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rámci patentových práv společnosti SonoScape, ani práva ostatních.  
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některé modely.  

 Tento uživatelský manuál není možné měnit bez předchozího upozornění a zákonné povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědnost výrobce  
  

Výrobce SonoScape je odpovědný za účinky na bezpečnost, spolehlivost a výkon tohoto 

ultrazvukového systému pouze tehdy, jeli splněno: 

● všechny instalační práce, změny, modifikace a opravy jsou prováděné autorizovanými osobami s 

pověřením výrobce SonoScape;  

● použití nebo aplikování produktu nebo použití dílů a příslušenství je schváleno výrobcem        

Sonoscape.  

● elektrické instalace v příslušné místnosti jsou v souladu s příslušnými vnitrostátními a místními 

požadavky; a  

● produkt je užíván v souladu s uživatelským návodem. 
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  Dokumentace  
  

SonoScape poskytuje k ovládání systému tyto manuály:  

● Základní uživatelský manuál (tento manuál) popisující základní funkce systému a pracovní postupy 

při ovládání systému.  

● Pokročilý uživatelský manuál obsahující informace o měření a jednotlivých kalkulačních balíčcích.  

● Kompaktní disk (CD) poskytuje akustické výstupní data vztahující se k systému.  

Symboly uvedené v příručce jsou definovány následovně. Prosím, pochopte správně jejich význam ještě před 

přečtením tohoto návodu.  

  

  

 

 

Symbol  Význam  

  Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek  

!  smrt nebo vážné zranění.  

 
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek 

poruchu nebo poškození systému.   

POZNÁMKA 
Indikace opatření a doporučení, která by měla být použita při provozu 

systému.  

 

Označuje potenciálně nebezpečnou biologickou situaci, která může vést k 

přenosu onemocnění.  

Tučné 

písmo 

Označení tlačítek a ovládacích prvků umístěných na ovládacím panelu nebo 

objektů na obrazovce, jako jsou položky menu nebo jednotlivá tlačítka.  

Klik 

Přesuňte kurzor na ovládací prvky na displeji a stiskněte tlačítko potvrzení na 

ovládacím panelu. 

> 

Vyberte položku nabídky nebo klávesu následující po cestě. 
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Kontaktní informace  
Výrobce: SonoScape Medical Corp.  

Adresa: Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, 

Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China 

Tel: +86-755-26722890 

Fax: +86-755-26722850 

E-mail: sonoscape@sonoscape.net www.sonoscape.com 

 

EU zástupce: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Adresa: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

Tel: +49-40-2513175 

Fax: +49-40-255726 

E-mail: shholding@hotmail.com 
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1.Bezpečnost 
 Tato kapitola se zabývá opatřeními pro zajištění bezpečnosti obsluhy systému a pacientů. Pro zajištění 

bezpečnosti obsluhy a pacienta, prosím, pozorně přečtěte důležité informace před použitím tohoto zařízení. 

Uživatel by měl být důkladně seznámen s opatřeními uvedenými v tomto manuálu. V opačném případě výrobce 

nenese žádnou odpovědnost za dopad na bezpečnost, spolehlivost a samotný výkon ultrazvukového systému. 

 

1.1. Zamýšlené použití 
Tento ultrazvukový diagnostický systém je určen kvalifikovaným lékařům pro vyšetření: fetální, abdominální, 

pediatrické, vyšetření malých částí (zahrnuje prsa, varlata, štítnou žlázu), kardiologické (pediatrické i dospělé), 

porodnicko/gynekologické, urologické, muskuloskelatální (konvenční a povrchní), periferní cévní, 

transrektální, transvaginální. 

Tento ultrazvukový systém umožňuje také měření a aplikační výpočty pro klinické účely a diagnózy.  

Kontraindikace: Tento ultrazvukový systém není určený pro oftalmologické vyšetření nebo případy, kdy 

akustický paprsek prochází okem. Opatření je třeba brát v úvahu před použitím jakékoliv aplikace. V opačném 

případě může dojít k poškození systému nebo vážnému zranění.  

 

1.2. Bezpečnostní opatření 
Přečtěte si a porozumějte všem bezpečnostním opatřením, které jsou uvedené v tomto manuálu před prvním 

použitím ultrazvukového systému. Uschovejte tento návod spolu s ultrazvukovým systémem za všech 

okolností. 

 

1.2.1. Elektrická bezpečnost  

•   Ultrazvukový systém by měl být používán pro lékařskou diagnózu pouze  

   kvalifikovaným lékařem.  

● Jakékoliv neoprávněné osoby by neměly manipulovat s tímto systémem.  

● Nepoužívejte tento systém v přítomnosti hořlavých látek, plynů nebo kapalin, jako jsou 

anestetické plyny, ethanol, jinak by mohlo dojít k výbuchu.  

● Je-li tento systém transportován do provozního prostředí s velkou změnou teploty, nechte jej 

asi na 4 hodiny temperovat před zapnutím. 

● Ujistěte se, že teplota vzduchu a hodnota vlhkosti v provozním prostředí jsou pro provoz 

vyhovující.  

● Nepoužívejte tento systém v dosahu silného elektrického pole, v elektromagnetickém poli 

vytvářeném zařízeními, které generují radiové vlny, jako je rádio, mobilní telefon nebo 

vysílače. Použití systému v nevhodných podmínkách může způsobit závadu nebo poškození.  

● Nepoužívejte tento systém zároveň s dalšími zařízeními, jako jsou například elektrokauter, 

vysokofrekvenční terapeutický systém a defibrilátor. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem.  

● Připojte uzemňovací vodič před zapnutím systému. Odpojte uzemňovací kabel až po vypnutí 

systému. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

● Napájecí kabel systému by měl být připojen pouze do uzeměné elektrické zásuvky. 
● Zástrčka napájecího kabelu ultrazvukového systému je vybavena třemi kolíky a nikdy by 

neměla být přizpůsobena zástrčce se dvěma kolíky. Napájecí zástrčka by měla být zapojena v 

nemocničním zařízení do speciální elektrické zásuvky.  

● Vyberte kvalitní certifikované zásuvky s ochranným uzemněním a zajistěte, aby jejich 

maximální výstupní příkon byl vyšší než příkon vlastního systému.  
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● Zásuvka s více výstupy (PES) může být použita pouze pro napájení doporučených periferních 

zařízení systému.  

● Nepokládejte zásuvku s více výstupy (PES) přímo na podlahu.  

● Nepřipojujte do zásuvky s více výstupy další zařízení, aby nebyl překročen maximální 

jmenovitý výstupní příkon, jinak může dojít k poškození systému.  

● Videotiskárna musí být připojena k rozhraní systému speciálním kabelem od výrobce, jinak 

hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

● Periferní zařízení připojené k analogovému nebo digitálnímu rozhraní musí vyhovovat 

příslušným normám EN/IEC (například EN/IEC 60950 pro zařízení na zpracování dat a 

EN/IEC 60601-1 pro lékařské zařízení). Kromě toho musí všechny konfigurace vyhovovat 

systémovým normám EN/IEC 60601-1.  

● V prostředí, ve kterém je pacient do 1.8 metru kolem ultrazvukového systému, periferní 

zařízení připojte do pomocné zásuvky nebo použijte napájení pomocí oddělovacího 

transformátoru, který vyhovuje  normám EN/IEC 60601-1.  

● V průběhu pravidelné údržby či kalibrace, kdy dochází k odstranění krytů konektorů bez 

použití nářadí, zamezte současnému dotyku uvedených částí a pacienta pracovníkem 

provádějící servis.  

● Nepoužívejte jiné sondy než ty, které jsou doporučené výrobcem zařízení. V opačném případě 

může dojít k poškození systému, v nehorším případě může dojít k požáru.   

● Nepoužívejte endokavitální sondy pro vyšetřování povrchu těla pacienta. Jinak může být 

snížena elektromagnetická kompatibilita sondy.   

● K systému připojujte pouze periferie, které jsou schválené a doporučené výrobcem. Použití 

jiných než doporučených periferií může snížit výkon systému a nebo dokonce způsobit úraz 

elektrickým proudem.  

● Zamezte vniknutí tekutiny do systému, může dojít ke zvýšení unikajícího proudu nebo úplnému 

selhání systému. Při vniknutí tekutiny do systému okamžitě přestaňte systém používat a 

kontaktujte servisní středisko.  

● Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození ultrazvukového systému, vždy vypněte 

a odpojte systém od elektrické sítě před čištěním.   

● Pro zachování bezpečnosti a funkčnosti ultrazvukového systému by měla být údržba prováděna 

nejméně jednou za 6 měsíců. Periodické bezpečnostně technické prohlídky musejí být 

vykonávány v pravidelných intervalech, jednou za 12 měsíců, autorizovaným servisním 

technikem 
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1.2.2. Mechanická bezpečnost 

● Nepokládejte další předměty na horní část ovládacího panelu. Nesedejte si na ovládací panel 

nebo jiné části ultrazvukového systému.  

● Zamezte otřesům ultrazvukového systému.  

● Před přesunem systému se ujistěte, že kolečka jsou neporušená a lze jimi otáčet.  

● Při transportu systému vždy použijte držadlo ultrazvukového systému. Ujistěte se, že jsou 

kolečka odbrzděná a všechny kabely jsou od koleček dostatečně daleko. 

● Před transportem se ujistěte, že je odpojen nožní spínač a systém je vypnutý.  

● Kolečka systému mohou způsobit při přejetí nohy zranění. Vždy buďte opatrní při transportu 

systému.  

● Aby se zabránilo možnému zranění osob a poškození systému, pohybujte systémem pomalu a 

opatrně, a vždy po přesunu použijte brzdy na kolečkách.  

 

1.2.3. Péče o příslušenství 

• Nepoužívejte nožní spínač na operačním sále.  

• Sondu odpojujte pouze v případě, že je systém vypnutý, případně zmražený obraz.jinak by 

mohlo dojít k poškození sondy nebo ultrazvukového systému. 

• Vždy zmrazte obraz, jestliže delší dobu se systémem nepracujete.  

• Ultrazvukové sondy používejte opatrně. Pokud je nějaká část ultrazvukové sondy poškozená 

nebo poškrabaná laminace sondy okamžitě přestaňte sondu používat, jinak hrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem.  

• Po dezinfekci sondy a příslušenství vždy sondu i příslušenství důkladně umyjte, případné 

vzniklé výpary důkladně odvětrejte. Zbytkové chemikálie nebo plyny mohou poškodit 

příslušenství či sondy, ale mohou být také škodlivé pro lidské zdraví.  

• Pouze vyškolení lékaři nebo sonografisté mohou provádět biopsie pomocí bioptických nástavců. 

Během vlastního výkonu musí lékař postupovat maximálně opatrně, aby se zamezilo zbytečným 

rizikům, případně zranění pacienta.  

• Kontakt s přírodním latexem může způsobit závažné anafylaktické reakce u osob citlivých na 

přírodní latex. Provozovatel a pacient se musí vyvarovat kontaktu s těmito látkami. Více informací 

naleznete v balíčku označování pro stanovení obsahu latexu, Lékařský záznam o latexových 

výrobcích, FDA ze dne 29. března 1991.  

• Při užívání systému pro ultrazvukové vyšetřování používejte pouze standardizovaný 

ultrazvukový gel, který je v souladu se systémovými standardy.  

• Připravujte, používejte, skladujte a likvidujte všechny látky pro čištění, sterilizaci podle pokynů 

příslušného výrobce. 

• Během kontroly v reálném čase neodpojujte sondu. V opačném případě může dojít k poškození 

sondy a systému 
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1.2.4. Biologická bezpečnost 

● Aby se minimalizovalo riziko křížové  kontaminace nebo infekčních nemocí při provádění 

biopsie, vyšetřující lékař by měl používat jednorázové rukavice, ochranný oděv nebo ochranné  

brýle, pokud je to nezbytné. Striktně dodržujte pracovní postupy a předpisy v případě, že 

dochází ke kontaktu vzorků s kůží. 

● Některé dezinfekční prostředky mohou být kyselé nebo alkalické povahy, provozovatel by měl 

přijmout preventivní opatření, aby nedošlo k přímému kontaktu s rukama nebo oděvem. V 

případě zasažení takovým dezinfekčním prostředkem si okamžitě umyjte ruce nebo oči.  

● Likvidaci čistících prostředků a dezinfekčních prostředků provádějte v souladu s místními 

normami a předpisy. 

 

1.3. Principy akustického výkonu 
● Provádějte ultrazvukové vyšetření  na  základě  principu ALARA  (as  low as reasonably 

achievable). Vystavujte pacienta co nejnižší úrovni výkonu po co nejkratší dobu, aby bylo 

dosaženo uspokojivé diagnostické přesnosti.  

● Dejte pozor na nepřetržité vyšetřování stejné části pacientova těla. Nevystavujte pacienta 

zbytečně dlouhému vyšetřování. V opačném případě můžete poškodit pacientovo zdraví.  

● Nevystavujte plod zbytečně dlouhé době vyšetřování při dopplerovských modalitách.  

● Ačkoliv je výstupní výkon pro vybrané aplikace řízen automaticky, v porodnických aplikacích 

by měly být maximální hodnoty TI na minimu.  

● Měli byste  být řádně obeznámeni s výkonem, výbavou a ovládáním ultrazvukového systému 

a sledovat výstupní hodnoty na obrazovce po celou dobu vyšetřování. 

● Měli byste být obeznámeni s výkonem a provozem systému. Sledujte parametry 

ultrazvukového výstupu na obrazovce za všech okolností. 

 

1.3.1. Biologická bezpečnost 

Diagnostický ultrazvuk je všeobecně považován za bezpečný, ale existuje možnost biologických účinků při 

jeho použití ve vysokých dávkách a dlouhých expozičních časech. Ultrazvuk by měl být proto využíván s 

ohledem na zajištění zdravotního přínosu pro pacienta. 

 

1.3.2. ALARA 

Vždy je nutné používat principu ALARA při používání ultrazvukové energie. Tento produkt, stejně jako 

všechna diagnostická ultrazvuková zařízení, by měl používán pouze z pádných důvodů a to nejkratší možnou 

dobu a s nejnižším možným nastavením výkonu. Celková energie je ovládána výstupní intenzitou a celkovou 

dobou expozice. Výstupní intenzita nezbytná pro vyšetření se liší v závislosti na pacientovi a klinickém 

případu.  

Ne všechna vyšetření mohou být provedena s extrémně nízkou hladinou akustické energie. Nedostatečná 

akustická energie bude znamenat velmi nízkou kvalitu obrazu nebo nedostatečné dopplerovské signály 

nepříznivě ovlivňující spolehlivost stanovené diagnózy. Avšak zvýšení akustického výkonu více než je nutné,  

ne vždy přispívá ke zvýšení kvality informací potřebných pro diagnostiku, spíše zvyšuje riziko tvorby 

biologických účinků.  

Obsluha ultrazvuku musí převzít odpovědnost za bezpečnost pacientů a využívat ultrazvuk v indikovaných 

případech. Při používání ultrazvuku musí být nastaven výstupní výkon ultrazvuku na základě principu ALARA. 

Další informace týkající se koncepce ALARA a možných biologických účincích ultrazvuku naleznete v 

dokumentu s názvem "Medical Ultrasound Safety" od AIUM (American Institute of Ultrasound Medicine). 
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1.3.3. Mechanické a teplotní indexy 

 

Na displeji ultrazvuku jsou uvedy dva indexy: Teplotní index (TI) a Mechanický index (MI). 

 

■ „MI/TI” vysvětlení 

 V říjnu roku 1987, the American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) ratifikoval svým 

 výborem pro bioefekty report (Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J 

 Ultrasound Med.,Sept. 1988: Vol. 7, No. 9 Supplement), někdy označovaný jako StoweReport, který 

 obsahuje dostupné údaje o možných účincích při vystavení ultrazvuku.  Další informace naleznete také 

 v reportu “Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound” vydaným dne 28 . ledna roku 1993, kde 

 jsou uvedené další aktuální informace.  

 

● Mechanický index (MI)  

 Mechanické bioefekty jsou prahové jevy, které se vyskytují, když je překročena určitá úroveň 

 výstupního výkonu. Prahová úroveň se mění v závislosti na typu vyšetřované tkáně. Čím vyšší je  

 hodnota MI indexu, tím větší je pravděpodobnost výskytu mechanických biologických účinků, 

 kavitace.  Neexistuje žádná specifická hodnota MI, která by znamenala, že k mechanickému bioefektu 

 skutečně dochází. MI index by měl být používán jako vodítko pro implementaci zásady ALARA.  

  

● Teplotní index (TI)  

 Hodnota TI indexu informuje obsluhu o podmínkách, které by mohly vést ke zvýšení teploty na 

 povrchu těla, v tělesné tkáni, nebo v kosti. Hodnota TI poskytuje obsluze informaci o možném zvýšení 

 teploty v těle vyšetřovaného pacienta. Teplotní index poskytuje statistické odhady možného zvýšení 

 teploty tkání (ve stupních Celsia). Hodnota TI indexu by měla být používána jako vodítko pro 

 implementaci zásady ALARA. K dispozici jsou tři varianty s ohledem na typ vyšetřované tkáně: 

✓ TIS (soft), pro případy, kdy jsou zobrazovány pouze měkké tkáně, poskytuje odhad možného 

zvýšení teploty v měkké tkáni.   

✓ TIB (bone), pro případy, kdy se v blízkosti zaměřovacího paprsku nachází kost, poskytuje odhad 

možného zvýšení teploty v kosti nebo přilehlé měkké tkáni.  

✓ TIC (cranial bone), pro případy, kdy se v blízkosti zaměřovacího paprsku nachází kost v blízkosti 

povrchu kůže, transkraniální vyšetření, poskytuje odhad potenciálního zvýšení teploty v kosti 

nebo přilehlé měkké tkáni. 

 

■ „MI/TI” zobrazení 

 TI a MI indexy jsou zobrazené v reálném čase při vyšetřování na obrazovce. Obsluha by měla 

 dodržovat v průběhu vyšetřování povolené hodnoty a zajistit, že doba expozice a výstupní výkon jsou 

 udržovány na minimální hodnotě nezbytné pro efektivní diagnostiku. Přesnost TI a MI indexů je 0,1 

 

1.3.4. Povrchové mezní hodnoty snímače 

U ultrazvukových sond, které jsou používány pro vnitřní použití, například endokavitální nebo jícnová sonda, 

může být povrchová teplota ultrazvukové sondy měněna úpravou parametrů systému.   

