstyrken. Lysstyrken vises i højre hjørne af det venstre område på skærmen.

3. Smart-metal

Tryk på /  for at justere udseendet af metal i billedet. Det kan give optimal billedkvalitet, selv når der 
indføres metal i feltet. Det aktuelle smart-metalniveau vises som en numerisk værdi i højre hjørne af det 
venstre område på skærmen. Hvis der ikke er metal i feltet, skal smart-metalniveauet indstilles til 0 for at 
deaktivere det.

4. Kantforstærkning

Tryk på /  for at kantforstærkningsniveauet i billedet. Kantforstærkningsniveauet vises i højre hjørne af 
det venstre område på skærmen.

5. Støjfilter 

Tryk på /  for at justere støjfilterniveauet.
Den rekursive filterfunktion reducerer støj i billedet. Højere niveauer af rekursiv filtrering producerer
et mere jævnt billede (med mindre støj), men det kan også medføre større forsinkelse ved billeddannelse af 
genstande eller anatomi, der bevæger sig.
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6. Negativ

Det aktuelle billede på skærmens venstre område vises som et negativt billede. Det samme gælder for alle 
efterfølgende billeder, indtil negativ-funktionen deaktiveres. 
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 6.4  Kontrol af billedkvaliteten
For at opnå optimal billedkvalitet og røntgendosis skal du sørge for at bruge standardindstillingerne ved at 
aktivere knapperne for automatisk kontrast/lysstyrke og automatisk eksponering. (Parametertilstanden vises 

på eksponeringsparameterlinjen på TechView-tabletten (kontrolpanel)  og i højre hjørne af skærmens 

venstre område ). I tilfælde af at en væsentlig del består af et ikke-anatomisk billede, bruges lukker-
kollimatoren og/eller iris-kollimatoren til at dække den del for at minimere spredning af røntgenstråler.

Hvis anatomien i interesseområdet har varierende tykkelse, skal du for at få et bedre billede 
stoppe røntgen og centrere interesseområdet i billedfeltet, vælge automatisk tilstand og 
derefter genstarte eksponeringen.

Se tabellen nedenfor for at få oplysninger om almindelige problemer med billedkvaliteten, som stammer fra
indstillinger, der ikke er optimale, og tjeklisterne til afhjælpning af disse problemer. 

Element Problem Kontrollér Handling

1 Billedet ser for 
lyst ud

Er "Automatisk eksponering" 
slået fra?

Slå "Automatisk eksponering" til.

Er "Automatisk kontrast/
lysstyrke" slået fra?

Slå "Automatisk kontrast/
lysstyrke" til.

Er der meget metal i feltet? Slå "Automatisk smart-metal"-
knappen til, og finjustere 
automatisk smart-metal-
niveauet.

2 Billedet ser for 
mørkt ud

Er "Automatisk eksponering" 
slået fra?

Slå "Automatisk eksponering" til.

Er knappen "Auto Contrast/
Brightness" (Automatisk kontrast/
lysstyrke) slået fra?

Slå "Automatisk kontrast/
lysstyrke" til.

Når teknikken 
maksimumbegrænsningen, når 
den automatiske funktion er 
valgt i normal fluorotilstand? 

Skift til HLF-tilstand eller digital 
spotmodus.

Udgør den ikke-anatomiske del 
for meget af billedet?

Flyt interesseområdet for at 
reducere den ikke-anatomiske 
del af billedet, eller brug 
kollimatoren til at dække den 
pågældende del.

Er smart-metal-niveauet for højt? Sænk smart-metal-niveauet 
manuelt. Hvis der ikke er metal i 
feltet, skal du indstille smart-
metal-niveauet til "0".

3 Billedet ser gråt 
ud (for lav 
kontrast) 

Er "Automatisk kontrast/
lysstyrke" slået fra?

Slå knappen "Auto Contrast/
Brightness" (Automatisk 
kontrast/lysstyrke) til, eller tilpas 
kontrastniveauet manuelt.

NOTE BEMÆRK
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4 Billedet ser alt for 
sort-hvidt ud (for 
høj kontrast)

Er "Automatisk kontrast/
lysstyrke" slået fra?

Slå "Automatisk lysstyrke/
kontrast"-knappen til eller juster 
kontrastniveauet manuelt.

Udgør den ikke-anatomiske del 
for meget af billedet?

Flyt interesseområdet for at 
reducere den ikke-anatomiske 
del af billedet, eller brug 
kollimatoren til at dække den 
pågældende del.

Er smart-metal-niveauet for højt? Sænk smart-metal-niveauet 
manuelt. Hvis der ikke er metal i 
feltet, skal du indstille smart-
metal-niveauet til "0".

5 Billedet ser for 
støjfyldt ud

Er billedet optaget i 
impulstilstand?

Skift til kontinuerlig tilstand, eller 
forlæng eksponeringstiden.

Optages billedet med 
lavdosisstatus?

Skift til kontinuerlig tilstand.

Er støjfilteret indstillet for lavt? Øg indstillingen for støjfilteret.

Er kantforstærkningsniveauet 
indstillet for højt?

Formindsk indstillingen for 
kantforstærkningsniveau. 

Kræver situationen begrænsning 
af mA for at forebygge 
røroverophedning?

Vent på, at røret køles og 
systemet automatisk vender 
tilbage til de normale 
eksponeringsparametre.

6 Billedet ser sløret
ud (detaljerne er
utydelige)

Bevægede patienten eller 
systemet sig under optagelsen?

Sænk indstillingen for støjfilteret.

Er kantforstærkningsniveauet 
indstillet for lavt?

Forøg indstillingen for 
kantforstærkningsniveau. 

Er fladpaneldetektoren langt væk 
fra patienten?

Flyt fladpaneldetektoren tættere 
på patienten.

Er interesseområdet ikke i 
centrum af billedet?

Flyt interesseområdet til i 
centrum af billedet.

Er feltstørrelsen indstillet til 9"? Skift til feltstørrelse 6"/4,5".

7 Lille visningsfelt 
(billederne ser for 
store ud)

Er feltstørrelsen indstillet til 6"/
4,5"-tilstand?

Skift til feltstørrelse 9"

Er fladpaneldetektoren langt væk 
fra patienten?

Flyt fladpaneldetektoren tættere 
på patienten.
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 6.5  Brug til pædiatriske patienter og mindre patienter

Vær særligt omhyggelig ved billedoptagelse af patienter uden for det typiske 
voksenstørrelsesområde. 

 6.5.1  Følsomhed for strålingseksponering
Strålingseksponering er en bekymring hos både voksne og børn. Børn er imidlertid mere følsomme over for
stråling end voksne og har en længere forventet levetid efter undersøgelsen, så man skal være særligt
opmærksom på de viste dosisværdier og -alarmer. Strålingsrisikoen er større hos yngre patienter, da deres
celler deler sig hurtigere end hos voksne. Jo yngre patienten er, jo mere følsom er denne. Hvis man anvender
samme eksponeringsparametre til et barn som til en voksen, kan det medføre større doser hos barnet. Der er
ikke behov for disse større doser til børn, og C-armens indstillinger kan justeres, så dosishastigheden
nedsættes væsentligt, samtidig med at den diagnostiske billedkvalitet bevares.

GE anbefaler kraftigt at nedsætte strålingsdosen til en dosis, der er så lav, som det med rimelighed er
opnåeligt, hos alle patienter, især pædiatriske og mindre patienter, når det er blevet besluttet, at der er behov
for fluoroskopisk billeddannelse. 

 6.5.2  Minimering af doser til pædiatriske og mindre patienter
Der er flere tiltag, der kan anvendes for at nedsætte mængden af stråling, som pædiatriske og mindre
patienter udsættes for under fluoroskopiske undersøgelser med C-armen. Alle har et ansvar for at minimere
strålingsdosen. Brug følgende forslag til at minimere unødvendige doser.

Udfør kun nødvendige fluoroskopiske undersøgelser med C-armen

Er fluoroskopi med C-armen den mest hensigtsmæssige undersøgelse? Denne vigtige samtale mellem
patientens læge og kirurg er afgørende for at fastslå behovet for den fluoroskopiske undersøgelse.
Indikationerne og den mest hensigtsmæssige teknik skal gennemgås af lægen/kirurgen inden hver
undersøgelse, herunder antallet af patientens tidligere røntgenundersøgelser, årsager til den fluoroskopiske
procedure og overvejelser omkring andre effektive modaliteter med lavere doser. Under alle omstændigheder
skal de forventede fordele ved den fluoroskopiske procedure altid være større end den samlede risiko.

Billeddannelse alene af den indicerede anatomiske region

Sørg for, at billeddannelsen kun dækker den indicerede anatomiske kropsregion for at undgå unødvendig
eksponering.

Opnå kun den klinisk nødvendige billedkvalitet

Begræns den højeste billedkvalitet, som kræver den højeste strålingsdosis til meget specifikke procedurer eller
proceduretrin. Undersøgelser med mere støj kan være lige så diagnostiske og kræve lavere dosis.

Andre idéer

Skab et børnevenligt miljø:

Få de pædiatriske patienter til at føle sig mindre bange.

•   Hæng billeder af dyr på væggen eller i loftet.

•   Brug tøjdyr.

•   Spil et spil.

     
CAUTION FORSIGTIG
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•   Afhængig af barnets alder kan man forklare proceduren, så barnet ved, hvad der skal ske, når det 
kommer ind på operationsstuen. Dette vil gøre barnet mere samarbejdsvilligt og potentielt reducere 
gentagelser af undersøgelser eller dosering på grund af bevægelse.

 6.5.3  Anbefalinger for billeddannelse til pædiatriske og mindre patienter
En nedsættelse af strålingsdosen skal afbalanceres med en sikker, nøjagtig og effektiv gennemførelse af
proceduren. Afhængig af patientens størrelse, de tekniske udfordringer og procedurens kritiske karakter eller
type er det ikke nødvendigvis alle nedenstående trin, der kan gennemføres. Målet er via planlægning at
minimere patientens dosis samtidig med, at der gives vigtig og nødvendig behandling med den størst mulige
patientsikkerhed.

Ved pædiatrisk billeddannelse anbefales det at afmontere det aftagelige filter og det aftagelige raster.

1. Brug lavdosisstatus. Lavdosisstatus nedsætter automatisk den beregnede normale eller manuelt indtastede 
ABS-teknik til en ny indstilling, der er halvdelen af dosishastigheden.

2. Brug altid opsætningen for dosisadvarselsgrænse, især for pædiatriske undersøgelser. Brug et 
dosisstyringsteam på stedet til at hjælpe med at fastsætte de rette tærskelværdier for patienter i de 
forskellige alders- og størrelsesgrupper.

3. Installation af hudafstandsstykket er påkrævet for at opretholde en minimumsafstand mellem patienten og 
røntgenfokuspunktet.

4. Juster optagelsesparametrene for at opnå den laveste dosis, der er nødvendig for at gennemføre 
proceduren.

5. Brug laserindikator til at opnå den rette positionering. Dette vil være med til at forhindre ekstra 
positioneringsoptagelser.

6. Hold fladpaneldetektoren så tæt på patienten som muligt.
7. Minimer brugen af forstørrelsestilstand. Brug digitalt zoom, når det er muligt.
8. Brug så vidt muligt Last Image Hold til at registrere oplysninger i stedet for eksponeringer.
9. Brug DICOM RDSR til at oprette en proces for gennemgang af dosis ved billeddannelse på stedet.
10. Sørg for, at udstyret efterses regelmæssigt af en fysiker eller anden udpeget person med de rette 

kvalifikationer.

Brug af lavdosisstatus vil påvirke billedkvaliteten.

Ovenstående oplysninger og liste er taget fra oplysningerne på Image Gently-hjemmesiden for Alliance for
Radiation Safety in Pediatric Imaging. For yderligere information om pædiatrisk patientsikkerhed ved
fluoroskopi og andre røntgenteknologier henvises der til:
1. Image Gently på http://www.imagegently.org
2. Image Wisely (Radiation Safety in Adult Medical Imaging) på www.imagewisely.org/
3. Society of Pediatric Radiology (SPR) på http://www.pedrad.org/
4. The American Association of Physicists in Medicine (AAPM) på www.aapm.org/
5. American College of Radiology (ACR) på http://www.acr.org/
6. FDA på http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/

medicalimaging/ucm298899.htm
7. International Atomic Energy Association’s Radiation Protection of Patients site på http://rpop.iaea.org
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Systemet har en harddisk til at gemme dynamiske optagelser (cine). Brug Cine-skærmen til at opsætte 
optagelsestilstand og hastighed, cine-visningsindstillinger og cine-afspilning. Klik på Minimize (Minimer) for at 
vise afspilningsskærmen mini-cine.

                   

Systemet og cine-disken kører altid. Enhver pludselig, intens påvirkning kan beskadige systemet 
eller cine-disken og kan føre til tab af tidligere optagne cine-kørsler og forhindre yderligere 
billeddannelse.

Emner i dette kapitel omfatter:

•   Cine-opsætning

•   Gennemsyn af cine

Under cine-optagelser optages billeder til cine-disken, indtil optagelsen er færdig.

Cine-kørsler kan gemmes på en USB-enhed eller DICOM-server til yderligere gennemsyn, når 
undersøgelsen er færdig. Se sektion 8.3 - Udskrivning, eksport og import for flere oplysninger om 
lagring af cine.

ADVARSEL

 

NOTE BEMÆRK
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Når systemet optager en cine-kørsel, vil det gemme kørslen, efter at videoen er blevet stabiliseret og 2 billeder 
er blevet optaget.

Når optagelsen begynder, vises cine-diskikonet i venstre hjørne af det venstre skærmbillede.

Skærmbilledet viser den resterende cine-lagringstid i antal sekunder. Dette antal vises i højre side af 
monitoren.

Hvis der ikke er nok lagerplads under optagelsen (den tilgængelige lager-cine-tid er 0), er der ekstra lagerplads 
tilbage til at fortsætte med at optage. Men når den ekstra lagerplads er fuld, kan systemet ikke fortsætte med 
at optage cine.

Hvis lagerpladsen ikke er tilstrækkelig før start af optagelsen (den tilgængelige lager-cine-tid er 0), vil systemet 
ikke være i stand til at starte cine-optagelse. Ved tryk på røntgenknappen viser systemet oplysningen, at der 
ikke er mere plads, før der frigøres plads.

Sørg for under brug af systemet at gemme eller slette ubrugt cine i tide for at sikre, at der er tilstrækkelig cine-
lagerplads.

 7.1  Opsætning af cine
Tryk på knappen Cine  for at få vist funktionerne til opsætning og afspilning af cine.
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Brug skærmbilledet Cine til at aktivere cine-optagelse og ændre optagelseshastigheden (billedhastigheden).

Vælg billedtilstande for cine-optagelse

Markér afkrydsningsfeltet ud for den tilsvarende billeddannelsestilstand for at aktivere eller deaktivere cine-
optagelse. De tilgængelige billedtilstande omfatter: Fluoro, HLF og Roadmap. Cine-optagelser er aktiveret, hvis 
feltet er markeret. Denne funktion er altid aktiveret for Subtraher.

Vælg en kontinuerlig optagelseshastighed

Standardoptagelseshastigheden for kontinuerlig tilstand er 8 fps. Optagelseshastigheden er aktiveret for de 
valgte billedtilstande og vises øverst til venstre i monitor-UI og på kontrolpanelets tilstandsstatuslinje. 

Tilstandsstatuslinjen viser optagelseshastigheden, mens det følgende billede vises, når cine-optagelse er 
aktiveret for den pågældende tilstand og tilstanden er valgt. Optagelseshastigheden for subtract (subtraher) er 
for eksempel 25 fps.

Den tilgængelige optagelsestid, angivet som resterende sekunder, varierer i henhold til 
optagelseshastigheden. En højere hastighed reducerer mængden af optagelsestid, og en lavere hastighed 
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sparer på mængden af optagelsestid. Resterende cine-optagelsessekunder vises øverst til højre i 
grænsefladen.

Optagelseshastighed i pulseret tilstand

I pulserende tilstande udføres optagelsen med den pulserede hastighed, hvis afkrydsningsfeltet for 
optagelseshastighed markeres, og den valgte optagelseshastighed ignoreres.

Cine-lagringstid 

Viser den resterende tid for cine.

Når cine-lagringstiden er brugt op (cine-disken er helt fyldt op), kan indstillet fluoroskopi uden cine-optagelse 
fungere normalt, men lagring af cine er begrænset. Kontrollér jævnligt den resterende cine-tid for systemet for 
at sikre, at der er tilstrækkelig lagertid. Systemet har mindst 60 minutters cine-lagringstid.          
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 7.2  Lagring af cine
Systemet har en funktion til lagring af cine, og knappen Cine Save  (Gem cine) findes i venstre hjørne af den 
venstre skærm og højre hjørne af TechView-tabletten (kontrolpanel).

Ved hjælp af cine-lagringsfunktionen kan systemet gemme maksimalt 240 cine-billeder (kun gemme de 
seneste 240 billeder) efter eksponering.

Fortsat lagringshastighed for eksponering er i overensstemmelse med cine-optagelseshastigheden. 
Lagringshastigheden for pulset eksponering er pulshastigheden.

Cine-lagringsfunktionen virker ikke, når cine-optagelsen er blevet gemt som standard. Systemet bipper for at 
bekræfte Cine Save (Gem cine).

Cine-lagring på fodpedalen

Efter afslutning af eksponeringen vil kort tryk  på knappen til lagring på fodpedalen gemme billedet, og 

langt tryk på knappen  til lagring vil gemme cine. 

Under eksponeringen vil kort tryk på knappen til lagring på fodpedalen gemme billedet, og med et langt tryk på 
knappen til lagring lyder der en ''bip''-lyd.

Hvis der ikke er noget cine-certifikat, når eksponeringen er afsluttet, vil både kort og langt tryk på knappen til 
lagring på fodpedalen gemme billedet. 

Under eksponeringen vil begge knapper til lagring på fodpedalen gemme billedet.
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 7.3  Cine-gennemsyn
Brug Cine-skærmen til at gennemse en cine-kørsel, justere landmærke og registrering, definere en roadmap-
maske eller vælge en maske på et hvilket som helst punkt i kørslen for at behandle en subtraktion igen.
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 7.3.1      Gennemsyn af en cine-kørsel
Brug cine-skærmen til at få vist alle billeder og cine-kørsler.

Sådan gennemses en cine-kørsel:

1. Tryk på knappen Billedbibliotek  for at få vist skærmbilledet (Images Directory) Billedbibliotek, alle 
billeder og cine-kørsler for den aktuelle patient.
Miniaturer for cine-kørsler har bogstavet C ud for billednummeret på skærmbilledet Images Directory 

(Billedbibliotek). . 

Cine-kørsler viser de samme undersøgelsesoplysninger som statiske billeder. 
Efterbehandlingsfunktionerne gælder for et enkelt billede i en cine-kørsel.

2. Vælg miniaturen for cine-kørslen i skærmbilledet Billedbibliotek. Cine-afspilning foregår i venstre side af 
monitoren, og cine-skærmen vises i højre side af monitoren. 
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3. Efterhånden som afspilningen skrider frem gennem de optagne billeder, skifter billednummeret for at angive 
positionen af billedet i kørslen.

    

1. Statuslinje

2. Aktuel cine-afspilningsposition

3. Aktuelt billednummer

4. Aktuel cine-afspilningstid (i sekunder)

5. Indstilling af klarsignaler
4. Afspilning fortsætter med at køre i løkke, indtil du trykker på knappen Play / Pause (Afspil/pause) for at sætte 

kørslen på pause og se et enkelt billede eller for at afslutte.

    

1. Tryk på  for at gennemse den forrige cine-kørsel for den aktuelle undersøgelse.

2. Tryk på  for at gennemse den næste cine-kørsel for den aktuelle undersøgelse.

3. Tryk på  for at gå tilbage med et enkelt billede. 

4. Tryk på  for at gå frem med et enkelt billede.

5. Tryk på  eller  for at sætte på pause, begynde eller genoptage cine-afspilning.

6.  Tryk på  for at sænke hastigheden af cine-afspilning til 0,5x. Standardindstillingen er 1,0x.

7.  Aktuelle afspilningsrækkefølge (X/Y: X er den aktuelle rækkefølge for cine-kørsler, og Y er det samlede 
antal cine-kørsler).
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5. TechView-tabletten (kontrolpanel) har de samme funktioner som defineret ovenfor.
7-10    

    



                                                                                                              Dynamisk optagelse
 7.3.2      Indstilling af klarsignaler
Brug knappen Set Cues (Indstil klarsignaler) til at vælge en del af en cine-kørsel til afspilning.

1. Træk skyderen eller sæt kørslen på pause for at vælge startbilledet for cine. Klik på det venstre ikon for Set 
Cues (Indstil klarsignaler) for at angive det første klarsignal, dvs. klip del 1.

2. Fortsæt med at trække skyderen eller sætte kørslen på pause for at vælge slutbilledet for cine. Klik på det 
højre ikon for Set Cues (Indstil klarsignaler) for at angive det afsluttende klarsignal, dvs. klip del 3.

3. Afspilning viser billederne, som er placeret mellem klarsignalerne (del 2).
4. Hvis du vil slette klarsignalerne, skal du trække skyderen til starten og klikke på det venstre ikon for Set Cues 

(Indstil klarsignaler) og derefter trække skyderen til afslutningen og klikke på det højre ikon for Set Cues 
(Indstil klarsignaler). Set Cues (Indstil klarsignaler) kan nu slettes.
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TechView-tabletten (kontrolpanel) kan vise nedenstående handlinger for Set Cues (Indstil klarsignaler) samtidig. 
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                                                                                                              Dynamisk optagelse
 7.3.3      Visningsindstillinger

På cine-skærmen er der visningsindstillinger, forklaring af hver knaps funktion er angivet nedenfor.

Roadmap Mask (Roadmap-maske)

Brug denne knap til at vælge et billede eller et cine-billede som en roadmap-maske.

Vælg fra et Last Image Hold, et genkaldt billede eller et billede fra en subtraheret eller ikke-subtraheret cine-
kørsel for at producere en roadmap-maske. 

Se subtraherede

Tryk på Se subtraherede på cine-skærmen for at aktivere subtraheret visning. 

For at se kørslen i ikke-subtraheret form skal du trykke på View Subtracted (Se subtraherede) igen. Knappen er 
ikke længere fremhævet, og cine-kørslen vises ikke-subtraheret.

Peak Opacify (Peak-opacitet)

Under afspilning af cine/subtraktion føjes hvert billede sammen for at vise maksimal kontrast.
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Peak-opacifikation er en yderligere billedbehandling. Hver pixel i et nyt billede sammenlignes kontinuerligt med 
dens modpart i det forrige billede. Hvis den nye pixel er mørkere end i det tidligere billede, erstattes den gamle 
pixel. Det behandlede billede indeholder de mørkeste pixel, der er optaget for hvert punkt.

 7.3.4      Indstilling af maske

Brug afspilningsknapperne til at vise et udvalgt billede som masken i venstre side af monitoren. Tryk på Indstil 
maske, hvorefter det valgte maskebillede er angivet på statuslinjen. Brug afspilningsknapperne til at 
gennemse cine-kørslerne. “Indstil maske” kunne ikke bruges i roadmap-cine-kørsel.

Maskeregistrering 

Hvis patienten bevæger sig under en subtraktion eller en roadmap, kan dårlig justering af maske og billeder, 
der skal subtraheres, medføre et billede af ringe kvalitet. Med registrering kan du flytte maskebilledet, så der 
produceres en nøjagtig registrering ved atter at justere maske og billeder, som skal subtraheres. Du kan 
justere masken igen under proceduren eller under afspilning, hvis billederne er gemt.

 

Sådan justeres masken:
1. Brug maskeregistreringsknappen til at justere maskebilledet med billeder, som skal subtraheres.

2. Tryk på  på skærmen for at nulstille masken til dens oprindelige position.

Landmærke 

I visse subtraherede billeder er det nødvendigt at se karrenes position i forhold til visse baggrundsanatomier. 
Ved at sætte landmærker kan du variere den procentdel af baggrundsanatomi, der vises på et subtraheret 
billede. Denne funktion er tilgængelig for subtraktions- og roadmap-billeddannelse.
Masken justeres trinvist, når du trykker på landmærkeknappen. Procentdelen af baggrundsanatomi kan 
hurtigt varieres ved at trække skyderen på statuslinjen.
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                                                                                                              Dynamisk optagelse
Cine-skærmen har følgende gennemsynsindstillinger:

• Gennemsyn af en cine-kørsel i subtraheret eller ikke-subtraheret form.

• Udførelse af en efterbehandlingssubtraktion fra en fluoro- eller HLF-kørsel.

• Anvendelse af peak-opacifikation på en subtraheret eller ikke-subtraheret kørsel.

Gennemsynsindstillinger kan også betjenes på TechView-tabletten (kontrolpanelet).

Gennemsyn af en cine-kørsel i subtraheret eller ikke-subtraheret form

Aktiver og deaktiver subtraheret visning ved at trykke på Se subtraherede på cine-skærmen.

Hvis knappen View Subtracted (Se subtraherede) er fremhævet, vises cine-kørslen i subtraheret form.

For at se kørslen i ikke-subtraheret form, skal du trykke på Se subtraherede igen. Knappen er ikke længere 
fremhævet, og cine-kørslen vises ikke-subtraheret.

Udførelse af en efterbehandlingssubtraktion fra en fluoro- eller HLF-kørsel

Hvis der er blevet injiceret kontrastmiddel under optagelse af fluoro- eller HLF-cine, kan kørslen afspilles eller 
bruges til en maske. Brug knapperne Indstil maske og Se subtraherede til at få vist en 
efterbehandlingssubtraktion i venstre side af monitoren.