Maximální povrchová teplota endokavitální sondy je 43°C. Dosáhne-li teplota povrchu sondy limitu, sonda 

přestane automaticky pracovat, aby nedošlo vlivem nadměrné teploty k poranění pacienta. Povrchová teplota 

ultrazvukové sondy je zobrazena v levém dolním rohu obrazovky.  
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1.3.5. Zobrazovací funkce, které mění akustický výstup 

Kvalifikovaný operátor může použít ovládací prvky systému k omezení výstupu ultrazvuku a k úpravě kvality 

obrázků. Obsluha by měla sledovat možný akustický výstup. Ve vztahu k výstupu existují tři kategorie 

systémových kontrol. Jsou to ovládací prvky, které mají přímý vliv na výstup, ovládací prvky, které nepřímo 

řídí výstup, a ovládací prvky, které jsou ovládacími prvky přijímače. 

 

1.4. Bezpečnostní symboly 
Následující tabulka slouží k identifikaci důležitých symbolů umístěných na štítcích systému. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 

 

 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 

 

Nebezpečí poranění píchnutím 

 

 

 

Při použití v přítomnosti hořlavých anestetik hrozí nebezpečí výbuchu 

 

Tento produkt je opatřen označením CE v souladu s předpisy uvedenými ve 

směrnici Rady 93/42 / EHS 

 

Zplnomocněný zástupce v evropském společenství 

 

Použitá část je typu BF 

 

Hlavní vypínač vypnutý 

 

Hlavní vypínač zapnutý 

 

Hlavní vypínač, stand by režim  

PAT – Práh teploty pacienta 

 

TIP – Teplota na povrchu snímače 
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Nožní spínač 

 

Ochranné uzemnění 

 

Ekvivalence 

 

Střídavý proud 

 

Stupeň ochrany 

 

Neionizující elektromagnetické vlnění 

 

Výrobce 

 

Datum výroby 

 

Prostuduj návod 

 

Síťový konektor 

 

Řízení termoprinteru 

 

USB port 

 

Videovstup 

 

Videovýstup 

 

Audio 

 

Křehký 

 

Udržujte v suchu 
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Nestohovat 

 

Udržujte vzhůru ve směru šipky 

 

Tento symbol znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí 

být likvidována jako netříděný komunální odpad a musí být sbírána odděleně. 

Informace o vyřazování zařízení z provozu získáte u autorizovaného zástupce 

výrobce. 

 

Sériové číslo výrobku 

 

Vydávání tepla 

 

Rotace řídícího panelu vlevo a vpravo 

 

Nastavení výšky ovládacího panelu 

 

Obecné varování, nutná opatrnost, riziko nebezpečí. 

NEDOTÝKEJTE se systému, jsou-li kolečka zajištěna. Dejte si pozor na 

nadměrný tlak vyvíjený na systém. 

NESEDAJTE na systém. 
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2.Popis systému 
Tento ultrazvukový systém používá pokročilé dopplerovské zobrazovací modality. Pro správné nastavení 

výkonu a zobrazovacích parametrů systému byste měli být podrobněji seznámeni s jednotlivými částmi 

systému, ovládacím panelem, tlačítky a základní obrazovkou systému. 

 

2.1. Standardní konfigurace systému 
Standardní konfigurace systému se skládá hlavně z následujících položek: 

 

• Hlavní jednotka 

• Sondy 

• Ostatní: viz konkrétní seznam balení (packing list) 

 

2.2. Fyzická specifikace 
 

Rozsah zdvihu: 0 - 230 mm 

● Rozměry systému: 

 - 518mm(W)×1350mm(H)×751mm(D) 

● Hmotnost systému: cca. 64 kg s baterií. 

 

 

2.3. Popis částí systému 

 
1 Monitor 

2 Dotyková obrazovka 

3 Ovládací panel 

4 Klávesnice 

5 Rukojeť 

6 Místo pro tiskárnu 

7 Kolečko 

14 Zadní panel 

15 Mřížka pro ventilaci 

16 Držák kabelů - zadní 

17 Košík na dokumenty 

18 Rukojeť 

10 Držáky kabelů snímačů 

11 Držák sondy 
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8 Prachový filtr 

9 Držák napájecího kabelu 

12 USB 

13 Reproduktor 

 

2.3.1. Přední panel 

 

Čís. Jméno Popis 

1 Zapínací tlačítko Tlačítko pro pohotovostní režim a zapnutí přístroje 

2 Nevyužito Nepoužito 

3 LED indikace Nabíjení baterie 

4 LED indikace Vybíjení baterie 

5 EKG port Port pro tiskárnu 

6 Sloty pro sondy Místo pro připojení snímačů  

 

2.3.2. Zadní panel 
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1 USB Port 

2 LAN  

3 Port na tiskárnu 

4 Port pro sluchátka 

5 Port pro mikrofon 

6 Výstup video 

7 Nouzový režim 

8 Video výstup 

9 Hlavní přepínač 

10 Výstupní video port 

11 HDMI Port (1920 x 1080) 

12 Audio vstup 

13 Napájení 

14 VGA Port (1920 x 1080) 

15 Kolík pro nulový potenciál 

16 Video vstup 

2.3.3. Ovládací panel 

 POZNÁMKA: 

 Některé úkony lze také provést pomocí dálkového ovladače. Podrobnosti najdete v uživatelské 

 příručce k dálkovému ovládání. 

 

Čís. Jméno Popis 

1 Probe Stisknutím tlačítka vyberte sondu a ikonu pro odpovídající typ 

vyšetření 
2 Patient Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Seznam pacientů. 

3 End Exam Tlačítko pro ukončení vyšetření 

4 Review Tlačítko pro zobrazení seznamu vyšetření pacienta.  

 5 Report Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na obrazovku Report 

6 (Body mark) 

button 

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte na obrázek značky těla. 

7 Angle Otáčením nastavíte úhel M čáry v režimu M. 

-Otáčením nastavíte směr šipky, pokud je aktivována funkce 

anotace šipek. 

-Otáčením nastavíte směr sondy, pokud je aktivována funkce 

značky těla. 

-Otáčením nastavíte úhel kyčelního kloubu při provádění 
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8 Clear Tlačítko pro odstranění všech měření, popisu nebo tělové značky na 

monitoru.  

 9 Arrow Stisknutím tlačítka přidáte do obrázku šipky. 

10 P1 Uložení snímku, smyčky či 3D objemových dat 

11 Print Síťový tisk 

12 Annot Tlačítko pro aktivaci režimu popisu ultrazvukového obrazu.  

 
13 Set Potvrzení aktuální operace 

14 Pointer Stiskem aktivujete šipku pro výběr obrázků v režimu 2D 

(B/CFM/PDI/TDI)/M. V režimu 3D/4D zobrazení kurzor.  

 15 Trackball Slouží pro změnu polohy kurzoru 

16 Update Aktivace režimu M módu.  

Aktivace čtení PW/CW křivky v režimu PW/CW.  

Stiskem přehazujete kaliper při měření distance nebo elipsy.  

Stiskem se vracíte v režimu manuálního trasování. 

17 Calc Stisknutím aktivujete funkce měření a výpočtu specifické pro 

danou aplikaci. 

18 Caliper Stiskem aktivujete základní měření a kalkulační možnosti.  

Stiskem aktivujte kaliper pro měření distance v režimu 2D  

Stiskem aktivujete kaliper pro měření rychlosti v režimu PW/CW.  

19 Freeze Stisknutím tlačítka zmrazíte obraz v reálném čase. 

Opětovným stisknutím obnovíte skenování v reálném čase 

20 Auto Stisknutím tohoto tlačítka automaticky optimalizujete obraz. 

21 Cine Stisknutím tlačítka uložíte film v zmrazeném režimu. 

22 Image V režimu reálného času nebo zmrazeném režimu jej uložte 

stisknutím. 

V režimu kontrastního zobrazování v reálném čase jej stisknutím 

nastavíte počáteční rámec pro tok krve a dalším stisknutím 

nastavíte koncový snímek. 

23 Depth Otáčením nastavíte hloubku skenování. 

Stisknutím tlačítka obnovíte výchozí hloubku skenování. 

24 Zoom Stisknutím tlačítka aktivujete funkci přiblížení. 

25 Dual Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na obrazovku dvojitého 

rozdělení. 

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete požadovaný snímek na 

displeji s dvojitým dělením. 

26 TGC Pomocí těchto posuvníků upravte nastavení TGC v různých 

hloubkách 

27 Setup Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídky Nastavení 

systému. 

28 Parameter 

Adjustment 

Nastavení parametrů pro obraz – spodní část obrazovky 
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29 Touch Keyboard Key Stisknutím aktivujete dotykovou klávesnici. 

Nebo jej stiskněte znovu pro návrat na předchozí obrazovku 

ovládání. 

30 M Tlačítko pro aktivaci M zobrazovacího módu.  

Rotací nastavujete zisk v M zobrazovacím režimu.  

31 CW Tlačítko pro aktivaci CW zobrazovacího režimu.  

Rotací nastavujete zisk v CW zobrazovacím režimu.  

32 PW Tlačítko pro aktivaci PW zobrazovacího režimu.  

Rotací nastavujete zisk v PW zobrazovacím režimu.  

33 CFM Tlačítko pro aktivaci CFM zobrazovacího režimu.  

Rotací nastavujete zisk v CFM zobrazovacím režimu.  

V režimu 3D/4D, rotací pohybujete 3D obrazem horizontálně.  

34 B B mod 

 

2.3.4. Vysouvací klávesnice 

 

Čís. Jméno Popis 

1 Esc Ukončení volby systémového nastavení nebo nového pacienta 

2 Help Nepouživané tlačítko – nemá funkci 

3 F3 Programovatelné tlačítko 

4 F4 Programovatelné tlačítko 

5 3D Nepouživané tlačítko – nemá funkci 

6 
 

 

 

Aktivace zobrazení na čtyřech obrazovkách. 

7  

 

Stiskem obrátíte obraz vzhůru nohama a naopak.  

 
8  

 

Stiskem provedete stranové převrácení obrazu.  

 
9 Pan Stiskem vstoupíte/opustíte živý režim panoramatického zobrazení.  

 
10 PDI Stiskem aktivujete/deaktivujete režim PDI  

 
11 TDI Stiskem aktivujete/deaktivujete režim TDI  

 
12 CW Stiskem aktivujete/deaktivujete režim CW  
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13 ECG Stiskem aktivujete/deaktivujete režim EKG  

 
14 Del Stiskem vymažete poslední anotaci nebo tělovou značku z obrazu.  

Případně stiskem vymažete poslední aktivní kaliper a výsledek měření 

(naměřená data v reportu vymazána nebudou), když provádíte měření 

pomocí manuálního trasování.  

15 Biopsy Aktivace režimu biopsie  

 
16 Up/Down/ Left/Right 

Arrow 

Stiskem provádíte volbu možností v menu System Setting.  

Současným stiskem s klávesou Fn upravíte úroveň hlasitosti a jas 

obrazovky.  

17 THI Stiskem aktivujete/deaktivujete režim THI/PHI.  

 
18 Menu Nepouživané tlačítko – nemá funkci 

19 Space Přidáte mezeru 

20 Setup Stiskem aktivujete hlavní menu systému  

 
21 Arrow Stiskem přidáte šipku do ultrazvukového obrazu.  

 
 

2.3.5. Základní obrazovka 

 

1 Logo 

2 Informační plocha 

3 Ikona aktivovaného balíčku 

4 Místo pro uložené obrazy a videa 

5 Smyčka – zmrazený obraz 

6 Výsledky měření 

7 Oblast zobrazení 

8 Ukazatel průběhu 

9 Hloubka a místo fokusace 

10 Nastavené parametry 

11 Oblast výběru a anotace 

12 Barevná mapa/ mapa šedi 
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2.3.6. Dotyková obrazovka  
 Dotyková obrazovka na ovládacím panelu nabízí ovládací prvky, které mohou být použity pro výběr sondy, 

 aplikačního přednastavení, nastavení obrazových parametrů, popis ultrazvukového obrazu a provedení 

 měření. Dotyková obrazovka obsahuje několik typů ovládacích prvků, v závislosti na konkrétní funkci 

 jednotlivého ovládacího prvku.  

 Aby nedocházelo k poškození dotykového panelu, je doporučeno:  

  ● Nevystavujte panel přímému slunečnímu světlu.  

  ● Dotýkejte se ho jemně prsty.  

  ● Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty.  

  ● Nevystavujte obrazovku velkým teplotním změnám.  

  ● Nevystavujte obrazovku vlivu vysokého napětí a blízkosti tepelných zdrojů.  

  ● Udržujte obrazovku v čistotě. 

 

 
✓ Obrazovka výběru sondy a aplikace 

  Obrazovka výběru sondy a aplikace je určena pro výběr sondy a aplikačního nastavení. Systém 

  zobrazí tuto obrazovku při každém zapnutí systému. Stiskem tlačítka Probe na ovládacím  

  panelu se do této obrazovky vrátíte. 

 
✓ Obrazovka zobrazovacího režimu 

  Obrazovka zobrazovacího režimu je určena k výběru zobrazovacího režimu, optimalizaci zobrazení 

  a nastavení jednotlivých parametrů.  

  Stiskem příslušného tlačítka pro aktivaci zobrazovacího režimu na ovládacím panelu se zobrazí 

  následující obrazovka. 

 

 
 

 

 

Režimy obrazu 

 

 

 

 

 

Vlastnosti zobrazení a nastavení 
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3.Příprava systému 
 

Před použitím systému je nutná příprava systému. Příprava zahrnuje, umístění systému, spojení sondy a 

periferních zařízení se systémem 

POZNÁMKA: 

Ultrazvukový systém byste měli připojit a používat v souladu s požadavky EMC uvedenými v této příručce. 

 

3.1. Manipulace s přístrojem 
 Systém umístěte tak, aby z každé strany zůstalo volných alespoň 20 cm pro správné větrání. Zvýšení teploty 

 nesprávným větráním a umístěním může způsobit poruchu systému. 

 

 

 
 

Proveďte následující kroky pro správné umístění systému: 

• Odbrzděte všechny čtyři kolečka 

• Posuňte systém pomocí madel 

• Na zvoleném místě zabrzděte všechny čtyři kolečka 

 

3.2. Připojení a napájení systému 
 Systém může být napájen dvojím způsobem: hlavní síťové napájení nebo vestavěnou lithiovou baterií. 

 Pokud je systém napájen z hlavní sítě, tak se dobíjí baterie až do její maximální kapacity. 

 

3.2.1. Síťové napájení 

• Hlavní síťový spínač, který se nachází na napájecím panelu pro připojení periferií, je použit 

pro připojení nebo odpojení od napájení. 

• Tlačítko na bočním panelu slouží ke spuštění nebo vypnutí přístroje 

• Ujistěte se, že ultrazvukový systém pracuje s požadovaným napětím, předtím než jej 
připojíte k napájecí síti. 

• Netahejte za napájecí kabel násilím 

• Pokud je systém připojen k napájení, tak se baterie dobíjí automaticky 

• Pokud je systém odpojen od sítě, je automaticky napájen z baterie 

 

3.2.2. Bateriové napájení 

• Vnitřní baterii nijak nerozebírejte, neotevírejte ani nijak neupravujte 

• Vyměňte baterii za stejný či ekvivalentní typ 

• Nevkládejte do bateriového systému kovové a vodivé materiály 

• Pokud baterie zapáchá je deformovaná nebo vybledlá nebo pokud se během používání, 

nabíjení nebo skladování jeví jako neobvyklá, vyjměte ji a nepoužívejte ji. Pokud máte 

nějaké dotazy ohledně baterie, obraťte se na výrobce. 

• Nepoužívejte baterii, pokud vytéká. Pokud je vaše pokožka nebo oděv znečištěn 

tekutinou z baterie, důkladně ji omyjte čistou vodou. Pokud tekutina přijde do kontaktu 

s vašimi očima, okamžitě si vypláchněte oči vodou a vyhledejte očního lékaře. 

• Pokud zjistíte, že je baterie poškozená, zlikvidujte ji v souladu s místními zákony nebo 

 

Odbrzděné 

 

Zabrzděné 

 

 

Brzda 
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předpisy. 

• Plně nabitá baterie vydrží vice jak jednu hodinu používání. 

• Použité baterie (v systému jsou dvě baterie): 

o Jmenovité napětí je 14,8 V 

o Kapacita je 9,6 Ah/ 142Wh  

o Nabíjecí napětí je 16,8 V 

o Rozsah používání je -20 až +60 ˚C 

 

 

Aby nedošlo k poškození baterie, dodržujte následující bezpečnostní opatření: 

• Baterii neponořujte do vody ani ji nenechte navlhnout 

• Nevyhazujte baterii do ohně. 

• Nenechávejte baterii na přímém slunci ani ji nevystavujte teplotám nad 60 °C. 

• Během používání a nabíjení udržujte baterii mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla. 

• Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo jiných tlakových nádob. 

• Nepropichujte baterii ostrým předmětem, nenarazte na ni ani na ni nestoupejte. 

 

• Baterii používejte pouze v případě nouze nebo není k dispozici spolehlivé síťové 

napájení. Vždy se doporučuje používat místo baterie napájení ze sítě, aby se 

prodloužila životnost baterie. 

• Nabijte baterii v oblasti s teplotou v rozmezí 0 °C až 45 °C a vybijte ji v oblasti s 

teplotním rozsahem od 0 °C do 60 °C, aby byla zachována životnost baterie. 

• Baterii vždy nabíjejte až do úplného stavu, aby byla zachována její životnost. 

• Pokud je kapacita baterie nízká a nelze ji včas dobít, je třeba před automatickým 

vypnutím systému uložit všechna neuložená data. V opačném případě můžete data 

ztratit. 

 

3.2.3. Indikátory 

 

Indikátory Hlavní napájení Bateriové napájení 

 

 

Indikace nabíjení baterie 

Žlutá, nabíjení Vypnuté 

Zelená, plně nabité 

 

 

Indikace vybíjení batere 

Vypnuté Zelená, plná kapacita 

Žlutá, nízká kapacita 

Blikající žlutá, Velmi nízká kapacita baterií. Systém 

se automaticky vypne. Systémové upozornění. 

 

 

3.3. Zapínání a vypínaní systému 
• Nevypínejte systém v případě aktualizace softwaru nebo přenosu dat.  

• Vpřípadě vypnutí systému nestandardním způsobem, může jeho následné zapnutí  

 trvat o 30-60 vteřin déle.  

• V případě, že je systém vybaven funkcí μScan, připojte USB disk až po úplném nastartování přístroje.  

• Před opětovným zapnutím ultrazvukového systému počkejte alespoň 20 vteřin.  

 V opačném případě může dojít k selhání systému.  

• Neodpojujte systém od elektrické sítě před úplným vypnutím. V opačném případě může dojít k 

poškození nebo ztrátě dat.  

• Pro zachování bezpečnosti a funkčnosti systému musí být údržba ultrazvukového systému prováděna 

nejméně jednou za 12 měsíců. Podrobnosti naleznete v kapitole 15 Údržba systému. 
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10cm 

112° 112° 

3.3.1. Zapnutí systému 

• Přepněte kolébkový spínač na zadním panelu do pozice  

• Stiskem  tlačítka na ovládacím panelu zapněte systém. 
Dojde k aktivaci všech provozních indikátorů, na monitoru se objeví úvodní obrazovka po kompletní 

inicializaci systému. 

 

3.3.2. Vypnutí systému 

• Stiskem  tlačítka na ovládacím panelu vypnete systém. 

• Spínač na zadním panelu přepněte do polohy . 

 

3.3.3. Pohotovostní režim 
 V případě, že je ultrazvukový systém v nečinnosti po stanovenou dobu, dojde k aktivaci pohotovostního 

 režimu. 

 

3.4. Nastavení systému 
3.4.1. Nastavení ramena monitoru 

 POZNÁMKA 

• Při nastavování ramena monitoru buďte opatrní.  

• Zamkněte všechna čtyři kolečka před nastavováním ramena monitoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Chcete-li monitor nastavit svisle, posuňte horní rameno směrem k dolní části nebo dozadu. 

• Chcete-li monitor nastavit horizontálně, otočte horní rameno doleva nebo doprava. 
 

3.4.2. Nastavení obrazovky 

▪ Otočení monitoru 
 Uchopte horní a dolní stranu monitoru a nakloňte monitor dopředu nebo dozadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Uchopte levý a pravý okraj monitoru a nakloňte monitor doleva nebo doprava. 

25° 

90° 
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▪ Nastavení jasu a kontrastu 
  Úprava jasu a kontrastu LCD monitoru je jedním z nejdůležitějších faktorů pro získání optimálního 

  obrazu.  

  Správné nastavení zobrazuje kompletní škálu šedivé. Nejnižší úroveň černé by se měla ztratit v 

  pozadí a nejvyšší úroveň bílé by měla být jasná, ale ne saturovaná.  

  Jas a kontrast nastavíte pomocí tlačítek, která jsou umístěna na pravé straně monitoru. 

• Stiskněte Enter pro vstup do menu nastavení monitoru. 

• Stisknutím tlačítka - zobrazte nabídku nastavení pro kontrast. Stisknutím + můžete zvýšit 

hodnotu kontrastu; stisknutím - můžete snížit hodnotu. 

• Stisknutím tlačítka + zobrazíte nabídku nastavení jasu. Stisknutím + můžete zvýšit hodnotu 

jasu; stisknutím - můžete snížit hodnotu. 

• Stisknutím tlačítka Fn a klávesy se šipkou nahoru / dolů upravte jas displeje. 

 

3.4.3. Nastavení ovládacího panelu 

 Pro nastavení ovládacího panelu použijte ovládací páku nahoru / dolů a otočné tlačítko. 

 POZNÁMKA 
 Zabrzděte všechna čtyři kolečka před nastavováním ovládacího panelu. 

 

 
                                                       Otočné tlačítko Ovládací tlačítko nahoru/dolů 

 

▪ Nastavení vertikální polohy 

▪ Přidržte ovládací tlačítko nahoru / dolů směrem k přední rukojeti, abyste dosáhli 

požadované výšky, poté uvolněte. 

▪ Přidržte ovládací tlačítko nahoru / dolů směrem k přední rukojeti a stisknutím 

ovládacího panelu dolů do požadované výšky, poté uvolněte. 

 

▪ Nastavení horizontální polohy 

▪ Podržte otočné tlačítko směrem k přední rukojeti a pomocí přední rukojeti upravte 

ovládací panel v jakémkoli směru, poté uvolněte. 

 

3.5. Připojení snímače 
▪ Po zamrazení obrazu nebo vypnutí systému odpojte sondu od systému. Jinak by mohlo dojít k 

poškození sondy nebo systému. 

▪ Netahejte za kabel sondy násilím. Jinak by mohlo dojít k poškození sondy. 

▪ Zamražte obraz kdykoli, pokud ultrazvukový systém delší dobu nepoužíváte. 

 

3.5.1. Připojení snímače 

▪ Otočte zajišťovací páku o 90° proti směru hodinových ručiček do polohy  a poté pevně zasuňte 

konektor sondy do portu sondy. 

 

 

45° 45° 
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▪ Otočením zajišťovací páčky o 90 ° ve směru hodinových ručiček ji bezpečně zajistěte. 

 

3.5.2. Odpojení snímače 

 Otočte zajišťovací páku o 90 ° proti směru hodinových ručiček do vodorovné polohy a poté konektor 

 sondy vytáhněte přímo ven. 

 

3.6. Připojení periferního zařízení 
3.6.1. Připojení pedálu 

▪ Aby nedošlo k poškození nožního spínače, neumisťujte nožní spínač na ultrazvukový systém. 

▪ Používejte pouze nožní spínač dodaný výrobcem. Jinak může dojít k selhání ultrazvukového 

systému nebo nožního spínače. 

 

 Připojte nožní spínač k portu nožního spínače ultrazvukového systému (USB), jak ukazuje obrázek 

níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Připojení videotiskárny 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Připojte videotiskárnu k systému kabelem BNC a kabelem dálkového ovládání od výrobce. 
Videotiskárna je v případě úspěšného propojení připravena tisknout okamžitě bez jakýchkoliv speciálních 

nastavení ultrazvukového systému. Schéma propojení je na obrázku výše. 
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3.6.3. Připojení Laserové tiskárny 

• Nastavení tiskárny: 

1. Stisknutím klávesy Nastavení – SETUP -> základní nastavení -> tisk 

2. Nastavte výchozí tiskárnu na HP Laser Jet Printer nebo HP Ink Jet Printer. 

3. Stistkněte potvrzovací klávesnici 

4. Vyzkoušejte tisk 
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4. Přizpůsobení systému 
 

 

Systémové menu ultrazvukového systému umožňuje specifikovat obecná nastavení systému, tisk, měření a 

výpočty. V tomto menu můžete také definovat knihovny anotačních výrazů a klávesové zkratky. Všechna 

vlastní uživatelská nastavení lze uložit a pracovat s nimi i po restartu systému. 

 
Po nastartování systému LCD monitor ukazuje úvodní obrazovku a dotykový panel ukazuje obrázek výběru aplikace 

a sondy, obrázek. Stiskem klávesy Setup na klávesnici systému, výběrem System Setting z menu vstoupíte do menu 

nastavení systému.  

Pro nastavení v menu nastavení systému proveďte,  

- Vyberte položku v levém sloupci a stiskem potvrzovací klávesy na ovládacím panelu vstoupíte do 

vybraného menu.  

- Pohybem kurzoru pomocí trackballu vyberete položku a stiskem potvrzovací klávesy na ovládacím panelu 

položku vyberete.  

- Přesuňte kurzor do textového pole vedle položky, pomocí klávesnice na ovládacím panelu ručně zadejte 

hodnotu.  

- Vyberte možnost z rozbalovacího seznamu pro jednotlivou položku.  

- Výběrem Apply uložíte provedené změny. 

- Load Defaults vrátíte změny do základního nastavení. 

- Výběrem Exit opustíte menu nastavení systému - System Setting. 
 

4.1. Všeobecné nastavení 
Všeobecné nastavení systému provedete v menu General, Display, Save a Biopsy. 

 

4.1.1. Všeobecné hlavní nastavení 

 

Položka Popis 

Hospital Name Slouží pro zadání jména lékaře/názvu nemocnice apod. 

Freeze Response Slouží pro výběr funkce, která bude aktivní po stisku klávesy Freeze. 

 
Trackball Sensitivity 

Přizpůsobení citlivosti trackballu na jeho pohyb. 

 
Language 

Výběr jazykové mutace pro systémové menu a rozhraní, restartováním 

se aktivuje provedená změna. 
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Time Zone Výběr místní časové zóny. 

Date Format Výběr formátu zobrazení data. 

 

 

 
Date/Time Setting 

Nastavení data a času v systému.  

Vyberte z menu tuto položku, nastavte ručně datum a čas v textovém 

poli.  

POZNÁMKA:  

Systémové datum a čas byste měli nastavit před prvním použitím 

ultrazvukového systému. 

Time Format Nastavení formátu času, výběr z 12 Hour nebo 24 Hour. 

 

 

4.1.2. Nastavení zobrazení 

 
 

Položka Popis 

Screen Saver Aktivace/deaktivace spořiče obrazovky. 

LGC Aktivace/deaktivace LGC 

Width Ruler Aktivace/deaktivace pravítka 

Key Volume Aktivace/deaktivace zvuků klávesnice 

Light Color Úroveň podsvícení 

Keyboard & Monitor 

Brightness 

Podsvícení monitoru a klávesnice 

Monitor Colors Teplota barev monitoru 

Show Gallery Zobrazení galerie obrázků 
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4.1.3. Nastavení ukládání 

 

Položka Popis 

Prospective Store 
Prospektivní ukládání 

Retrospective Store 
Retrospektivní ukládání 

Freeze Store 
Časové rozpětí pro ukládání ve zmraženém obraze 

Area 
Oblast pro ukládání 

Cine 
Formát uložení smyčky 

Image 
Formát uložení obrázku 

Key Function 
Nastavení funkce klávesám P1, F3, F4 nebo Cine. 

Send image to DICOM 

storage 

Zaškrtnutím system automaticky odešle obrázky na server jakmile jsou 

uložena 

Send cine to DICOM 

storage 

Zaškrtnutím system automaticky odešle smyčky na server jakmile jsou 

uložena 

Save Sound 
Úroveň zvuků v uložených smyčkách 

Image Share Service 
Aktivace/Deaktivace sdílení obrázků 
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4.1.4. Nastavení biopsií 

 
 

Položka Popis 

Biopsy Angle Nastavení bioptického úhlu 

Guide Line Type Typ linky pro biopsie 

● Nastavte na  Line, a při provádění biopsie se zobrazí jedna linie pro biopsii. 

● Nastavte na Range, a při provádění biopsie jsou zobrazeny dvě paralelní linie 

biopsii. Tyto dvě linie tvoří vodicí zónu, bezpečné biopsie 

Guide Line Display Aktivace/deaktivace linie 

 

 

4.2. Nastavení presetů 
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Vyberte jednu sondu a všechny presety se zobrazí ve formě ikon v liště Available Items. Úpravy aplikačního 

modu (Application Mode) provedete přesunutím ikon doleva či doprava nebo nahoru a dolů. Případně můžete 

ikony i odstranit. Po stisknutí factory default se obnoví základní nastavení od výrobce. 

 

 

4.3. Nastavení anotace 
Nastavení poznámek můžete provést na kartách Tools a List. 

 
● Tools list 

Položka Popis 

Select annotation Language Zvolte jazyk anotace 

Font size Zvolte velikost anotace 

Clear annotation while 

unfreezing image 

Aktivace/deaktivace automatického smazání po odmrazení obrazu 

 

Arrow size Zvolte velikost šipky 

Clear annotation while 

unfreezing image 

Aktivace/deaktivace automatického smazání šipky po odmrazení obrazu 

 

Left Top/Right Top/Left 

Bottom/Right Bottom/ 

Center 

Nastavte výchzí pozici pro šipky a anotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

● List 

 
 

Pro úpravu proveďte následující kroky: 

● Z rozevíracího seznamu vedle Aplikace vyberte typ zkoušky. 

● Vyberte knihovnu textových poznámek z rozevíracího seznamu. 

● Přidejte požadované textové poznámky ve vybrané knihovně do seznamu. 

● Vyberte textovou poznámku v seznamu a poté klepnutím na , , ,  upravte její zobrazení. 

 

4.4. Nastavení tělových značek 

 
• Z rozevíracího seznamu vedle Aplikace vyberte typ vyšetření. 

• V rozevíracím seznamu vedle položky Aplikace vyberte knihovnu tělesných značek. 

• Přidejte do seznamu Vybrané požadované značky těla v knihovně značek těla. 

✓ Vyberte značku těla a poté klepnutím na > ji přidejte do seznamu. 

✓ Klepnutím na >> přidáte do vybraného seznamu všechny značky těl ve vybrané knihovně značek 

těl. 

✓ Vyberte značku těla v seznamu Vybrané a kliknutím na < ji odeberte ze seznamu Vybrané. 

✓ Klepnutím na << odeberete všechny značky těla ze seznamu Vybrané. 

• Vyberte značku těla v seznamu Vybrané a poté klepnutím na    , a upravte její zobrazení. 



37 

 

4.5. Nastavení měření 
Nastavení měření můžete provádět v tabulkách General, Application a List. 
 

4.5.1. Nastavení všeobecného měření 

 

Položka Popis 

Cross Cursor Size Nastavte velikost kurzoru 

Line ID Disp. Aktivujete/ deaktivujete zobrazení čísla řádku při měření. 

Measure Line Size Nastavení tloušťky linky 

Dist. Dash Line Disp. Aktivuje/deaktivuje zobrazení čarkovanou linkou při měření vzdálenosti 

Vel. Cross Line Disp. Při měření rychlosti povolte nebo zakažte zobrazení mřížky mezi dvěma body. 

Ellip. Cross Line Disp. Povolí nebo zakáže zobrazení pomlček pro dlouhé a krátké osy při provádění 

měření elipsy. 

Volume Flow Method Nastavení metody měření toku. 

Volume Fl ow wit h 

Compensation TAmax 

Nastavte koeficient objemového toku s kompenzací TAmax. 

Result Font Size Nastavte velikost fontu pro výsledek 

Result Font Color Nastavte barvu fontu pro výsledek 

BSA V souladu s nastavením této položky systém vypočítá hodnotu BSA automaticky 

po zadání výšky a hmotnosti pacienta. 

Keep Result Window 

while unfreezing image 

Povolí nebo zakáže zobrazení aktuálního výsledkového pole při odmrazení. 

 

Položka Popis 

2D Set the position of the result box in 2D, M and Doppler mode. Nastavte pozici pro 

výsledek ve 2D, M a Dopplerovském měření. 
M+D 
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4.5.2. Nastavení aplikačního měření 

 
• Auto/Man trasování (auto/man trace) 

  Po zvolení skupiny aplikačního měření z rolovacího menu nastavíte měřené parametry v režimu 

  spektrálního dopplera při automatickém/manuálním měření.  

• Rychlé klávesy (Shortcut key) 

  Vyberte z rolovacího menu OB, GYN nebo Cardiac, pro tyto aplikace je umožněno nastavit rychlé 

  klávesy. K dostupným klávesám Num 0 až Num 9 můžete z nabídky přiřadit jednotlivé typy  

  měření. Následně můžete při vyšetřování v aplikacích Obstetrics, Gynecology nebo Cardiology 

  provést měření pomocí nadefinované rychlé klávesy. 

• Měření pro malé části (small parts measurement set.) 

  Vyberte SMP z rozevíracího seznamu vedle Aplikace a nastavte výpočetní koeficient vzorce 

  objemu štítné žlázy. 

• Porodnictví (Obstetrics Measurement Settings) 

  Nastavte vzorec pro měření v porodnictví. 

 

Položka Popis 

CUA/AUA Nastavení zobrazení položky CUA nebo AUA v reportu.  

CUA znamená Composite (složený) Ultrasound Age, AUA znamená 

Average (průměrný) Ultrasound Age. 

Add 1 week to EDD Zde můžete aktivovat přidání jednoho týdne k datu EDD. 

Show EDD on screen Aktivace zobrazení data EDD v okně naměřených hodnot. 

Estimation Nastavení vzorce pro odhad EFW. Jestliže je nastaveno na None, systém 

neprovede odhad EFW a v reportu nebudou zobrazeny žádné odpovídající 

hodnoty. 

Age by EFW Nastavení vzorce pro odhad GA podle EFW. Jestliže je nastaveno na 

None, systém neprovede odhad GA podle EFW a v reportu nebudou 

zobrazeny žádné odpovídající hodnoty. 

EFW GP/SD Nastavení vzorce pro růstovou křivku. Jestliže je nastaveno na None, 

nebudou v reportu zobrazeny žádné hodnoty týkající se růstové křivky. 

Unit Nastavení jednotky hmotnosti. 

CUA Nastavení CUA vzorce. Jestliže je nastaveno na None, systém neprovede 

odhad výpočtu CUA a v reportu nebudou zobrazeny žádné odpovídající 

hodnoty. 
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 Vzorec můžete upravit pro gestační věk a růstovou křivku. Proveďte následující kroky. 
1. Kliknutím na New Table dojde k otevření nového okna New Table.  

2. Vyberte New GA Table nebo New Growth Table, a potom klikněte na tlačítko OK. 

 

 
 3. Vyberte nebo vložte Measurement, Author, Deviation a odpovídající jednotky.  

 4. Vložte gestační týden a odpovídající hodnotu měření do tabulky.  

 5. Kliknutím na tlačítko Save&Exit uložíte přizpůsobený vzorec. 

 

4.5.3. Nastavení seznamu měření 
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V tomto menu můžete přidat, odstranit nebo změnit pořadí měření nebo skupiny měření pro jednotlivé zobrazovací 

režimy ve vybraných aplikacích.  

• Pro přidání měření či skupin měření proveďte následující kroky 
1. Vyberte typ aplikace z rolovacího menu vedle Application.  

2. Vyberte Caliper nebo Calc.  

3. V zobrazeném seznamu, okno List, vyberte zobrazovací režim, potom klikněte na Collection  

 nebo Measurement.  

4. Kliknutím na Add přidáte požadované měření nebo skupinu měření z nabídky.  

5. Kliknutím na Close akci dokončíte.  

 

• Pro odstranění měření či skupin měření proveďte následující kroky 
1. Vyberte typ aplikace z rolovacího menu vedle Application.  

2. Vyberte Caliper nebo Calc.  

3. V zobrazeném seznamu, okno List, vyberte zobrazovací režim, potom klikněte na měření nebo  

 skupinu měření, kterou chcete vymazat.  

4. Klikněte na Delete. 

 

4.6. Nastavení reportu 

 

Položka Popis 

Import/Export Připojte USB disk s obrázkem loga (170×60 pixelů, bmp formát) k 

ultrazvukovému systému. Nápis Operation LOGO je zvýrazněn okamžitě po 

úspěšné detekci USB disku ultrazvukovým systémem.  

Klikněte na Operation LOGO, potom klikněte na požadované logo v 

zobrazené nabídce a provedete jeho přidání do reportu. Jestliže je více variant 

loga, kliknutí na   šipky vyberete požadované logo. 

Title1/2/3 Vložte titulek a z rozbalovacího menu vyberete velikost fontu.  

 
Content Nastavení velikosti fontu textu reportu.  

 
Title Nastavení velikosti fontu pro hlavní titulek.  

 
Subtitle Nastavení velikosti fontu pro podtitulek.  

 
Background Color Nastavení barvy pozadí reportu.  

 
Text Color Nastavení barvy textu. 