Det viste billede bør ikke indeholde noget kontrastmateriale, før Set Mask (Indstil maske) vælges, 
da karvisualisering ellers vil gå tabt.

Sådan udføres en efterbehandlingssubtraktion ved hjælp af et fluoro- eller HLF-billede:

1. Vis den kørsel, der skal bruge som maske, i venstre side af monitoren.

2. Tryk på Indstil maske.

3. Tryk på Se subtraherede.

Fluoro- eller HLF-cinekørslen vises som en subtraktion i venstre side af monitoren. Brug cine-
afspilningsknapperne til at gennemse kørslen.

Anvend peak-opacifikation på en subtraheret eller ikke-subtraheret kørsel

Brug knappen Peak-opacitet under efterbehandlingen til at få vist en subtraheret eller ikke-subtraheret kørsel 
med opacifikation. Områderne formørket af kontraststoffet forbliver mørke i afspilningen af kørslen, så karrene 
vises mest muligt.

Knappen Peak-opacitet bruges ikke til Roadmap-funktion, roadmap-1 er altid med maksimal 
opacifikation.

 

NOTE BEMÆRK

 

NOTE BEMÆRK
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 7.3.5      Afspilning af mini-cine

Med afspilning af mini-cine kan du gennemse cine-kørsler ved hjælp af afspilningsknapper, der vises på det 
samme skærmbillede som cine-kørslen. For at aktivere mini-cine skal du trykke på Minimize (Minimér) på 
skærmbilledet for afspilning af cine. Der vises en skærm, der ligner den følgende.

                   

1. Roadmap Mask (Roadmap-maske): Opret en maske ud fra en subtraktions-cine-kørsel.

2. Peak Opacify (Peak-opacitet): Anvender peak-opacifikation på den aktuelle cine-kørsel.

3. Indikatorlinje for cine-afspilning og maske: Viser status for afspilningen samt maskebilledet, det aktuelle 
billede og afspilningstiden.

4. Maximize (Maksimér): Går tilbage til cine-skærmbilledet.

5. Betjeningsknapper for afspilning af cine: Play/Pause, Forward/Back one frame, Forward/Back cine run for 
selected patients, Slow playback, Current/total cine runs for selected patient (Afspil/Pause, Frem/tilbage 
med ét billede, Frem/tilbage i cine-kørsel for valgte patienter, Langsom afspilning, Aktuelle/samlede cine-
kørsler for den valgte patient).

6. Exit (Afslut): Afslutter afspilning af cine.
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Alle skærmbilleder vises kun som reference. Opsæt visningssproget baseret på operatørens 
land. Der findes flere oplysninger om sprogopsætning i Kapitel 11. 

 8.1  Gennemse billeder
Operatøren kan gennemse billederne ved at klikke på mini-id-panelets aktiveringsknap. Mini-id-panelet vises 
på TechView-tabletten (kontrolpanel) og skærmen. Operatøren kan gennemse billederne fra den aktuelle 
undersøgelse i mini-id-panelet.

Gennemse billeder ved at rulle op/ned på mini-id-panelet. Vælg en forhåndsvisning af et billede, der skal vises i 
venstre side af TechView-tabletten (kontrolpanel) og højre side af skærmen. 

   

ADVARSEL
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                                                                                                              Billedgennemsyn og håndtering af dosisoplysninger
Følgende oplysninger vises på skærmen:

1. Viser tidspunktet, da billedet blev genereret. 
2. Viser patientoplysninger.
3. Vis automatisk tilstand, billedets værdier for kontrast, lysstyrke, kantforstærkning og smart-metal.
4. Viser tekniske parametre, som blev anvendt under eksponeringen. 
5. Viser billedreversering, billedrotationsgrad.
6. Viser det aktuelle billedes sekventielle position. 
7. Vis cine-posten.
8. Vis mini-id-panelet.

Ved begyndelsen af hver undersøgelse skal det kontrolleres, om der er nok ledig lagerplads til
billederne. Kontrollér med jævne mellemrum, at der er nok ledig plads, og arkiver vigtige
journaler for at undgå billedtab.

På skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek) vises gemte statiske billeder med henblik på gennemsyn, 
udskrivning, arkivering og gennemsyn af patient- og dosisoplysninger.

Vælg knappen Image Directory (Billedbibliotek)  for at få vist skærmbilledet Image Directory 
(Billedbibliotek) i højre side af skærmen. 

 

NOTE BEMÆRK
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Patientoplysninger

Complete (Fuldfør): Anvendes til at fuldføre den valgte undersøgelse.

Discontinue... (Afbryd...): Anvendes til at afbryde den valgte undersøgelse.

Dose Summary (Dosisoversigt): Viser oplysninger om dosisoversigt.

Preview Images (Forhåndsvisning af billeder): Viser miniaturebilleder.

Change Exams… (Skift undersøgelser….): Bruges til at genkalde billeder, der tidligere er blevet gemt i udførte
undersøgelser.

Report MPPS (Rapporter MPPS): Anvendes til at rapportere MPPS. Denne knap vises kun, når MPPS-
indstillingen er aktiveret.

Export (Eksport), Import, DICOM Print (DICOM-udskrivning), DICOM Storage (DICOM-lagring)： Anvendes til
at eksportere undersøgelser til medier, importere undersøgelser fra medier, DICOM-udskrive billeder og
arkivere billeder på en DICOM-storage-server. 

Local Print (Lokal udskrivning): Bruges til udskrivning lokalt.

Rullebjælke: Bruges til at rulle gennem alle forhåndsvisninger. 

Split… (Opdel...): Bruges til at fjerne de valgte billeder, som ikke arkiveres til DICOM-serveren, fra den
oprindelige undersøgelse til en ny undersøgelse.

Select All (Vælg alle): Bruges til at vælge alle billeder.

Exit (Afslut): Afslutter billedbiblioteket. 

Delete (Slet): Sletter de valgte billeder.
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 8.2  Gennemsyn af dosisoplysninger
Skærmbilledet Dose Summary (Dosisoversigt) indeholder røntgeneksponeringsdata for den aktuelle 
undersøgelse.

Vælg Dose Summary (Dosisoversigt) på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek) for at vise 
skærmbilledet Dose Summary (Dosisoversigt) i venstre side af skærmen.

Dosisoplysninger (dosis målt 30 cm over fladpaneldetektoren, centreret langs referenceaksen)

•   Nøjagtighed af dosishastighed: ±25 %

•   Dosisnøjagtighed: ±25 %

•   DAP-nøjagtighed: ±25 %

Den højeste værdi for lavdosisbilleddannelse overstiger ikke 50 % af den højeste værdi for normal fluoro. 
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 8.3  Udskrivning, eksport og import
Udskrivning på lokal printer

1. Vælg knappen Image Directory  (Billedbibliotek) for at få vist skærmbilledet Image Directory 
(Billedbibliotek).

      
2. Vælg det billede, som skal udskrives. 
3. Vælg "Local Print" (Lokal udskrivning) for at udskrive.

Eksport til arkivenheder
Systemet understøtter en lang række arkiveringsmuligheder. Det er muligt at arkivere billeder,
patientoplysninger og dosisoversigter. 

De tilgængeligt lagringsmuligheder omfatter:

•   USB: Visse flytbare diske med USB-stik kan ikke bruges. OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt 
understøtter kun USB-diske i FAT16-, FAT32-, Ext2-, Ext3-og Ext4-format.

Dette afsnit beskriver, hvordan man eksporterer fra systemet til USB. Ved arkivering af billeder kan
patientoplysningerne arkiveres sammen med billederne. 

1. Vælg "Export" (Eksportér) på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek). 
2. Vælg USB i rullelisten "Export To" (Eksportér til).
3. Klik på "Option" (Indstillinger) for at vise skærmbilledet Export Options (Eksportindstillinger).
På skærmbilledet Export Options (Eksportindstillinger) kan du angive indstillinger for lagring af billeder. 
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Billedindstilling

File Format (Filformat): 

DlCOM:   Billede i standard-DICOM-format

BMP:        Billede i BMP-format

Raw (Rå): Systemets oprindelige billedformat, bruges til at importere undersøgelser blandt OEC One 
CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt

Image (Billede):   Systemet understøtter følgende modaliteter:

RF:          Lagring af fluoroskopiske røntgenbilleder. Standardindstilling. 1920 x 1920 pixel, statisk.  

XA:         Lagring af angiografiske røntgenbilleder. 1920 x 1920 pixel, statisk. 

CR:         Lagring af computerradiografibillede. 1920 x 1920 pixel, statisk.

SC:         Lagring af Secondary Capture-billede (en kopi af skærmbilledet med anmærkninger og markører). 

1920 x 1920 pixel, statisk.

Dose Summary (Dosisoversigt):

RDSR:    Struktureret stråledosisrapport

SC:          Secondary Capture-billede

Remove Patient Information (Fjern patientoplysninger): Vælg "Remove Patient Information" (Fjern
patientoplysninger) for at fjerne alle patientidentificerende oplysninger fra de valgte billeder, der skal kopieres.
Denne funktion har ingen indvirkning på billederne. 

Include DICOM Viewer (Medtag DICOM-fremviser): Vælg "Inkluder DICOM Viewer" (Medtag DICOM-fremviser)
for at registrere "Media Viewer" (Medieviser)-applikationen på eksterne lagringsenheder. Dette program kan
gennemse billeder fra den eksterne lagringsenhed med DICOM-billeder. 

Include Overlay in DICOM Image (Medtag overlejring på DICOM-billede): Vælg "Include Overlay in DICOM
Image" (Medtag overlejring på DICOM-billede) for at gemme overlejrede oplysninger forbundet med et billede
som data adskilt fra billedet. Det kan være f.eks. anmærkninger og målinger. 

Hvis systemet indikerer, at cine er for stor til at blive eksporteret, henvises til afsnit sektion 7.3.2 -
Indstilling af klarsignaler. Indstil klarsignaler for cine og eksporter igen.

DICOM-fremviseren må ikke anvendes til diagnostiske formål. Den må udelukkende bruges til
gennemsyn af billeder. 

Fremviseren kan kun bruges på en computer med Java Runtime Environment (JRE) version 1.7 
eller nyere. Media Viewer installerer automatisk Java Runtime Environment (JRE), hvis den ikke 
findes på computeren. Systemet indeholder en JRE.exe, hvis “Include DICOM Viewer” (Medtag 
DICOM-fremviser) vælges.

4. Vælg de korrekte indstillinger, og klik derefter på "OK".
5. Vælg de forhåndsvisninger, der skal arkiveres. Vælg den dosisoversigt, der skal arkiveres. Efterhånden som 

billederne vælges, opdateres kapacitet og ledig plads på USB og størrelsen af de valgte billeder.
6. Hvis størrelsen af alle billederne i biblioteket er mindre end den ledige plads på dis, skal du vælge "Select All" 

(Vælg alle) for at vælge alle billeder i biblioteket.
7. Vælg "Export" (Eksportér) på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek). Klik på Cancel (Annuller) på 

meddelelsesskærmbilledet for at annullere eksporten. 

NOTE BEMÆRK

     
CAUTION FORSIGTIG

 

NOTE BEMÆRK
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Importér fra arkivenheder
1. Vælg fanen "Import" (Importer), og vælg derefter undersøgelser og patientnavn.
2. Vælg de billeder, der skal importeres til systemet.
3. Klik på "Import" (Importér).

  

 8.4  Hent en udført undersøgelse
Vælg "Change Exam" (Skift undersøgelse) på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek). Skærmbilledet 
Performed Exams (Udførte undersøgelser) vises i højre side af skærmen. 

Vælg en undersøgelse, og klik derefter på "OK". Undersøgelsen vises. 

Vælg et billede, der vises i billedbiblioteket. Billedet vises i venstre side af skærmen.

Når du åbner listen over udførte undersøgelser fra billedbiblioteket og vælger en undersøgelse, 
ændres den aktuelle undersøgelse ikke. Hvis du tager en eksponering og gemmer et billede, 
mens der vises en udført undersøgelse på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek), 
gemmes billedet sammen med den aktuelle undersøgelse, ikke sammen med den udførte 
undersøgelse, der vises på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek). 

 

NOTE BEMÆRK
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 9.1  Billedanmærkning
Dette afsnit forklarer, hvordan du opretter anmærkninger, og hvordan du bruger billedanmærkninger til at 
anbringe markører, tilføje kommentarer og beskære billeder. Tilgængeligheden af billedanmærkninger 
afhænger af det købte system. 

Vælg knappen "Annotation"  (Anmærkning). 

   

Vælg "Exit" (Afslut) for at afslutte anmærkningen. 
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 9.1.1  Markering af billeder 
Markørmulighederne omfatter markørerne L (venstre), R (højre), A (anterior), P (posterior), H (hoved) og
F (fødder) foruden en retningspil.

1. Klik på en knap for at vælge en markør. Markøren vises i både venstre og højre side af skærmen.

2. For at anbringe en markør skal du klikke på den markør, der vises i højre side af skærmbilledet, og trække 
den til den ønskede position. 

3. Gentag trin et og to, hvis du vil tilføje flere markører. Højst to af hver markør (L, R, A, P, H, F) kan placeres pr. 
billede.

4. Op til fem pile kan placeres på hvert billede. 
Sådan slettes en markør: Vælg markøren, og klik på "Delete" (Slet) på skærmbilledet.

Sådan gemmes en kopi af billedet med markørerne: Tryk på "Save"  (Gem) på skærmen eller TechView-
tabletten (kontrolpanel). 

5. Vælg knappen "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet Annotation (Anmærkning). Det annoterede billede 
vises i monitorens venstre side, indtil der trykkes på røntgenkontakten eller et gemt billede genkaldes. 
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 9.1.2  Tilføj kommentarer på billeder
1. Vælg "Comment" (Kommentar) på skærmbilledet Image Annotation (Anmærkning af billeder). 

Kommentarfeltet vil blive vist i venstre og højre side af skærmen.
2. Indtast tekst på højst 80 tegn i kommentarfeltet.

3. Hvis du vil flytte kommentarfeltet på billedet, skal du vælge kanten af kommentarfeltet i højre side af 
skærmen og trække i den. 

4. Hvis du vil tilføje flere kommentarer, skal du vælge "Comment" (Kommentar) og indtaste endnu en 
kommentar. Systemet giver mulighed for op til fem kommentarer på højst 80 tegn for hvert billede. 

5. Sådan slettes en kommentar: Vælg den og klik på "Delete" (Slet) på skærmen.

6. Sådan gemmes en kopi af billedet med kommentaren: Tryk på "Save"  (Gem) på skærmen og TechView-
tabletten (kontrolpanel).

7. Klik på "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet Annotation (Anmærkning). Det annoterede billede vises i 
monitorens venstre side, indtil der trykkes på røntgenkontakten eller et gemt billede genkaldes. 
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 9.1.3  Beskær et billede 
Beskæringslukkeren giver mulighed for at skravere dele af billedet i venstre side af skærmen. 

1. Vælg  på skærmbilledet Annotation (Anmærkning). Beskæringslukkeren vises i højre side af 
skærmen.

2. Vælg ankrene til tilpasning af størrelse og flyt dem for at beskære billedet. Når du flytter ankrene, skjules det 
beskårne område på billederne i venstre side af skærmen. 

3. Vælg  igen, hvorefter beskæringen slettes i venstre og højre side af skærmen. Billederne i skærmens 
venstre side vil være tilbage til normal.

4. Sådan gemmes en kopi af det beskårne billede: Klik på knappen "Save" (Gem) .

5. Vælg knappen "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet Annotation (Anmærkning). Billederne i venstre side af 
skærmen forbliver beskårne, indtil der trykkes på røntgenkontakten eller der vises et gemt billede. 
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 9.2  Billedmåling 
Dette afsnit forklarer hvordan du måler et billede. Tilgængeligheden af billedmåling afhænger af det system,
der er indkøbt.

Måling omfatter de følgende indstillinger.

•   Kalibrering

•   Afstand

•   Vinkel

Målingerne kan anvendes på et gemt billede, et genkaldt billede og det billede, der aktuelt vises.

Målingerne kan anvendes på billederne fra "Completed" (Fuldført) og "Discontinued" (Afbrudt) 
undersøgelser.

Vælg "Measurement" (Måling): Billederne i skærmens venstre område kopieres til skærmens højre område og
vises i skærmbilledet Measurement (Måling).

Klik på "Exit" (Afslut) på skærmbilledet Measurement (Måling) for at afslutte måling. Skærmbilledet
Measurement (Måling) lukkes også, når røntgen er aktiv. 

 

NOTE BEMÆRK
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 9.2.1  Kalibrering 
For at udføre en kalibrering mellem to punkter skal der anbringes et måleinstrument i visningsfeltet. Afstanden
på objektet skal markeres under kalibrering, og længdeværdien skal indtastes i værdifeltet. Når værdien er
indtastet i feltet, vises referenceværdien for den faste længde i det øverste højre hjørne på skærmbilledet
Measurement (Måling). 

Når kalibreringen ændres under en procedure, justeres linjens længdeværdier til de nye kalibreringsværdier. 

Når zoom er aktiveret på et billede, skaleres kalibreringsværdierne for at matche zoomfaktoren. 

Sådan udføres kalibrering 

1. Vælg "Calibrate" (Kalibrer) på skærmen Image Measurement (Billedmåling) for at få vist skærmbilledet 
Calibration (Kalibrering). 

2. Flyt kalibreringslinjen for at indstille længden. 
3. Indtast den målte længde eller kateterstørrelsen i kalibreringsværdifeltet. Vælg kalibreringsenheden.

 9.2.2  Afstandsmåling
Der skal udføres en kalibrering, før afstandsmålinger kan anvendes. 

Afstandsberegningen vises, når begge endepunkter er blevet fikseret. Denne værdi vises ved siden af
endepunktet. 

Når kalibreringen ændres under proceduren, genberegnes afstandsmålingerne, og de nye værdier vises. 

Sådan udføres afstandsmålinger 

1. Udfør kalibrering.
2. Vælg "Distance" (Afstand). Der vises en standardmålelinje. Linjen er baseret på den udførte kalibrering. 

         

3. Vælg afstandsmåleenheden, som kan være mm, tomme eller French. 
4. Vælg linjen, og træk ankeret til den ønskede position. Afstandsmålingen vises ved siden af ankeret.
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5. Systemet giver operatøren mulighed for at angive op til fem afstande pr. billede. 
Hvis du vil slette en "Distance" (Afstand): Klik på "Delete" (Slet) på skærmen.

Sådan gemmes en kopi af billedet med afstand: Klik på knappen "Save" (Gem) . 

 9.2.3  Vinkelmåling
Sådan udføres vinkelmålinger 

1. Vælg "Angle" (Vinkel). En vinkel vises i venstre og højre side af skærmen. 
2. Vælg en vinkel, og juster længden og vinklens grad ved at trække i ankrene. Vinkelgraden vises i bunden af 

vinklen.

3. Systemet giver operatøren mulighed for at placere op til fem vinkler pr. billede. 
Hvis du vil slette en "Angle" (Vinkel): Vælg en vinkel, og klik derefter på "Delete" (Slet).

Sådan gemmes en kopi af billedet med vinkel: Klik på "Save" (Gem) . 
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 9.3  Zoom 

 9.3.1  Oprettelse og konfiguration af zoomede billeder
Systemet har en funktion for live zoom, der giver dig mulighed for digitalt at forstørre anatomi under live 

optagelse, cine-kørsel, subtraktion og roadmap. Der kan zoomes på billeder med en faktor op til 4x.

1. Tryk på venstre ( ) røntgenknap på fodpedalen, håndkontakten på C-armen for at tage et 
referencebillede. Dette billede behøver ikke at blive gemt.

2. Når venstre ( ) røntgenkontakt slippes, vises LIH-billedet i venstre side af skærmbilledet.

3. Klik på , hvorefter venstre side af skærmen kopieres til højre side af skærmen, og det venstre billede 
vises som standard med en forstørrelse på 1,1x.

4. Rør ved skyderen i højre side og træk opad for at zoome ind eller nedad for at zoome ud. Flyt det gule felt til 
det område, der skal forstørres, efter behov. Venstre side af skærmbilledet viser det forstørrede billede. Der 
kan zoomes på billeder med en faktor op til 4x i trin af 0,1.

Klik på  for at lukke zoom-skærmbilledet. 

 Når den nye eksponering er i gang med live zoom-status, forbliver venstre side af skærmen 
stadig zoomet og roamet for at vise billedet.

 

NOTE BEMÆRK
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 9.3.2  Live zoom på TechView-tablet (kontrolpanel)
TechView-tabletten (kontrolpanel) omfatter en Live zoom og Roam-funktion.

1. Billedet kan klemmes for at zoome ind og zoomes ud med to fingre.

2. Billedet kan roames med to fingre.
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3. Billedet kan roteres med en finger.

Handlingerne for Live zoom- og Roam-funktionen kan blive vist i venstre side af skærmen på samme tid.

Live Zoom- og Roam-funktionen kan aktiveres ned TechView-tabletten (kontrolpanel) under 
eksponeringen.

 

NOTE BEMÆRK
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 9.4  Digital pen
Systemet har en digital pen. Dette værktøj gør det muligt for brugeren at tegne frit på skærmen og TechView-
tabletten (kontrolpanel) for at markere Last Image Hold (LIH) eller hentede billeder under procedurer.

Markeringer med den digitale pen kan slettes og tegnes igen på billedet i realtid. De forbliver på skærmbilledet 
under hele undersøgelsen, medmindre de slettes, men gemmes ikke med eller på billedet ligesom anmærkninger. 

 9.4.1  Brug af Digital pen på skærmen

1. Med et billede på skærmen skal du trykke på  "Annotations'' (Kommentarer).

2. Tryk på knappen  "Digital Pen", der er placeret på venstre hjørne af skærmens højre side. 

3. Tegn eller markér på anden måde billedet i højre side af skærmen. Maks. 25 markeringer er tilladt. 

Markeringerne vises på begge sider af skærmen og forbliver vist under hele undersøgelsen, medmindre de slettes.

4. Tryk på Digital Pen igen for at deaktivere funktionen. Knappen skifter mellem aktiveret og deaktiveret 
tilstand.

Du kan slette markeringer, som er lavet med den digitale pen, på en af følgende måder:

•   Start en ny undersøgelse.

•   Genoptage en tidligere undersøgelse.

•   Tryk på knappen  "Revert'' (Tilbage) i venstre hjørne af skærmbilledet for anmærkninger, hvorefter 

den sidste markering slettes. Hvis du vil slette flere markeringer, skal du holde knappen  "Revert'' 
(Tilbage) nede i et stykke tid.
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 9.4.2  Brug af Digital pen på TechView-tabletten (kontrolpanel)
1. Med et billede på TechView-tabletten (kontrolpanel) skal du klikke på IMAGE (Billede).

2. Tryk på knappen  "Digital Pen" på TechView-tabletten (kontrolpanel). 
3. Tegn eller markér på anden måde billedet på TechView-tabletten (kontrolpanel). Maks. 25 markeringer er 

tilladt. Markeringerne vises på begge sider af skærmen og forbliver vist under hele undersøgelsen, 
medmindre de slettes.

4. Tryk på Digital Pen igen for at deaktivere funktionen. Knappen skifter mellem aktiveret og deaktiveret tilstand.

Du kan slette markeringer, som er lavet med den digitale pen, på en af følgende måder:

•   Start en ny undersøgelse.

•   Genoptage en tidligere undersøgelse

•   Tryk på knappen  "Revert" (Tilbage), hvorefter den sidste markering slettes. Hvis du vil slette flere 

markeringer, skal du holde knappen  "Revert'' (Tilbage) nede i et stykke tid.

Skift til funktionen IMAGE (Billede) på TechView-tabletten (kontrolpanel) under eksponeringen 
kan fortsætte vha. den digitale pen.

 

NOTE BEMÆRK
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 10.1  Oversigt
American College of Radiology (ACR) og National Electrical Manufacturers Association (NEMA) udviklede
standarden DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine. 

Dette afsnit indeholder oplysninger om den DICOM-applikation, der er tilgængelig på systemet, og som
forbedrer dets funktion. DICOM-applikationen gør det muligt at oprette forbindelse mellem systemet og
eksisterende DICOM-netværk og bruge disse.

DICOM-overensstemmelseserklæringen for OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt kan downloades fra
webstedet www.ge.com/dicom.

Dette afsnit beskriver, hvordan du: 

•   opretter forbindelse mellem systemet og netværket 

•   konfigurerer systemet og DICOM-enhederne 

•   forespørger om og viser oplysninger om planlagte undersøgelser

•   forespørger på en ekstern server og henter billeder

•   udskriver patientoplysninger og billeder 

•   arkiverer patientoplysninger, billeder og dosisrapporter

•   rapporterer MPPS

Under netværksoverførsler sendes der både billeder og patientoplysninger. Patientoplysningerne kan stamme
fra en DICOM-arbejdslisteforespørgsel eller de kan være blevet indtastet manuelt på systemet på
skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) af teknikeren. 
10-2    

    



                                                                                                              DICOM
 10.2  DICOM-opsætning
Systemet skal være konfigureret til at give adgang til DICOM-netværket. Konfiguration identificerer serveren
over for netværket og definerer DICOM-netværksknuderne over for systemet. DICOM-funktionerne omfatter:

•   Arbejdsliste

•   DICOM-udskrift

•   Storage og commitment

•   Query og retrieve

•   MPPS

Tryk på knappen "Setup"  (Opsætning) på systempanelet.