41 

 

Display Items for 

Report 

Výběr položek, které budou zobrazeny v reportu. Informace o pacientovi a 

typ vyšetření jsou zobrazeny v reportu vždy. Ostatní informace jsou 

zobrazené v reportu po jejich zaškrtnutí, pole Measurements, Image, 

Graphs nebo Comment. 
 

 Po nastavení můžete kliknutím na Náhled (Preview) a zobrazit náhled sestavy (reportu). 

 

 

4.7. Nastavení periferních zařízení 
 

4.7.1. Základní nastavení 

 

Položka Popis 

Area Výstupní oblast 

CVBS/S-VIDEO Formát výstupu 

HDMI Nastavení HDMI výstupu 

Default Printer Nastavení typu tiskárny 

Printer IP Address Nastavení IP sdresy tiskárny 

Printer Port Number Nastavení portu tiskárny 

Left Key/Right Key Nastavení pro nožní pedál 
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4.7.2. Nastavení sítě 

 
• Místní síť 

Položka Popis 

Local Network Aktivace nebo deaktivace lokální sítě. 

Address Mode Výběr režimu IP adresy. 

Vybíráte z: DHCP (dynamická IP) nebo Static IP 

IP Address Nastavení IP adresy ultrazvukového systému. 

NetMask Nastavení síťové masky ultrazvukového systému. 

Default Gateway Nastavení výchozí brány ultrazvukového systému. 

Mac Address 
Náhled MAC adresy 

Ping IP Addr. Zadejte IP adresu a klikněte na tlačítko Ping pro otestování připojení systému.  
 

 

 

• Bezdrátová síť 

 

Položka Popis 

Wireless Network Aktivace nebo deaktivace bezdrátové sítě.  

 
Name Zobrazení jména bezdrátové sítě.  

 
State Zobrazení stavu připojení bezdrátové sítě.  

 
Level Zobrazení síly signálu bezdrátové sítě.  

 
Advance Kliknutím na Advance zobrazíte informace o aktuální síti a provedete nastavení 

bezdrátové sítě.  
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4.8. Nastavení DICOM 
Můžete přidat, upravit nebo odstranit servery DICOM a otestovat jednotlivá připojení. 

• Klikněte na Přidat (add) a vyberte typ DICOM serveru a informace o serveru. Po přidání serveru do 

seznamu služeb se zobrazí typ služby, název služby, AE tiltle a IP adresa. 

• Vyberte požadovaný DICOM server v seznamu služeb, klikněte na Upravit (edit) a v rozbalovacím 

dialogovém okně upravte informace o serveru. 

• Vyberte požadovaný DICOM server v seznamu služeb a kliknutím na Odstranit server smažte. 

• Vyberte požadovaný DICOM server v seznamu služeb a klepnutím na Ping otestujte připojení k 

síti. 

4.8.1. DICOM Servis 

 
 

• Nastavení ukládání 

 

Položka Popis 

Service Name Zadejte název DICOM serveru 

AE Title Nastavte název aplikační entity (AE) úložného DICOM serveru. 

IP Address Nastavte IP adresu DICOM serveru. Klepnutím na Ping otestujte 

připojení. 

Port Number Nastavte číslo portu 

Storage Commitment 

Server 

Nastavte server 
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Po dokončení nastavení klepnutím na Verify (Ověřit) ověřte připojení mezi systémem a DICOM serverem. 

Pokud je vše úspěšně připojeno, objeví se dialogové okno. 

 

• Nastavení reportu 

 

Položka Popis 

Service Name Zadejte název DICOM serveru 

AE Title Nastavte název aplikační entity (AE) úložného DICOM report serveru. 

IP Address Nastavte IP adresu DICOM report serveru. Klepnutím 

na Ping otestujte připojení. 

Port Number Nastavte číslo portu 

Storage Commitment 

Server 

Nastavte server 

 

Po dokončení nastavení klepnutím na Verify (Ověřit) ověřte připojení mezi systémem a DICOM serverem. 

Pokud je vše úspěšně připojeno, objeví se dialogové okno. 

 

• Nastavení worklistu 

 
 

Položka Popis 

Service Name Zadejte název DICOM worklist serveru 
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AE Title Nastavte název aplikační entity (AE) úložného DICOM worklist serveru. 

IP Address Nastavte IP adresu DICOM worklist serveru. Klepnutím na Ping otestujte 

připojení. 

Port Number Nastavte číslo portu 

Study Type Nastavte automatický typ studie serveru se seznamem pracovních listů 

DICOM. 

Maximum Results Nastavte maximální počet záznamů o pacientech, které lze odeslat do 

systému. 

Query Date Nastavte časový rozsah automatického dotazu serveru pracovního 

seznamu DICOM. 

 

Po dokončení nastavení klepnutím na Verify (Ověřit) ověřte připojení mezi systémem a DICOM serverem. 

Pokud je vše úspěšně připojeno, objeví se dialogové okno. 

 

• Nastavení MPPS, Query 

Nastavení je obdobné jak u nastevení worklistu, reportů a ukládání. 

 

• Nastavení tisku 

 

Položka Popis 

Service Name Výběr DICOM print serveru. Kliknutím na Add přidáte nový server a 

kliknutím na Delete server vymažete.  
 

AE Title Nastavení názvu Application Entity (AE) DICOM print serveru.  
 

Port Number Nastavení čísla portu DICOM print serveru.  
 

IP Address Nastavení IP adresy DICOM print serveru. Po zadání a nastavení klikněte 

na Ping pro test připojení systému. 

Format Nastavení formátu tisku.  

 
Trim Nastavení aktivace tisku pole oříznutí kolem každého obrazu.  

 

Priority Nastavení priority tiskové úlohy.  
 

Border Nastavení barvy ohraničení, která zaplňuje mezeru mezi obrazy.  
 

Medium Výběr tiskového média.  
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Empty Image Nastavení barvy prázdných obrázků.  
 

Orientation Nastavení orientace tisku.  
 

Color Nastavení barevnosti obrázku.  
 

Film Size Nastavení velikosti filmu.  
 

Min. Density Nastavení úrovně minimální hustoty filmu.  

 
Film Destination Nastavení místa uložení filmu.  

 Max. Density Nastavení úrovně maximální hustoty filmu.  
 

Magnification Nastavení metody pro zvětšení obrázku během tisku.  
 

Configure Information Speciální nastavení kvality obrázku.  
 

Copies Nastavení počtu kopií pro tisk.  
 

Film Session Label Zadejte jméno, které se použije na skupinu filmových štítků.  
 

Smoothing Type Nastavení hodnoty zvětšení interpolace pro tiskárnu.  
 

 

Po dokončení nastavení klepnutím na Verify (Ověřit) ověřte připojení mezi systémem a DICOM serverem. 

Pokud je vše úspěšně připojeno, objeví se dialogové okno. 

 

4.8.2. Lokální nastavení 

 
 

Položka Popisv 

Station Name Název systému 

AE Title Nastavení názvu Application Entity (AE) DICOM print serveru.  
 

Port Number Nastavení portu 

Timeout(sec) Nastavení časového limitu pro připojení 

2D Compression Nastavte kompresní formát 

2D JPEG Quality Nastavení kvality 
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Cine Compression Nastavení kompresního formátu pro smyčku 

Cine JPEG Quality Nastavení kompresní kvality 

Send at end of exam Zaškrtnutím, system odešle všechna uložená data na DICOM server po 

skončení vyšetření 

  

4.9. Nápověda 
 Elektronickou uživatelskou příručku si můžete přečíst na obrazovce Nápověda. 

 

4.10. Základní nastavení 
Můžete načíst, přizpůsobit, importovat a exportovat výchozí nastavení na záložkách Load, New a Import / 

Export. 

 
• Načtení zakladního nastavení 

  1. Klikněte na Load, vyberte jméno, a následně se objeví okno.  

  2. Stiskněte klávesu Delete na ovládacím panelu pro vymazání výchozího nastavení systému.  

  3. Vyberte OK pro potvrzení.  

 

• Úprava nastavení 

  1. Zadejte název výchozích nastavení, do textového pole vedle názvu StoreName na kartě 

  Nový (New). 

  2. Klepněte na Nový (New) na kartě Načíst (Load) a zobrazí se název nového výchozího  

  nastavení. 

  Pokud název nového výchozího nastavení již existuje, můžete klepnutím na Nahradit  

  (Replace). 
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• Import/export nastavení 

  Klepnutím na Import / Export vstoupíte na obrazovku Import / Export 

 
 

  Výchozí nastavení můžete importovat nebo exportovat po výběru požadované jednotky USB z 

  rozevíracího seznamu na kartě Import / Export. 

   ● Klepnutím na Kopírovat předvolbu uživatele na USB, zálohujte upravenou  

   předvolbu aplikace na jednotku USB. 

   ● Klepnutím na Kopírovat uživatelské nastavení na USB, zálohujte aktuální nastavení 

   systému na jednotku USB. 

   ● Klepnutím na Kopírovat komentář uživatele na USB, zálohujte komentář uživatele 

   na jednotku USB. 

   ● Klepnutím na Načíst uživatelské předvolby USB do systému zkopírujte  

   přizpůsobenou předvolbu aplikace do systému. 

   ● Klepnutím na Načíst uživatelské nastavení USB do systému zkopírujete aktuální 

   nastavení systému do systému. 

   ● Klepnutím na Načíst komentář uživatele USB do systému zkopírujte komentář  

   uživatele do systému. 

   ● Klepnutím na Exportovat protokol exportujte protokol na jednotku USB. 

 
 

4.11. Uživatelské zabezpečení 
 Funkce autorizace uživatele chrání data pacienta a tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivována. 

 Pokud je povolena funkce autorizace uživatele, může se uživatel přihlásit do systému dvěma způsoby: 

 1.Přihlášení k účtu 

Přihlášení k účtu obsahuje přihlášení správce účtu a běžné přihlášení uživatelského účtu. Uživatel 

se může přihlásit do systému zadáním uživatelského jména a hesla. Po vstupu do systému se na 

hlavní obrazovce objeví ikona  . Klepnutím na ikonu  uzamknete aktuálního uživatele nebo 

přepnete na jiné uživatele. 

 2.Nouzové přihlášení 

 Uživatel se může do systému přihlásit pomocí nouzového režimu bez zadání uživatelského jména 

nebo hesla. Uživatel však nemá přístup k předchozím datům pacienta v systému. 
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4.11.1. Uživatelská nastavení 

 Běžný uživatel může změnit heslo na kartě Nastavení uživatele. 

 
 

4.11.2. Administrátorská nastavení 

  Když se uživatel poprvé přihlásí na obrazovce, je třeba zadat uživatelské jméno a heslo pro 

  provedení nastavení zabezpečení uživatele. 

  POZNÁMKA: 

  • Doporučuje se změnit heslo po prvním přihlášení do systému. 

  • Uživatelské jméno rozlišuje velká a malá písmena. 

 
• Uživatelská autorizace 

Uživatel může povolit nebo zakázat funkci autorizace uživatele na kartě Nastavení správce. Pokud 

je povolena funkce autorizace uživatele, měl by uživatel zadat přihlašovací jméno nebo heslo na 

přihlašovací obrazovce 

• Nastavení uživatelů 

Správce může v nabídce Seznam uživatelů přidávat nebo mazat uživatele, upravovat heslo 

uživatele a importovat či exportovat uživatele. 

✓ Přidat uživatele: Klikněte na Přidat uživatele, zadejte uživatelské jméno a zadejte heslo do 

vyskakovacího dialogového okna. 

✓ Smazat uživatele: Klikněte na Odstranit uživatele a vymažte vybraného uživatele podle 
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systémové výzvy. 

✓ Upravit heslo: Klikněte na Upravit heslo a upravte vybrané heslo podle systémové výzvy. 

✓ Importovat uživatele: Klikněte na Importovat uživatele, v dialogovém okně vyberte import na 

médium a klikněte na Importovat. 

✓ Exportovat uživatele: V rozevíracím dialogovém okně klikněte na možnost Exportovat 

uživatele> Exportovat na médium a poté na tlačítko Exportovat. 

 

• Automatické uzamčení 

Čas automatického uzamčení účtu je doba čekání, než se systém automaticky odhlásí, když je 

systém nečinný. Pokud je systém nečinný po nastavenou dobu čekání, systém automaticky 

uzamkne aktuálního uživatele a vrátí se na přihlašovací obrazovku. 

 

• Protokol zabezpečení 

Protokol zabezpečení dat se používá k záznamu operace prováděné uživatelem, včetně přihlášení, 

odhlášení, prohlížení údajů o pacientovi, úpravy, exportu a doby vyšetření, data a uživatelského 

jména. Nebudou zaznamenány žádné informace o pacientovi. Pouze správce může exportovat 

protokol zabezpečení dat do externího úložného zařízení nebo smazat protokol zabezpečení dat. 

 

• Výběr média pro přenos dat 

Pokud je povolena funkce autorizace uživatele, správce může povolit nebo zakázat funkci přenosu 

a výběru média pro přenos dat. 

 

 

4.12. Informace o systému 
 Systémové informace a data akustického výstupu můžete zobrazit v nabídce About. 

 

4.12.1. Hlavní informace 

 Na kartě Obecné můžete zobrazit aktuální verzi hardwaru, verzi softwaru a kontrolní číslo. Kontrolní 

 číslo je jedinečné číslo systému. 

 

4.12.2. Akustický výstup 

 Na kartě Akustický výstup můžete zobrazit data akustických výstupů sond v různých režimech. 

 

 
  



51 

 

5.Příprava k vyšetření 
Provést vyšetření můžete bez zadání jakékoliv informace o pacientovi. Nicméně jméno a ID pacienta úzce souvisí s 

vytvořenými snímky u každého pacienta. Aby se zabránilo výskytu chyb při identifikaci pacienta, měli byste vždy 

ověřit zadávané údaje s pacientem. 

 

5.1. Získání informací o pacientovi 
Informace o pacientovi můžete získat následujícími cestami:  

- Vytvoření nového pacienta  

- Opětovné zadání již archivovaného pacienta  

- Přijetí pacienta použitím DICOM worklist serveru 

 

5.1.1. Zadání nového pacienta 
Stisknutím klávesy Patient na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Patient Information. 

 
 

 POZNÁMKA:  
 Pohyb kurzoru mezi jednotlivými poli provedete pomocí trackballu a vybrané pole potvrdíte stiskem 
 potvrzovací klávesy.  

Proveďte následující kroky k zadání nového pacienta. 

Zadejte příslušné informace o pacientovi 
Patient ID - Manuálně zadejte pacientské ID - rodné číslo, speciální znaky jsou v tomto poli zakázané 

a nelze je zadat.  

Jestliže nebude ID pacienta zadáno, vytvoří se automaticky podle aktuálního data a času na 

ultrazvukovém systému.  

POZNÁMKA:  
ID pacienta je velmi důležitá identifikace, ID pacienta není možné po uložení nijak editovat. 
 

  Name - Manuálně zadejte křestní jméno, příjmení a druhé jméno.  

  DOB - Manuálně zadejte datum narození aktuálního pacienta. Formát data Date  

  Format můžete nastavit v menu General Settings.  

  Age - Věk pacienta bude automaticky vyplněn v případě zadání data narození v poli DOB.  

  Sex - Zadejte manuálně pohlaví aktuálního pacienta.  

  Accession# - Manuálně zadejte ID vyšetření aktuálního pacienta, speciální znaky jsou v tomto poli 
  zakázané a nelze je zadat.  

  Weight and Height - Zadejte váhu a výšku aktuálně vyšetřovaného pacienta.  
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  BSA - Systém automaticky vypočítá na základě zadané výšky a váhy BSA index aktuálního  

  pacienta. Vzorec pro výpočet je možné vybrat v rolovacím seznamu v položce vedle.  

 BP - Zadejte hodnoty krevního tlaku aktuálního pacienta. Comments Místo na poznámky k  

 atuálnímu pacientovi. 
 

         Výběr typu vyšetření 

  Exam type - Vyberte typ vyšetření, vybírejte z Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, 

  Vascular, Urology, Small Parts, Pediatrics, Musculoskeletal, Neurology, Orthopedics a ostatní. 

  Description - Manuálně vložte informace vztahující se k vybranému typu vyšetření.  

  Primary indications - Informace vztahující se k primární indikaci.  

  Secondary indications - Informace vztahující se k sekundární indikaci.  

 

 POZNÁMKA:  
 ● V případě volby kardiologického vyšetření musíte zadat výšku a váhu aktuálního pacienta. BSA index 

 bude automaticky vypočítán dle nastavení BSA v menu General Settings.  
 ● V případě volby porodnického vyšetření musíte zadat poslední menstruaci LMP nebo odhadované 

 datum narození plodu EDD. AUA bude automaticky vypočítán. 
 

Související provozní informace 

  Refering.M.D/Performing.M.D/Sonographer – Jméno lékaře 

  Comment – vložení komentáře/poznámky 

 

Kliknutím na OK uložíte provedené změny. 
Klepnutím na tlačítko OK uložte změny. Klepnutím na Vymazat data (Clear) vymažete informace o 

pacientovi. 

Klepnutím na tlačítko Zrušit (Cancel) zrušíte úpravy informací o pacientech a opustíte obrazovku Nový 

pacient. 

 

 

5.1.2. Načtení archivovaných vyšetření 
Opětovně zobrazit již archivované informace - vyšetření můžete výběrem a stiskem klávesy Patient key -

> Patient List. 

 
 

  
 Proveďte následující kroky pro opětovné načtení archivovaných informací.  

Vyhledání již archivovaných informací  

 Zadejte požadavky pro vyhledávání jako jméno pacienta, ID pacienta, pohlaví, datum vyšetření  

 nebo věk a klikněte na Search k zahájení vyhledávání požadovaného pacienta. 
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Zvolte požadovanou informaci 

Přesuňte kurzor na požadované informace - pacienta a stisknutím potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu jej 

vyberete. 

 

Vyšetřete pacienta 
Kliknutím na New Exam zahájíte nové vyšetření. 

 

5.1.3. Použití DICOM worklist 

 Získat informace o pacientovi můžete také pomocí DICOM worklist serveru. V tomto případě 

musí být ultrazvukový systém vybaven DICOM licencí. Podrobnosti naleznete v kapitole 11.8 

DICOM Worklist. 

 

5.2. Pozastavení/pokračování vyšetření 
- Pozastavení vyšetření  

Stiskem klávesy Patient na ovládacím panelu vstoupíte do obrazovky New Patient, kliknutím na 

Suspend Exam pozastavíte vyšetření aktuálního pacienta. 

− Pokračování vyšetření  

1. Stiskem klávesy Patient na ovládacím panelu vstoupíte do obrazovky New Patient, kliknutím na 

Patient List vstoupíte do obrazovky Patient View.  

2. Klikněte na View pro vstup do obrazovky Exam Review.  

3. Vyberte požadované vyšetření a kliknutím na Resume Exam 
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6.Získávání obrazů 
Optimalizací příslušných zobrazovacích parametrů můžete získat kvalitnější obrázky pro klinické diagnózy. 

 

6.1. Výběr sondy a aplikačního presetu 
Jakmile je ultrazvukový systém zapnut a nastartován na LCD monitoru se objeví plocha pozadí, na které můžete 

vybírat ultrazvukovou sondu a aplikační preset tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Výběr požadované 

sondy a aplikačního presetu provedete kliknutím na dotykovou obrazovku. Do této obrazovky se dostane kdykoliv 

po stisknutí tlačítka Probe. 

 

POZNÁMKA:  
Ujistěte se, že obrázky odpovídají skutečně připojeným ultrazvukovým sondám. Pokud zobrazené sondy 
nekorespondují se skutečnými nebo nejsou zobrazené žádné, zasuňte konektor sondy do portu znovu a pevně. 
Pokud problém přetrvává, prosím, okamžitě přestaňte ultrazvukový systém používat a kontaktujte servisní 
zastoupení výrobce. 

 

 
 

Aplikační presety můžete změnit, vytvořit své a uložit je jako nové aplikační presety. Mimo tvorbu nových 

aplikačních přednastavení můžete presety na obrazovce řadit dle osobních preferencí. Tovární nastavení presetů 

může být kdykoliv obnoveno. 

 

 

6.1.1. Úprava aplikačního přednastavení 

- Vyberte požadovanou sondu a aplikační preset.  

- Vyberte zobrazovací režim a proveďte optimalizaci obrazu.  

 POZNÁMKA:  
 Optimalizovaný parametr je k dispozici pouze pro aktuální režim zobrazování.  

- Stiskem klávesy S na klávesnici systému zobrazíte následující dialogové okno.  

 
- Stiskem klávesy Y vstoupíte do následující obrazovky User preset. 
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- V poli Name zadejte jméno aplikačního presetu.  

- Vyberte z nabídky Type a Part typ a ikonu presetu.  

- Kliknutím na Save vytvoříte upravený aplikační preset.  

- Jestliže již preset se stejným jménem existuje, můžete ho kliknutím na Yes nahradit. 

 

6.1.2. Uskupení presetů 

Na obrazovce Režim aplikace stiskněte klávesu S a přejdete na obrazovku nabídky Uživatelská předvolba, jak 

je znázorněno na následujícím obrázku. 

 
 

• Kliknutím vyberete požadovanou aplikaci a stisknutím Up nebo Down posunete v seznamu nahoru 

nebo dolů.  

• Kliknutím vyberete požadovaný preset a stiskem Delete -> Yes vymažete vybraný aplikační preset.  

• Kliknutím na Load default a klinutím na YES obnovíte výchozí aplikační presety. 
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6.2. Získání obrazů 
B-mód je typem zobrazení využívaným pro získání informace o anatomické struktuře vyšetřované měkké tkáně. 

 

6.2.1. B-mód 

Ultrazvukový systém vstoupí automaticky do B-módu po výběru sondy a vyšetřovacího presetu. Pro vstup do B-

módu z ostatních zobrazovacích režimů stiskněte tlačítko B na ovládacím panelu. Základní obrazovka v B-módu 

vypadá následovně: 

 
Podrobnější informace týkající se základní obrazovky naleznete v kapitole 2.3.5. 

 

6.2.2. Optimalizace B obrazu 
Ukázka dotykového displeje v B-módu a ovládaných obrazových parametrů je ukázána na následujícím obrázku. 

Použijte obrazové parametry pro optimalizaci zobrazení. 

 

 
 

Pro optimalizaci obrazu používejte ovladače následujícím způsobem:  

- Dotykem na pravou nebo levou část parametru na dotykovém panelu upravíte parametr, Hodnota 

obrazového parametru je zobrazena uprostřed. Dotykem na tlačítko  nebo   zobrazíte následující 

nebo předchozí obrazovku s parametry.  

- Nebo příslušným otočným kodérem, který se nachází přímo pod obrazovým parametrem.  
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• ZISK (GAIN) 

B-mód gain (2D zisk) určuje zesílení pro přijaté echa a jas ultrazvukového obrazu. Přijatá echa jsou zesílena se 

stejnou hodnotou bez ohledu na hloubku zobrazení.  

Úprava 2D zisku:  

- Rotací B ovladače na ovládacím panelu ve směru hodinových ručiček hodnotu zisku přidáváte.  

- Rotací B ovladače na ovládacím panelu proti směru hodinových ručiček hodnotu zisku ubíráte. 
 

• TGC 

TGC (Time Gain Compensation) se používá pro nastavení zisku, který umožňuje náhradu za zeslabení echa v 

průběhu času - hloubky. TGC je nastavitelný v reálném čase skenování bez ohledu na režim zobrazování a 

formátu zobrazení.  

TGC vyrovnává obraz tak, že hustota ozvěn je stejná v celém obrazu.  

Úprava TGC:  

- Pohybem posuvného ovladače doleva snižujete hodnotu.  

- Pohybem posuvného ovladače doprava zvyšujete hodnotu.  

POZNÁMKA:  
Úprava hodnot TGC nelze uložit v případě použití jiného zobrazovacího režimu.TGC křivka se při změně 
hodnot zobrazuje v pravém okraji obrazovky, TGC křivka automaticky zmizí, nemění-li se hodnota TGC déle 
než 3 sekundy. 
 

• LGC 

LGC se používá pro úpravu jasu pravé nebo levé části ultrazvukového obrazu  

Chcete-li povolit nebo zakázat funkci LGC: 

Klepnutím na LGC na dotykové obrazovce funkci aktivujete nebo deaktivujete. 

 

• FOKUSACE 

Fokusace se používá k zacílení paprsků pro určitou oblast. Fokusace optimalizuje obraz tím, že zvyšuje 

rozlišení pro určitou oblast obrazu. 
Úprava polohy fokusace/počtu fokusačních bodů/fokusačního rozsahu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu 
 

• HLOUBKA 

Hloubka se používá pro změnu hloubky zobrazení v B-mód režimu.  

Úprava hloubky zobrazení:  

- Rotací ovladače DEPTH na ovládacím panelu ve směru hodinových ručiček zvyšujete hloubku 

zobrazení ve 2D obrazu.  

 Velikost ultrazvukového obrazu je přizpůsobena aktuální zvolené hloubce, je zmenšena.  

- Rotací ovladače DEPTH na ovládacím panelu proti směru hodinových ručiček snižujete hloubku 

zobrazení ve 2D obrazu.  

 Velikost ultrazvukového obrazu je hloubce přizpůsobena, v tomto případě je obraz zvětšen.  

- Stiskem ovladače DEPTH rychle vrátíte hloubku zobrazení zpět na původní.  

POZNÁMKA:  
Snímková frekvence je závislá na hloubce zobrazení. Hloubkový rozsah je závislý na aktivní sondě. Aktuální 
maximální hloubka je zobrazena ve 2D obrazu vlevo nahoře v poli obrazových informací. Jednotkou jsou cm. 
 

• FREKVENCE 

Ultrazvuková sonda je schopna generovat širokopásmový signál s určitou startovací frekvencí a určitou šířkou 

pásma. Vyšší frekvence znamená vyšší rozlišení, ale nižší možnost hloubkové penetrace.  

Úprava frekvence:  

- Otočte příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 

 

• BAREVNOST 

Chroma je používána k obarvení šedé stupnice pro zvýšení rozlišení. 

Úprava barevnosti:  

- Otočením příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 
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• KOMPAUDNÍ ZOBRAZENÍ 

Kompaundní zobrazení využívá generování paprsků v několika odlišných prostorových směrech. Kombinace 

jednotlivých obrazů zajistí zlepšení rozlišení a redukci speklí.  

Použití kompaundního zobrazení:  

- Dotykem na tlačítko Compound na dotykovém displeji aktivujete nebo deaktivujete funkci 

kompaundního zobrazení. 

 

• HUSTOTA LINIÍ 
Hustota linií se vztahuje k množství ultrazvukových paprsků, které tvoří obraz. Zvýšení hustoty linií zlepšuje 

rozlišení a snižujete počet snímků za sekundu. 

Vysoká hustota linií je využívána při zobrazení např. štítné žlázy, varlat. Zajistí velmi vysoké rozlišení. Nižší hustota 

linií se naopak používá například v kardiologických aplikacích pro dosažení vysoké snímkové frekvence.  

Úprava hustoty linií  

- Otočením příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 
 

• PERSISTANCE 
Persistence se používá k průměrování po sobě jdoucích snímků pro dosažení hladšího vzhledu s menším šumem. Pro 

rychle se pohybující orgány použijte nižší hodnotu persistence, vyšší hodnoty pro hladší vzhled pro statické orgány a 

tkáně.  

Úprava persistence:  

- Otočením příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 
 

• DYNAMICKÝ ZOZSAH 
Dynamický rozsah zvyšuje nastavitelný rozsah kontrastu zvýšením intenzity částí stupnice šedi. Optimalizuje texturu 

ultrazvukového obrazu.  

Úprava dynamického rozsahu:  

- Dotykem na tlačítko DYN na dotykovém panelu snížíte nebo zvýšíte hodnotu. 

 

• KŘIVKA ŠEDI 
Křivka šedivé optimalizuje jas každého pixelu v souladu s odpovídajícím echem. Pro nastavení křivky šedivé:  

- Otočením příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 

 

• ŠÍŘKA SEKTORU 

Šířka sektoru (pro lineární sondy). Úpravou šířky sektoru můžete získat více informací bez pohybu 

ultrazvukové sondy. 
Pro nastavení pozice sektoru šířky :  

- Dotykem na tlačítk Widescan na dotykovém panelu 

 

• VÝKON 
Nastavení výkonu se používá pro možnost výběru množství ultrazvukového akustického výkonu produkovaného 

sondou. Hodnota výkonu se zobrazuje v živém režimu vyšetřování v informačním poli obrazovky.  

Úprava výkonu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku 
 
POZNÁMKA:  
Vystavujte pacienta co nejnižší úrovni výkonu po co nejkratší dobu, aby bylo dosaženo uspokojivé diagnostické 
přesnosti. 
 

• AKUSTICKÉ VLASTNOSTI TKÁNĚ 
Akustické vlastnosti tkáně mají souvislost s rychlostí ultrazvukového vlnění procházející vyšetřovanou tkání. 

Optimalizace pomocí změny akustických vlastností tkáně se používají pro měření a výpočty. Zvýšením akustických 

vlastností tkáně zvýšíme rychlost šíření ultrazvuku ve tkáni.  

Pro úpravu akustických vlastností tkáně:  

- Dotykem na tlačítko TSI na dotykovém panelu snížíte nebo zvýšíte hodnotu. 
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• ROTACE OBRAZU 
Rotací obrazu můžete získat z obrazu více informací.  

Pro rotaci obrazu proveďte:  

- Dotykem na levou nebo pravou část tlačítka Rotation na dotykovém panelu rotujete obrazem na monitoru.  

POZNÁMKA:  
Jestliže se používá funkce rotace obrazu, buďte pozorní na zobrazování hloubky, když se obraz otáčí o 90º 
nebo 270º. 
 

• μScan  
μScan se používá pro vylepšení kvality obrazu, jedná se o funkci redukce speckle artefaktů.  

Použití μScan:  

- Otočením příslušným otočným knoflíkem na ovládacím panelu. 
 

• NAKLÁPĚNÍ 
Pomocí funkce naklápění můžete měnit směr akustického svazku při provádění vyšetření při použití lineárních sond.  

Úprava naklápění:  

- Dotykem na tlačítko Steer na dotykovém panelu měníte směr akustického svazku.  

POZNÁMKA:  
Pouze s lineárními sondami můžete využít funkce naklápění. 
 
 

6.3. Získání CFM Zobrazení 
CFM (color flow imaging) zobrazení dodává barevně kódované kvalitativní informace v režimu B-mód zobrazení. 

Pomocí barevného zobrazování můžete vidět směr toku, rychlost proudění a příslušné kvalitativní informace. 

 

6.3.1. CFM zobrazení 

CFM je barevné zobrazení průtoku, které přidává barevně kvalitativní informace týkající se relativní rychlosti a 

směru toku krve v B-mód obrazu.  

Proveďte následující kroky k získání CFM zobrazení.  

1. Optimalizujte B-mód obraz.  

2. Dotykem CFM tlačítka na dotykovém panelu vstoupíte do CFM režimu. 

 
3. Úprava oblasti zájmu Color Flow ROI.  

- Pohybem trackballu měníte polohu Color Flow ROI.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu a pohybem trackballu upravíte velikost oblasti zájmu 

 Color Flow ROI.  

- Opětovným stiskem potvrzovacího tlačítka se vrátíte do režimu změny polohy oblasti zájmu  

 Color Flow ROI.  

4. Optimalizujte CFM-mód. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.3.4 Optimalizace CFM/PDI/TDI 

zobrazovacích režimů.  

5. Opětovným dotykem na tlačítko CFM na dotykovém panelu opustíte CFM režim. 
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6.3.2. PDI mód 

PDI (Power Doppler Imaging) je barevný zobrazovací režim, který přidává informaci o intenzitě proudění v 

barevném CFM režimu. DPI používá k vytvoření barevného obrazu proudění červených krvinek. Pomocí DPI 

modality můžete zobrazit toky s velmi nízkou rychlostí. Díky vyšší citlivosti mohou být pomalé toky zobrazeny 

bez překrytí toky s vysokou rychlostí.  

Směr průtoku, rychlost proudění, a vlastnosti proudění nemohou být zohledněny v PDI zobrazovacím režimu.  

Proveďte následující kroky k získání DPI módu:  

1. Optimalizujte B zobrazovací režim.  

2. Stiskem tlačítka PDI na ovládacím panelu se dostanete do PDI. 

 
 

3. Úprava oblasti zájmu Color Flow ROI.  

- Pohybem trackballu měníte pozici oblasti zájmu Color Flow ROI.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu a pohybem trackballu upravíte velikost oblasti zájmu 

 Color Flow ROI.  

- Opětovným stiskem potvrzovacího tlačítka se vrátíte do režimu změny polohy oblasti zájmu Color Flow 

 ROI.  

4. Optimalizujte PDI režim. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.3.4 Optimalizace CFM/PDI/TDI 

zobrazovacích režimů.  

5. Dotykem PDI na dotykovém panelu opustíte PDI mód. 

 

6.3.3. TDI mód 

POZNÁMKA:  
TDI zobrazení se používá výhradně v kardiologických aplikacích při použití phased array sond.  

TDI (Tissue Droppler Imaging) je barevný zobrazovací režim, který detekuje nízkofrekvenční signál odražený 

od srdečního svalu. TDI zobrazení poskytuje informaci o rychlosti a směru pohybu srdečního svalu.  

TDI využívá nízkou rychlost a vysokou amplitudu, která může být upravena stěnovým filtrem, pro vytvoření 

barevně kódovaného pohybu tkáně srdečního svalu.  

Proveďte následující krok k získání TDI zobrazovacího režimu.  

1. Stiskem tlačítka TDI na dotykovém panelu vstoupíte do TDI módu. 
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2. Úprava oblasti zájmu.  

- Pohybem trackballu měníte pozici oblasti zájmu Color Flow ROI.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu a pohybem trackballu upravíte velikost oblasti zájmu 

 Color Flow ROI.  

- Opětovným stiskem potvrzovacího tlačítka se vrátíte do režimu změny polohy oblasti zájmu Color Flow 

 ROI.  

3. Optimalizujte TDI zobrazovací režim. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.3.4 Optimalizace 

CFM/PDI/TDI zobrazovacích režimů.  

4. Opětovným dotykem tlačítka TDI na dotykovém panelu opustíte TDI režim. 

 

6.3.4. Optimalizace CFM/PDI/TDI zobrazovacích režimů 

Dotyková obrazovka zobrazuje všechny ovládací prvky související s režimy zobrazení CFM/PDI/TDI (jak je 

znázorněno na obrázku), můžete je využít k optimalizaci zobrazení v režimech CFM/PDI/TDI. 

 
Pro optimalizaci zobrazení použijte ovládací prvky dle následujících pokynů:  

- Otočením příslušného knoflíku na ovládacím panelu se bude měnit hodnota parametru, hodnota je zobrazena 

ve spodní části. Dotykem  nebo  přepnete na zobrazíte na dotykové obrazovce další parametry nebo 

se naopak původní s původními ovládacími prvky.  

- Také rotací příslušného ovládacího prvku pod zvoleným parametrem můžete ovládat jeho hodnotu. 

 

POZNÁMKA:  
Všechny parametry lze upravovat pouze v režimu živého vyšetřování v módech CFM/PDI/TDI, parametry 

Chroma, Image Rotation, Color Map a B reject mohou být upravovány také v zamraženém režimu. 
 

Zisk  
CFM zisk je používán pro optimalizaci barevného průtoku.  

Pro úpravu zisku:  

- Rotací ovladače CFM na ovládacím panelu ve směru hodinových ručiček zvýšíte hodnotu.  

- Rotací ovladače CFM na ovládacím panelu proti směru hodinových ručiček snížíte hodnotu. 
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Frekvence  
Změnou frekvence optimalizujete citlivost barevného průtoku a penetraci. Pro úpravu frekvence:  

- Otočením příslušného otočného kniflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Stěnový filtr  
Stěnový filtr se používá pro filtraci nízko frekvenčního šumu z tkání, jako jsou například cévní stěny.  

Pro úpravu stěnového filtru:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Hustota linií  
Množství ultrazvukových paprsků, které tvoří obraz, určuje hustota linií. Zvýšením hustoty linií zlepšíte rozlišení, ale 

snížíte snímkový kmitočet. Proto je nutné při nastavování hustoty linií korektně vybalancovat snímkový kmitočet a 

kvalitu zobrazení.  

Nízká hustota linií se využívá především v kardiologických aplikacích, vysoká hustota, která zajistí velmi kvalitní 

obraz, se používá především pro vyšetření štítné žlázy a varlat.  

Pro úpravu hustoty linií.  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Základní linie  
Základní linie představuje polohu nulové rychlosti nebo frekvence. Rozsah rychlosti v jednom směru může být 

zvýšen nebo snížen nastavením polohy základní linie.  

Základní linie je využívána také v barevném zobrazování toku, kdy se nastavením polohy umožní zobrazení vyšších 

rychlostí bez aliasingu (otočení barev). 

Úprava základní linie:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 
 

 

Barevná mapa  
Barevná mapa se používá k výběru metody pro barevné kódování krevních toků. Pro změnu barevné mapy:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 
 

Persistence  
Persistence se používá k průměrování po sobě jdoucích snímků pro dosažení hladšího vzhledu s menším šumem. Pro 

rychle se pohybující orgány použijte nižší hodnotu persistence, vyšší hodnoty pro hladší vzhled pro statické orgány a 

tkáně.  