Fra dette skærmbillede kan du åbne skærmbillederne "Worklist", "DICOM Printers", "Storage and Commitment
Server", "Query & Retrieve", "MPPS Server" og Network Setup (Arbejdsliste, DICOM-printere, Storage/
commitment-server, Forespørgsel og hentning, MPPS-server og Netværksopsætning).

Opsætning af netværk

Klik på "Network & DICOM" (Netværk og DICOM). Opsætningsskærmbilledet Network & DICOM (Netværk og
DICOM) vises i højre side af skærmen.

Udfyld "Local AE Title" (Lokal AE-titel) og "Station Name" (Stationsnavn). Brugeren kan ændre dette i henhold til
DICOM-tjenestens krav. 
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Opsætning af lokalnetværk

Klik på "Configure…" (Konfigurer…) under Local Network (Lokalnetværk) for at konfigurere det lokale netværk. 

Indtast mål-IP-adresse, gateway og undernetmaske på skærmen.

Udfyld oplysningerne på dette skærmbillede. De korrekte oplysninger kan fås hos netværksadministratoren. IP,
gateway og undernetmaske oplysninger skal ikke indtastes ved brug af DHCP.

Klik på "OK" for at vende tilbage til skærmbilledet Network & DICOM (Netværk og DICOM).

Indtast en mål-IP-adresse, og klik på knappen "Ping" for at kontrollere netværksforbindelsen. Resultaterne
vises i tekstfeltet.

Konfiguration af arbejdslisten
En DICOM-arbejdslisteserver som f.eks. et RIS (Radiologiinformationssystem) leverer oplysninger om planlagte
undersøgelser.

Sådan konfigureres arbejdslisten:

1. Vælg "Worklist" (Arbejdsliste) på opsætningsskærmbilledet. Skærmbilledet Worklist (Arbejdsliste) vises.
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2. Konfigurer planlagt undersøgelsesdato og -modalitet.
3. Klik på "Add" (Tilføj) for at vise grænsefladen Worklist Server Config (Konfiguration af arbejdslisteserver). 

Indhent de følgende oplysninger om arbejdslisteserveren hos netværksadministratoren, og indtast dem på 
denne grænseflade: 

Alias: Et unikt navn, som gælder for systemet og anvendes til at identificere serveren på listen over 
tilgængelige destinationsenheder. 

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til query-serveren. 

4. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til serveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren. Klik på [OK] for at lukke skærmbilledet. 

5. Serveren kan redigeres eller slettes ved at klikke på den relevante knap. 
6. Vælg "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet Worklist (Arbejdsliste).

Konfigurere DICOM-printer
DICOM-printservere er netværksknuder, som leverer printfunktioner i overensstemmelse med DICOM-

standarden. 

1. Vælg "DICOM Printers" (DICOM-printere) på opsætningsskærmbilledet. 
2. Vælg "Add" (Tilføj). 
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Indhent de følgende oplysninger fra stedets netværksadministrator, og indtast dem i tekstfelterne på dette
skærmbillede: 

Alias: Et unikt navn, som gælder for systemet og anvendes til at identificere serveren på listen over
tilgængelige destinationsenheder. 

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til udskriftsenheden. 

Maximum Density (Maks. tæthed): Maksimal udskriftsdensitet. 

Minimum Density (Min. tæthed): Minimal udskriftsdensitet. 

Config Info. (Konfigurationsinfo): Denne værdi angiver DICOM-printerparametrene. De findes i DICOM-
printerens overensstemmelseserklæringsfil. DICOM-tag er (2010, 0150) Configuration Information.

3. Vælg "Border Density..." (Kantdensitet...), og vælg kantdensitet for billedet. Der er følgende valgmuligheder:
•   Sort

•   Hvid

4. Vælg "Empty Density..." (Tom densitet...), og vælg tom densitet for billedet. Der er følgende valgmuligheder: 
•    SORT 

•    HVID 
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5. Vælg "Copies..." (Kopier...), og vælg det antal kopier, der skal udskrives, hver gang der sendes en 
printkommando til denne printer. Du kan vælge et antal fra 1 til 10. 

6. Vælg "Print Priority..." (Udskriftsprioritet), og vælg en udskriftsprioritet. Der er følgende valgmuligheder: 
•   Høj 

•   Medium 

•   Lav

7. Vælg "Destination...", og vælg en udskriftsdestination. Der er følgende valgmuligheder: 
•   Kassette 

•   Processor 

8. Vælg "Medium Type…" (Medietype…), og vælg en medietype. Der er følgende valgmuligheder: 
•   Papir 

•   Klar film 

•   Blå film 

•   MAMMO CLEAR FILM

•   MAMMO BLUE FILM

9. Vælg "Orientation" (Orientering), og vælg en orientering. Der er følgende valgmuligheder:
•   Portrait (Stående)

•   Landskab

10. Vælg "Film Size..." (Filmstørrelse), og vælg en filmstørrelse. Der er følgende valgmuligheder:
•   8IN×10IN

•   10IN×12IN

•   10IN×14IN

•   11IN×14IN

•   14IN×14IN

•   14IN×17IN

•   24CM×24CM

•   24CM×30CM

11. Vælg et filmlayout til røntgenbillederne. Du kan vælge op til fire layouts for hver DICOM-printerenhed, du 
konfigurerer. Der er 10 valg for hvert layout: 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 5x4.
Filmmatricen bestemmer det udskrevne layout for røntgenbillederne i kolonner og rækker. Matrixvalgene er
begrænset til dem, der er tilgængelige på den valgte printer. Det samlede antal billeder, der udskrives på ét
filmark, er produktet af de to tal. 

12. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til printserveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren. Klik på [OK] for at lukke skærmbilledet. 

13. Serveren kan redigeres eller slettes på listen ved at klikke på den relevante knap.
14. Vælg "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet DICOM Printer. 
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Konfigurere storage/commitment-serveren
EN DICOM-storageserver som f.eks. et PACS-system er et netværksbaseret system, der bruges til at arkivere billeder.

1. Vælg "Storage & Commitment" på opsætningsskærmbilledet. 

                                                 

2. Klik på "Add" (Tilføj) for at tilføje den storage-server, du vil konfigurere.
3. Indhent de følgende storage-oplysninger fra din netværksadministrator, og indtast dem: 
Alias: Et unikt navn, som gælder for systemet og anvendes til at identificere serveren på listen over
tilgængelige destinationsenheder. 

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til storage-enheden. 

Overlay (Overlejring): Vælg Never Send (Send aldrig) eller Always Send if Available (Send altid hvis tilgængelig).

Image (Billede): Systemet understøtter følgende modaliteter: 

RF:         Lagring af fluoroskopiske røntgenbilleder. Standardindstilling. 1920 x 1920 pixel, statisk.

XA:         Lagring af angiografiske røntgenbilleder. 1920 x 1920 pixel, statisk.

CR:         Lagring af computerradiografibillede. 1920 x 1920 pixel, statisk.

SC:         Lagring af Secondary Capture-billede (en kopi af skærmbilledet med anmærkninger og markører). 

 1920 x 1920 pixel, statisk.
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Dose Summary (Dosisoversigt): 

RDSR:     Struktureret stråledosisrapport

SC:          Secondary Capture-billede

Send RDSR on Complete (Send RDSR efter fuldførelse): Markér dette, hvis RDSR sendes, når en undersøgelse
fuldføres.

4. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til serveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren.

5. Markér "Enable Storage Commitment" (Aktiver storage/commitment) for at konfigurere commitment-
serveren.

6. Indhent følgende commitment-oplysninger fra netværksadministratoren, og indtast dem: 

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

7. Markér "Use Storage Server Settings" (Brug indstillinger for lagringsserver), hvis lagringsserverindstilling skal 
bruges. Commitment-oplysningerne vises automatisk. 

8. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til commitment-serveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren.

9. Klik på ''OK" for at lukke skærmbilledet. 

10. Gentag trin 1 til 9 for hver storage/commitment-server på netværket. Du kan redigere eller slette en server 
ved at klikke på den relevante knap. Når alle servere er blevet konfigureret, skal du vælge "Exit" (Afslut) for at 
lukke skærmbilledet ''Storage & Commitment). 

Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til commitment-enheden. 

Konfigurere query/retrieve
En query/retrieve-server bruges til at hente DICOM-billedoplysninger fra eksterne servere.

Sådan konfigureres en query/retrieve-server: 

1. Vælg "Query & Retrieve" på opsætningsskærmbilledet. 

2. Konfigurer lokale indstillinger.

Local Listening Port (Lokal lytteport)

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på, at der sendes data tilbage fra DICOM retrieve-serveren.

Days to Cache Retrieved Images (Antal dage, hentede billeder skal gemmes i cachen)

3. Klik på "Add" (Tilføj) for at vise skærmbilledet Query & Retrieve Config (Konfiguration af query/retrieve). 
Indhent følgende oplysninger om query/retrieve-serveren hos netværksadministratoren, og indtast dem på 
dette skærmbillede:

Alias: Et unikt navn, som gælder for systemet og anvendes til at identificere serveren på listen over 
tilgængelige destinationsenheder. 

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 

Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til query-serveren. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

Information Model (Informationsmodel): Der er to valgmuligheder for informationsmodellen:
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Study Root (Undersøgelsesrod): Starter forespørgsler på undersøgelsesniveau.

Patient Root (Patientrod): Starter forespørgsler på patientniveau.

                                              

4. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til serveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren. Klik på [OK] for at lukke skærmbilledet. 

5. Gentag trin 1 til 3 for hver query/retrieve-server på netværket. Du kan redigere eller slette servere ved at 
klikke på den relevante knap. 

6. Når alle servere er blevet konfigureret, skal du vælge "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet Query & 
Retrieve (Forespørgsel og hentning).

Konfigurere DICOM MPPS-server
Sådan konfigureres MPPS-serveren: 

1. Vælg knappen "MPPS Servers" på systemets opsætningsskærmbillede. 
2. Klik på "Add" (Tilføj) for at vise skærmbilledet MPPS Server Config (Konfiguration af MPPS-server). Indhent 

følgende oplysninger om MPPS-serveren hos netværksadministratoren, og indtast dem på dette 
skærmbillede:

Alias: Et unikt navn, som gælder for systemet og anvendes til at identificere serveren på listen over 
tilgængelige destinationsenheder.

AE Title (AE-titel): DICOM Application Entity Title. 

IP-adresse: Den unikke IP-adresse, der er tildelt til den server, der konfigureres. 
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Port Number (Portnummer): Det portnummer, der er tildelt til query-serveren. 

Time Out: Den tid i sekunder, hvor systemet venter på svar fra serveren, før den får timeout.

3. Vælg "Verify" (Kontrollér) for at kontrollere, om der er forbindelse til serveren. Der vises en 
bekræftelsesmeddelelse, hvis der er oprettet forbindelse til serveren. Klik på "OK" for at lukke skærmbilledet. 

4. Gentag trin 1 til 4 for hver MPPS-server på netværket. Serveren kan redigeres eller slettes ved at klikke på 
den relevante knap. 

5. Når alle servere er blevet konfigureret, skal du klikke på "Exit" (Afslut) for at lukke skærmbilledet MPPS Server.
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 10.3  Arbejdsliste
Funktionen DICOM-arbejdslisteforespørgsel lader operatøren forespørge om oplysninger om planlagte
undersøgelser på DICOM-serveren. Forespørgselsresultatet kan bruges til at starte undersøgelsen direkte.

1. Sørg for, at arbejdslisteserveren er konfigureret korrekt.
2. Vælg "Scheduled..." (Planlagte...) på skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering).
Skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser) vises:

                                                 

Skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser) viser en liste over planlagte undersøgelser.

3. Vælg en arbejdslisteserver i bunden fra rullelisten over servere. 
4. Vælg "Quick Query" (Hurtig forespørgsel) for at udføre en DICOM-forespørgsel. Når søgningen er udført, vises 

resultaterne på skærmbilledet Scheduled Exams (Planlagte undersøgelser).
5. Vælg "Advanced Query" (Avanceret forespørgsel) for at konfigurere avancerede forespørgselskriterier.
6. Du kan udføre yderligere søgninger ved at indtaste de relevante oplysninger i Display Filter (Visningsfilter) for 

at se de ønskede resultater i listen over planlagte undersøgelser. 
7. Klik på "Delete" (Slet) for at slette den valgte undersøgelse. 
10-12    

    



                                                                                                              DICOM
 10.4  DICOM-udskrift
Følg nedenstående trin for at udskrive på en DICOM-printer.

1. Sørg for, at DICOM-printserveren er konfigureret korrekt.

2. Tryk på knappen "Image Directory"  (Billedbibliotek) på systempanelet. Vælg fanen DICOM print (DICOM-
udskrivning).

              

3. Vælg et layoutformat. 
4. Hvis du vil tilføje et billede til køen, skal du vælge forhåndsvisningen og klikke på kø-feltet. Brugeren kan 

fortsætte med at vælge billeder og indlæse dem i køen, indtil alle ledige pladser er taget. 
Hvis brugeren vælger en forhåndsvisning og derefter klikker på et felt, som allerede indeholder et billede, 
erstattes det eksisterende billede med den sidst valgte forhåndsvisning. 

5. Klik på "Print" (Udskriv).
6. Når billederne sendes til printeren, vises skærmbilledet Print in progress (Udskrivning i gang). Klik på "Cancel" 

(Annuller) på skærmbilledet for at annullere udskrivningen. 
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 10.5  DICOM-storage/commitment
Systemet giver operatøren mulighed for at gemme billeder og udføre storage/commitment på en DICOM-
storageserver.

1. Sørg for, at storage/commitment-serveren er konfigureret korrekt.
2. Vælg fanen "DICOM Storage" (DICOM-lagring) på skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek), og vælg 

derefter en DICOM-lagringsserver på rullelisten "Send to" (Send til).

             

3. Vælg det billede, der skal arkiveres. 
4. Klik på "Send". Skærmbilledet Progress (Status) vises.

Kontrollér den ledige lagerplads regelmæssigt, og sørg for at gemme/arkivere vigtige journaler.

 

NOTE BEMÆRK
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 10.6  Forespørgsel og hentning
Med DICOM Query and Retrieve (Forespørgsel og hentning) kan operatøren sende en forespørgsel til den 
eksterne server for at få DICOM-undersøgelsesoplysninger, hente billeder fra ønskede undersøgelser fra denne 
server, filtrere hentede undersøgelser og gennemse hentede billeder.

1. Sørg for, at query/retrieve-serveren er konfigureret korrekt.

2. Vælg knappen "Query & Retrieve" (Forespørgsel og hentning)  på systempanelet for at vise 
skærmbilledet Query & Retrieve (Forespørgsel og hentning).

              

3. Vælg en query/retrieve-server i rullelisten over servere.
4. Konfigurer kriterierne Modality (Modalitet), Date (Dato), Last Name (Efternavn), First Name (Fornavn), Patient 

ID og Accession# (Accessionsnummer). 
5. Vælg "Query" (Forespørg) for at se resultaterne i tabellen, når søgningen er udført. 
6. Vælg en eller flere undersøgelser i tabellen over resultater. Vælg "Retrieve" (Hent) for at hente de valgte 

undersøgelser fra serveren og vise de hentede undersøgelser i hentningsresultatet. 
7. Vælg en hentet undersøgelse, og vælg knappen Previous/Next (Forrige/Næste) for at se den forrige/næste 

miniature.
8. Vælg "Review Image" (Gennemse billede) for at vise billedfremviseren. Det valgte billede vises. 
9. Vælg en hentet undersøgelse, og klik på "Delete" (Slet) for at slette undersøgelsen. 
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 10.7  MPPS
DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step, modalitetsudført proceduretrin) er en informationspakke,
der beskriver aktiviteter, forhold og resultater for en undersøgelse (billeddannelsesprocedure), som er udført på
en modalitet.

MPPS-pakken indeholder mulighed for at rapportere disse oplysninger tilbage til det tilsluttede RIS
(radiologiinformationssystem).

Med DICOM MPPS-pakken understøtter systemet DICOM MPPS som SCU med de følgende funktioner:

•   Sende undersøgelsesoplysninger til RIS

•   Rapportere status for den aktuelle undersøgelse tilbage til RIS

MPPS er kun tilgængelig for visse konfigurationer. Kontrollér, om funktionen er tilgængelig før brug.

1. Sørg for, at MPPS-serveren er konfigureret korrekt.
2. Klik på "Complete" (Fuldfør) eller "Discontinue" (Afbryd) for at fuldføre eller afbryde undersøgelserne på 

skærmbilledet Image Directory (Billedbibliotek).
3. Klik på "Report MPPS" (Rapporter MPPS) for at rapportere status for den aktuelle undersøgelse til MPPS-

serveren.
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Dette kapitel forklarer, hvordan systemfunktionen opsættes. Funktioner i forbindelse med DICOM-opsætning
som f.eks. netværk og DICOM, arbejdslister, DICOM-printere, storage/commitment-servere, query/retrieve
samt MPPS-servere er allerede blevet beskrevet i Kapitel 10.

Tryk på knappen "Setup" (Opsætning)  på skærmen for at få adgang til opsætningsfunktionerne.

 11.1  Systeminformation
Skærmbilledet System Information (Systeminformation) viser oplysninger om værts-id, serienummer og
system-id.

Vælg "System Information" (Systeminformation) for at få vist systemoplysninger.

Aktuel version af softwaren og hardwaren er baseret på systemets version.
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 11.2  Dato, klokkeslæt og region
Vælg "Date Time & Region" (Dato, klokkeslæt og region) for at åbne opsætningsskærmen.

Brug dette skærmbillede til at:
•   indtaste dato, klokkeslæt, tidszone og sprog

•   vælge dato-, klokkeslæts- og talformat

•   vælge vægt- og højdeenheder

Vælg "Exit" (Afslut) for at gemme opsætningen og vende tilbage til skrivebordet. 
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 11.3  C-arm-system
Vælg fanen "C-Arm System" (C-arm-system) for at få vist opsætningsskærmbilledet.

                                     

Brug dette skærmbillede til at:
•   Indtaste hospitalsnavn

•   Vælge indstillinger for "Retain Last value at Exam Change or Boot up" (Bibehold sidste værdi ved skift af 
undersøgelse eller genstart): Kollimator, FOV, Rotation, Vend eller Flop

•   Indstille Exam List Display (Visning af undersøgelsesliste): Patient-id eller accessionsnummer

•   Opsætte B/C-præference: Høj kontrast eller høj lysstyrke

•   Aktivering/deaktivering af Auto De-noise for Fluoroscopy LIH (Automatisk reducering af støj for 
fluoroskopi-LIH)

           Ved valg af denne funktion optimerer systemet automatisk stillbilleder eller bevægelige billeder for 
live-billedet, når man slipper pedalen, for at fjerne støj og opnå optimeret Last Image Hold (LIH). 

Det opt imerede Last Image Hold (LIH) kan også opnås ved at justere støjfilteret i  Image 
Process & Comparison (Billedbehandling og sammenligning). Se sektion 6.3 for flere oplysninger.

•   Opsætte ventetid for pauseskærm

•   Aktivering/deaktivering af Beep after Saving Image(s) Successfully (Bip efter lagring af billede uden fejl)
11-4    

    



                                                                                                             Systemopsætning
•   Aktivere/deaktivere Auto Save at End of Exposure (Gem automatisk ved afslutning af eksponering)

•   Aktivere/deaktivere Auto Swap (Ombyt automatisk)

•   Aktivér/Deaktivér visningsmarkøren

•   Aktivere/deaktivere Room Interface (Lokaleinterface)

•   Konfigurere Voltage for Door Opening (Spænding for døråbning): High (Høj) eller Low (Lav)

•   Opsætning af landmærkestandardprocent

Klik på "Exit" (Afslut) for at gemme opsætningen og vende tilbage til skrivebordet. 

 11.4  Eksponering
Vælg fanen "Exposure" (Eksponering) for at få vist opsætningsskærmen.

                                      

Brug dette skærmbillede til at:
•   Konfigurer Default Settings (Standardindstillinger) på Exam Change (Undersøgelsesændring) eller Boot 

up (Opstart): Dose (Dosis), Pulse (Impuls), Mode Pair (Tilstandspar)

o Vælg Dose (Dosis): Standard Dose (Standarddosis) eller Low Dose (Lav dosis)

o Vælg Pulse (Impuls): Continuous (Kontinuerlig), 1 Pulse/s (Impuls/sek.), 2 Pulse/s (Impuls/sek.), 4 
Pulse/s (Impuls/sek.), 8 Pulse/s (Impuls/sek.) eller 12 Pulse/s (Impuls/sek.)
                                                                                                      11-5



OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt
o Vælg Mode Pair (Tilstandspar): Fluoro | HLF 

                                      Fluoro | Dig. Spot

                                                     Fluoro | Subtract (Subtrahér)

                                                     Roadmap | Subtract (Subtrahér)

•   Indstille Exposure Tone (Eksponeringslyd): Tone og lydstyrke

o Vælg Tone: 1, 2, 3 eller 4

o Vælg Volume (Lydstyrke): 1, 2, 3 eller 4

•   konfigurere Dose Warning Threshold (Dosisadvarselsgrænse)
•   Opsætning af Terminate Short Exposure When (Afslut kort eksponering, når):

o Vælg Switch Released (Kontakt slippes) eller Extended Exposure Completed (Forlænget 
eksponering udført).

Klik på "Exit" (Afslut) for at gemme opsætningen og vende tilbage til skrivebordet. 

Funktionen for udvidet eksponering afhænger af brugerens systemkonfiguration og overholdelse af gældende
bestemmelser og standarder.

 11.5   Film     
Vælg Cine for at åbne skærmbilledet for cine-systemopsætning.
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Brug opsætningsskærmbilledet “Cine” til at:
•   Aktivere/deaktivere “Auto Playback When Cine Acquired” (Automatisk afspilning, når film optaget)

•   Aktivere/deaktivere “Use Mini Player When Playback” (Brug mini-afspilleren under afspilning)

 11.6  Sikkerhed
Skærmbilledet "Security" (Sikkerhed) bruges til at konfigurere systemet, så det er i overensstemmelse med
HIPAA. 

Denne funktion er kun tilgængelig for administratoren. Klik på "Security" (Sikkerhed), og indtast
administratoradgangskoden for at få vist skærmbilledet til konfiguration af sikkerhed. Hvis der ikke er indstillet en
administratoradgangskode, er den som standard "123456".  Brugeren skal nulstille administratoradgangskoden ved
brug af systemet for første gang.

Brug opsætningsskærmbilledet "Security" (Sikkerhed) til: 

•   Kræve, at brugeren skal logge på systemet med en adgangskode.

•   Tilføje/fjerne brugere og adgangskoder.

•   Ændre adgangskoder.

•   Slette alle undersøgelser. 
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Vælg "Require Users to Login" (Kræv, at brugerne skal logge på) for at åbne et loginskærmbillede, når systemet
starter. Brugeren skal indtaste en adgangskode, før systemet kan bruges. 

Klik på "Add" (Tilføj) for at opsætte et brugernavn og en adgangskode. Kontoen vises på listen over konti.

Vælg en konto, og klik på "Remove" (Fjern) for at fjerne kontoen.

Administratorkontoen kan ikke fjernes.

Brug "Change Password" (Skift adgangskode) til at ændre adgangskoden. 

1. Vælg den bruger, hvis adgangskode skal ændres.
2. Vælg "Change Password…" (Skift adgangskode…). 

     Brug 8 til 32 tegn med mindst en blanding af store bogstaver, små bogstaver og tal. Kan ikke genbruge   
    den sidste adgangskode.
3. Indtast den nye adgangskode i feltet "New Password" (Ny adgangskode).
4. Indtast den nye adgangskode i feltet Confirm Password (Bekræft adgangskode). 
5. Vælg "OK" for at vende tilbage til opsætningsskærmbilledet "Security" (Sikkerhed). 
Klik på "Delete All Exams" (Slet alle undersøgelser). Der vises et bekræftelsesskærmbillede. Vælg "Yes” (Ja) for at
slette alle undersøgelser.

Funktionen "Delete All Exams" (Slet alle undersøgelser) sletter alle patientoplysninger og billeder
fra systemet.

 11.6.1  Pauseskærm

Tryk på knappen , for at både skærmen og TechView-tabletten (kontrolpanel) skifter til pauseskærm. 
Afslut tilstanden ved at klikke et vilkårligt sted på skærmen eller på TechView-tablet (kontrolpanelet).

 11.6.2  Hurtig-tilstand
Hvis brugeren glemmer sin adgangskode, kan hurtig-tilstand bruges til at producere billeder i nødsituationer.

Tryk på "Emergency Login" (Nød-login) for at åbne nødtilstandsskærmen. Brugeren har kun adgang til Exam 
Management (Undersøgelseshåndtering), Cine, Zoom og Image processing (Billedbehandling). De andre 
applikationer er deaktiverede. På skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) har brugeren 
ikke adgang til funktionerne Resume Exam (Genoptag undersøgelse) og Scheduled Exam (Planlagt 
undersøgelse).

 

NOTE BEMÆRK
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 11.7  Vedligeholdelse 
Opsætningsskærmbilledet "Maintenance" (Vedligeholdelse) anvendes til systemvedligeholdelse.

Brug dette skærmbillede til at: 

•   Eksportere/importere systemopsætning

Isæt et medie, og vælg mediet i rullelisten "Medium" (Medie). Klik på knappen "Export" (Eksporter) for at
eksportere Setup-filen/konnektivitetskonfigurationsfilen. Når processen er afsluttet, vises der en meddelelse
om, at filen blev eksporteret.

•   Eksportere systemlogfilen

Isæt et medie, og vælg mediet i rullelisten "Medium" (Medie). Klik på "Export" (Eksporter) for at eksportere
systemlogfilen.