Úprava persistence:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Šířka/úhel sektoru  
Šířka sektoru pouze pro lineární sondy. Úpravou šířky sektoru získate více informací bez pohybu ultrazvukové 

sondy.  

Nastavení oblasti zájmu je možné až po úpravě šířky. 

Úprava šířky sektoru:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Výkon  
Nastavení výkonu se používá pro možnost výběru množství ultrazvukového akustického výkonu produkovaného 

sondou. Hodnota výkonu se zobrazuje v živém režimu vyšetřování v informačním poli obrazovky. 

Úprava výkonu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 
POZNÁMKA:  

Vystavujte pacienta co nejnižší úrovni výkonu po co nejkratší dobu, aby bylo dosaženo uspokojivé diagnostické 
přesnosti. 
 

B Reject  
B reject je používán k nastavení priority zobrazení pixelů barvy a 2D režimu ve stupních šedi. Větší hodnota B 

Reject potlačuje zobrazení pixelů ve stupních šedivé.  
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Pro úpravu B reject:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Naklápění  
Steer - naklápění se používá pro nastavení úhlu oblasti zájmu CF ROI při provádění vyšetření v reálném čase pomocí 

lineárních sond.  

Úprava naklápěním:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

POZNÁMKA:  
Tato funkce je dostupná pouze při použití lineárních sond. 
  

Invertování toku  
Invertování toku se používá k zobrazení toku krve z jiné perspektivy.  

Je-li Invert nastaven na OFF, červené pixely znamenají tok krve směrem k sondě; modré pixely reprezentují tok 

krve směrem od sondy.  

Je-li Invert nastaven na ON, modré pixely znamenají tok krve směrem k sondě; červené pixely reprezentují tok krve 

směrem od sondy.  

Pro aktivaci nebo deaktivaci inverze toku:  

- Dotykem Invert na dotykovém displeji aktivujete funkci.  

- Opětovným dotykem Invert na dotykovém displeji funkci deaktivujete.  

POZNÁMKA:  
Barevné mapy i barevný tok jsou také invertovány při aktivaci funkce. 

 

6.4. Získání M-módu zobrazení 
M mód se všeobecně používá s 2D zobrazením, a je převážně používán pro kardiologické aplikace. V režimu M-

módu umístíte M-linii řezu do B-mód obrazu na místo zájmu, poté se v režimu M-módu začne odvíjet stopa. V 

režimu M-módu, y-osa se používá k zobrazení polohy nebo hloubky tkáně, a x-osa představuje časové měřítko. 

 

6.4.1. M mód 

M-linie může být umístěna v rozsahu ultrazvukových paprsků. M-mód slouží k zobrazení pohybů pravidelných 

anatomických struktur. Proveďte následující kroky k získání M-mód zobrazení.  

1. Optimalizujte B-mód zobrazení.  

2. Stiskem tlačítka M na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+M.  

Základní obrazovka je rozdělena na dva obrazy, jak ukazuje následující obrázek. 

 
 
3. Pomocí trackballu upravíte pozici M-linie. 

4. Stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu aktivujete odvíjení M-módu.  

Na obrazovce je nyní následující obrázek. 
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- X-osa reprezentuje časové měřítko.  

- Y-osa reprezentuje měřítko hloubky.  

POZNÁMKA:  
Jakmile je M-mód aktivovaný, pohybem trackballu zastavíte odvíjení M-mód obrazu a můžete nastavit polohu 
M-linie. V případě, že je trackball neaktivní po dobu více než 0,5 sekundy dojde k automatickému spuštění 
odvíjení M-mód obrazu.  

5. Optimalizujte M-mód zobrazení. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.4.3 Optimalizace M mód obrazu.  

6. Opětovným stiskem tlačítka M opustíte M-mód režim. 

 

6.4.2. Anatomický M-mód 

Anatomický M-mód se používá pro kardiologické aplikace. Anatomický M-mód režim zobrazení může být 

použit ve spojení s phased array sondou pro kardiologické aplikace nebo konvexní sondou pro pro břišní 

vyšetření. V anatomickém M-módu může být M-linie umístěna kolmo k anatomické struktuře a může být 

upravena až o 360°. Používá se pro zobrazení a studium ventrikulární funkce srdce.  

Proveďte následující kroky pro získání anatomického M-mód obrazu.  

1. Vstupte do neaktivního režimu B+M, stiskem tlačítka AMM na dotykovém panelu a nastavíte počet M-linií. 

Příklad je znázorněn na následujícím obrázku. 

 
2. Upravte pozici a úhel M-linie(í).  

- Pomocí trackballu umístíte vybranou M-linii.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu vyberete požadovanou M-linii.  

- Rotací ovladače Angle na ovládacím panelu upravíte úhel M-mód linie.  

3. Stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu aktivujete odvíjení anatomického M-mód režimu.  

POZNÁMKA:  
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Jakmile je M-mód aktivovaný, pohybem trackballu zastavíte odvíjení M-mód obrazu a můžete nastavit polohu 
M-linie. V případě, že je trackball neaktivní po dobu více než 0,5 sekundy dojde k automatickému spuštění 
odvíjení M-mód obrazu.  

4. Optimalizujte M-mód zobrazení. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.4.3 Optimalizace M mód obrazu.  

5. Opětovným stiskem tlačítka M opustíte M-mód režim. 

 

6.4.3. Optimalizace M-modu 
Dotykový displej zobrazuje v M-módu následující ovládací prvky (jak ukazuje následující obrázek), použijte prvky 

pro optimalizaci M-mód zobrazení. 
 

 
Optimalizujte obraz pomocí ovládacích prvků následujícím způsobem:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

POZNÁMKA:  
Všechny parametry mohou být upravovány pouze v živém režimu skenování, parametr Chroma a Gray Map 
může být upravován i ve zmraženém režimu. 
 

Zisk  
M zisk ovládá celkový jas M stopy.  

Pro úpravu zisku:  

- Rotací ovladače M na ovládacím panelu ve směru hodinových ručiček zvýšíte hodnotu.  

- Rotací ovladače M na ovládacím panelu proti směru hodinových ručiček snížíte hodnotu. 

 

Rychlost odvíjení  
Rychlost odvíjení slouží k nastavení rychlosti odvíjení M stopy. Rychlejší odvíjení je vhodné pro zobrazení pohybu.  

Pro úpravu rychlosti odvíjení:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Barevnost  
Chroma je používána k obarvení šedé stupnice pro zvýšení rozlišení. K dispozici je 5 barevných palet.  

Úprava barevnosti:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Formát zobrazení  
Formát zobrazení slouží pro výběr formátu zobrazení. K dispozici je šest formátů zobrazení, včetně V1/2, V1/3, 

V2/3, H1/2, H1/4 a O1/4.  
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Výkon  
Nastavení výkonu se používá pro možnost výběru množství ultrazvukového akustického výkonu produkovaného 

sondou. Hodnota výkonu se zobrazuje v živém režimu vyšetřování v informačním poli obrazovky.  

Úprava výkonu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

  

POZNÁMKA:  
Vystavujte pacienta co nejnižší úrovni výkonu po co nejkratší dobu, aby bylo dosaženo uspokojivé diagnostické 
přesnosti.  
 

6.5. Získání spektrálního dopplerovského zobrazení 
Spektrální dopplerovské zobrazení poskytuje údaje o měření rychlosti, směru, kategorie tepenného a žilního 

toku. Poskytuje přesnější kvalitativní analýzu než zobrazování pomocí barevného dopplerovského mapování.  

Spektrální doppler zahrnuje pulzní spektrální dopplerovské (PW) zobrazení a kontinuální spektrální (CW) 

zobrazení. 

 

6.5.1. PW Mode 

Pulzní doppler (PW) je zobrazovací dopplerovský režim, který měří rychlost pomocí vzorkovacího objemu a 

zobrazuje tyto informace ve formě spektrální stopy s audio výstupem. PW zahrnuje standardní PW režim 

HPRF(high puse repetition frequency). PW doppler zobrazení lze kombinovat s B-mód zobrazením za účelem 

rychlého výběru anatomického místa pomocí vzorkovacího objemu. Místo, odkud je odvozen spektrální PW 

doppler, je graficky znázorněno v B-módu.  

Proveďte následující kroky k získání PW zobrazení:  

1. Optimalizujte B-mód zobrazení.  

2. Stiskněte tlačítko PW na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+PW 1. 

 
- Vzorkovací objem a PW linie slouží k vyhledání místa pro kvalitativní analýzu obrazu.  

- Při měření rychlosti je nutné nastavit kurzor toku paralelně s tokem v analyzovaném místě.  

3. Upravte pozici a úhel PW linie. 

- Pozici vzorkovacího objemu na PW linii upravíte pohybem trackballu směrem nahoru nebo dolů.  

- Upravte úhel PW linie pomocí pohybu trackballu doprava nebo doleva.  

4. Úprava velikosti vzorkovacího objemu.  

- Upravte velikost vzorkovacího objemu pomocí trackballu.  

- Rotací ovladače Angle na ovládacím panelu upravíte úhel kurzoru toku.  

5. Stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu aktivujete PW zobrazovací režim.  

Základní obrazovka po aktivaci PW režimu vypadá dle následujícího obrázku. 
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- X-osa reprezentuje časové měřítko.  

- Y-osa reprezentuje měřítko rychlosti toku.  

POZNÁMKA:  
Jakmile je PW režim aktivní, pohybem trackballu zastavíte zobrazení dopplerovské křivky a můžete nastavit 
pozici linie a velikost vzorkovacího objemu. Jestliže se trackball nehýbe nejméně po dobu 0.5 vteřiny, 
automaticky se spustí zobrazování PW křivky. 
 

6. Optimalizujte PW-mód zobrazení. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.5.3 Optimalizace  

spektrálního dopplerovského zobrazení. 

V případě potřeby stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+PW 2, který je 

znázorněn na následujícím obrázku. 

 
 

Upravit můžete také pozici a úhel dopplerovské linie, velikost vzorkovacího objemu a směr kurzoru ve vzorkovacím 

objemu.  

7. Opětovným stiskem tlačítka PW opustíte PW zobrazovací režim. 

 

6.5.2. CW mód 

Kontinuální dopplerovské zobrazení používá kontinuálně odesílaných a přijatých ultrazvukových energií, které 

vytvářejí spektrální zobrazení. CW doppler se používá pro měření vysokých rychlostí v určitém místě bez 

tvorby nežádoucího aliasingu.  

Proveďte následující kroky pro získání CW-mód zobrazení.  

1. Optimalizujte B-mód zobrazení.  

2. Stiskem tlačítka CW na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+CW 1. 
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- Vzorkovací objem a linie slouží k vyhledání místa pro kvalitativní analýzu obrazu.  

- Při měření rychlosti je nutné nastavit kurzor toku paralelně s tokem v analyzovaném místě.  

3. Upravte pozici a úhel dopplerovské CW linie.  

- Pozici vzorkovacího objemu na dopplerovské linii upravíte pohybem trackballu směrem nahoru nebo dolů.  

- Upravte úhel dopplerovské linie pomocí pohybu trackballu doprava nebo doleva.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu potvrdíte.  

4. Rotací ovladače Angle na ovládacím panelu upravíte úhel kurzoru toku.  

5. Stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu aktivujete CW zobrazovací režim.  

Základní obrazovka po aktivaci CW režimu vypadá dle následujícího obrázku. 

 
- X-osa reprezentuje časové měřítko.  

- Y-osa reprezentuje měřítko rychlosti toku.  

POZNÁMKA:  
Jakmile je CW režim aktivní, pohybem trackballu zastavíte zobrazení dopplerovské křivky a můžete nastavit 
pozici linie a velikost vzorkovacího objemu. Jestliže se trackball nehýbe nejméně po dobu 0.5 vteřiny, 
automaticky se spustí zobrazování CW křivky.  

6. Optimalizujte CW-mód zobrazení. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.5.3 Optimalizace  

spektrálního dopplerovského zobrazení. 

 

V případě potřeby stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+CW 2, který je 

znázorněn na následujícím obrázku. 
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Upravit můžete také pozici a úhel dopplerovské linie, směr kurzoru ve vzorkovacím objemu.  

7. Opětovným stiskem tlačítka CW opustíte CW zobrazovací režim. 

 

6.5.3. Optimalizace spektrálního dopplerovského zobrazení 
Dotykový displej zobrazuje všechny ovládací tlačítka vtahující se k zobrazovacím režimům PW/CW (jak je 

znázorněno na obrázku), použijte tlačítka pro optimalizaci PW/CW zobrazení. 

 
Pro optimalizaci zobrazení použijte ovládací prvky následovně:  

- Otočením odpovídajícího otočného tlačítka upravíte parametr, jeho hodnota je zobrazena ve spodní části. 

Dotykem na tlačítko  nebo  na dotykovém displeji přepnete na předchozí nebo následující obrazovku 

s parametry.  

POZNÁMKA:  
Všechny parametry mohou být upravovány pouze v živém režimu PW/CW zobrazení, parametry Baseline, 

Chroma a Display Format mohou být upraveny také ve zmraženém režimu. 
 

Zisk  
PW zisk se používá pro nastavení zesílení spektrální křivky. Zvýšením zisku bude obraz světlejší a můžete lépe vidět 

přijaté signály s nižším šumem.  

Pro úpravu zisku proveďte:  

- Rotací ovladače PW na ovládacím panelu ve směru hodinových ručiček zvýšíte hodnotu. Rotací ovladače 

PW na ovládacím panelu proti směru hodinových ručiček snížíte hodnotu. 
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Základní linie  
Základní linie představuje polohu nulové rychlosti nebo frekvence. Rozsah rychlosti v jednom směru může být 

zvýšen nebo snížen nastavením polohy základní linie.  

Změna polohy základní linie je používána pro omezení aliasingu během barevného mapování toku a zobrazení vyšší 

rychlosti, aniž by docházelo k obrácení barev.  

Úprava základní linie:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 
Stěnový filtr  
Stěnový filtr se používá pro filtrování nízkofrekvenčních šumů z tkání, jako jsou například cévní stěny.  

Pro úpravu stěnového flitru:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Frekvence  
Ultrazvuková sonda je schopná generovat širokopásmový signál s určitou frekvencí a šířkou pásma. V hlubší poloze 

dopplerovského zobrazování úprava frekvence optimalizuje okraje.  

Úprava frekvence:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Rychlost odvíjení  
Rychlost odvíjení se používá pro nastavení rychlosti odvíjení dopplerovské křivky. V závislosti na rychlosti odvíjení 

se mění obnovovací rychlost časového měřítka a frekvenčního rozsahu.  

Úprava rychlosti odvíjení:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Výkon  
Nastavení výkonu se používá pro možnost výběru množství ultrazvukového akustického výkonu produkovaného 

sondou. Rozsah nastavení je 1-100%, krok ±1% může být u výkonu nastaven kdykoliv. Hodnota výkonu se 

zobrazuje v živém režimu vyšetřování v informačním poli obrazovky.  

Úprava výkonu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

POZNÁMKA:  
Vystavujte pacienta co nejnižší úrovni výkonu po co nejkratší dobu, aby bylo dosaženo uspokojivé diagnostické 
přesnosti.  
 

Barevnost  
Chroma je používána k obarvení šedé stupnice pro zvýšení rozlišení. K dispozici je 13 barevných palet. 

Úprava barevnosti:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 
 

Dynamický rozsah  
Dynamický rozsah zvyšuje nastavitelný rozsah kontrastu zvýšením intenzity částí stupnice šedi. Optimalizuje texturu 

ultrazvukového obrazu.  

Úprava dynamického rozsahu:  

- Dotykem na levou část tlačítka DYN na dotykovém panelu snížíte hodnotu.  

- Dotykem na pravou část tlačítka DYN na dotykovém panelu zvýšíte hodnotu. 

 

Formát zobrazení  
Formát zobrazení slouží pro výběr formátu zobrazení. 

Nastavení formátu zobrazení:  

- Dotykem na levou nebo pravou část tlačítka Display na dotykovém displeji provedete nastavení. 

 

Invertování toku  
Inverze toku slouží k zobrazení rychlosti proudění z jiné perspektivy.  

Pro aktivaci nebo deaktivaci inverze toku:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

- Opětovným otočením Invert na deaktivujete funkci, a nápis Invert zmizí z obrazu. 
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Simult  
Simult se používá pro současné zobrazení dvou/tří živých zobrazení v režimu 2D a PW.  

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

POZNÁMKA:  
Simult je dostupný pouze v zobrazovacím režimu PW. 

 

6.6. Získání triplexního módu 
Triplexní režim je tvořen třemi různými zobrazovacími režimy. Triplexní režim zahrnuje zobrazovací režimy 

B+CFM+M, B+CFM/PDI/TDI+PW and B+CFM/PDI+CW. 
 

6.6.1. B+CFM+M 

POZNÁMKA:  
Pouze s PA sondami jsou dostupné režimy B+CFM +M.  

Proveďte následující kroky pro získání zobrazení.  

1. Optimalizujte zobrazovací režim CFM.  

2. Stiskem tlačítka M na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+CFM +M. 

 
3. Pomocí trackballu upravíte pozici M-mód kurzoru a CFM oblasti zájmu.  

4. Stiskem klávesy Update na ovládacím panelu aktivujete zobrazovací režim M.  

Základní obrazovka ukazuje po aktivaci následující obrázek. 

 
5. Optimalizujte M-mód obraz. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.4.3 Optimalizace M módu.  

6. Opětovným stiskem tlačítka M opustíte režim. 
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6.6.2. B+CFM/PDI/TDI +PW 

Proveďte následující kroky k získání zobrazení.  

1. Optimalizujte zobrazení CFM/PDI/TDI.  

2. Stiskem PW na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu B+CFM/PDI/TDI+PW 1. 

 
3. Upravte úhel a pozici spektrální doppler linie. 

- Pozici vzorkovacího objemu na linii upravíte pohybem trackballu směrem nahoru nebo dolů.  

- Upravte úhel spektrální linie pohybem trackballu směrem doleva nebo doprava.  

4. Upravte velikost vzorkovacího objemu.  

- Stiskem potvrzovací klávesy na ovládacím panelu můžete začít upravovat velikost vzorkovacího objemu 

pomocí trackballu.  

- Rotací ovladače Angle na ovládacím panelu upravíte korekční úhel.  

5. Stiskem klávesy Update na ovládacím panelu aktivujete PW zobrazovací režim.  

Základní obrazovka vypadá po aktivaci následovně. 

 
6. Optimalizujte PW-mód. Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.5.3 Optimalizace spektrálního  

dopplerovského režimu. 

V případě potřeby stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu vstoupíte do neaktivního režimu CFM/PDI/TDI+PW 

2, který je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

 



73 

 

 
Upravit můžete také pozici a úhel dopplerovské linie, velikost vzorkovacího objemu a směr kurzoru ve vzorkovacím 

objemu.  