•   SMPTE-test/Testmønstre

Systemet indeholder knappen "SMPTE Test" (SMPTE-test) eller "Test Patterns" (Testmønstre) til åbning af de
nødvendige testmønstre. Forskellige testmønstre i henhold til systemkonfiguration.

•   Login Administration

•   Logge på kvalitetskontrol
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Vejledning i kvalitetskontrol

Kvalitetskontroltilstand er ikke tilgængelig for visse lande i henhold til lovmæssige krav. Kontakt 
den lovmæssige repræsentant eller en salgsrepræsentant, når denne funktion benyttes.

1. Klik på "Login Quality Control" (Log på kvalitetskontrol) for at åbne dialogboksen Quality Control Login (Log 
på kvalitetskontrol).

2. Gå til brugerkvalitetskontroltilstand 
Indtast den korrekte kvalitetskontroladgangskode i dialogboksen Quality Control Login (Log på kvalitetskontrol)
(standardadgangskoden er "asdfgh"), og klik på knappen OK. Log derefter på kvalitetskontroltilstand. 

       Brugeren skal nulstille adgangskoden for kvalitetssikring ved brug af systemet for første gang.

                              

3. Klik på knappen Change Password (Skift adgangskode), hvis der er behov for at skifte adgangskode, så 
dialogboksen Change Password (Skift adgangskode) vises.

4. Bekræft nøjagtigheden af kVp, mA og impulsbredde

 

NOTE BEMÆRK
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Indstil billedtilstand og teknikker på TechView-tabletten (kontrolpanel).

Tag en eksponering. Systemets indstillede værdi, feedback-værdi og afvigelsesværdi vises på skærmen.

5. Kalibrer dosis
Sæt dosimeterdetektoren midt på fladpaneldetektorens overflade.

Indstil dosimeteret til akkumuleret dosis i Gy og nulstil dosimeteret til nul.

Registrer den dosisværdi, der vises på skærmen, i dosiskolonnen på skærmen før eksponering. 

Indstil billeddannelsestilstande og parametre pr. den valgte protokol som anført i tabellen nedenfor. 

Tag en eksponering, og hold den i 5~10 s, og stop eksponeringen. 

Registrer den dosis, som vises på skærmen, i dosiskolonne på skærmen efter eksponeringen, og registrer den
viste dosis på dosimeteret i kolonnen med målt dosis på dosimeteret. 

Beregn den estimerede dosis i kolonnen Vist dosisstigning.

Beregn og registrer kalibreringsdosisfaktoren som vist nedenfor:

Kalibreringsdosisfaktor = Målt dosis på dosimeter / (vist dosisstigning*0,49)

Indtast kalibreringsdosisfaktor (0,65-1,35), protokol, usikkerhed (0-100) og den ansvarlige part på skærmen

Klik på knappen Save (Gem) for at gemme resultatet af kalibreringen.

Billeddan-
nelsestil-
stand

Systemsæt Feedback (Målt) Afvigelse (%)

Røntgenrør
sspænding-  
(kV)

Røntgenrørsstrøm/
effekt/tid-produkt 
(mA)

Røntgenrør
sspænding 
(kV)

Røntgenrørsstrøm/
effekt/tid-
produkt(mA)

Impulsbredde 
(ms)

 
mA

kV Impulsbredde

Fluoro 99 3,4

Fluoro 66 3,4

Fluoro 40 2,4

Pulserende 
fluoro

110, 4 pps  2,4

Tilstand kV mA

Dosis på 
skærmen 
før 
eksponering 
(mGy)

Dosis på 
skærmen 
efter 
eksponer
ing (mGy)

Vist dosis- 
stigning
(mGy)

Dosimete-
rets målte 
dosis 
(mGy)

Kalibre-
ringsdosis-
faktor

4 pps 80 2,1

Vist dosisstigning = Dosis på skærmen efter eksponering - Dosis på skærmen inden eksponering le cliché
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6. Gem billede
Brugeren kan klikke på knappen Save (Gem) på skærmen for at gemme billeder. Miniaturebillederne vises på
skærmen.

7. Eksport med henblik på BILLEDBEHANDLING og RDSR
Tilslut en USB-nøgle, og vælg den ønskede USB-partition på skærmen.

Klik på knappen Select All (Vælg alt), klik på afkrydsningsfeltet RDSR, og klik på knappen Export (Eksportér) - der
vises en statuslinje for at angive fremskridt.

De valgte billeder og RDSR bliver eksporteret til USB-nøglen. Billedformatet er DICOM.

Brugeren skal afslutte kvalitetskontroltilstand for at indhente og eksportere TIL 
PRÆSENTATIONSBILLEDE.Se sektion 8.3 for yderligere oplysninger.

8. Klik på Exit (Afslut) for at afslutte kvalitetskontroltilstand. Hvis "Require Users to Login" (Kræv, at brugerne 
skal logge på) er valgt på skærmbilledet Setup (Opsætning), vises systemets login-skærmbillede. Hvis ikke, 
vises skærmbilledet Exam Management (Undersøgelseshåndtering) med en tom undersøgelse.

 

NOTE BEMÆRK
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 11.8  Hjælp
Brug opsætningsskærmbilledet "Help" (Hjælp) til at importere eIFU.

Systemet omfatter adgang til elektroniske brugsvejledninger (eIFU), som kan læses med Adobe Acrobat Reader
eller et andet program til læsning af pdf-filer.
Læs betjeningsvejledningen, før systemet tages i brug.

 11.8.1  Adgang til eIFU-vejledninger
Betjeningsvejledningerne findes i pdf-format på den USB-enhed, der følger med systemet.

Sådan får du adgang til en eIFU på skærmen:

Import

1. Indsæt USB-enheden med betjeningsvejledningen i USB-porten på systemet.
2. Vælg USB i ''Medium'' (Medie). Klik på knappen ''Import'' (Importér), og vælg vejledningerne med de ønskede 

sprog.
      Flere vejledninger kan importeres. 
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Åbn

3. Vælg en af vejledningerne på listen ''Manuals'' (Vejledninger), og klik på knappen ''Open'' (Åbn) for at få vist 
vejledningen.

Sådan bruges eIFU-vejledningerne:

•   Brug indholdsfortegnelsen  til venstre for at vælge en sektion.

•   Brug rullepanelet til højre eller nederst til at rulle gennem siderne.

•   Brug Zoom in (Zoom ind) og Zoom out (Zoom ud) til at tilpasse siden.

Fjern

4. Vælg de vejledninger, der skal slettes, på listen ''Manuals'' (Vejledninger), og klik derefter på knappen 
''Remove'' (Fjern). Klik på ''Yes'' (Ja) i pop op-vinduet, hvorefter de valgte vejledninger slettes.
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Sådan får du adgang til en eIFU på en pc:

•   Indsæt USB-stikket med vejledningerne i en USB-port på en hvilken som helst enhed med et program, 
der kan læse pdf-filer, og som er aktiveret til brug af USB-enheder.

•   Åbn USB-placeringen, og åbn derefter den relevante pdf-fil på startsiden.

Ændringer af filerne på USB-enheden kan gøre, at systemet ikke kan læses.

Online-eIFU:

De nyeste versioner af betjeningsdokumentationen er tilgængelig på internettet på

http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet?REQ=Enter+Documentation+Library

Sådan åbnes vejledningerne:

1. Indtast betjeningsvejledningens varenummer i feltet Search Direction Number (Søg efter 
vejledningsnummer) eller Document Name (Dokumentnavn).

2. Klik på Search (Søg).
3. I søgeresultaterne skal du klikke på filnavnet, og derefter på Accept (Acceptér) for at acceptere alle 

copyright-vilkår og -betingelser og åbne filen.

Papirkopier

Det er muligt at bestille eller downloade en papirudgave af brugervejledningen uden ekstra omkostninger.

Send en anmodning til din salgs- eller servicerepræsentant. De videresender din anmodning til

CEMEURDIST@med.ge.com.

I overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om elektroniske brugervejledninger til medicinsk 
udstyr i EU vil din bestilling blive behandlet inden 7 dage.
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 11.9  Netværksforbindelse
Forbind systemet til netværket for at bruge DICOM-grænsefladen. Brugeren kan åbne den trådløse 
netværksgrænseflade på systemet, eller slutte netværkskablet til netværksstikket.

 11.10  Pålogning og aflogning
Den indledende adgangskode er "123456".

           

Tryk på knappen  for at logge af.
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 12.1  Oversigt
I dette afsnit beskrives rutinekontroller af ydeevnen, som kan udføres for at sikre, at systemet fungerer korrekt.
De anførte kontroller af ydeevnen er ikke ment som erstatning for den planlagte periodiske vedligeholdelse.
Hvis du finder problemer under disse kontroller, skal du kontakte den autoriserede servicetekniker fra GE
Healthcare, der kan fejlfinde og reparere systemet. 

Før nogen af kontrollerne af ydeevne i dette afsnit udføres, er det vigtigt, at du forstår de potentielle risici, der
er forbundet med disse opgaver. Se kapitel 1 i denne vejledning, før du fortsætter. 

Kredsløb inde i udstyret bruger spændinger, der kan forårsage alvorlige kvæstelser eller død 
som følge af elektrisk stød. Fjern ikke dækslerne og udfør ikke andre serviceopgaver end dem, 
der udtrykkeligt er angivet her. 

Flyt systemet til et sikkert område, før disse kontroller påbegyndes, og overhold alle sikkerhedsforanstaltninger
vedrørende stråling. Disse kontroller skal udføres så ofte, som brug af udstyret og omstændighederne
berettiger det. Hyppigheden af kontroller af ydeevnen bør øges, hvis systemet bruges meget. Desuden kan
omstændigheder som f.eks. uheld under transport eller eksponering for større mængder væsker begrunde, at
der udføres kontroller af ydeevnen for at kontrollere systemets funktion. 

Udover kontroller af ydeevnen er der medtaget sikre fremgangsmåder for rengøring samt en beskrivelse af
den periodiske vedligeholdelse, der skal udføres. Al periodisk vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra GE Healthcare.

Systemet har en forventet levetid på 10 år. Periodisk vedligeholdelse af systemet er påkrævet for at opretholde 
denne levetid. Den første periodiske vedligeholdelse skal udføres efter et års brug. Derefter anbefales det at få 
en autoriseret servicetekniker fra GE Healthcare til at udføre periodisk vedligeholdelse en gang om året.

Beskyt alle komponenter i billedkæden, dæk f.eks. fladpaneldetektoren med blyplade, der er
tykkere end 3 mm, i kvalitetskontroltilstand og under kvalitetssikringstest.

     
  WARNING ADVARSEL

BEMÆRK
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 12.2  Kvalitetssikringskontroller (QA) (kontrol af ydeevne)
Dette kapitel og afsnittet "QA-kontroldataformular for billedkvalitet og dosimetri" udgør det nødvendige
uddannelsesmateriale til udførelse, registrering og overvågning af QA-tests.

Udfør følgende QA-kontroller inden brug af OEC One CFD-systemet.

Alle medarbejdere, der udfører disse kontroller, skal modtage behørig træning, så de bliver fuldt fortrolige med
anbefalingerne Det nationale råd for strålebeskyttelse og -måling og beskyttelse og Den internationale
kommission for strålebeskyttelse. NCRP-rapporter kan fås fra:

NCRP Publications

7910 Woodmont Avenue

Suite 400

Bethesda, Maryland 20814-3095

http://ncrponline.org/publications

 12.2.1  Elementer i brugerens rutinemæssige QA-kontroller
Brugeren af udstyret skal følge elementerne i brugerens rutinekontroller i tabellen nedenfor. Operatøren af
udstyret skal sikre, at alle kontroller er blevet udført med tilfredsstillende resultat, før udstyret bruges.

Udfør følgende kontroller i den angivne rækkefølge. Hvis du finder problemer under disse kontroller, ska du
kontakte en kvalificeret servicetekniker, der kan fejlfinde og reparere systemet.
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Omfattende brug kræver øget hyppighed af kvalitetskontroller. Desuden kan omstændigheder som f.eks. uheld
under transport eller eksponering for større mængder væsker begrunde, at der udføres QA-kontroller for at
kontrollere systemets funktion. Se afsnittet om hver kvalitetskontrol for at få yderligere oplysninger om,
hvornår specifikke kontroller skal udføres.

Kontrol af 
ydeevne

Element Frekvens

12.2.2.
Kvalitetssikringsk
ontrol af 
mekanisk 
ydeevne

C-arms bremser Dagligt

Bremseudløsningspedaler Dagligt

Hjul til systemet Dagligt

Bevægelse af monitoren Dagligt

Hudafstandsstykke Dagligt

Lodret søjle Dagligt

12.2.3
Kvalitetssikringsk
ontrol af elektrisk
ydeevne

Fodpedal- og håndkontaktledning Dagligt

Strømkabel Dagligt

Betjening ved systemopstart Dagligt
12.2.4 
Kvalitetssikringsk
ontrol af 
systemets 
nødstopkontakt

Kontrol af systemets nødstopkontakt Dagligt eller efter behov

12.2.5
Kvalitetssikringsk
ontrol af ydelse i
fluoro-tilstand

Kontrol af feltstørrelse Dagligt eller efter behov

Kontrol af autotilstand Dagligt eller efter behov

Kontrol af røntgenfodpedal og håndkontakt Dagligt eller efter behov

Test af indikatorer og summer Dagligt eller efter behov
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                                                                                                             Vedligeholdelse og kvalitetssikring
De tyske røntgenbestemmelser Roentgenverordnung (RöV) §16 og Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL)
3.1.3.8 kræver, at SMPTE-testmønsteret vises på systemets monitorer ved afprøvning iht. Feb 2001 DIN V 
6868-57. Ved at klikke på knappen "SMPTE Test" (SMPTE-test) på skærmbilledet Maintenance Setup Test
Patterns (Vedligeholdelsesopsætning for testmønstre) kan operatøren udføre SMPTE-test på monitoren.

12.2.6 
Kvalitetssikringsk
ontrol af 
billedkvalitet og 
dosimetri

1. Kvalitetssikringskontrol af røntgen

- Reference: DIN 6868-57, DIN 6868-150

Årligt eller efter behov

2. Kontrol af automatisk teknik 

– Reference: 21CFR 1020.30 (h)(3)(vi), 21CFR 
1020.30 (h)(3)(vii)
3. Kontrol af lag med halv værdi (HVL)

– Reference: 21 CFR 1020.30 (m)(1), IEC 60601-
1-3:2008 cl.7.1, NEMA XR 27
4. Kontrol af billedopløsning 

- Reference: Interne specifikationer er i 
overensstemmelse med IEC 61223-3-1
5. Kontrol af begrænsning af dosishastighed
(huddosishastighed) 

– Reference: 21 CFR 1020.32(d)(2)
6. Kontrol af nøjagtighed af referenceværdi 
for luftkerma-rate (Air Kerma Rate AKR) 

– Reference: 21 CFR 1020.30(h)(6)(i), 21 CFR 
1020.32(k)(4), 21 CFR 1020.32(k)(6), IEC 60601-
2-43:2010 § 203.6.4.5
7. Kontrol af nøjagtighed af kumulativ 
luftkerma (Cumulative Air Kerma, CAK) 

– Reference: 21 CFR 1020.30 (h)(6)(i), 21 CFR 
1020.32(k)(4), 21 CFR 1020.32(k)(6), IEC 60601-
2-43:2010 cl. 203.6.4.5, NEMA XR 27
8. DAP-nøjagtighedskontrol

– Reference: NEMA XR 27
9. Kontrol af kVp, mA og impulsbreddes 
nøjagtighed

- Reference: NEMA XR 27
10. Kontrol af dosisreproducerbarhed og mA-
linearitet

- Reference: NEMA XR 27
11. Måling af røntgenrørsudgang

- Reference: NEMA XR 27
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Før udstyret bruges, skal det kontrolleres, at systemet fungerer korrekt i henhold til overnævnte 
kontrolelementer. Systemet, der ikke fungerer korrekt, kan medføre forsinkelser i den 
medicinske behandling.

 12.2.2  Kvalitetssikringskontrol af mekanisk ydeevne
1. Kontrollér bremsernes funktion. Kontrollér den vandrette bremse, wig-wag-bremsen, den laterale bremse, 

den orbitale bremses rotation, fjederarmens bremse og forlængerarmens bremse - de skal kunne bevæge 
sig frit uden slør. 

2. Kontrollér, at bremseudløsningspedalerne fungerer korrekt. Sørg for, at systemets bevægelse kan låses.
3. Kontrollér, at systemets hjul fungerer korrekt. Kontrollér, at de er lette at bevæge og ikke har for meget slør.
4. Undersøg, om skærmarmen er let at bevæge og ikke har for meget slør. Kontrollér, at monitorerne ikke 

drejer, når de er blevet placeret i den ønskede position. 
5. Kontrollér hudafstandsstykkets beslag på røntgenrørets dæksel. Skaf en erstatning, hvis 

hudafstandsstykket ikke er tilgængeligt.
6. Den lodrette søjles bevægelsesfunktion er normal.

 12.2.3  Kvalitetssikringskontrol af elektrisk ydeevne
1. Efterse fodpedal- og håndkontaktledningerne for tegn på slitage eller ridser, løse, manglende eller bøjede 

stikben og slidte trækaflastninger. 
2. Efterse strømkablet for tegn på slitage eller ridser, løse, manglende eller bøjede stikben og slidte 

trækaflastninger. 
3. Tænd for systemet, og kontrollér, at det fuldfører opstartssekvensen uden problemer. 

Nogle enheder som f.eks. elektrolytkondensatorer kan fastholde en farlig statisk ladning i lange 
perioder efter at strømmen er blevet afbrudt. Rør ikke ved disse komponenter, medmindre 
strømmen er blevet fuldstændig afbrudt og de er blevet afladet.

 12.2.4  Kvalitetssikringskontrol af systemets nødstopkontakt
 Billeder vil gå tabt, når systemet startes igen, medmindre operatøren har gemt dem. Hvis
billederne er blevet gemt, kan operatøren få adgang til dem gennem Image Directory
(Billedbibliotek)-funktionen.

  

Denne kontrol udføres som en rutinemæssig brugervedligeholdelse for at sikre, at nødstopkontaktens
sikkerhedsfunktion fungerer korrekt. Denne kontrol skal udføres så ofte som muligt under forhold, såsom
udtagning fra langtidsopbevaring og udsættelse for væsker.

     
CAUTION FORSIGTIG

     
  WARNING ADVARSEL

 

NOTE BEMÆRK
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                                                                                                             Vedligeholdelse og kvalitetssikring
1. Tryk og hold den lodrette søjle-knap, og tryk derefter på nødstopknappen under bevægelse.
2. Kontrollér, at den lodrette søjle stopper.
3. Tryk på fodpedal-/håndkontakten for at kontrollere, at røntgen er deaktiveret. (Eksponeringsindikatoren 

lyser ikke).
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for systemet.
5. Drej nødstopkontakten opad og genstart derefter systemet.

 12.2.5  Kvalitetssikringskontrol af ydeevne i Fluoro-tilstand
Procedurerne i dette afsnit vil producere røntgenstråler. Tag passende forholdsregler.

1. Anbring systemet, således at fladpaneldetektoren er direkte under røret.
2. Anbring en egnet testgenstand ved siden af fladpaneldetektoren.
3. Kontrollér, at automatisk tilstand er valgt.
4. Tryk på den venstre røntgenkontakt på fodpedalen eller håndkontakten. Bekræft, at der vises et digitalt 

fluoro-billede af genstanden i venstre side af skærmen, og at billedet forbliver på skærmen, efter at 
eksponering er afsluttet.

5. Kontrollér, at knapperne til valg af feltstørrelse fungerer korrekt: 9" (21 cm)/6" (15 cm)/4,5" (11 cm).
6. Kontrollér, at eksponeringsindikatoren på skærmen er tændt, og at eksponeringsbippet fra summeren 

under røntgen er slået til.

 12.2.6  Kvalitetssikringskontrol af billedkvalitet og dosimetri
Følgende afsnit omhandler parametrene, deres specifikationer, tests, værktøjer, kvalitetsstandarder,
acceptgrænser og handlingsgrænser for QA-tests. Alle værktøjer skal kalibreres inden brug.

Disse kontroller skal udføres af medarbejdere med den relevante godkendelse, træning, kvalifikationer,
certificeringer og/eller licenser til at bruge systemet og udføre de påkrævede kontroller, f.eks. certificerede/
licenserede røntgenteknikere og licenserede medicinske fysikere, som har viden om principperne bag og
teknikkerne til kontrol og evaluering af billedkvalitet og dosimetri.

Foreningen for professionelle medicinske fysikere omfatter:

•   American Association of Physicists in Medicine: http://www.aapm.org

•   International Organization for Medical Physics: http://www.iomp.org

•   European Federation of Organizations for Medical Physics: http://www.efomp.org

Hold øje med QA-kontrollerne for systemets ydeevne over tid. Kontakt servicerepræsentanten i tvivlstilfælde.
Hvis der findes problemer i forbindelse med disse kontroller, eller problemerne ikke er afhjulpet efter den
foreslåede fejlfinding, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker, så denne kan udføre fejlfinding på og
reparere systemet.

     
  WARNING ADVARSEL
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 12.2.6.1      Kvalitetssikringskontrol af røntgen
1. Start systemet, og sektion 12.2.5, for at udføre en kvalitetssikringskontrol for fluoro-tilstand.

2. Tryk på knappen "Setup" (Opsætning)  i højre side af skærmen, og vælg derefter "Maintenance -> Test 
Patterns -> SMPTE Test" (Vedligeholdelse/Testmønstre/SMPTE-test) for at få vist SMPTE-testmønstrene på 
begge skærmbilleder.

               
Figur 12-1: Testmønster, der viser gitterlinjer (A), 95 % kontrastfelt (B) og 5 % kontrastfelt (C).

A. Kontrollér, at felterne med gitterlinjer (A) er synlige.

B. Kontrollér, at 95 % (B)-kontrastfelterne er synlige.

C. Kontrollér, at 5 % (C)-kontrastfelterne er synlige.

3. Klik på knappen ''Exit'' (Afslut) for at vende tilbage til det normale skærmbillede.
Sørg for, at der er gået mindst 20 minutter siden opstart af systemet, hvis testen ikke blev gennemført med 
tilfredsstillende resultat. Se på skærmen fra en afstand af maks. 2 meter. Kontrollér kontrasten, og tilpas lyset i 
rummet for at få bedre synlighed, og prøv derefter igen.
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 12.2.6.2      Kontrol af automatisk teknik
1. Kontrollér, at røntgenrørsdækslet er installeret.
2. Anbring C-armen med fladpaneldetektoren over røntgenrøret.
3. Vælg automatisk fluoroskopi-tilstand, og feltstørrelsen NORM for at foretage en eksponering. Sæt 1 mm-, 

2 mm- og 3 mm-kobberfilter på rørhovedet.
4. Bekræft, at kVp stabiliserer sig i det foreskrevne område herunder for hver kobberfiltertykkelse:

5.  Hvis kontrol af ABS-sporing mislykkes, skal du udføre en kontrol af kVp-nøjagtigheden. Hvis kVp-
nøjagtighedskontrollen bestås, skal du udføre kontrol af startdosishastigheden og af kollimatoririsjusteringen. 

 Sørg for, at testproceduren er korrekt, og prøv igen, hvis testen ikke gennemføres med et tilfredsstillende
resultat.

 12.2.6.3      Kontrol af lag med halv værdi (HVL)
Nødvendigt udstyr: Dosimeter, målebånd og et sæt aluminiumsplader på 10 x 10 cm. 11000-legering (mindst
én plade med en tykkelse på 0,5 mm, fem med en tykkelse på 1 mm og fem med en tykkelse på 0,1 mm)

Hvis der forefindes et dosimeter, der måler HVL, er nedenstående trin 7-11 ikke nødvendige.
Brug den vejledning til måling af HVL, som fulgte med dosimeteret.

1. Placer C-armen med røntgenrøret oppe og billedreceptoren nede.
2. Sørg for, at kollimatorens dæksel er monteret.
3. Indstil dosimeteret til at måle dosishastighed (AKR).
4. Deaktiver automatisk teknik på TechView-tabletten (kontrolpanel) for C-armen, og indstil i stedet manuelt 

teknikken til 80 kVp.
5. Brug monteringsbeslaget og standen, som blev leveret sammen med måleren, og monter ionkammer-/

dosisdetektoren på billedreceptorens dæksel.
6. Fluoro- og mellemste ionkammer-/dosisdetektor som set fra arbejdsstationens monitor.

HVL er en måling af strålens kvalitet. De komponenter, der bidrager til HVL, er røntgenrøret og
dækslet samt primære og variable kollimatorer.

7. Sørg for, at der ikke er aluminiumsplader (0 mm) i strålens bane, og lav en fluoroeksponering, indtil AKR på 
dosimeteret stabiliserer sig.

8. Notér den indledende (0 mm) AKR-aflæsning.
9. Dividér AKR-aflæsningen med 2 for at fastlægge den ½ AKR-værdi.
10. Fortsæt til fluoro og tilføje aluminiumsplader til strålens bane (ved det nærmeste punkt på kollimatoren), 

indtil AKR-værdien når den værdien, der blev beregnet i trin 9.
11. Når AKR-aflæsningen når den ½ værdi, som blev beregnet i trin 9, er den samlede tykkelse af pladerne, der 

er placeret i strålebanen, systemets lag med halv værdi.

12. Bekræft, at HVL er ≥ 2,9 mm Al ved 80 kVp.

Kobberfiltertykkelse 1mm 2mm 3mm

kVp-område 60±3 kVp 69±3 kVp 75±3 kVp

 

NOTE BEMÆRK

 

NOTE BEMÆRK
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Hvis testresultatet ikke er tilfredsstillende, skal det sikres, at dosimeterproben er centreret over rasteren,
hvorefter testen køres igen.

 12.2.6.4       Kontrol af billedopløsning
Placer værktøjet til spatial opløsning foran på fladpaneldetektoren. Vinklen mellem billedets vandrette akse og
opløsningsværktøjet skal være 45°. Vælg automatisk fluoro, eller indstil den relevante kV-værdi. Tag en
eksponering og stop, når billedet er stabilt. Billedet fryses i venstre side af skærmen. Kontrollér opløsningen i
det angivne område nedenfor for hver feltstørrelse (MAG NORM, MAG1 og MAG2).

Sørg for, at testproceduren er korrekt, og prøv igen, hvis testen ikke gennemføres med et tilfredsstillende 
resultat.

 12.2.6.5      Kontrol af dosisbegrænsning
Kontrol af normal fluoro-dosishastighed:
1. Anbring C-armen med generatoren over fladpaneldetektoren.
2. Placer dosimeterets detektor i midten af røntgenstrålen 30 cm over fladpaneldetektorens raster. Dæk 

fladpaneldetektoren med en blyplade, der er tykkere end 3 mm.
3. Indstil kVp til 110 kVp, indstil mA til 4 mA i manuel tilstand Mål dosishastigheden under eksponeringen.

Grænserne varierer efter dosisgruppen, som blev konfigureret efter land i afsnittet om
softwarekonfiguration.

4. Kontrollér den tilsvarende dosisgruppe i henhold til landets dosisgruppekrav.

Sørg for, at testproceduren er korrekt, og prøv igen, hvis testen ikke gennemføres med et tilfredsstillende 
resultat.

Feltstørrelse MAG NORM MAG1 MAG2
Opløsning (Lp/mm) ≥3,4 ≥3,7 ≥3,7

Normal fluoro: ≤ 47,5 mGy/min (Dosisgruppe: Normal 50 og HLF 50)
≤ 47,5 mGy/min. (dosisgruppe: Normal 50 og HLF 100)
≤ 83,6 mGy/min. (dosisgruppe: Normal 88 og HLF 100)

HLF: ≤ 47,5 mGy/min (Dosisgruppe: Normal 50 og HLF 50)
≤ 95 mGy/min. (dosisgruppe: Normal 50 og HLF 100)
≤ 95 mGy/min. (dosisgruppe: Normal 88 og HLF 100)
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 12.2.6.6      Kontrol af nøjagtighed af referenceværdi for Air Kerma-rate (AKR)
1. Opret en ny undersøgelse. Sørg for, at kollimatorens iris er åben til maksimum.
2. Sæt dosimeterets detektor på fladpaneldetektorens overflade i stråleaksen. Tag en eksponering i 

automatisk tilstand, overvåg og justér dosimeterets detektor til midten af fladpaneldetektoren. Indstil 
dosimeter til dosishastighed i Gy/min.

3. Indstil de eksponeringstilstande og parametre, der er angivet nedenfor, tag en eksponering, når 
dosimeteraflæsningen er stabil, noter den dosishastighed, der vises på skærmen, og den dosishastighed, 
der vises på dosimeteret, i nedenstående kolonne. Beregn og registrer afvigelse som følger:

                          

Sørg for, at testproceduren er korrekt, og prøv igen, hvis testen ikke gennemføres med et tilfredsstillende 
resultat.

 12.2.6.7      Kontrol af nøjagtighed af kumulativ Air Kerma (CAK)
1. Sæt dosimeterdetektoren midt på fladpaneldetektorens overflade.

2. Indstil dosimeteret til akkumuleret dosis i Gy og nulstil dosimeteret til nul.

3. Opret en ny undersøgelse. Registrer den dosisværdi, der vises på skærmen, i dosiskolonnen på skærmen
før eksponering. Indstil eksponeringstilstande og parametre som angivet nedenfor. Tag en eksponering, og
hold den i 5~10 s, og stop eksponeringen. Registrer den dosis, som vises på skærmen, i dosiskolonne på
skærmen efter eksponeringen, og registrer den viste dosis på dosimeteret i kolonnen med målt dosis på
dosimeteret. Beregn den estimerede dosis i kolonnen Vist dosisstigning.

4. Beregn og registrer afvigelse som følger:

                                 

Sørg for, at testproceduren er korrekt, og prøv igen, hvis testen ikke gennemføres med et tilfredsstillende resultat.

Tilstand kV mA Dosishastighed 
vist på skærm

      (mGy/min)

Målt dosishastighed 

(mGy/min)

Afvigelse
(Beståelseskriterium

<25 %)

Normal 45 2 %

Tilstand kV mA Dosis på 
skærmen inden 

eksponering 
(mGy)

Dosis på skærmen 
efter eksponering 

(mGy)

Vist 
dosisstigning 

(mGy)

Målt dosis 
på 
dosismeter 
(mGy)

Afvigelse 
(beståelseskriterium 

<25 %)

4 pps 80 2,1 %

Vist dosisstigning = Dosis på skærmen efter eksponering - Dosis på skærmen inden eksponering le cliché
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 12.2.6.8      DAP-nøjagtighedskontrol
1. Placer C-armen i AP-stilling, monoblokken er forneden og fladpaneldetektoren er foroven.
2. Opret en ny undersøgelse.
3. Montér redskabet til evaluering af feltstørrelse på fladpaneldetektoren. Indstil Mag-tilstand til Mag2. Tag en 

eksponering i automatisk fluoro-tilstand, og hold fast. Luk iris lidt ved at trykke på kollimatorens iris-lukkeknap 
på TechView-tabletten (kontrolpanel), indtil alle otte blade er helt synlige på skærmen, og stop derefter 
eksponeringen. Aflæs afstanden på redskabet til evaluering af feltstørrelse mellem to modstående blade. 
Registrer værdien i kolonnen "Diameter". Enheden skal være mm. Se ovenstående metode til at måle 
diameteren af Mag1 og normal tilstand. Fjern redskabet til evaluering af feltstørrelse fra fladpaneldetektoren.

Den halvgennemsigtige del af bladene skal tages i betragtning. Målingen skal starte og slutte
midt på det semi-transparente område.

4. Sæt dosimeterdetektoren på fladpaneldetektorens overflade. Tag en eksponering i automatisk fluoro-
tilstand, observér og justér dosimeterdetektoren til midten af fladpaneldetektorens overflade. Konfigurer 
dosimeteret til akkumuleret dosis i Gy, og nulstil dosimeteret til nul.

5. Indstil kVp/mA og eksponeringstilstand som parametrene i tabellen nedenfor, og foretag målinger i sekvens. 
For hver måling skal du notere den DAP, som vises på skærmen, i kolonnen "DAP on monitor before exposure" 
(DAP på skærm før eksponering) og derefter tage en eksponering i mindst 20 sekunder. Når eksponeringen er 
færdig, skal du notere den DAP, som vises på skærmen, i kolonnen "DAP on monitor after exposure" (DAP på 
skærm efter eksponering). Notér den dosis, som blev målt af dosimeteret, i kolonnen "Measured dose of dose 
meter" (Målt dosis på dosimeter). Nulstil dosimeteret, når hver måling er blevet udført.

6. Beregn som følger, og registrer den anslåede DAP i kolonnen "DAP estimated on monitor" (DAP anslået på 
skærm).

7. Beregn som følger, og registrer afvigelser i nedenstående tabel.

8. Gentag trin 3 ~ trin 7 for at måle og registrere DAP-afvigelsen for Mag1 og Normal.

Hvis systemet ikke lever op til kravene, skal du udføre kollimatorkalibrering og DAP-kalibrering,
og denne kontrol skal udføres igen, indtil systemet har bestået kontrollen.

Tilstand kVp mA Str Diame-
ter (mm)

Målt
dosis på
dosime-
ter
(mGy)

DAP på 
skærm 
før eks-
ponering
(Gy.cm2)

DAP på 
skærm 
efter 
ekspo-
nering
(Gy.cm2)

DAP 
anslået 
på 
skærm 
(Gy.cm2)

Afvi-
gelse 
(bestå-
elseskri-
terium 
<25 %)

Normal
fluoro

105 3,6 Mag2     %

4PPS 80 2,1 Mag1 %
Normal
fluoro

45 2,0 Normal  %

 

NOTE BEMÆRK

DAP anslået på skærm = DAP på skærm efter eksponering - DAP på skærm før eksponering

 

NOTE BEMÆRK
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 12.2.6.9      Kontrol af nøjagtighed af kVp, mA og impulsbredde
Se sektion 11.7 Vedligeholdelse med henblik på kontrol af kVp, mA og impulsbreddes nøjagtighed.

 12.2.6.10      Kontrol af dosisreproducerbarhed og mA-linearitet
1. Placér dosimetersensoren i midten af overfladen af fladpaneldetektoren. Placer aluminiumsdele på 

rørdækslet, tykkelsen er angivet i rækken Filtration Aluminum Thickness (mm) (Tykkelse af 
filtreringsaluminium (mm)).

2. Indstil billedbehandlingstilstanden til digital spotmodus.
3. Tag 10 målinger af dosis (LUFTKERMA) i en time under testbetingelserne ved hver af de specificerede 

indstillinger A, B, C, D, E og F i henhold til nedenstående tabel.

4. Beregn dosisreproducerbarhed efter variationskoefficient (COV) for hver af målingsserierne og den 
gennemsnitlige dosis i henhold til definitionen nedenfor. Dosisreproducerbarheden konkluderes med den 
maksimalt beregnede værdi.

COV-definition:

X betyder målt dosisværdi og n er 10.

5. Beregn mA-linearitet efter disse gennemsnitlige doser ved disse testindstillinger C, D, E og F i henhold til 
definitionen nedenfor.

LUFTKERMA: 10 målinger i 1 time ved hver indstilling

Testindstillinger for: A B C D E F
Røntgenrørsspænding (kV): 40 110 55 88 55 88
Røntgenrørsstrøm (mA): 20 2,0 Q1(a)=7,80 Q1(b)=3,30 Q2(a)=8,40 Q2(b)=3,70
Tykkelse af 
filtreringsaluminium (mm)

4 40 16 30 16 30

Test nr. Mål LUFTKERMA (mGy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Gennemsnitsværdi af dosis 
(LUFTKERMA):

K1(a)= K1(b) = K2(a) = K2(b) = 

Målt variationskoefficient:
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Definition af linearitet: 

K betyder dosisværdien for hver indstilling, Q betyder mA-værdien for hver indstilling.

 12.2.6.11      Måling af røntgenrørsudgang
1. Tænd for systemet. Placér dosimeterdetektoren i midten af overfladen af fladpaneldetektoren. Tænd for 

dosimeteret. Indstil dosimeteret til akkumuleret dosis, og nulstil dosimeteret til nul.
2. Indstil billeddannelsestilstanden til Digital Spot-tilstand og røntgenteknikken til 80 kVp og 2,0 mA.
3. Foretag en røntgeneksponering, mål og registrer dosis. Den testede dosis vil være større end 33,6 uGy. 

 12.2.6.12      QA-kontroldataformular for billedkvalitet og dosimetri
Udfyldes som led i QA-kontrollerne for billedkvalitet og dosimetri, med efterfølgende opbevaring/arkivering.

QA-kontrol Parametre Specifikationer Måling
QA for røntgen Kontrast/lysstyrke Synlighed af kasser med gitterlinjer

95% kontrastfelt er synligt
5 % kontrastfelt er synligt

Automatisk teknik kVp 1 plade (1 mm kobber): 57~63kV
Lag med halv værdi HVL i mm, AL ≥ 2,9 mm ved 80 kVp
Værktøjer Dosimeter nr.:

Målebånd nr.:
Billedopløsning Billedopløsning i 

Lp/mm
Normal ≥ 3,4
Mag 1 ≥ 3,7
Mag 2 ≥ 3,7

Værktøj Konvergeringsværktøj for linjepar nr.:
Kontrol af 
begrænsning af 
dosishastighed 
(huddosishastighed)

Maks. 
dosishastighed i 
mGy/min

Fluoro ≤ 50 mGy/min (normal 50 
og HLF 50, normal 50 og 
HLF 100)

≤ 83,6 mGy/min (normal 88 
og HLF 100)

HLF ≤ 50 mGy/min (normal 50 
og HLF 50)

≤ 95 mGy/min (normal 88 
og HLF 100, normal 50 og 

Værktøj Dosimeter nr.:
Reference-AKR %fejl ±25 %
Værktøj Dosimeter nr.:
Reference-CAK %fejl ±25 %
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Værktøj Dosimeter nr.:
DAP %fejl ±25 %
Værktøj Dosimeter nr.:
kVp, mA, 
impulsbredde

kVp 
%fejl 
(maks.)

±7%

mA %fejl 
(maks.)

±10%

Impulsbredde 

%fejl (maks.)

±(10 % + 1 ms)

Værktøj N/A
Dosisreproducerbar
hed og mA-
linearitet

Dosisreproducer
barhed (maks.)

0,045

mA-linearitet 
(maks.)

0,18

Værktøj Dosimeter nr.:
Røntgenrørsudgang Dosis 33,6 uGy
Værktøj Dosimeter nr.:

QA-kontrol Parametre Specifikationer Måling
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 12.3  Periodisk vedligeholdelse
Regelmæssig planlagt vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede og autoriserede serviceteknikere. I denne
kontekst:

• Kvalificeret betyder, at serviceteknikeren er blevet trænet i og har praktisk erfaring med de nødvendige
procedurer, så vedkommende er i stand til at udføre servicearbejde på systemet.

• Autoriseret betyder, at systemets ejer har anerkendt serviceteknikeren som en kvalificeret servicetekniker,
og derfor har godkendt denne til at udføre vedligeholdelsesarbejde på systemet.

Den følgende plan for periodisk vedligeholdelse anbefales.

Element Beskrivelse Frekvens
Jord Kontrol af maksimal jordresistens for hele systemet Årligt
Strømforsyninger Kontrol af jordafledningsstrøm Årligt

Kontrol af internt genererede 
jævnstrømsspændinger

Årligt

Batterier

Kontrol af, at der ikke forekommer batterilækage Årligt
Kontrol af, at de ser normale ud Årligt
Kontrol af kabelforbindelsen Årligt
Kontrol af batteriets levetid og om det er nødvendigt 
at udskifte det

Årligt

Printkort og racks Kontrol af, at de er forsvarligt installeret, og kontrol 
for støv og rust

Årligt

Elektrisk lås Kontrol af betjeningselementerne til den elektriske lås Årligt

Betjeningselementer 
og indikatorer

Alle betjeningselementer Årligt
Alle synlige/hørbare indikatorer Årligt
Movement (Bevægelse) Årligt
Kontroller ventilatoren, og rengør filteret Årligt

Justering (kalibrering) Strålejustering, -centrering og feltbegrænsning Årligt
Dosiskontrol Dosisnøjagtighed Årligt
Mekanisk Kontravægtsbeslag og kabler Årligt

Alle mekaniske stop Årligt
Hjul og deres indretning Årligt
Kontrol af, om lejerne kan bevæges frit Årligt
Rengøring af støv på systemfilter og ventilator (ved
siden af systemet hjul) og kontrol af funktion

Årligt

Bremser og låse Årligt
Funktion Kontrol af hele systemets funktion Årligt
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 12.4  Rengøring

Før rengøring og desinfektion af udstyret skal du sikre, at systemet er slukket og at strømkablet 
er taget ud for at undgå elektrisk stød.

Udstyrets overflader kan udgøre en biologisk risiko. Bær gummihandsker under rengøring.

Systemet er ikke vandtæt. Pas på ikke at spilde eller stænke væske på områder, hvor væsken 
kan trænge ind i elektroniske enheder.

Sørg for, at systemet er slukket og at strømkablet er taget ud af stikkontakten før rengøring. Rengør dækslerne 
og panelerne regelmæssigt med en fugtig klud. Brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel til at fjerne 
ridser, pletter og støv. Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, som kan beskadige eller misfarve lakken 
eller plastkomponenterne. 

Dryp ikke væsker på områder, hvor de kan trænge ind i elektroniske enheder gennem paneler eller kanter af
dæksler. 

Vand, sæbe eller anden væske, der trænger ind i udstyret, kan medføre kortslutning, hvilket kan 
forårsage elektrisk stød og brand.

Hvis der ved et uheld spildes væske i systemet, må strømkablet ikke tilsluttes til 
strømforsyningen og systemet må ikke tændes, før væsken er helt tørret eller fordampet.

Sluk altid for systemet, og tag stikket ud inden rengøring. Rengør kun det området omkring 
stikkene med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler i dette område.

 12.4.1  Godkendte rengøringsmidler
De følgende rengøringsmidler er godkendt til rengøring af systemet.

•   MadaCide-FD germicidal solution

•   Virex II 256

•   CaviCide

•   Isopropylalkohol (90 %)

Spild eller stænk ikke væsker på områder, hvor de kan trænge ind i elektroniske enheder.

Sluk altid for systemet og afbryd strømmen før rengøring.

Sprøjt ikke rengøringsmiddel på og brug ikke flydende rengøringsmidler omkring elektriske 
forbindelser.

Lad ikke systemet være snavset i mere end 4 timer.

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

     
  WARNING ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG

     
CAUTION FORSIGTIG
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Procedure

1. Rengør systemet efter hver brug.
2. Sørg for, at systemet er blevet lukket helt ned.
3. Tag strømkablet ud af stikkontakten i væggen.
4. Rengør med et af de godkendte rengøringsmidler/desinfektionsmidler i henhold til vejledningen til 

rengøring-/desinfektionsmidlerne.
5. Systemet rengøres ved at komme flydende rengøringsmiddel på en klud og tørre overfladerne forsigtigt af. 

Pas på ikke at dryppe væske på områder, hvor væsken kan trænge ind i elektroniske enheder gennem 
paneler eller kanter af dæksler.

6. Afmonter hudafstandsstykket fra C-armen, og aftør forsigtigt alle overflader.
7. Skyl afstandsstykket med vand, og tør efter med en ren klud og/eller en vatpind for at fjerne overskydende 

væske.
8. Brug en børste med bløde børster til at rengøre samlinger og hulrum.
9. Kom flydende rengøringsmiddel direkte på børsten, og skrub overfladerne forsigtigt.
10. Rengør alle overflader grundigt for at fjerne alle tegn på snavs. Vær særligt opmærksom på dele af systemet, 

der kan placeres over patienten.
11. Drej C-armen, og aktiver alle bevægelige dele for at få adgang til alle områder af systemet. Vær særligt 

opmærksom på C-armens kabler.
12. Monitoren rengøres ved at komme godkendt rengøringsmiddel på en klud og tørre forsigtigt af. Sprøjt ikke 

væske direkte på monitoren.
13. Ved rengøring af netledningen skal der anvendes godkendte rengøringsmidler på en klud. Aftør forsigtigt 

ledningen, og vikl den rundt om strømkabelbøjlen, efterhånden som den rengøres. Sørg for, at det rengjorte 
kabel ikke kommer i kontakt med gulvet.

14. Efterse overfladerne for at sikre, at der ikke er noget snavs tilbage.
15. Gentag rengøringstrinnene, hvis det er nødvendigt.

Væske, der trænger ind i udstyret, kan medføre kortslutning, hvilket kan forårsage elektrisk stød 
og brand.

Hvis der ved et uheld spildes væske i systemets elektroniske dele, må strømkablet IKKE tilsluttes 
til en strømforsyning og systemet må ikke tændes, før væsken er helt tørret eller fordampet.

     
  WARNING ADVARSEL
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 12.5  Lagring

 12.5.1  Midlertidig opmagasinering (mindre end 60 dage) 
For at klargøre systemet til opbevaring anbringes alle mekaniske dele i deres mest kompakte position, alle låse
og bremser aktiveres, og al strøm afbrydes. Rul netledningen op.

Dæk systemet med en støvhætte. Se Kapitel 15 for at få flere oplysninger om de elektromagnetiske forhold,
under hvilke systemet kan opbevares sikkert. 

 12.5.2  Længerevarende opmagasinering eller forsendelse (mere end 60 dage) 
For at klargøre systemet til længerevarende opbevaring eller forsendelse skal følgende anbefalinger
overholdes: 

•   Anbring alle mekaniske dele i deres mest kompakte position som beskrevet i Kapitel 3, lås alle bremser 
og håndtag, og afbryd al strøm. Rul netledningen op.

•   Pak fladpaneldetektoren, røntgenrørsenheden og kabinettet til TechView-tabletten (kontrolpanel) 
separat ind i bobleplast. Sørg for, at skærmen er fastfjort. Pak skærmen ind i bobleplast.

•   Pak alt tilbehør, såsom hudafstandsstykket, ned, og opbevar det sammen med systemet. 

•   Tildæk systemet og tilbehøret. Fastgør begge dele til et solidt fundament, der er egnet til forsendelse, og 
anbring dem i en beskyttende beholder, som er egnet til forsendelse eller opmagasinering. Se Kapitel 15 
for at få flere oplysninger om de elektromagnetiske forhold, under hvilke systemet kan opbevares 
sikkert. 

Når systemet ikke skal bruges i nogen tid, skal batteriet frakobles ved at trykke på 
nødstopkontakten inden transport. 

     
  WARNING ADVARSEL
                                                                                                      12-19





Kapitel 13   Viste meddelelser



OEC One CFD mobilt C-arms-røntgenprodukt
 13.1  Oversigt
Dette kapitel beskriver de meddelelser, der vises til højre på skærmen og på TechView-tablet (kontrolpanelet)
under betjening af systemet. Meddelelserne kan være af en af følgende typer:

•   Fejlmeddelelser  

•   Advarselsmeddelelser

•   information

Når der vises en fejlmeddelelse, vises der en fejlkode både på TechView-tablet (kontrolpanelet) og skærmen.

 13.2  Fejlretningstrin
Udfør de følgende fejlretningsprocedurer, hvis der opstår problemer under opstart eller drift:

1. Nogle meddelelser kan ryddes ved at trykke på "OK" eller aktivere eksponering, men de vil blive vist igen med 
jævne mellemrum, hvis problemet stadig er til stede.

2. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du slukke for systemet. Vent i et minut, og genstart derefter systemet. 
Gå videre med trin 3, hvis dette ikke medfører normal drift.

3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for systemet, tag strømkablet ud af stikket, og kontakt service. 
Se Kapitel 1 for at få oplysninger om telefonnumrene til kommunikationscentret. Fortsæt ikke med at bruge 
systemet.

Systemet kan svigte på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis fejl- og advarsler ignoreres, kan det 
medføre beskadigelse af udstyret og personskade.

 13.3  Meddelelser
Hver meddelelse, som vises til højre på skærmen når systemet betjenes, indeholder oplysninger om
fejlbeskrivelse, hvordan brugeren vil blive påvirket samt foreslåede handlinger. Se servicevejledningen for at få
en detaljeret liste over meddelelser.

     
  WARNING ADVARSEL
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 13.4  Virtuelt tastatur 

                         

Hvis tasten holdes nede i lang tid på virtuelle tastatur, vil tegnet ikke blive indtastet kontinuerligt. Tasten skal 
slippes, hvorefter der trykkes på den igen for at indtaste det samme tegn.

På det fysiske tastatur, som er tilsluttet systemet, bliver tegnet vist konstant, når der trykkes på den fysiske tast 
på tastaturet og den holdes nede.                    

Europæisk softwaretastatur:

EU-tastatur leverer to metoder til indtastning af EU-tegn:

1. Gruppeinput: indtast diakritisk tegn->bogstav->generer EU-tegn. F.eks. indtast først , derefter 

 , hvorefter tegnet  kan genereres.

2. Tastaturindtastning: indtast tegnene "á", "å", "ä", "à", "ö", "ó", "ü", "ù", "ú", "é", "è", "ë", "ñ", "í", "ï" direkte via 
tastaturet.

Knappen  skal være aktiveret, før der kan indtastes store EU-tegn.
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 14.1  Oversigt
Dette kapitel beskriver mærkater og symboler, der findes på C-armen.

Der beskrives to typer mærkater: advarselsmærkater og forskriftsmæssige certificeringsmærkater.
Advarselsmærkater definerer potentielle farer og advarer om forkert brug, der kan medføre personskade.
Personalet skal gøre sig fortroligt med disse mærkater og deres betydning for at sørge for et sikkert miljø for
såvel patienten som alt plejepersonale. Forskriftsmæssige mærkater angiver, at systemet opfylder kravene fra
bestemte lovgivningsmæssige, medicinske og branchemæssige standarder.

Symbolerne er visuelle gengivelser af koncepter. 

I denne vejledning vises kun de engelske mærkater. Nogle mærkater kan være i en lokal udgave, 
som vil blive vist på det pågældende system.

 14.2  Mærkater og placeringer

 14.2.1  Etiketter

Element Mærkat Antal Beskrivelse

1 1

OEC One CFD-systemmærkaten 
angiver modelnummer, 
serienummer, tekniske parametre 
og producentoplysninger.

2 1

Røntgengeneratormærkaten 
angiver modelnummer, 
delnummer, serienummer, 
tekniske parametre og 
producentoplysninger.

Mærkat for Samlet filtrering

 

NOTE BEMÆRK
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3 1

Fladpaneldetektorens mærkat 
angiver modelnummer, 
serienummer og 
producentoplysninger.

4 1

Strålebegrænsningsanordningens 
mærkat angiver modelnummer, 
serienummer og 
producentoplysninger.

5 1

Mærkaten for lasersigteenheden 
på fladpaneldetektoren angiver 
modelnummer, serienummer og 
producentoplysninger.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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6 1

Lasersigteanordningens mærkat 
på røret angiver modelnummer, 
serienummer og 
producentoplysninger.