7. Opětovným stiskem PW na ovládacím panelu opustíte aktivní PW zobrazovací režim. 

 

6.6.3. B+CFM/PDI+CW 

Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.6.2 B+CFM/PDI/TDI +PW. 
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7.Zobrazení pomocí elastografie 
Konvenční zobrazovací techniky neposkytují informace o mechanických vlastnostech zkoumané tkáně. 

Nicméně, elastografické zobrazování poskytuje pomocí neinvazivní ultrazvukové metody informace o relativní 

tuhosti tkáně a umožňuje detekovat oblasti, které jsou tvrdé nebo měkké ve srovnání s okolím.  

Elastografické zobrazení se používá pro zobrazování malých částí, například štítné žlázy a diagnostiku prsu. 
POZNÁMKA:  
Elastografické zobrazení je dostupné pouze s lineární sondou L752.  

Následující popis jako příklad uvádí použití sondy L741 pro vyšetření prsu. 

 

7.1. Získání elastografického zobrazení 
Proveďte následující kroky k získání elastografického zobrazení.  

1. Vyberte sondu L752 a aplikační nastavení Small Parts v menu výběru sond a presetů, ultrazvukový systém 

automaticky vstoupí do B-módu zobrazení.  

2. Získejte B-mód obraz s vysokou kvalitou zobrazení.  

3. Dotykem na Elasto vstoupíte do elastografického zobrazení. 

 
- Elastografická mapa poskytuje pomocí barev informace o tuhosti tkání.  

- B-mód obraz je porovnán s obrazem elasticity pro vyhodnocení v reálném čase.  

- Křivka napětí zobrazuje napětí a jeho odpovídající posun. X osa je číslo snímku, Y osa reprezentuje posun 

odpovídajícího snímku.  

- Elastografický obraz v oblasti zájmu je průsvitný, překrývá se s B-mód obrazem. 
 
4. Držte sondu kolmo k vyšetřované oblasti a stlačujte oblast pravidelně.  

Provozní opatření:  

- Ujistěte se, že komprese se aplikuje kolmo, a všechny části cílové léze jsou stlačeny stejnoměrně.  

- Ujistěte se, že komprese je prováděna dynamicky a přerušovaně, tzn. stlačení se střídá s relaxací, aby se 

vyšetřovaná oblast vrátila zpět do původního stavu. V případě, že vyšetřovaná tkáň není uvolněná, 

elastografické zobrazení nelze provést.  
- Je doporučena frekvence stlačení 1,5-3 krát za sekundu. Po každém tlaku zvedněte sondu a ujistěte se, že je 

umístěna nad vyšetřovanou tkání.  

- Absolutní hodnota kladných a záporných maxim na deformačních křivek by měla být 0,5-1.  
V případě, že absolutní hodnota je nižší než 0,5 nebo vyšší než 1, je stlačení příliš tvrdé nebo příliš nízké, a může 

způsobit nesprávné výsledky elastografického zobrazení.  

5. Upravte oblast zájmu elastografického obrazu.  

Chcete-li získat přesné informace o tuhosti tkáně, je doporučováno nastavit oblast zájmu elastografického obrazu až 

dvakrát větší jak cílovou tkáň.  

- Pohybem trackballu umístíte oblast zájmu elastografického obrazu.  

- Stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím panelu můžete začít upravovat velikost oblasti zájmu.  

- Opětovným stiskem potvrzovacího tlačítka můžete měnit pozici oblasti zájmu.  
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6. Optimalizujte elastografický obraz. Podrobnější informace naleznete v kapitole 7.2 Optimalizace  

elastografického zobrazení.  

7. Opětovným stiskem tlačítka Elasto opustíte režim. 

 

7.2. Optimalizace elastografického zobrazení 
Dotyková obrazovka zobrazuje všechny ovládací prvky vztahující se k elastografickému zobrazování, můžete je 

použít pro optimalizaci elastografických obrazů. 

 

 
Dotykem  nebo  tlačítka na dotykovém displeji můžete přecházet na další/předchozí obrazovku s parametry 

pro úpravu zobrazení.  

Pro úpravu obrazu proveďte:  

- Otočným knoflíkem příslušného tlkačítka měním hodnotu. Hodnota parametru je zobrazena na spodním 

řádku tlačítka.  

- Hodnotu parametru upravíte také pomocí rotace ovladače pod příslušným parametrem.  

POZNÁMKA:  
Všechny parametry mohou být upravovány pouze v živém režimu elastografického zobrazení. 
  

Strain mapa 
Strain mapa umožňuje vybrat a použít barevnou mapu pro elastografický nebo B-mód obraz vlevo nebo vpravo v 

elastografickém zobrazení. Výsledný snímek se zobrazí s využitím 256 barev mapování pro každý pixel podle stupně 

napětí od červené (nejvyšší napětí, nejměkčí), zelené (průměrné napětí, střední tuhost), po modrou (bez napětí, 

nejtvrdší).  

Úprava strain mapy:  

- Otočným knoflíkem tlačítka Strain Map L vyberete barevnou mapu pro elastografický obraz.  

- Otočným knoflíkem tlačítka Strain Map R odstraníte barevnou mapu z B-mód obrazu nebo vyberete 

barevnou mapu pro B-mód obraz. 
- Otočným knoflíkem tlačítka Strain Map R aplikujete nebo vyberete berevnou mapu pro B-mód obraz. 

 

Průhlednost  
Průhlednost umožňuje nastavení skrytí tkáně za barevná data elastografického obrazu.  

Úprava průhlednosti:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Kontrast 
Kontrast zvyšuje barevný kontrast pro přesnější informace o tuhosti tkáně.  

Úprava kontrastu:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 

 

Persistence  
Persistence se používá k průměrování po sobě jdoucích snímků pro dosažení hladšího vzhledu s menším šumem. Pro 

rychle se pohybující orgány použijte nižší hodnotu persistence, vyšší hodnoty pro hladší vzhled pro statické orgány a 

tkáně.  
Úprava persistence:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 
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Frekvence  
Ultrazvuková sonda je schopna generovat širokopásmový signál s určitou startovací frekvencí a určitou šířkou 

pásma. Vyšší frekvence znamená vyšší rozlišení, ale nižší možnost hloubkové penetrace. 

Úprava frekvence:  

- Otočením příslušného otočného knoflíku na ovládacím panelu změníte hodnotu. 
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8.Kontrastní zobrazení 
Kontrastní zobrazování se používá ve spojení se speciálními kontrastními látkami pro zvýšení rozdílu akustické 

impedance mezi krevním tokem a tkání, zlepšuje rozlišení 2D obrazu v kardiologických aplikacích, při 

zobrazení jater, ledvin a cefalických aplikacích a také zvyšuje dopplerovské signály pro krevní toky. Kontrastní 

zobrazování pomáhá při pozorování normální i abnormální tkáně a krevního toku.  

POZNÁMKA:  
Kontrastní zobrazování je možné pouze s vybranými typy lineárních a konvexní sond. 
 

Kontrastní zobrazování se používá výhradně s komerčními kontrastními látkami, které  

jsou schválené příslušnými zákony a používány v souladu s místními předpisy. Nikdy nepoužívejte látky bez 

zákonného povolení a oficiální registrace, výrobcem by nebyla pro takové látky zaručena bezpečnost a spolehlivost. 

 

Následující popis používá konvexní sondu 3C-A pro vyšetření jater. 

 

8.1. Vstup do kontrastního zobrazení 
Proveďte následující kroky pro vstup do kontrastního zobrazení.  

1. Vyberte abdominální sondu 3C-A a aplikační preset Abdomen, systém automaticky vstoupí do živého B-

mód zobrazení.  

2. Umístěte cílovou tkáň do oblasti zájmu režimu B+Color mód, a pozorujte krevní tok.  

3. Vraťte se do režimu B zobrazení, dotykem Contrast na dotykovém displeji vstoupíte do kontrastního  

zobrazování.  

Jak ukazuje následující obrázek, živý režim kontrastního zobrazení je vlevo a živý režim zobrazení B je vpravo. 

 
8.2. Optimalizace kontrastního zobrazení 

Dotykový displej zobrazuje všechny dostupné parametry vztahující se k režimu kontrastního zobrazení (jak ukazuje 

obrázek), použijte parametry pro optimalizaci zobrazení. 
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Dotykem na tlačítko  nebo  na dotykovém displeji můžete zobrazit následující parametry  

nebo se vrátit do předchozí obrazovky.  

Také dotykem na tlačítka Contrast nebo Tissue provedete nastavení příslušných parametrů. Optimalizujte zobrazení 

pomocí ovládacích prvků následovně:  

• Dotykem na levou nebo pravou část tlačítka upravíte parametr, jeho hodnota se zobrazí ve spodní části 

zvoleného tlačítka.  

• Nebo rotací otočného ovladače na ovládacím panelu, který je přímo pod zvoleným tlačítkem a parametrem.  

POZNÁMKA:  
Všechny parametry mohou být upravovány pouze v živém režimu kontrastního zobrazení, pouze parametr 

Chroma a Gray Map může být upravován také ve zmraženém režimu. Pouze nastavení parametrů Gain, F by 

F je podrobněji popsáno v této kapitole, ostatní parametry jsou popsány v kapitole 6.2.2 Optimalizace B-mód 
zobrazení. 

 

8.3. Získávání kontrastního zobrazení 
Chcete-li získat kontrastní obrázky, proveďte následující kroky. 

1. Vstříkněte kontrastní látky a na dotykové obrazovce vyberte Timer1 nebo Timer2 pro zahájení časování. 
Jakmile je časovač spuštěn, Timer se zobrazuje na obrazovce a systém spustí časování pro trvání působení 

kontrastní látky. 

2. Pozorujte a zaznamenejte krevní oběh a prokrvení v cílové tkáni.  

3. Stiskem klávesy Freeze na ovládacím panelu zamrazíte obraz. 

 

8.4. Práce s kontrastním zobrazením 
S kontrastními obrazy můžete pracovat pomocí funkcí také ve zmraženém režimu, jako je například prohlížení 

paměťové smyčky, popis, ukládání dat a měření. Podrobnější informace naleznete v kapitole 9.4 Použití 

paměťové smyčky, kapitole 9.5 Anotace a tělové značky, kapitole 10 Správa obrázků a dat a další kapitoly v 

pokročilém uživatelském manuálu.  
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9.Práce s obrazy 
Se získanými obrazy můžete pracovat, aplikovat funkce poskytované ultrazvukovým systémem, jako jsou například 

panoramatické zobrazení, anotace, dělené zobrazení. 

 

 

9.1. Vlastnosti zobrazení 
9.1.1. Reverze obrazu 

 

Dotykem na toto tlačítko na dot.displeji obrátíte obraz v živém režimu stranově, pravá - levá a naopak.  

Dotykem na toto tlačítko na dot.displeji obrátíte obraz vzhůru nohama a naopak. 

 

9.1.2. Rozdělění obrazu 
Na monitoru můžete zobrazit dva nebo čtyři obrazy vedle sebe a využít toto rozdělené zobrazení pro porovnání 

obrazů. 

 

● Duální režim 

1. Stiskme či dotykem na B, CFM, M, PW nebo CW na ovládacím panelu vstoupíte do živého skenování.  

2. Stiskem Daul klávesy na ovládacím panelu vstoupíte do duálního zobrazení.  

Obrázek je rozdělen na dvě části, kdy zmražený obrázek je vlevo a vpravo je živý obraz. Jako příklad je ukázán 

na následujícím obrázku živý B-mód režim. 

 
● Stisknutím knoflíku CFM nebo tlačítka PDI / THI na panelu kláves přejděte do odpovídajícího režimu pro 

skenování v reálném čase. 

● Stiskem  klávesy na ovládacím panelu zastavíte pouze skenování v reálném čase. 

● Stisknutím Dual zobrazíte dva živé obrazy v případě, že jeden ze dvou obrazů je barevný režim zobrazování.  

● Stiskem B klávesy na ovládacím panelu opustíte duální zobrazení.  

 

● Kvadra zobrazení 

1. Stisknutím knoflíku CFM nebo tlačítka PDI / THI na panelu kláves přejděte do odpovídajícího režimu pro 

skenování v reálném čase. 

2. Stiskem  tlačítka na ovládacím panelu vstoupíte do kvadra zobrazení.  

B-mód režim v následujícím obrázku je jako příklad možného zobrazení. 
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● Stisknutím knoflíku CFM nebo tlačítka PDI / THI na panelu kláves přejděte do odpovídajícího režimu pro 

skenování v reálném čase. 

● Stiskem  klávesy na ovládacím panelu zastavíte pouze skenování v reálném čase. 

● Stisknutím  zmrazíte skenování v reálném čase a odmrazíte následující obraz ve směru hodinových ručiček.  

● Stiskem B klávesy na ovládacím panelu opustíte duální zobrazení.  

 

9.1.3. Auto 

Automatická optimalizace obrazu. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko Auto na dotykovém panelu. Dvojitým 

kliknutím na tlačítko Auto funkci deaktivujete. 

 

POZNÁMKA:  
● Tato funkce je k dispozici pouze v režimu B / M / PW / CW v reálném čase. Je-li tato funkce povolena, 

zobrazí se v obrazové informační oblasti základní obrazovky popis Auto. 

 

 

9.1.4. Harmonické zobrazení 

Harmonic zobrazení využívá harmonických frekvencí generovaných ve tkáni. Základní frekvence vyslaná do 

tkáně generuje také harmonické odrazy. Harmonické frekvence přijaté z tkáně jsou násobkem základní vyslané 

frekvence. Artefakty dané základní vyslanou frekvencí a ostatní doprovodné artefakty se neobjevují v přijaté 

harmonické frekvenci. Redukce artefaktů a současné snížení nedokonalosti obrazu zvyšuje kontrastní rozlišení 

a zlepšuje definici okrajů a kontu. THI se často využívá při vyšetřování hůře vyšetřitelných pacientů. 

Harmonické zobrazení zahrnuje THI a PHI.  

V živém zobrazovacím režimu B/CFM/PW/CW, dotykem THI na dotykovém displeji nebo klávesou THI na 

klávesnici systému aktivujete zobrazovací režim THI, a THI nebo PHI se objeví v levém dolním rohu 

obrazovky. Optimalizujte kvalitu obrazu tak, jak znáte z B módu.  

Opětovným dotykem THI na dotykovém displeji nebo THI klávesy na klávesnici systému opustíte tento 

zobrazovací režim a písmeno THI zmizí z obrazovky.  

POZNÁMKA:  
● Systém automaticky upraví a optimalizuje při aktivaci THI zobrazovací parametry jako B-mód zisk, frekvenci a 
akustický výstupní výkon.  
● V porovnání s klasickým B-mód zobrazením, THI zobrazení zlepšuje rozlišení obrazu, ale ubírá na 
penetračních schopnostech.  

● Harmonické zobrazení je dostupné pouze s určitými sondami. 
 

9.1.5. Panoramatické zobrazení 

Panoramatické zobrazení je modalita zobrazování, která pomocí určitých sond dokáže produkovat 

panoramatický obraz. Panoramatický obraz je skládán postupně z jednotlivých 2D obrazů na jeden statický 

obraz. 2D obrazy v živém režimu ukazují anatomické struktury. Panoramatické zobrazení umožňuje zobrazit, 

prohlížet a měřit nově vytvořený obraz.  

POZNÁMKA:  
● Panoramatické zobrazení je možné pouze s lineárními nebo konvexními sondami.  
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● Aplikujte ultrazvukový gel na celou plochu požadované vyšetřované oblasti.  

● Netřeste, nerotujte nebo nenaklánějte sondu v průběhu skenování.  

● Ujistěte se, že je sonda stále v kontaktu s pacientovou pokožkou a také kolmo k povrchu  

pokožky.  

● Neměňte směr pohybu sondy a neposouvejte sondu zpět. 
● Určitá variace rychlosti pohybu sondy v průběhu skenování je povolená, ale neměňte rychlost  

pohybu náhle. Při větší hloubce skenování je doporučeno snížit rychlost pohybu sondy. 
 

● Panoramatické zobrazení v živém režimu 

Proveďte následující kroky.  

1. Optimalizujte kvalitu B-mód obrazu.  

2. Dotykem tlačítka Pan na dotykovém displeji vstoupíte do neaktivního režimu.  

Stiskem tlačítka Freeze na ovládacím panelu můžete opustit panoramatický režim a vrátit se  

do B-módu.  

3. Stiskem tlačítka Update na ovládacím panelu vstoupíte do živého režimu panoramatického  

zobrazení.  

4. Proveďte vyšetření.  

5. Stiskem tlačítka Freeze zobrazíte panoramatický obraz. 
 

9.2. Zvětšení obrazu 
Zvětšit můžete vybranou oblast obrazu v živém nebo zmraženém režimu.  

 

Zvětšení oblasti zájmu ROI  

1. Stiskem ovladače Zoom na ovládacím panelu aktivujete tuto funkci.  

Informace o velikosti zvětšení je zobrazena na základní obrazovce v informačním poli.  
2. Stisknutím tlačítka Set vyberte Z-Pos nebo Z-Size. 

- Když je zvýrazněna položka Z-Pos, přesuňte trackballem pole zoomu. 

-Když je zvýrazněna položka Z-Size, přesuňte trackball a můžete měnit velikost oblasti zájmu. 

3. Rotací ovladače Zoom na ovládacím panelu upravíte zvětšení obrazu. 

4. Opětovným stiskem tlačítka Zoom funkci deaktivujete. 

 

9.3. Zmražení obrazu 
Stiskem  Freeze na ovládacím panelu můžete kdykoliv zmrazit/zachytit obraz ve standardním režimu 

zobrazení nebo duálním či kvadra zobrazení a zároveň se aktivuje zvolený režim. Více podrobností naleznete v 

kapitole 4.1.1 Všeobecné nastavení.  

Nyní můžete zvětšit obrázek, provést měření v obraze, popsat obraz, přidat tělovou značku, upravit obrazové 

parametry ve zmraženém režimu. 

 

9.4. Použití smyčky snímků 
Snímková smyčka je aktivní po stisku tlačítka  Freeze na ovládacím panelu a na obrazovce se zobrazí indicator 

průběhu. 

 
 

Přehrát smyčku můžete pomocí tlačítka Auto Play na dotykovém displeji nebo použitím trackballu, navíc můžete ze 

smyčky vytvářet úseky pro vlastní použití. 

 

9.4.1. Prohlížení smyčky 

● Manuální prohlížení  

Prohlížet smyčku snímek po snímku můžete pomocí trackballu nebo také pomocí dotyku na tlačítko F By F na 

dotykovém displeji ve zamraženém B-mód režimu. Každý snímek má pro identifikaci své číslo, které je 

zobrazeno ve stavovém poli snímkové smyčky.  