7 1

Mærkat for vandret wig-wag-
indikation

Mærkaten angiver den vandrette 
wig-wag-bremses position på 
C-armen. Drej håndtaget til ulåst 
position for at aktivere wig-wag-
bevægelse af C-armen. Drej 
håndtaget til låst position for at 
låse wig-wag-bevægelse af 
C-armen.

8 1

Bevægelsesindikator for lateral 
rotationsskala

Mærkaten angiver den laterale 
rotationsbremses position på 
C-armen. Drej håndtaget til ulåst 
stilling for at udløse bremsen. Drej 
håndtaget til låst position for at 
låse den laterale 
rotationsbevægelse.

9 1

Indikationsmærkat for orbital 
bevægelse

Mærkaten angiver den orbitale 
rotationsbremses position på 
C-armen. Drej håndtaget til ulåst 
stilling for at udløse bremsen. Drej 
håndtaget til låst position for at 
låse den orbitale 
rotationsbevægelse.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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10 1

Indikatormærkat for vandret 
bevægelse

Mærkaten angiver den vandrette 
tværarmsbremses position på 
C-armen. Drej håndtaget til ulåst 
stilling for at udløse bremsen. Drej 
håndtaget til låst position for at 
låse den vandrette 
rotationsbevægelse.

11 1

Nødstopkontaktmærkat

Mærkaten er placeret ved siden af 
nødstopkontakten og angiver 
placeringen af nødstopkontakten.    

12 1

CE-mærkat

Denne mærket angiver, at 
udstyret er blevet testet af et 
bemyndiget organ og fundet at 
være i overensstemmelse med 
kravene i alle relevante direktiver 
og standarder, der var gældende i 
EU på produktionstidspunktet.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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13 1

WEEE CSA-mærkat

Venstre side af denne mærkat 
angiver, at affald af elektronisk og 
elektrisk udstyr ikke må 
bortskaffes som usorteret 
husholdningsaffald og skal 
indsamles separat. Kontakt 
venligst en autoriseret 
repræsentant for producenten for 
information om bortskaffelse af 
udstyret efter endt drift. Højre side 
af denne mærkat angiver, at 
systemet er blevet testet af et 
CSA-bemyndiget organ og fundet 
at være i overensstemmelse med 
kravene i alle relevante direktiver 
og standarder på 
produktionstidspunktet.

14 1

Mærkat om røntgenkilder

Denne mærkat findes på 
røntgengeneratoren. Den angiver 
placeringen af røntgenkilden og 
de betjeningselementerne, der 
bruges til at producere 
ioniserende røntgenstråler. Tag 
relevante 
sikkerhedsforanstaltninger og bær 
beskyttelsesudstyr under brug af 
systemet og på alle tidspunkter, 
hvor der er røntgenstråling.

15 1

Mærkat med oplysninger om 
systemets vægt

Dette mærkat angiver systemets 
vægt.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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16 1

WIFI-mærkat

WiFi-mærkat med FCC/IC-ID. Kun 
tilgængelig, når ekstraudstyret 
Wi-Fi-internetadapter er valgt for 
visse konfigurationer.

17 1

Kredsløbsafbrydermærkat

Mærkaten angiver, at 
kredsløbsafbryderen eller anden 
beskyttelse mod overstrøm, der 
anvendes ved strømforsyning til 
dette produkt, opfylder kravene.

18 1

Advarselsmærkat om 
transportposition

Mærkaten angiver placeringen 
under transport af systemet.

Før systemet flyttes, skal C-armen 
sænkes til laveste position. 
Derefter skal C-armen flyttes 
vandret til den position, der er 
tættest på operatøren, og det 
vandrette håndtag skal låses. Sæt 
C-armen i midten af svinget og lås 
den. Kontrollér, at alle dele er i låst 
position. 

Placer skærmen ved brug af 
skærmhåndtaget, og kontrollér, at 
bremsehåndtaget på skærmens 
fjederarm er i låst position. Flyt 
derefter systemet. Se kapitel 3.

19 1

Vær opmærksom på din fødder, 
og hold dig væk fra dette område.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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20 2

Mærkat om monoblokvarme

Længerevarende eksponering kan 
gøre monoblokken varm. 
Mærkaten advarer operatøren om 
at være forsigtig og undgå 
forbrændinger. 

21 1

Advarselsmærkat om nedlukning 

Mærkaten er placeret ved siden 
af tænd/sluk-knappen på 
systemet, og angiver de korrekte 
trin til nedlukning og genstart af 
systemet for at undgå tab af 
data.

22 9

Vær forsigtig i dette område for at 
undgå skader på hænder og 
fingre.

23 1

Advarselsmærkat om ekstern 
enhedsgrænseflade

Denne mærkat er placeret ved 
siden af den eksterne enheds 
grænseflade, og angiver, at 
operatøren

ikke må røre ved stikket og 
patienten på samme tid. Stikket 
må kun tilsluttes til den angivne 
enhed.

Denne port bruges kun til at 
gemme patientbilleder ved brug 
af en USB-nøgle. Tilslutning til 
andet udstyr er strengt forbudt.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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24 2

Advarselsmærkat på 
lasersigteenhed

Mærkaten er placeret på 
lasersigteenheden, som er 
placeret på fladpaneldetektoren 
og røret, og angiver, at operatøren 
og patienten ikke bør kigge direkte 
mod laserstrålerne.

25 1

Advarselsmærkat om opstart

Mærkaten er placeret ved siden af 
tænd/sluk-knappen og angiver, at 
brugeren skal bruge USB-
lagerenheden efter behov.      

26 1

Røntgenadvarselsmærkat 

Mærkaten er placeret på 
forlængerarmen. Når systemet 
producerer røntgenstråler, skal 
betjeningsvejledning følges. 

27 1

Advarselsmærkat om skærmens 
fjederarm

Mærkaten er placeret på 
skærmens fjederarm. Den minder 
operatøren om at bruge 
håndtagene til at flytte skærmen 
og at undgå kontakt med 
C-armen. I modsat fald kan det 
forårsage skade på systemet eller 
skade patienten eller operatøren.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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28 1

Vandret tværarm, venstre skala

Mærkaten er placeret på den 
vandrette tværarm og bruges til at 
hjælpe operatøren med at 
lokalisere C-armens vandrette 
tværarms placering.

29 1

Vandret tværarm, højre skala

Mærkaten er placeret på den 
vandrette tværarm og bruges til at 
hjælpe operatøren med at 
lokalisere C-armens vandrette 
tværarms placering.

30 1

Lateral rotation, bevægelsesskala

Mærkaten, som er placeret ved 
siden af den laterale 
rotationsbremses håndtag, 
bruges til at hjælpe operatøren 
med at lokalisere C-armens 
laterale rotationsposition.

31 1

Vandret wig-wag-skala

Mærkaten, som er placeret ved 
siden af det vandrette wig-wag-
bremsehåndtag, bruges til at 
hjælpe operatøren med at 
lokalisere C-armens vandrette 
wig-wag-position.

32 1

Pil på vandret wig-wag

Mærkaten, som er placeret under 
den vandrette wig-wag-skala, 
bruges til at angive den vandrette 
wig-wag-skalas 0-punktsposition.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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33 3

Pil på vandret tværarm
Mærkaten, som er placeret under 
den vandret tværarms venstre 
skala og den vandrette tværarms 
højre skala, bruges til at angive 
den vandrette tværarmsskalas 
0-punktsposition.

34 1

Patientorienteringsmærkat

Denne mærkat er placeret på 
højre side af fladpaneldetektoren 
og bruges til at angive 
patientorienteringen, der svarer til 
oversiden af det viste billede på 
skærmen.

35 1

Svingarmens indikationsmærkat

Denne mærkat angiver 
placeringen af svingarmens 
bremsehåndtag. Drej håndtaget til 
frigjort position (låsen er åben) for 
at udløse svingarmens bevægelse. 
Drej håndtaget til låst position 
(låsen er lukket) for at bremse 
svingarmens bevægelse.

36 2

Indikationsmærkat for laseren

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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37 1

C-armens indikationsmærkat

Mærkaten er placeret ved siden 
af bevægelsesskalaen for orbital 
rotation og bruges til at angive 
placeringen af C-arms-
rotationsskalaen.

38 2

Indikationsmærkat for orbital

Mærkaten er placeret ved siden 
vinkelmærkaten for orbital 
rotation og angiver placeringen 
af C-arms-rotationen.

39 1

Mærkat om 
potentialeudligningsterminal

Mærkaten er placeret ved siden af 
systemets 
potentialeudligningsterminal og 
angiver 
potentialeudligningsterminalens 
position på systemet.

40 1 Mærkat for aftagelig raster

41 1

Denne mærkat på fodpedalen 
betyder, at fodpedalens 
kapslingsklasse er IPX8. Den 
elektriske mekanisme i 
fodpedalen er beskyttet mod 
virkningerne af kontinuerlig 
nedsænkning i vand.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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42 1

Opbevaringsmærkat på fodpedal

Mærkaten er placeret ved siden af 
billedets lagringsknap. Når der 
trykkes på knappen, gemmes 
billedet på skærmens venstre 
område.

43 1

Mærkat om fodpedalens 
fluoro-tilstand

Mærkaten er placeret på 
fodpedalen. Hvis der trykkes på 
pedalen, følger 
eksponeringstilstanden den 
tilstand, der angives i venstre side 
af eksponeringstilstandslinjen.

44 1

Mærkat om fodpedalens 
HLF-tilstand

Mærkaten er placeret på 
fodpedalen. Hvis der trykkes på 
pedalen, følger 
eksponeringstilstanden den 
tilstand, der angives i højre side af 
eksponeringstilstandslinjen.

45 1

Mærke for trådløs enhed
Dette mærke er placeret ved siden 
af den trådløse netværkskontakt, 
og angiver placeringen af den 
trådløse netværkskontakt.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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46 1

Det aftagelige filters mærkat 
angiver modelnummer, 
produktionsdato og 
producentoplysninger.

47 1

Videofordelermærkaten angiver 
modelnummer, produktionsdato 
og producentoplysninger.

48 1

Hudafstandsstykkets mærkat 
angiver modelnummer og 
producentoplysninger.

49 1

Følg betjeningsanvisningerne på 
mærkaten

Mærkaten er placeret på den 
trådløse fodpedal.
Mærkaten angiver, at operatøren 
skal læse vejledningen grundigt 
før afslutning af betjeningen.

50 1 

Mærkaten, som er placeret bag 
på den trådløse fodpedal, 
angiver, at operatøren skal holde 
magnetisk materiale på afstand 
under drift.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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51 1

Mærkat for skift fodpedaltilstand

Mærkaten er placeret på 
fodpedalen.
Tilstanden skifter, når der trædes 
på knappen med mærkaten.

52 1

Mærkat for trådløs fodpedal

53 1

Mærkat for kabeltilsluttet 
fodpedal (5 m)

54 1

Mærkat for kabeltilsluttet 
fodpedal (10m)

55 1

Mærkat for statusindikator for 
trådløs fodpedal

Mærkaten er placeret på den 
trådløse fodpedal og angiver 
status for den trådløse fodpedal. 

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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56 1

Mærkat for batteriindikator for 
trådløs fodpedal

Mærkaten er placeret på den 
trådløse fodpedal og angiver 
batteristatus for den trådløse 
fodpedal.

57 1

Unique Device Identifier (UDI).
Alt medicinsk udstyr har en unik 
mærkning til identifikation. Er 
placeret på systemet.
Bemærk, at dette er blot et 
eksempel på en UDI-mærkningen. 
De tegn, der anvendes i 
UDI-mærkningen, repræsenterer 
bestemte identifikatorer.
Enhedsidentifikator:
 (01) = Enhedens GS1 Global 

Trade Item Number (GTIN).
 00840682125604 = GTIN 

(Global Trade Item Number).
Produktionsidentifikatorer:
 (11) = GS1-

applikationsidentifikator for 
enhedens fremstillingsdato.

 161200 = fremstillingsdato: 
år-måned-dag (ÅÅMMDD) 
med DD altid lig med 00.

 (21) = GS1-
applikationsidentifikator for 
enhedens serienummer.

BB8SS1800000HL = serienummer.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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58 1

Dette produkt er i 
overensstemmelse med 
standarder for ydeevne for
fluoroskopisk udstyr
i henhold til 21CFR 1020.32, 
undtagen med hensyn til de 
egenskaber, der er godkendt af
Variance-nummer 2018-V-0624,
som trådte i kraft den 15. marts 
2018.

59 1

eIFU-mærkat
Mærkaten angiver, at 
betjeningsvejledningen 
(manualerne) leveres i elektronisk 
form.

Element Mærkat Antal Beskrivelse
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 14.2.2  Placering af mærkaterne
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 14.3  Symboler
Bliv bekendt med de følgende symboler, der kan være vist på udstyret og tilhørende tegninger, så du kan 
vedligeholde og bruge udstyret på sikker vis:

Element Navn Symbol Beskrivelse

1 Farlig spænding Dette symbol angiver 
områder, hvor der kan være 
farlige spændinger. Tag 
relevante 
sikkerhedsforanstaltninger.

2 Se vejledningen Symbolet angiver, at 
operatøren skal læse 
vejledningen grundigt før 
afslutning af operationen.

3 Sikkerhedsadvarsel Symbolet angiver, at forkert 
betjening kan medføre 
sikkerhedsrisiko her.

4

Jordforbindelse

Dette symbol angiver en 
jordforbindelse, der er 
nødvendig for at opretholde 
jordforbindelse i hele 
systemet.

5
Ioniserende 
stråling

Dette symbol betyder, at der 
er ioniserende stråling.
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 15.1  Oversigt
Det er GE Healthcares politik konstant at udvikle og forbedre sine produkter.

Derfor forbeholder GE Healthcare sig retten til at ændre driftsegenskaberne og specifikationerne for nyere 
produkter til hver en tid, uden forudgående varsel, og uden at pådrage sig forpligtelser i forhold til tidligere 
producerede enheder.

De anførte specifikationer begrænser sig til generel ydeevne og fysiske data. Specifikationer for ekstraudstyr, 
der leveres af andre producenter, findes i de tilhørende vejledninger, der leveres med dette ekstraudstyr.

 15.2   Systemspecifikationer

 15.2.1  Klassifikationstype
•   Udstyr i klasse I (som defineret i IEC60601-1)

•   Almindelig beskyttelse mod indtrængen af vand 

Kapslingsklasse:
        System: IPX0
        Fodpedal: IPX8

•   Driftstilstand:

      Kontinuerlig drift
•   Belastningstilstand:

       Periodisk belastning

 15.2.2  Miljømæssige krav
Driftsbetingelser:

Temperatur:                       +10 °C ~ +35 °C (+50 F ~ +95 F)

Fugtighed:                          20 %~80 % relativ, ikke-kondenserende

Atmosfærisk tryk:              70 kPa ~ 101,3 kPa

Transport og opmagasinering:

Temperatur:                       -10 °C ~ +55 °C (14 F ~ +131 F)

Fugtighed:                         10%~95% relativ, ikke-kondenserende

Atmosfærisk tryk:             57 kPa ~ 101,3 kPa
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 15.2.3  Krav til strømforsyning
Spænding: AC 100 V/110 V/120 V|200 V|220 V/230 V/240 V +/-10 %

Frekvens: 50Hz/60Hz

Nominel midlertidig netstrøm (kortere end 5 sek.):

•   35A (100 V/110 V/120 V)

•   28 A (200 V)

•   25 A (220 V/230 V/240 V)

Nominel kontinuerlig netstrøm:

•   20A (100V/110V/120V)

•   12A (200 V)

•   10A (220 V/230 V/240 V)

Maksimal netimpedans: 0,3 |0,6 |0,6

Maksimal netspændingsregulering (i procent): 15 % ved maksimal røntgeneksponering. 

Netspændingsregulering betyder forskellen mellem målingen, der blev foretage ved indgangen (primær 

vikling) af skilletransformeren under standby-tilstande, og måling ved maksimal røntgeneksponering, udtrykt i 

procent af måling ved maksimal røntgeneksponering som vist i følgende ligning: 

Procentvis netspændingsregulering = 100 (Vn - V1)/V1

Hvor Vn = spænding uden belastning (standby) og V1 = spænding med belastning (maksimal 

røntgeneksponering).
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 15.2.4  Fysiske specifikationer
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 15.3  Specifikationer for væsentlige komponenter

 15.3.1  Røntgengenerator
•   Nominel elektrisk effekt: 

2,0 kW (100 kV, 20 mA, 0,64 s)
•   Maksimal elektrisk effekt: 

•   Højfrekvensgenerator: 40kHz

•   Billeddannelsestilstand:

  *2~10 mA i 100V/110V/120V

       SID (Afstand mellem kilde og billede) 100cm (39,4")
       Vandret vandring 20cm (7,9")
       Lodret vandring 44,5cm (17,5")

  Orbital rotation 150°(95°underscan /55°overscan) 
  Lateral rotation 410˚ (+205˚/-205˚)
  Wig-Wag 25˚ (+12,5˚/-12,5˚)
  Vægt 320±10 kg

Højniveau-fluoro 660 W (110 kV, 6 mA; 55 kV, 12 mA)

Højniveau-puls 2,5 kW (100 kV, 25 mA, 1,2 PPS)

Digital spot 2,2 kW (110kV, 20mA) 

Billeddannelsestilstand kVp mA PPS Anbefalet brug

Fluoro
(Auto/Manuel)

Normal 40- 110 0,1- 8 N/A Generel fluoro-billeddannelse

Lav dosis 40- 110 0,1- 4 N/A
Kontinuerlig fluoro-billeddannelse 
med en lavere dosishastighed

Højniveau-fluoro 
(Auto/Manuel)

Normal 40- 110 0,2- 12 N/A
Billeddannelse af høj billedkvalitet, 
men med høj dosishastighed

Lav dosis 40- 110 0,1- 6 N/A
Høj billedkvalitet med en lavere 
dosishastighed i HLF

Pulset fluoro:
(Auto/Manuel)

Normal 40- 110 0,1- 8 1, 2, 4, 8, 12
Reducer røntgendosishastighed 
for patienten

Lav dosis 40- 110 0,1- 4 1, 2, 4, 8, 12 Lavere dosis i Pulset fluoro

Højt niveau 
Pulset fluoro: 
(Auto/Manuel)

Normal
40- 110 0,2- 25 1, 2 Billeddannelse af høj billedkvalitet 

og med lav dosishastighed i HLF40- 110 0,2- 12 4, 8, 12

Lav dosis
40- 110 0,1- 12,5 1, 2 Billeddannelse af høj billedkvalitet 

og med lav dosishastighed i 
Pulseret HLF40- 110 0,1~6 4, 8, 12

Digital spot
Digital 
spot

40- 110 2~20* N/A
Billeddannelse af kort varighed, 
med høj mA og enkeltbilleder af høj 
billedkvalitet 
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•   Pulset fluoro: 1/2/4/8/12 pps

•   Det laveste effekt/tid-produkt eller kombinationen af belastningsfaktorer: 40 kVp, 0,1 mA.

•   kVp-nøjagtighed                         7 %

•   mA-nøjagtighed                          10 %

•   Variationskoefficient for reproducerbarhed (COV)           < 0,045

•   Målingsgrundlag for teknikfaktorer

kVp – den største værdi af højspændingsgeneratorens output i intervallet efter en 20 ms forsinkelsesperiode 

efter afslutning af eksponeringen. 

mA - tidsgennemsnittet af strømmen i højspændingskablet/røntgenrøret; ved

begyndelsen det punkt, hvor kVp krydser 35 kVp-niveauet. 
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 15.3.2  Røntgenkildeenhed
Indbygget filter 2,55 mm Al ved 50KV 
Maksimal kontinuerlig varmespredningshastighed 177W
Rørenhedens dimensioner (længde x bredde x 

højde)

  327 mm x 132 mm x 238 mm

Rørenhedens vægt   17,5 kg
Maksimal varmekapacitet 900.000 HU
Maksimal afkølingshastighed 12.500 HU/min
Afkølingsmetode Naturlig afkøling
Maksimalt symmetrisk strålingsfelt på X-aksen 100cm fra punkt:

Fluoro: 24cm (diameter)
Lækstråling Dosishastigheden er under 0,88 mGy/h i 

gennemsnit over et vilkårligt område på 

100 cm2, hvoraf ingen overordnet lineær 

dimension overstiger 20 cm og 1 m fra 

brændpunktet under belastningsforhold.
Forhold ved lækstrålingstest 110 kV, 2mA

Placering af brændpunktet og referenceakse

Referenceaksen fra centrum af brændpunktet 

til centrum af fladpaneldetektoren. 

Brændpunktets tolerance på referenceaksen 

er nul.
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Røntgenrør

Beslag (mellem rørenhed og kollimator)

Kollimator

Iris-kollimator

   Nominel diameter ved fluoroskopi: 9''/6''/4,5'' (21 cm/15 cm/11 cm)

   Røntgenstrålen trinløst justerbar til et område på mindre end 5 x 5 cm på billedreceptoren

Lukkerkollimator

   Rotationsvinkel for helt område: 360°

   Betjening: med TechView-tablet (kontrolpanel) 

Samlet filtrering

   5,35 mm Al uden aftageligt filter (aftageligt filter: 3,5 mm Al)

Nominel højspænding  110 kV
Nominel indgangseffekt 2,2 kW
Anodens maksimale varmekapacitet 53 kJ
Målmateriale Wolfram
Målvinkel 10°
Lille fokuspunkt (normal fluoro, højniveau-fluoro, 

digital spot)

0,6×1,4 (IEC336)

Stort fokuspunkt (røntgenfotografering, digital spot) 1,4 (IEC336)
Anode Stationær
Specifikationer for typisk glødetråd   4,2V, 3,5A
Maksimal glødetrådsstrøm 4,6A
Permanent filtrering  0,55mm Al ved 50kV
Vægt 0,65 kg
Producent og model Lohmann, 110/3 DF 
Maksimal spænding mellem anode og jord 55kV
Maksimal spænding mellem katode og jord -55kV
Røntgenstrålingsvinkel 10°

Filter 2,8 mm Al

Filtrering 0 mm Al
Indgangseffekt DC 5V, 1 W
Elektrisk forbindelsesmåde Gennem 3 mm, 12-bens stik
Mekanisk forbindelsesmåde Beslag, skruemontering
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 15.3.3  Andet
Raster

Skærm    

Fladpaneldetektor 

Billedlagring

Digital processor

Udfør aldrig modifikationer eller justeringer af udstyret, medmindre du bliver bedt om det af en autoriseret
servicetekniker fra GE Healthcare.

Materiale Kulfiber
Fokusafstand 100 cm
Transmissionsfaktor   72 %
Strg 74 linjer/cm
Forhold 14:1

Type   Bredskærm med berøringsskærm
Størrelse  27"
Resolution (Opløsning)         3840 x 2160 

Specifikation 21 cm FPD
Detektortype COMS
Aktiv detektorstørrelse 20,8 x 20,2 cm
Visningsfelt (cm) 21 cm/15 cm/11 cm
Samlet pixelmatrice 1536 x 1496
Pixelpitch 135,3 µm
Billedhastighed 30 fps
DQE   72 % (0 lp/mm, dosis/billede <70 μR/billede)

Kapacitet 150.000 billeder
≥60 min cine

Billedopløsning 1536 x 1536

Funktion Negativ, kantforstærkning, automatisk lysstyrke/kontrast, manuel 
justering af lysstyrke/kontrast, rotation/vend/inverter, smart-metal, 
zoom/roam, ombyt, rekursiv støjreduktion og LIH (Last Image Hold), 
vaskulær, cine roadmap.

Sikring
Reference Position Teknisk reference
F3,F4,F5,F7,F8 Bundkort 1,25 A, 250 V, flink
F1,F2,F6 Bundkort 2,5A, 250 V, flink
F6,F8 Strømstyringsenhed 0,5 A, 250 V, 
F2 System-interfacekort 1A, 250 V, 

F1 System-interfacekort 3,15A, 250 V, 
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 15.4  Diagram over nominelle data for røret
De følgende diagrammer og data beskriver egenskaberne for røret, når det betjenes med trefaset fuldbølge-

korrektion, en rimelig tilnærmelse til højfrekvensgeneratoren med minimal ripple.

 15.4.1  Emissionsegenskaber for glødetråd
Lille brændpunkt

Stort brændpunkt
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 15.4.2  Data for enkeltbelastninger
Lille brændpunkt 

                                                                       

Stort brændpunkt
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 15.5  Termiske egenskaber for røret

Anodens opvarmnings- og nedkølingskarakteristika:

Olietemperatur 40 °C

Rørhusets opvarmnings- og nedkølingskarakteristika:

160 000

320 000

480 000

640 000

800 000

0

0 25 50 75 100

200W300WHU

Tube Housing Heating and Cooling Characteristics

Time  (minutes ) 

Rørhusets opvarmnings- og nedkølingskarakteristika

Tid (minutter)
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 15.6   Lokaleinterface (RIF)
Lokaleinterfacet (Room Interface, RIF) er et interface, der er interaktivt med en operationsstue eller noget 

perifert udstyr. Lamperne på operationsstuer, f.eks. en indikator for, at lokalet er i brug eller at røntgen er 

tændt, kan sluttes til systemet for at advare brugeren, og injektoren kan styres af lokaleinterfacet, hvis det er 

nødvendigt. Eksponering kan også begrænses af status for døren i tilfælde af for meget stråling til brugeren. 

Ingen af funktionerne i RIF er obligatoriske ved drift.

Systemet leveres med et HDB15-stik som indgang/udgang til lokaleinterfacet med henblik på tilslutning af 
indikatorerne.

Ved tilslutning til lokaleinterfacet (RIF) skal følgende regler overholdes:

1. Alt udstyr og strøm, der sluttes til RIF, skal være i overensstemmelse med UL/IEC60601.

2. For indikatoren for lokale i brug skal

effekten være under 36 VDC, og

strømmen skal holdes inden for 2 A.

Tilslutningsdiagrammet kan ses til

højre.

3. For indikatoren for røntgen tændt

skal effekten være under 36 VDC, og

strømmen skal holdes inden for 2 A.

Tilslutningsdiagrammet kan ses til

højre.
4. For indikatoren for injektor i brug skal

effekten være under 36 VDC, og

strømmen skal holdes inden for 2 A.

Tilslutningsdiagrammet kan ses til

højre.

5. For ''Detektor for åben dør'' kræves der 

24 VAC til at drive et vekselstrømsrelæ i 

det interne kredsløb. Dørkontaktens 

status registreres af systemet. 

Tilslutningsdiagrammet kan ses til 

højre.

R

   Rel?kontakt

Pin _ 3

Pin _ 8

Indikator for 
lokale i brug

Str?m
V < 36VDC

I ＜ 2A

Relækontakt

Strøm
V < 36 VDC

I < 2 A

R

   Relay Switch

Pin _ 2

Pin _ 7

Xray on 
Indicator

Power
V < 36VDC

I ＜ 2A

Strøm
V < 36 VDC

I < 2 A
Indikator for 
røntgen til

Relækontakt

R

Injektor   Relay Switch

Pin _ 1

Pin _ 6

Power
V < 36VDC

I ＜ 2A

Strøm
V < 36 VDC

I < 2 A

Relækontakt

Power
V = 24VAC

Pin _ 5

Pin _ 4

Door Switch

AC Replay-
spole

Strøm
V = 24 VAC

Dørkontakt

Vekselstrøms-
relæspole
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 15.7  Valgmuligheder og tilbehør

 15.7.1  Print
Systemet har nedenstående printermuligheder:

 Systemet indeholder et valgfrit trådløst udskrivningssystem, UPA-WU10, som understøtter trådløs udskrivning

via de to ovennævnte printere.

For yderligere oplysninger henvises til printerens brugervejledning.

 15.7.2  Lasersigteenhed
Systemet har to lasersigteenheder, som er fastgjort til fladpaneldetektoren og røret. Lasersigteenhederne

producerer en laserstråle med trådkors, som anvendes til at angive røntgenstrålens midterakse. 

Lasersigteenheden, som er fastgjort til røret, er indlejret i rørdækslet. Tryk på lasersigteenhedens TIL-kontakt

for at generere laserstrålen.

                                                                                Lasersigteåbninger på røret                                                                   

Type UP-971AD UP-D898MD
Krav til 
strømforsyning

100 til 240 VAC, 50/60 Hz 100 til 240 VAC, 50/60 Hz

Mål
 (B x H x D)

316 x 132,5 x 265 mm 154 x 88 x 240 mm

Vægt Ca. 7 kg Ca. 2,5 kg
Resolution 
(Opløsning)

325 dpi 325 dpi

Gråtoner Behandling på 256 
niveauer

Behandling på 256 niveauer

Pixel 7680 x 2560 4096 x 1280
Grænseflade Hi-Speed USB (USB 2.0) Hi-Speed USB (USB 2.0)
15-14    
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                                                                    Lasersigteåbninger på fladpaneldetektoren

Sikkerhed af lasersigteenhed

Brug af betjeningselementer eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er

angivet heri, kan resultere i farlig eksponering for stråling.

Hvis lasersigteenheden er tændt, må du ikke se direkte ind i lasersigteenhedens åbning.

Når tilbehør, f.eks. lasersigteenheden, er fastgjort til C-armen, kan udløsning af den orbitale eller
laterale rotationsbremse medføre, at C-armen bevæger sig. Sørg for at holde på C-armen for at
styre dens bevægelse, når bremsen slippes.

Når lasersigteenheden ikke er i brug, skal den slukkes. Bekræft, at laserstrålen er slukket ved at kontrollere 

tænd/sluk-knappen. Hvis der er lys i knappen, er laseren tændt, og der skal tages passende forholdsregler.

                                                           

                                                                   Tændt position                    Slukket position
                                                                          (tændt)                                  (ikke tændt)
                                                                  Tændt/slukket position for lasersigteenhedsknappen

    
CAUTION FORSIGTIG

ADVARSEL

     
CAUTION FORSIGTIG
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Betjening af lasersigteenheden

1. Placér C-armen i den nødvendige position under proceduren.
2. Tryk på lasersigteenhedsknappen, som sidder på forsiden af fladpaneldetektoren på C-armen for at aktivere 

laserens trådkors. Knappen lyser, når lasersigteenheden er aktiveret, som vist nedenfor.
3. Laserens trådkors kan ses på patienterne i midten af røntgenstrålen. Brug trådkorset til at placere 

anatomien i den korrekte position før opstart af røntgenstrålerne.

                                                                 Lasersigteenhedens trådkors - fra (venstre) og til (højre)

4. Når lasersigteenheden ikke længere skal bruges, skal den slukkes.

Lasersigteenhedsknap på TechView-tabletten (kontrolpanel)

Lasersigteenheden på fladpaneldetektoren og røret kan styres ved hjælp af lasersigteenhedsknappen på
TechView-tabletten (kontrolpanel). Lasersigteenheden på både røret og fladpaneldetektoren tændes, når
lasersigteenhedsknappen aktiveres.
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 15.7.3  30 cm hudafstandsstykke
Hudafstandsstykket bruges til at øge afstanden mellem huden og røntgenfokuspunktet. Det kan reducere 

risikoen for overstråling.

Hudafstandsstykkets vægt: 0,35±0,1 kg. Hudafstandsstykket kan installeres på rørdækslet og det aftagelige 

filter. Montér hudafstandsstykket ved at følge disse trin:

1. Sæt hudafstandsstykket på røntgenrørets dæksel eller det aftagelige filter. Sørg for, at hudafstandsstykkets 
hul flugter med skruerne. 

                                                    
2. Drej hudafstandsstykket med uret for at låse det fast på dækslet.                           

 15.7.4  Videofordeler
Videofordeleren giver mulighed for at se billedet på en skærm på en ekstern skærm. Systemets videofordelers
vægt: 0,7 ± 0,1kg.

Systemet eksporterer billedet på skærmen eller venstre side af billedet på skærmen til den eksterne skærm via 
videofordeleren.

Systemets videofordeler er udformet med en DP (2k)-, DP (4K)- og BNC-grænseflade til eksterne
visningsenheder.

Systemets videofordeler sender et DP (2K)-videosignal med en opløsning på 1920 x 1080 (16: 9) og et DP (4k)-
videosignal med en opløsning på 3840 x 2160 samt en opdateringshastighed på 60 Hz via DP-grænsefladen.
Det anbefales, at de eksterne visningsenheder anvender de samme indstillinger. Under normale
omstændigheder viser den eksterne visningsenhed det samme billede. Der er andre forhold som vist nedenfor:

 Hvis den eksterne visningsenhed ikke understøtter ovennævnte opløsning og opdateringshastighed, vises
billedet på skærmen muligvis ikke korrekt. 

 Hvis den eksterne visningsenhed er en HDMI-grænseflade, skal du bruge et kabel med en DP-til-HDMI-
modtager. Hvis den eksterne visningsenhed er en DVI-grænseflade, skal du bruge et kabel med en DP-til-DVI-
modtager. Ellers vil den eksterne visningsenhed ikke kunne vise billedet på skærmen. 

 Hvis den eksterne visningsenhed understøtter ovennævnte opløsning og opdateringshastighed, men ikke er
en visningsenhed med en bredskærm, vil billedet blive komprimeret på den vandrette akse. 

Systemets videofordeler kan udsende det venstre områdes videosignal fra billedet på skærmen til den
eksterne visningsenhed ved NTSC/PAL-format. Normalt vil billedet på den eksterne visningsenhed være det
samme som billedet i venstre side af skærmen. Videosplitteren understøtter output af "NTSC/PAL"- og "16:9/
4:3"-videosignaler til den eksterne visningsenhed. Standardindstillingen er PAL/4:3. Tilkald service for at ændre
indstillinger for output. 
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 15.7.5  Aftageligt filter
I nogle lande eller regioner er et aftageligt filter påkrævet til brug ved  pædiatriske eller andre medicinske

procedurer. Anvend denne mulighed i henhold til kravene i de lokale bestemmelser. Brug af det aftagelige filter

vil reducere dosisstråling til patienten og teknikeren. Ved billeddannelse af de samme dele kan kVp og mA

øges, og rørets bæredygtige eksponeringstid kan afkortes.

Det aftagelige filter indeholder to sensorer og et 3,5 mm Al-filter. Vægten af rasteren er 0,3 ±0,1 kg.

 15.7.6  Aftagelig raster

Fladpaneldetektor

Fjernelse af rasteret fra et fladpanelsystem

Rasteret må kun fjernes efter anvisning fra en læge og skal fastgøres igen umiddelbart efter 
proceduren.

Sådan fjernes rasteret:

1. Understøt rasteret med den ene hånd.
2. Brug fingerspidserne på den anden hånd til at skubbe metallåsen ind.

3. Træk rasteret væk fra fladpaneldetektoren, og skub forsigtigt tappene ud af hullerne.

FORSIGTIG
15-18    

    



                                                                                                             Teknisk reference
Montering af rasteret til et fladskærmssystem

1. Afpas de to tappe langs kanten af rasteret med hullerne i fladpaneldetektoren, og skub tappene ind i 
hullerne.

2. Skub til rasterets metallås med fingerspidserne, og sving forsigtigt rasteret ind i fladpaneldetektoren.

3. Udløs metallåsen. Sørg for, at rasteret er korrekt placeret og fastlåst i fladpaneldetektoren før betjening af 
C-armen.

 15.7.7  Trådløst modul
Systemet indeholder en valgfri trådløs løsning til at foretage tilslutning til Ethernet-netværket med det trådløse 

modul. Det trådløse modul fungerer som en klientenhed i OEC One CFD og etablerer forbindelse til hospitalets 

billedarkivserver eller andre RIS-servere, f.eks. en arbejdslisteserver, ved hjælp af en adgangspunktenhed eller 

en routerenhed, som leveres af hospitalets IT-infrastruktur. Andre trådløse klientenheder, f.eks. en mobiltelefon 

eller bærbar computer, kan ikke sluttes til OEC One CFD. Den trådløse teknologi, som bruges i OEC One CFD, 

bruges ikke til transmission, modtagelse eller processer, der involverer alarmsignaler. 

Når du bruger det trådløse netværk, skal du åbne det trådløse modul på bagpanelet ved trådløs tænd/sluk-

knappen og derefter konfigurere det trådløse netværk. Der findes detaljerede oplysninger om opsætningen i 

sektion 10.2 - DICOM-opsætning.

Bekræft, at knappen for det trådløse netværk er slået til, før du bruger det trådløse netværk.FORSIGTIG
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Det trådløse modul overholder følgende landes bestemmelser, men ikke begrænset:    

1.  Det trådløse modul overholder FCC-krav til drift i USA og er blevet testet og overholder specifikationerne for 
en digital klasse B-enhed i henhold til del 15 underdel B i FCC-reglerne.

2.   Det trådløse modul overholder Canadian Department of Communication Radio Interference Regulations 
ICES-003 og RSS-247.

3.   Det trådløse modul overholder reglerne i den statslige Radio Regulatory Commission for Folkerepublikken 
Kina.

4.  Det trådløse modul overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EF.
5.  Det trådløse modul overholder Australiens og New Zealands RCM-certificering.
6.  Det trådløse modul overholder reglerne for radio- og kommunikationsudstyr i Sydkorea.
7.  Det trådløse modul overholder certificering af radioudstyr i Japan.
8.  Det trådløse modul overholder certificering af radioudstyr i Taiwan.
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Tekniske specifikationer: 

Vælg netværksnavn (også kaldet SSID) og indtast korrekt brugernavn og adgangskode for at oprette 

forbindelse til et trådløst netværk. Hvis det trådløse modul ikke kan oprette forbindelse til netværket, vises 

følgende oplysninger om brugergrænsefladen:  (SSID) frakoblet.

I så fald skal du prøve følgende fejlsøgningsmetoder for at forsøge at genoprette forbindelsen til netværket:

•   Brugernavn og adgangskode skelner mellem store og små bogstaver. Kontrollér og genindtast 
brugernavn og adgangskode.

•   Sørg for, at det trådløse moduls tænd/sluk-knap står på "Til".

•   Kontroller, at routeren er tændt.

•   Justér systemets position.

•   Brug en router med større trådløs rækkevidde.

•   Brug en rækkeviddeudvider, der udvider den trådløse rækkevidde til din placering.

Funktion Beskrivelse
Antenne 2 antenner
Standarder 802.11a, 802.11n, 802.11g, eller 802.11b
Radiodatahastighed Auto Rate Sensing
Driftsfrekvensområde - 

2,4GHz
FCC: 2,412 til 2,462 GHz (11 kanaler)
CE: 2,412 til 2,472 GHz (13 kanaler)

Driftsfrekvensområde - 

5 GHz

FCC: 

5,180 til 5,240 GHz (4 kanaler)
5,260 til 5,320 GHz (4 kanaler)
5,500 til 5,700 GHz (8 kanaler, undtagen 5,600 til 5,640 GHz)
5,745 til 5,825 GHz (5 kanaler)

CE: 

5,180 til 5,240 GHz (4 kanaler)
5,260 til 5,320 GHz (4 kanaler)
5,500 til 5,700 GHz (11 kanaler)

Strøm 12 V, 0,56 A
Emissioner FCC, CE

LAN 10/100/1000BaseT(X) automatisk forhandlingshastighed, 
RJ-45

Driftsmiljø Driftstemperatur: 0 til 60°C

Kryptering

64-bit og 128-bit WEP-kryptering,

WPA/WPA2-Personal 

WPA/WPA2-Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP og AES)
QoS (Quality of Service) WiFi Multimedia (WMM)
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Sikkerhedsafstanden på 20 cm eller derover mellem enheden og personer under betjening skal
opretholdes. Betjening af enheden uden opretholdelse af sikkerhedsafstanden frarådes for at
sikre overensstemmelse. Antennen, der bruges til denne sender, må ikke være placeret samme
sted som andre antenner eller sendere.

 15.7.8  Valgmuligheden fodpedal
Tre forskellige slags fodkontakter kan fås som valgmuligheder: fodkontakt med 5/10 m kabel og trådløs

fodkontakt.

Specifikationer for den trådløse fodkontakt er anført herunder:

Tekniske specifikationer:

Den trådløse fodkontakts sikkerhedsstyring analyserer uautoriseret adgang til det trådløse udstyr. Udstyret er
beskyttet mod uautoriseret trådløs adgang, da den trådløse fodkontakt er designet til ikke at kunne arbejde
med andre systemer. Proceduren for den trådløse kommunikation er ikke offentliggjort. Overvågning eller
forstyrrelse er ikke mulig uden et nøje kendskab til det ophavsretligt beskyttede design. 

Oplysningerne er sikret med en kontrolsum, der genereres over brugeroplysningerne. Endnu en kontrolsum
genereres ved det trådløse signal og sammenlignes i modulet. Tabte, beskadigede eller tidsforskudte
transmissioner og forringelser i trådløse transmissioner forhindres.

Specifikationer Vægt

Fodkontakt med 5 m kabel 2,5 kg ± 0,5 kg

Fodkontakt med 10m kabel 2,9kg ± 0,5 kg

Trådløs fodkontakt-sæt 1,4kg ± 0,5 kg

Navn Funktion GE P/N Frekvensbånd Sendestyrke 
(EU)

Trådløs 
fodpedal

Trådløs 
eksponeringskontrol

9888222 2,4 GHz <7 dBm

Standard/ trådløs sikkerhed Bluetooth LE
Frekvens 2,4 GHz 
Modulationstilstand FHSS, GFSK
Båndbredde 175 MHz 
Kanalafstand 2MHz
Udgangseffekt Maks. 7 dBm
Datahastighed 1 Mb/sek.
Opsætningstid < 200 ms 
Tal for tilgængelig nyttedata 20 byte/20 ms 
Trådløs netværkstilstand Punkt til punkt-forbindelse 
System-anti-interferens Frekvensspring 
Emissioner FCC, IC
Afstand 8 m (i fri luft) 
Frekvensområde 2402 - 2480 MHz

 

NOTE BEMÆRK
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 15.8  Genanvendelse af materiale

Dele eller tilbehør, der har nået afslutningen af deres levetid:

Alle materialer og komponenter, som kan være miljøfarlige, skal fjernes fra dele, og tilbehør, der har nået

afslutningen af deres levetid (f.eks. transformerolie, batterier osv.). Bortskaffelse af dele og tilbehør skal være i

overensstemmelse med nationale eller lokale forordninger om affaldsbehandling.

Kontakt den lokale GE Healthcare-repræsentant før bortskaffelse af disse produkter.

Emballagematerialer:

De materialer, der bruges til emballering af udstyret, kan genbruges. De skal indsamles og bearbejdes i

overensstemmelse med lokale forordninger.

 15.9   Reservedele
De anførte dele kan udskiftes på brugsstedet. Kontakt service med henblik på udskiftning eller 

vedligeholdelse af delene. 

•   Printplader

•   Kabler

•   Kollimator

•   Fladpaneldetektor

•   Monoblok

•   Vekselstrømforsyning, kondensator, effektfilter, afbryder og sikring

•   Tændt-indikator og eksponeringsindikator

•   Skærm og TechView-tablet (kontrolpanel) 

•   Computerens indvendige udstyr

•   Fodpedal, håndkontakt og nødstopkontakt

•   Håndtag og hjul 

•   Dæksler

•   Transformer

•   Batterier

Foretag aldrig modifikationer eller justeringer af udstyret, medmindre du bliver bedt om det af en 
autoriseret servicetekniker fra GE Healthcare.

     
  WARNING ADVARSEL
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5.10  Systemblok
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Følgende oplysninger indeholder en omfattende oversigt over tiltag vedrørende cybersikkerhed for GE Health-
care OEC One CFD-systemsoftwaren. Cybersikkerhed omfatter de primære problemstillinger vedrørende
beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. Beskyttelse af personlige oplysninger handler om at
beskytte patienters personlige og private interesser. Sikkerhed beskytter både produktet og oplysningerne
mod trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

 16.1  Miljø for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed
OEC One CFD-systemet er konstrueret med den forventning, at beskyttelse af personlige oplysninger og sikker-
hed er inkluderet i det miljø, hvori produktet skal anvendes.

Kommunikation mellem OEC One CFD-systemet og andre informationskilder sker i form af datastrømme.
Enhver datastrøm definerer overførslen af patientoplysninger, DICOM-billeder og systemkonfiguration fra en
indgangskilde til enheden og fra enheden til flere udgangskilder.

 16.1.1  Netværksforbindelse
Netværksforbindelse til systemet er påkrævet for følgende systemfunktioner:

•   DICOM-forbindelse til andre DICOM-enheder

 16.1.2  Netværkssammenkøringer 
Diagrammet over systemnetværkets sammenkøringer er vist i figuren nedenfor. Enheden er en selvstændig
medicinsk anordning og kræver ikke netværksforbindelse til klinisk brug. Systemet understøtter kabelforbun-
det og trådløs digital billeddannelse og kommunikation til medicinsk brug (DICOM) for at forbedre arbejds-
gange og konnektivitet.
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 16.2  Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger og 
sikkerhed
OEC One CFP-systemet har adskillige funktioner, der kan bruges til at sørge for beskyttelse af personlige oplys-
ninger og sikkerhed. De følgende afsnit beskriver de tekniske kontrolelementer, der er i systemet, som på
omfattende vis ''hærder'' systemet mod trusler.

 16.2.1  Adgangskontrolelementer
Adgangskontrolfunktionerne kan bruges til at styre, hvem der har adgang til følsomme data.

Adgangskontrol omfatter brugerkontooprettelse og godkendelse på flere niveauer.

Godkendelse med adgangskode

Systemet genstarter automatisk for at køre den kliniske applikation som en enkeltbruger. I et skadestue- og
traumemiljø vejer kliniske behov og patienternes behov ofte tungere end fordelene ved at have brugergodken-
delse. Systemet kan derfor konfigureres af brugeren både med og uden adgangskode alt efter præferencer og
klinisk brug. 

Alle adgangskoder, der indtastes i systemet, vises med en stjerne for at eliminere risikoen for, at uautoriserede
brugere kopierer adgangskoder. Hvis en adgangskode indtastes forkert, godkendes brugeren ikke af systemet,
og det vil ikke være muligt at udføre nogen form for klinisk billeddannelse. Systemet er indledningsvist konfigu-
reret med en standardadministratorkonto og -adgangskode, så det er muligt at logge på den kliniske applika-
tion. Det anbefales, at kunden ændrer standardadministratoradgangskoden efter installation og opretter en
ny brugerkonto med adgangskode. Kundens adgangskode kan ændres når som helst baseret på kundens sik-
kerhedspolitikker (f.eks. adgangskoder, der ændres hvert år). Adgangskoder skelner mellem små og store bog-
staver og kræver brug af 8 til 32 tegn med mindst en blanding af store bogstaver, små bogstaver og tal. Den
sidste adgangskode kan ikke bruges igen. Brugerkonti og adgangskoder kan kun nulstilles, hvis en administra-
torkonto logger på den kliniske applikation. Administratoradgangskoden kan kun nulstilles, hvis en servicebru-
ger logger på systemet med udvidede rettigheder. 

Godkendelse på flere niveauer

Dette adgangskontrolsystem tildeler systemtilladelser på flere niveauer baseret på brugertype. De enkelte
adgangsniveauer godkendes vha. en entydig adgangskode, som indtastes i systemet i servicetilstand. Bruger-
roller på flere niveauer begrænser det almindelige medicinske personales muligheder for at pille ved eller util-
sigtet konfigurere systemet forkert. Adgangsroller på højere niveauer bør begrænses af kunden via styring af
adgangskoder for at sikre, at kun uddannede og pålidelige medarbejdere har adgang til disse roller. Det skal
bemærkes, at systemet ikke understøtter fjernlogin for disse brugere.  

Nødadgang til systemet

 Systemet har en nødtilstand, som gør, at systemet kan bruges til at tage billeder i nødsituationer. Det er sær-
ligt vigtigt i nødsituationer, når det normale personale ikke er til rådighed. Nødtilstanden er en anerkendelse af,
at patientpleje er vigtigere end begrænsning af adgang til patientdata. Det kræver ingen godkendelse at bruge
systemet i nødtilstand.

Serviceadgang

Serviceadgang giver serviceteknikere adgang til systemet, herunder ændring af systemkonfigurationen.
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 16.2.2  Revisionslogning 
Revisionslogning af personlige oplysninger og sikkerhed understøtter sikkerhedsovervågning samt undersø-
gelser og rapportering af personlige oplysninger. Systemet har indbygget funktionalitet til revisionslogning,
herunder revisionslogning af begivenheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Funktionaliteten
til revisionslogning omfatter muligheden for at eksportere loggede begivenheder fra systemet.

Oplysninger om systemrevision

Sikre computergenererede, tidsstemplede elektroniske poster, som muliggør rekonstruktion af begivenheds-
forløb vedrørende oprettelse, modifikation og sletning af elektroniske poster og systemfiler, er et vigtigt ele-
ment i et sikkert design. Et stor antal systembegivenheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og
sikkerhed logges som led i systemets drift.

 16.3  Informationsbeskyttelse
Dette afsnit handler om tiltag til beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed og indeholder oplysninger,
der kan fungere som en rettesnor ved klargøring af et sikkert miljø til OEC One CFD-systemet. Det er bedst at
implementere sikkerhedstiltag som led i en overordnet, gennemgribende forsvarsstrategi til sikring af oplysnin-
gers fortrolighed, som anvendes på hele IT-systemet, og som omfatter medarbejdere, fysisk sikkerhed og tek-
nologi. Den lagdelte, gennemgribende forsvarstilgang begrænser den risiko, der følger, hvis en enkelt
sikkerhedsforanstaltning svigter og derved kompromitterer systemet.

 16.3.1  Netværkssikkerhed
GE Healthcare anbefaler kraftigt, at medicinske informationssystemer afvikles i et sikkert netværksmiljø, som
er beskyttet mod uautoriseret adgang. Der er mange effektive teknikker til isolering og beskyttelse af medicin-
ske informationssystemer, herunder implementering af firewalls, demilitariserede zoner, virtuelle LAN-netværk
og netværksenklaver.

En god praksis er f.eks. at opstille firewalls mellem afdelinger samt demilitariserede zoner mellem alle ekstra-
net og det eksterne internetadgangspunkt. I dette eksempel tillader en radiologifirewall, at DICOM- og HL7-
protokoltraffik kommer igennem, men ikke andre protokoller. Disse DICOM- og HL7-protokoller ville blive bloke-
ret ved den demilitariserede zone og igen ved firewallen mod internettet.

Selvom systemet er et standalone-system, som ikke kræver netværksforbindelser for at fungere, så er net-
værkssikkerhed essentielt for at sikre fortsat sikker og effektiv drift af systemet. Systemet bruger en gennem-
gribende forsvarstilgang til at beskytte systemet mod uautoriseret adgang via netværket. Denne lagdelte
tilgang udnytter netværksisolering, softwareadskillelse og trådløse sikkerhedskontroller. 

Alle unødvendige netværksrelaterede tjenester deaktiveres eller fjernes, når systemet installeres. Systemet
understøtter f.eks. ikke tilslutning til fjerntjenester. Derudover begrænser systemet de indbyggede webbrowse-
res mulighed for at browse på eksterne websteder, og systemet tillader ikke installation af browsere. Disse
applikationer er ofte kilden til cybertrusler.

Følgende netværksprofiler specificerer de nødvendige netværkstjenester til systemet for at bidrage til et sikkert
netværksdesign.

Systemet understøttes med interne firewalls. Følgende afsnit beskriver konfiguration af firewalls og kommer
med anbefalinger til konfiguration af den IT-infrastruktur, hvortil den er tilsluttet.

Indgående firewall-konfiguration 

Alle indgående forbindelser blokeres af OEC One CFD-systemets interne firewall med de undtagelser, der er
anført i nedenstående tabel.
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Kolonnen “Anbefalet konfiguration af netværksinfrastruktur” beskriver den foreslåede konfiguration for net-
værksinfrastrukturen med hensyn til de forskellige netværkstjenester.

DICOM-forbindelser – sikkerhedsfunktioner

DICOM-forbindelsen virker som defineret i DICOM-retningslinjerne. Applikationen accepterer kun tilslutning til/
fra DICOM-enheder med IP-adresse, AE-titel og portnummer, som svarer til de konfigurerede parametre i
systemet.

Kommunikationssessioner sker på opfordring og initialiseres altid lokalt fra systemet.

 16.3.2  Sikkerhed, trådløst netværk – trådløs betjening
Systemet understøtter DICOM-kommunikation via trådløse netværksforbindelser. Som følge af den broadcast-
natur, som trådløs kommunikation har, kræver trådløse enheder yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Krypte-
ring af trådløs kommunikation er essentielt for at sikre, at de sendte datas sikkerhed beskyttes. Systemet
understøtter følgende trådløse sikkerhedsprotokoller:

•   WEP (64/128)

•   WPA-PSK (AES)

•   WPA2-PSK (AES)

•   IEEE 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

 16.3.3  Sikkerhed, flytbare medier
Systemet understøtter USB-lagerenheder. USB-lagerenheder bruges til:

•   Eksport af patientdata og billeder

•   Sikkerhedskopiering af systemet samt eksport af revisionslogge

•   Eksport/import af systemkonfigurationer

Det er velkendt, at en almindelig kilde til malware i computermiljøer er eksterne medier, f.eks. USB-nøgler.
Systemet har følgende kontroller til begrænsning af eksterne mediers adgang.

•   OEC One CFD tillader ikke implementering fra eksterne medier.

•   OEC One CFD tillader ikke automatisk kørsel fra eksterne medier.

•   OEC One CFD tillader ikke muligheden for at genstarte fra eksterne medier.

•   OEC One CFD tillader ikke muligheden for at starte fra netværket.

Tabel 1: Konfiguration af indgående firewall for OEC One CFD-systemet

Lokal port Fjernport Protokol Programmer
Anbefalet konfiguration 
af netværksinfrastruktur

Netværkstje
neste

68 Alle UDP Alle Åbn for DHCP-protokol i 
systemet

DHCP-klient

1004 Alle TCP Alle Åbn for DICOM-servere, 
der er konfigureret i 
systemet

DICOM
Retrieve
SCP
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USB-lagring

Data, som er gemt på USB-medier, er ikke krypteret. Selvom brugeren har mulighed for under eksport af data
at anonymisere data, kan dataene potentielt indeholde personlige oplysninger, hvis de eksporterede data ikke
anonymiseres. USB-lagerenheden og indholdet på dem skal håndteres i overensstemmelse med gældende
bestemmelser og retningslinjer for håndtering af personlige oplysninger/beskyttede helbredsoplysninger.

Datadestruktion for flytbare medier

Systemet har ikke en intern funktion til sikker sletning af data, der er lagret på flytbare medier. 

Der bør anvendes godkendte procedurer og redskaber til sikker fjernelse af data på flytbare medier i henhold
til gældende bestemmelser og retningslinjer for håndtering af patientoplysninger/personlige oplysninger/
beskyttede helbredsoplysninger.

 16.3.4  Arkivdatasikkerhed
Sikkerhedskopiering

Systemet gemmer data i ikke-krypteret form på sikkerhedskopilokationen. Det kan omfatte personlige oplys-
ninger/beskyttede helbredsoplysninger. Sikkerhedskopilokationen skal sikres for at sikre de sikkerhedskopie-
rede datas nødvendige sikkerhed fra systemet.

Eksterne datastrømme

Systemet understøtter samkøring med eksterne lagersystemer. Det omfatter tilslutning til DICOM-servere.
Data, som er gemt i de samkørte systemer, skal sikres i det eksterne lagersystem (uden for systemet).

Gemte data

Data, der gemmes på systemets computer, gemmes i ikke-krypteret form i systemets filsystem. Det omfatter
patientoplysninger i databasen, billeder, rådata og revisionslog.

Data, der gemmes i systemets computer, skal sikres for at forhindre utilsigtet adgang til personlige oplysnin-
ger/beskyttede helbredsoplysninger, som indgår i disse data.

 16.3.5  Funktioner til dataintegritet
Systemet har en kontrolintegreret funktion til service for at sikre dataintegriteten i systemet. 

 16.3.6  Funktioner til fjernelse af identitet
Systemet har funktioner til fjernelse af identitet (anonymisering og brug af pseudonymer) for at begrænse risici
forbundet med personlige oplysninger og sikkerhed i relation til følsomme data. Fjernelse af identitet udføres
ved at rydde eller overskrive alle oplysninger på billedet, som indeholder personlige oplysninger/beskyttede
helbredsoplysninger. Funktionen kan vælges ved oprettelse af en problemrapport. 

 16.3.7  Forretningskontinuitet
For at sikre forretningskontinuitet skal adskillige funktioner overvejes i relation til dataopbevaring.

Lokationen for billed- og patientarkivet skal vælges for at sikre forsvarlig opbevaring af data. Systemet under-
støtter både interne og eksterne alternativer.
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Patientarkivløsninger

Systemet understøtter følgende muligheder for opbevaring af billeder og patientoplysninger, både internt og
eksternt:

•   Lokal opbevaring: Lokal opbevaring i systemet (kun beregnet til midlertidig opbevaring)

•   DICOM-opbevaring: Opbevaring på DICOM-/PACS-server

Sikring af data i fjernarkiv og på DICOM-/PACS-servere

Ved brug af et eksternt arkiv skal det sikres, at der etableres procedurer for sikkerhedskopiering af det eksterne
arkiv. Beredskabsplaner for data, som er gemt på DICOM-/PACS-servere, falder uden for dette dokuments
omfang.

 16.3.8  Sikkerhedskontroller, der stilles til rådighed af udbyderen af Cloud-
løsningen
Systemet understøtter ikke skyen.

 16.4  Systembeskyttelse
OEC One CFD-systemet skal konfigureres og vedligeholdes på en måde, som løbende beskytter personlige
oplysninger og sikkerhed.

 16.4.1  Beskyttelse mod skadelig software
Computermiljøet bliver stadig mere fjendtligt, og der kommer til stadighed flere trusler fra skadelig software, herun-
der computervira, orme, trojanske heste, DoS-angreb (Denial of Service) og andre former for malware. Et vagtsomt
forsvar på mange niveauer er nødvendigt for at undgå, at systemer kompromitteres af skadelig software. I mange
tilfælde kræver effektiv beskyttelse samarbejde og partnerskab mellem GE Healthcare og kunderne.

Kommerciel antivirussoftware anvendes i stort omfang på computere, der anvendes til generelle formål, til
registrering af skadelig software (vira, trojanske heste, orme osv.). Antivirussoftware er nyttige på computere,
der anvendes til generelle formål, da de typisk ikke kan hærdes i tilstrækkelig grad mod angrebsvektorer, der
bruges af skadelig software.

Systemet anvendes dog ikke til generelle formål, men til ét bestemt formål og er derfor en dedikeret enhed
med en defineret tilsigtet anvendelse. Til sådanne systemer ville de funktionelle ydelsesrisici, der følger med
brug af kommerciel antivirussoftware, veje tungere end sikkerhedsfordelene. Sådanne risici omfatter:

•   Antivirusscanning i realtid kan påvirke systemets ydelse.

•   Falsk positive resultater kan blive introduceret.

•   Kliniske data, der sættes i karantæne, fordi de tilsyneladende matcher en virussignatur.

•   Selve antivirussoftwaren er en populær angrebsvektor.

•   Antivirussoftwaren har en forstyrrende natur i hele den medicinske anordnings levetid. 

Systemets operativsystem er en del af en medicinsk anordning, som kræver en defineret frigivelsesproces.
Enhver opdatering af antivirussoftwaren ville kræve ændring af systemsoftwaren.

De nævnte risici gør, at brug af kommerciel antivirussoftware ikke indgår i sikkerhedsstrategien for OEC One
CFD-produktet. Herudover scannes OEC One CFDs software med værktøjer, som er godkendt af det amerikan-
ske forsvarsministerium (Nessus) til registrering af sårbarheder, forud for frigivelse.
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 16.4.2  Systemsikkerhed
GE Healthcare OEC One CFD har flere funktioner til forbedring af lokal driftssikkerhed.

GE Healthcare-serviceadgang

Det kræver brug af en serviceadgangskode at åbne systemet i servicetilstand. Der vil typisk være brug for en
servicetekniker fra GE Healthcare til at åbne systemet i servicetilstand.

I servicetilstand har serviceteknikeren hverken adgang til operativsystemet eller til filsystemet.

Pauseskærm

Systemet har en pauseskærmfunktion, som kan konfigureres. Den kan konfigureres til at åbne pauseskærmen
efter en foruddefineret periode. Når pauseskærmen åbner, vises ingen patientoplysninger på skærmen. Pause-
skærmen lukker, hvis brugeren udfører en handling. For at reducere generne under klinisk betjening kræves
der ikke brug af en adgangskode for at lukke pauseskærmen.

Tom skærm

Udover funktionaliteten til at logge af og pauseskærmen tillader systemet, at brugeren rydder skærmen for at
beskytte eventuelle beskyttede helbredsoplysninger.

Firewall

Se sektion 16.3.1.

Strategi for sikkerhedsopdateringer

GE Healthcare holder konstant øje med sikkerhedssårbarheder, der påvirker virksomhedens produkter. Det
omfatter sårbarheder i applikationssoftware, tredjepartskomponenter og det underliggende operativsystem.

Annoncerede sårbarheder i operativsystemet eller andre tredjepartskomponenter vurderes baseret på syste-
mets konfiguration og brug.

GE Healthcare vil efter behov lave sikkerhedsoplysninger/patches til virksomhedens produkter og stille disse til
rådighed for kunderne. Hvis relevant vil sådanne opdateringer omfatte patches til operativsystemet og tredje-
partskomponenter.

 16.4.3  Scanning for sikkerhedssårbarheder
Ud over de tekniske designkontroller, som er beskrevet ovenfor, anvender GE Healthcare (OEC) et kommercielt
scanningsværktøj fra Tenable software (Nessus) til registrering af eventuelle sårbarheder i systemet. Dette
værktøj, som er godkendt af det amerikanske forsvarsministerium, undersøger alle TCP/IP- og UDP/IP-porte på
systemet i sin søgen efter kendte sårbarhedssignaturer. Alle relevante kritiske og højrisikosårbarheder, som
registreres, afhjælpes forud for frigivelse. 

 16.4.4  Håndtering af systemændringer/produktændringer
GE Healthcare holder konstant øje med sikkerhedssårbarheder, der påvirker virksomhedens produkter. Det
omfatter sårbarheder i applikationssoftware, tredjepartskomponenter og det underliggende operativsystem.
Annoncerede sårbarheder i operativsystemet eller andre tredjepartskomponenter vurderes baseret på syste-
mets konfiguration og brug.

GE Healthcare vil efter behov lave sikkerhedsoplysninger/patches til virksomhedens produkter og stille disse til
rådighed for kunderne. Hvis relevant vil sådanne opdateringer omfatte patches til operativsystemet og tredje-
partskomponenter.
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Der henvises til følgende websted for oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed ved-
rørende GE-produkter http://www.ge.com/security.

 16.5  Personlige oplysninger, som indsamles vha. produktet
OEC One CFD-systemet indsamler følgende oplysninger for at lave diagnostiske billeder:

•   Oplysninger om patientdemografi

•   Personlige og beskyttede helbredsoplysninger

•   Oplysninger om institutionen

•   Oplysninger om lægen

•   Maskindata

Systemet beskytter oplysningerne via adgangskontrol og gemmer dem, indtil brugeren fjerner dem.

Oplysninger om alle personlige oplysninger, som indsamles vha. produktet, og hvordan de anvendes, er
beskrevet i DICOM-overensstemmelseserklæringerne og IHE-integrationserklæringerne. Disse kan findes via
følgende links:

http://ge.com/dicom

http://ge.com/ihe

 16.6  Yderligere betragtninger vedrørende personlige 
oplysninger og sikkerhed
OEC One CFD-systemet er konstrueret med funktionalitet til beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed,
som er indbygget i kernekonstruktionen. Der er dog stadig nogle risici i relation til personlige oplysninger og
sikkerhed, som skal håndteres, når systemet er blevet integreret i arbejdsmiljøet. Dette afsnit opregner nogle af
de risici, som brugeren skal være opmærksom på. 

•   Hvis produktet anvendes i et miljø, hvor robuste godkendelsesmetoder er en hindring for kliniske 
arbejdsgange, opfordrer GE til brug af fysiske adgangsbegrænsninger til systemet.

•   Systemet gemmer data efter det kliniske møde. Brugeren skal manuelt fjerne data fra databasen, når de 
ikke længere skal bruges.

•   Brugeren er ansvarlig for at sikre enhver form for flytbare medier, der anvendes til lagring af data fra 
systemet.

•   Kunden skal også sikre, at produktet installeres og betjenes på en sikker og forsvarlig måde.
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 SERVICEKONTORER
Kontakt servicerepræsentanten eller servicekontoret i dit land, hvis du har spørgsmål vedrørende service.

AMERIKA

USA

GE Medical Systems Headquarters, tlf.: +1-414-544-3011

3000 North Grandview Blvd.

WAUKESHA, WI 53188

Postadresse: P.O. Box 414

MILWAUKEE, WI 53201

LATIN-AMERIKA

GE Medical Systems, tlf.: +1-305-497-1200

Latin America Headquarters

5101 NW 21st Avenue, Suite 350

FORT LAUDERDALE, FL 33309

USA

ASIEN

JAPAN

67-4 Takakura-cho, Hachioji-shi, Tokyo, Japan 192-0033 
GE Healthcare Japan TAC Building
p: +81-(0) 120-055-919
f:  +81-(0) 426-48-2905

KINA

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd.

No 1 Yong Chang North Road, Beijing Economic-Technological Development Zone

Beijing, KINA. P.O.: 100176

Tlf: 8610-58068888

Call-center: 800-810-8188

KOREA 

8F, POBA Gangnam Tower,

343, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Korea 135-820

Tlf: 82-2-1544-6119
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ASEAN

1 Maritime Square #13-01 HarbourFront Centre

Singapore 099253

AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND

GE Healthcare
Parklands Estate, Building 4B

21 South Street, Rydalmere, NSW 2116

T: (61) 2-9846-4000; F: (61) 2-9846-4001

EUROPA

Kontakt GE Healthcare-servicerepræsentanten

Europæisk repræsentant:

GE Medical Systems S.C.S.

Quality Assurance Manager

283 rue de la Minière

78530 BUC Frankrig

Tlf: +33 1 30 70 40 40
    





www.gehealthcare.com

Imagination at work


	Revisionshistorik
	Indhold
	Kapitel 1 Introduktion og sikkerhed
	1.1 Oversigt
	1.2 Ejerens ansvar
	1.2.1 Systemkompatibilitet
	1.2.2 Operatørens kvalifikationer
	1.2.3 Fortsat overholdelse
	1.2.4 Uautoriserede modifikationer

	1.3 Producentens ansvar
	1.3.1 Certificering af røntgenudstyret
	1.3.2 Betjening og sikkerhed efter salg
	1.3.3 Systemets essentielle ydeevne

	1.4 Telefonnumre til kommunikationscenteret
	1.5 Sikkerhedsrisici
	1.5.1 Varsler om sikkerhedsrisici
	1.5.2 Eksplosion
	1.5.3 Stabilitet og placering af udstyret
	1.5.4 Mekanisk bevægelse
	1.5.5 Forkert monteret udstyr
	1.5.6 Elektrisk stød
	1.5.7 Elektrisk brand
	1.5.8 Jordfejl
	1.5.9 Uautoriseret adgang

	1.6 Strålingseksponering
	1.6.1 Generel beskyttelse
	1.6.2 Kilde-til-hud-afstand
	1.6.3 Dosis til patient
	1.6.4 Spredt stråling

	1.7 Indtrængen af væsker
	1.8 Køleeffektivitet
	1.9 Forbrændinger
	1.10 Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet
	1.11 Udstyrsfejl
	1.12 Isolation fra lysnettet
	1.13 Eksterne enheder
	1.14 Patientmiljø
	1.14.1 I USA
	1.14.2 Uden for USA


	Kapitel 2 Systemoversigt
	2.1 Generel beskrivelse
	2.2 Oversigt over systemets komponenter

	Kapitel 3 Mekanisk placering og systemstart
	3.1 Oversigt
	3.2 Transport af systemet
	3.3 Indstilling af monitoren
	3.4 Justering af TechView-tablet (kontrolpanel)
	3.5 Placering af bremsepedalen
	3.6 Placering af C-armens bevægelser
	3.6.1 C-armens orbitale rotation
	3.6.2 Lateral rotation
	3.6.3 Wig-wag
	3.6.4 Betjening af lodret søjle
	3.6.5 Vandret tværarm
	3.6.6 C-armens styrehåndtag
	3.6.7 Placering af C-arm til HLR

	3.7 Opstart
	3.7.1 Strøm til
	3.7.2 Strøm fra
	3.7.3 Felttransport
	3.7.4 Nødstopkontakt


	Kapitel 4 Systemkontrol
	4.1 Oversigt
	4.2 Betjeningsknapper til skærmen
	4.3 TechView-tablet (kontrolpanel)
	4.3.1 START
	4.3.2 BILLEDE
	4.3.3 RØNTGEN
	4.3.4 Vaskulær

	4.4 Fodpedal og håndkontakt

	Kapitel 5 Undersøgelseshåndtering
	5.1 Opret en ny undersøgelse
	5.2 Forespørgsel om planlagte undersøgelser
	5.3 Genoptag udførte undersøgelser
	5.4 Redigering af patientoplysninger

	Kapitel 6 Billeddannelse
	6.1 Billeddannelsestilstand
	6.1.1 Normal fluoro-billeddannelse
	6.1.2 Højniveau-fluorobilleddannelse
	6.1.3 Digital spot-billeddannelse
	6.1.4 Pulseret fluoro-billeddannelse
	6.1.5 Lavdosisbilleddannelse

	6.2 Vaskulær billeddannelse
	6.2.1 Subtraktion
	6.2.2 Roadmap
	6.2.3 Funktion til forlænget eksponering
	6.2.4 Liste over billeddannelsestilstande

	6.3 Billedbehandling og sammenligning
	6.3.1 Billedbehandling og sammenligning på TechView-tablet (kontrolpanel)
	6.3.2 Billedbehandling og sammenligning på skærmen

	6.4 Kontrol af billedkvaliteten
	6.5 Brug til pædiatriske patienter og mindre patienter
	6.5.1 Følsomhed for strålingseksponering
	6.5.2 Minimering af doser til pædiatriske og mindre patienter
	6.5.3 Anbefalinger for billeddannelse til pædiatriske og mindre patienter


	Kapitel 7 Dynamisk optagelse (cine)
	7.1 Opsætning af cine
	7.2 Lagring af cine
	7.3 Cine-gennemsyn
	7.3.1 Gennemsyn af en cine-kørsel
	7.3.2 Indstilling af klarsignaler
	7.3.3 Visningsindstillinger
	7.3.4 Indstilling af maske
	7.3.5 Afspilning af mini-cine


	Kapitel 8 Billedgennemsyn og håndtering af dosisoplysninger
	8.1 Gennemse billeder
	8.2 Gennemsyn af dosisoplysninger
	8.3 Udskrivning, eksport og import
	8.4 Hent en udført undersøgelse

	Kapitel 9 Anmærkninger og målinger på billeder
	9.1 Billedanmærkning
	9.1.1 Markering af billeder
	9.1.2 Tilføj kommentarer på billeder
	9.1.3 Beskær et billede

	9.2 Billedmåling
	9.2.1 Kalibrering
	9.2.2 Afstandsmåling
	9.2.3 Vinkelmåling

	9.3 Zoom
	9.3.1 Oprettelse og konfiguration af zoomede billeder
	9.3.2 Live zoom på TechView-tablet (kontrolpanel)

	9.4 Digital pen
	9.4.1 Brug af Digital pen på skærmen
	9.4.2 Brug af Digital pen på TechView-tabletten (kontrolpanel)


	Kapitel 10 DICOM
	10.1 Oversigt
	10.2 DICOM-opsætning
	10.3 Arbejdsliste
	10.4 DICOM-udskrift
	10.5 DICOM-storage/commitment
	10.6 Forespørgsel og hentning
	10.7 MPPS

	Kapitel 11 Systemopsætning
	11.1 Systeminformation
	11.2 Dato, klokkeslæt og region
	11.3 C-arm-system
	11.4 Eksponering
	11.5 Film
	11.6 Sikkerhed
	11.6.1 Pauseskærm
	11.6.2 Hurtig-tilstand

	11.7 Vedligeholdelse
	11.8 Hjælp
	11.8.1 Adgang til eIFU-vejledninger

	11.9 Netværksforbindelse
	11.10 Pålogning og aflogning

	Kapitel 12 Vedligeholdelse og kvalitetssikring
	12.1 Oversigt
	12.2 Kvalitetssikringskontroller (QA) (kontrol af ydeevne)
	12.2.1 Elementer i brugerens rutinemæssige QA-kontroller
	12.2.2 Kvalitetssikringskontrol af mekanisk ydeevne
	12.2.3 Kvalitetssikringskontrol af elektrisk ydeevne
	12.2.4 Kvalitetssikringskontrol af systemets nødstopkontakt
	12.2.5 Kvalitetssikringskontrol af ydeevne i Fluoro-tilstand
	12.2.6 Kvalitetssikringskontrol af billedkvalitet og dosimetri
	12.2.6.1 Kvalitetssikringskontrol af røntgen

	12.3 Periodisk vedligeholdelse
	12.4 Rengøring
	12.4.1 Godkendte rengøringsmidler

	12.5 Lagring
	12.5.1 Midlertidig opmagasinering (mindre end 60 dage)
	12.5.2 Længerevarende opmagasinering eller forsendelse (mere end 60 dage)


	Kapitel 13 Viste meddelelser
	13.1 Oversigt
	13.2 Fejlretningstrin
	13.3 Meddelelser
	13.4 Virtuelt tastatur

	Kapitel 14 Mærkater og symboler
	14.1 Oversigt
	14.2 Mærkater og placeringer
	14.2.1 Etiketter
	14.2.2 Placering af mærkaterne

	14.3 Symboler

	Kapitel 15 Teknisk reference
	15.1 Oversigt
	15.2 Systemspecifikationer
	15.2.1 Klassifikationstype
	15.2.2 Miljømæssige krav
	15.2.3 Krav til strømforsyning
	15.2.4 Fysiske specifikationer

	15.3 Specifikationer for væsentlige komponenter
	15.3.1 Røntgengenerator
	15.3.2 Røntgenkildeenhed
	15.3.3 Andet

	15.4 Diagram over nominelle data for røret
	15.4.1 Emissionsegenskaber for glødetråd
	15.4.2 Data for enkeltbelastninger

	15.5 Termiske egenskaber for røret
	15.6 Lokaleinterface (RIF)
	15.7 Valgmuligheder og tilbehør
	15.7.1 Print
	15.7.2 Lasersigteenhed
	15.7.3 30 cm hudafstandsstykke
	15.7.4 Videofordeler
	15.7.5 Aftageligt filter
	15.7.6 Aftagelig raster
	15.7.7 Trådløst modul
	15.7.8 Valgmuligheden fodpedal

	15.8 Genanvendelse af materiale
	15.9 Reservedele
	15.10 Systemblok

	Kapitel 16 Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed
	16.1 Miljø for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed
	16.1.1 Netværksforbindelse
	16.1.2 Netværkssammenkøringer

	16.2 Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed
	16.2.1 Adgangskontrolelementer
	16.2.2 Revisionslogning

	16.3 Informationsbeskyttelse
	16.3.1 Netværkssikkerhed
	16.3.2 Sikkerhed, trådløst netværk – trådløs betjening
	16.3.3 Sikkerhed, flytbare medier
	16.3.4 Arkivdatasikkerhed
	16.3.5 Funktioner til dataintegritet
	16.3.6 Funktioner til fjernelse af identitet
	16.3.7 Forretningskontinuitet
	16.3.8 Sikkerhedskontroller, der stilles til rådighed af udbyderen af Cloud- løsningen

	16.4 Systembeskyttelse
	16.4.1 Beskyttelse mod skadelig software
	16.4.2 Systemsikkerhed
	16.4.3 Scanning for sikkerhedssårbarheder
	16.4.4 Håndtering af systemændringer/produktændringer

	16.5 Personlige oplysninger, som indsamles vha. produktet
	16.6 Yderligere betragtninger vedrørende personlige oplysninger og sikkerhed

	SERVICEKONTORER