POZNÁMKA:  
● Nastavení parametrů můžete upravit při prohlížení. 

● Dotykem na tlačítko To First nebo To Last na dotykovém displeji můžete prohlédnout první nebo poslední 

snímek.  
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● Automatické prohlížení  

Dotykem Auto Play na dotykovém displeji můžete prohlížet smyčku automaticky.  

Dotykem na levou nebo pravou část tlačítka Cine Speed můžete upravit rychlost prohlížení v průběhu 

prohlížení. 

 

9.4.2. Stříhání smyčky 

Stříhání smyčky:  

1. Použitím trackballu vyberete první snímek smyčky a potvrdíte tlačítkem Update na ovládacím  

panelu.  

2. Pohybem trackballu posunete smyčku na poslední snímek a stiskem tlačítka Update potvrdíte.  

3. Stiskem tlačítka Cine na ovládacím panelu uložíte vybraný úsek smyčky. 

 

9.5. Anotace a tělové značky 
Režim anotace umožňuje vkládat předdefinované texty z knihovny nebo manuálně pomocí klávesnice. Popsat 

můžete obraz v živém režimu, zmraženém režimu nebo snímky ve smyčce. Tělové značky mohou být do 

obrazu vloženy pouze ve zmraženém režimu.  
 

9.5.1. Popis obrazu pomocí napsaných slov 

Proveďte následující kroky:  

1. Stiskněte tlačítko Annot na ovládacím panelu.  

Na obrazovce se objeví zelený kurzor | a předefinovaná slova.  

2. Pomocí trackballu vyberte požadované slovo a stisknutím klávesy Set přidejte slovo do obrazu. Pomocí 

trackballu přesuňte anotaci na požadované místo. 

Jestliže slovo v seznamu není, můžete využít klávesnici systému a napsat ho manuálně.  

3. V případě potřeby opakujte pro vložení více slov.  

4. Opětovným stiskem Annot opustíte režim anotace. 

 

9.5.2. Popis obrazů pomocí šipek 

Proveďte následující kroky:  

1. Stiskem klávesy Arrow na ovládacím panelu se objeví na obrazovce šipka.  

2. Pomocí kurzoru umístíte šipku na požadované místo.  

Rotací ovladače Angle můžete upravit úhel šipky.  

3. Stiskem potvrzovací klávesy umístíte šipku do obrazu.  

4.Opakováním předchozích kroků přidáte více šipek do obrazu. 

 

9.5.3. Tělové značky 

Proveďte následující kroky pro přidání tělové značky.  

1. Stiskem klávesy BodyMark  na ovládacím panelu. 

V levé části obrazovky se zobrazí tělové značky. 

2. Trackballem vyberete značku a tlačítkem Set provedete přidání do obrazu. Rotací ovladače BodyMark. 

 

9.5.4. Vymazání tělové značky a anotace 

● Vymazání anotace 

 Zmačkněte tlačítko Annot na panelu. Přesuňte kurzor na anotaci a stiskněte tlačítko Del na klávesnici.  

● Vymazání šipky 

 Zmačkněte tlačítko Arrow na panelu. Pro vymazání stiskněte tlačítko Del na klávesnici. 

● Vymazání tělové značky 

 Klikněte na značku tělové značky a stiskněte tlačítko Del na klávesnici. 

 

9.6. EKG modul 
Použitím volitelného ECG modulu (Typ BF) můžete získat 3-kanálový EKG signál v kardiologických 

aplikacích. V kardiologické aplikaci můžete konfigurovat a ovládat EKG signál, EKG křivka je zobrazena ve 

spodní části obrazovky.  

EKG kabel obsahuje 3 barevné EKG elektrody, například, LL (levá noha, červená barva), LA (levá ruka, černá 

barva) a RA (pravá ruka, bílá barva).  
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EKG modul v ultrazvukovém systému je schopný zobrazit 3 svodový EKG záznam. 

 
● EKG modul není určen pro intrakardiologické použití a přímý kardiologický kontakt.  

● EKG modul zobrazí 3-kanálový EKG signál, který není určen pro monitorování  

a diagnózu.  

● Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je kabel neporušený a  

správně zapojený.  

● Vodivé části elektrod a konektory pro EKG by neměly být v kontakt s jinými vodivými částmi, včetně uzemnění.  

● Vypněte ultrazvukový systém, jestliže je u pacienta zjištěna přítomnost použití  

kardiostimulátoru nebo implantabiního kardio-defibrilátoru, jelikož by ultrazvuk  

tyto zařízení mohl rušit. 

 

9.6.1. EKG 

Proveďte následující kroky:  

1. Vypněte ultrazvukový systém a připojte EKG kabel do určeného konektoru na ultrazvukovém systému.  

2. Zapněte ultrazvukový systém a upevněte elektrody EKG kabelu na pacientovo tělo (jak je ukázáno na 

následujícím obrázku). 

 
3. Stiskem klávesy ECG zobrazíte podmenu EKG modulu. Opětovným stiskem ECG toto menu skryjete.  

4. Proveďte EKG nastavení. 

 

Položka Popis 

ECG Zobrazí nebo skryje EKG křivku.  

 
ECG Gain Nastavení amplitudy EKG křivky.  

 
ECG Position Nastaví vertikální pozici EKG křivky.  

 
ECG Invert Aktivuje nebo deaktivuje inverzní zobrazení EKG křivky.  

 
 
5. Stiskem  Freeze tlačítka na ovládacím panelu zmrazíte obraz a v ten samý okamžik i EKG křivku. Zobrazená 

EKG křivka je referenční pro daný okamžik.  

6. Opusťte EKG mód a odstraňte EKG elektrody z pacientova těla. 
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9.7. Kvantitativní analýza 
Kvantitativní analýza je určena pro analýzu deformace pohybu stěn pro segmenty všech čtyř komor. Zaměřuje 

se především na analýzu rychlosti pohybu stěn, posunutí nebo strain rate, ke zjištění abnormálních pohybů 

srdečních stěn u pacientů se srdeční dysfunkcí.  

Tato analýza je aplikována zejména při kardiologickém vyšetření.  

POZNÁMKA:  
Tuto funkci můžete použít pouze s phased array sondami.  

Proveďte následující kroky:  

1. Vyberte požadovanou sondu a typ vyšetření, systém automaticky vstoupí do živého B mód  

zobrazení.  

2. Získejte B mód obraz o vysoké kvalitě.  

3. Stiskem TDI na klávesnici systému vstoupíte do režimu TDI zobrazení. 
4. Získejte TDI zobrazení o vysoké kvalitě.  

5. Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu přejděte na obrazovku zmrazeného TDI. 

6. Na dotykové obrazovce zvolte Strain Rate. 

7. Nastavte vzorkovací pozici na obrázku. 

● Pomocí trackballu posuňte marker na požadovanou pozici, stiskem potvrzovacího tlačítka na ovládacím 

panelu pozici potvrdíte, a na obrazovce se objeví druhý marker.  

● Pomocí trackballu posuňte marker na požadovanou pozici, a stiskem potvrzovacího tlačíka na ovládacím 

panelu potvrdíte. Klepnutím na Del One na dotykové obrazovce vymažete označení. 

● Pro nastavení dalších pozic opakujte bod "dva", a stiskněte dvakrát potvrzovací tlačítko pro potvrzení. 

Křivka rychlosti je vygenerována v závislosti na změnách rychlosti ve stanovených vzorkovacích pozicích, 

barvy křivky rychlosti a příslušné vzorkovací pozice jsou shodné. 

 
„ X-osa reprezentuje čas.  

„ Y-osa reprezentuje rychlost.  

8. Proveďte kvantitativní analýzu pohybů stěn srdečního svalu.  

● Otáčejte knoflíkem pro Strain Curve pro sledování posunutí, deformace nebo rychlosti deformace. 

● Použitím trackballu prohlédnete smyčku. 
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10. Správa obrázků a dat 
Obrázky a smyčky získané ultrazvukovým systémem můžete po vyšetření ukládat nebo prohlížet. Pokud je to 

potřeba, obrázky a smyčky můžete také zálohovat na DVD nebo USB disk pro budoucí prohlížení. 

 

10.1. Ukládání obrázků 
K ukládání obrázků / smyček lze použít následující metody. 

 

10.1.1. Ukládání obrázků 

• Stiskem klávesy Image na ovládacím panelu uložíte obrázek v živém nebo zamraženém režimu.  

Odpovídající náhled uloženého obrázku nebo smyčky se objeví v clipboardu. 

 

10.1.2. Ukládání smyček 

• Stiskem klávesy Cine na ovládacím panelu ve zmraženém režimu uložíte aktuální paměťovou smyčku. 

Odpovídající náhled uloženého obrázku nebo smyčky se objeví v clipboardu. 

 

10.2. Prohlížení obrázků a smyček 
Prohlížet obrázky u stávajícího vyšetřovaného pacienta můžete pomocí použití clipboardu nebo v obrazovce Review. 

 

10.2.1. Prohlížení obrázků a smyček z clipboardu 
 1. Stiskněte klávesu Pointer na ovládacím panelu v živém nebo zmraženém režimu.  

 2. Pomocí trackballu vyberte požadovaný snímek a stiskem potvrzovací klávesy obrázek/smyčku opětovně 

 zobrazíte a prohlédnete.   

  ● Šipkami  a  se dostanete do předchozí nebo následující stránky.  

  ● Můžete také prohlížet paměťovou smyčku a provádět měření. 

 

10.2.2. Prohlížení obrázků v obrazovce View Image 

 1. Stiskem tlačítka Review na ovládacím panelu vstoupíte do obrazovky View Image.  

 Obrazovka ukazuje náhledy obrázků a smyček. 

 
 V případě, že byl pacient vyšetřován již opakovaně, z rolovacího menu můžete vybrat požadované vyšetření, 

 volba Exam.  

 2. Prohlížení obrázku.  

• Dvojitým kliknutím na potvrzovací tlačítko prohlédnete obrázek. 

• Kliknutím na Review prohlédnete vybraný obrázek. 
 

10.2.3. Načtení obrázků 

Proveďte následující kroky.  

1. Stiskněte tlačítko Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky Patient  

Review.  

2. Vyberte požadovaného pacienta a stiskem View vstoupíte do obrazovky Exam Review.  

3. Vyberte požadované vyšetření a stiskněte tlačítko View Image pro opětovné zobrazení, načtení  

obrázku.  
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10.3. Zálohování dat 
● Všechna data jsou továrně ukládána na pevný disk ultrazvukového systému. Pro případ  

náhlého selhání systému nebo softwarového upgradu je striktně doporučováno provádět zálohu dat na USB či 

DICOM (více na 11.2 DICOM ukládání). 

● Ukončete vyšetření před zálohou dat. 

 

10.3.1. Uložení dat na USB disk 

Proveďte následující kroky.  

1. Připojte USB disk k ultrazvukovému systému.  

2. Vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky Patient Review.  

3. Vyberte USB z rolovacího seznamu Import/Export.  

4. Klikněte Export Screen, a poté vyberte datový formát pro exportované obrázky.  

V případě volby PC formátu můžete nastavit datový formát pro obrázky i smyčky.  

5. Vyberte požadovaného pacienta.  

6. Klinutím na Patient Export zahájíte zálohu všech dat u vybraného pacienta.  
 

10.4. Importování dat 
POZNÁMKA:  
● Pouze data vygenerovaná tímto systémem mohou být importována.  

● Před importem dat se ujistěte, že stávající pacient byl ukončen. V opačném případě může dojít k selhání v průběhu 

importu.  

Proveďte následující kroky.  

1. Připojte USB disk k ultrazvukovému systému.  

2. Vyberte/stiskněte tlačítko Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky  

Patient Review.  

3. Vyberte druh importovaného zařízení z rolovacího seznamu Import/Export.  

4. Klikněte na Export Screen a vyberte importovaného pacienta.  

5. Kliknutím na Patient Import zahájíte import požadovaných dat. 
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11. Práce s DICOMem 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je standardem vytvořeným National Electrical 

Manufacturers Association (ACR-NEMA) pro regulovanou distribuci a prohlížení lékařských snímků, jakými 

jsou například ultrazvukové snímky a smyčky.  

Jestliže je ultrazvukový systém vybaven DICOM modulem, můžete provádět:  

• Vyhledávat archivované pacienty na DICOM serveru, kopírovat informace o pacientech z DICOM 

serveru.  

• Poslat uložená data na ultrazvukovém systému do DICOM serveru.  

• Vytisknout obrázky na DICOM tiskárně.  

DICOM služba se skládá z DICOM storage, DICOM print, DICOM worklist, MPPS a storage commitment. 

Pokud potřebujete prohlášení o shodě, DICOM 3.0, obraťte se na výrobce. 

 

11.1. Ověření připojení 
Proveďte následující kroky.  

1. Připojte ultrazvukový systém do lokální sítě DICOM serveru pomocí síťového kabelu.  

2. Proveďte příslušné nastavení lokální sítě a DICOM serveru. Podrobnější informace naleznete v kapitole 4.7 

Nastavení periferních zařízení a 4.8 DICOM konfigurace.  

3. V případě úspěšného ověření můžete začít využívat DICOM služby.  

POZNÁMKA:  
Ujistěte se, že je ultrazvukový systém připojen k DICOM serveru před použitím DICOM služeb. V opačném 
případě nemůže být DICOM použit. 
 

11.2. DICOM storage (ukládání) 
DICOM Storage je používán pro ukládání informací o pacientovi a příslušných obrázků do DICOM storage serveru. 

 

11.2.1. Pro uložení aktuálního obrázku 

1. Připojte ultrazvukový systém k DICOM serveru.  

2. Zaškrtněte políčko vedle Send image to DICOM storage na obrazovce System Settings (nastavení 

systému) -> General (obecné) -> Save karta. 

3. Stisknutím klávesy Image nebo předdefinované klávesy v reálném čase nebo zmrazeném režimu odešlete 

aktuální obrázek na server DICOM. 

 

11.2.2. Pro uložení aktuální smyčky 

1. Připojte ultrazvukový systém k DICOM serveru.  

2. Zaškrtněte políčko vedle Send cine to DICOM storage na obrazovce System Settings (nastavení systému) -

> General (obecné) -> Save karta. 

3. Stisknutím klávesy Cine nebo předdefinované klávesy v reálném čase nebo zmrazeném režimu odešlete 

aktuální smyčku na server DICOM. 

 

11.2.3. Pro uložení pacientských dat 

1. Připojte ultrazvukový systém k DICOM serveru.  

2. Vyberte klávesu Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky Patient Review.  

3. Vyberte požadovaného pacienta a stiskněte View pro vstup do obrazovky Exam Review.  

4. Vyberte požadované vyšetření.  

5. Klikněte DICOM Send a pošlete informace o pacientovi a příslušné obrázky do DICOM storage serveru.  

Jestliže chcete zkontrolovat stav odeslání, vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> DICOM Queue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

11.3. DICOM print 
DICOM Print je používaný pro tisk obrázků na DICOM print serveru.  

Správně propojte ultrazvukový systém s print serverem a proveďte příslušná nastavení. Podrobnější informace 

naleznete v kapitole 4.8 Nastavení DICOM. 

 

1. Připojte ultrazvukový systém k DICOMu.  

2. Vyberte klávesu Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky Patient Review.  

3. Vyberte požadovaného pacienta a stiskněte View pro vstup do obrazovky Exam Review.  

4. Vyberte požadované vyšetření.  

5. Klikněte DICOM Print a pošlete informace o pacientovi a příslušné obrázky do DICOM print serveru.  

Jestliže chcete zkontrolovat stav odeslání, vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> DICOM Queue. 

 

11.4. DICOM worklist 
DICOM Worklist je používán pro vyhledávání archivovaných informací o pacientovi uložených v DICOM 

serveru, a kopírování informací o pacientovi do ultrazvukového systému tak, aby byl vyšetřován správný 

pacient.  

Stiskem tlačítka Patient na ovládacím panelu vstoupíte do obrazovky New Patient, a poté klikněte na 

WorkList pro vstup do obrazovky WorkList. 

 
1. Vyhledání pacienta  

Zadejte vyhledávací požadavky, jako jsou Patient Name, Patient ID a klikněte na Search pro vyhledání.  

Kliknutím na Reset můžete vymazat všechny zadané vyhledávací požadavky.  

Kliknutím na Date/Time můžete zobrazit data pacientů v určitém časovém úseku.  

2. Start vyšetření  

• Vyberete požadovaného pacienta.  

• Kliknutím na Select a poté zadejte informace o pacientovi a následně stiskněte Application.  

3. Zahajte vyšetření stisknutím Start Exam. 

 

11.5. Query List 
Seznam Query (dotazů) DICOM se používá k načtení informací o pacientovi z jiných ultrazvukových systémů 

a zkopírování načtených informací o pacientovi do systému a k následnému vyšetření. 

 

Stisknutím tlačítka Patient na ovládacím panelu přejděte do seznamu New Patient. Klepnutím na Patient List 

vstoupíte na obrazovku Patient List a klepnutím na DICOM Q/R vstoupíte na obrazovku Query List. 
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Proveďte následující kroky: 

1. Připojte ultrazvukový systém do sítě.  

2. Načtení informací o pacientovi. Vyberte požadovaný dotaz jako například ID pacienta. Klikněte na Query 

Patient. Kliknutím na Reset odstraníte vybraný dotaz. 

3. Načtení typu vyšetření. Vyberte požadovaný dotaz a klikněte na Query Exam. Klikněte na Exam Time a 

systém uspořádá vyšetření v chronologickém pořadí. 

4. Načíst obrázky. Vyberte typ vyšetření ze seznamu vyšetření. Klikněte na Retrieve Images. 

5. Importujte informace o pacientovi. Přesuňte kurzor na požadovaný obrázek nebo smyčku a stiskněte klávesu 

Set. Pro pohyb v seznamu stránek použijte  nebo . Pro výběr všech smyček a obrázků klikněte na . 

Vyberte požadovaný typ zkoušky z rozevíracího seznamu Exam Type a klikněte na Import. 

 

11.6. MPPS 
MPPS se používá k odeslání informací vyšetření do MPPS serveru, což usnadňuje ostatním systémům získat 

informaci o postupu vyšetření v čase.  

Popis stavové informace je uveden níže:  

● Jestliže je vyšetření již započato, systém odešle do MPPS serveru informaci “In Process”.  

● Jestliže je vyšetření ukončeno pomocí stisku tlačítka End Exam na ovládacím panelu, systém  

odešle do MPPS serveru informaci “Complete” nebo “Discontinue“.  

Jestliže chcete zkontrolovat stav odeslání, vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> DICOM Queue. Můžete 

manuálně přidat MPPS pro zkontrolování stavu zpracování přerušeného vyšetření nebo další pořadí operací.  

POZNÁMKA:  
MPPS můžete přidat pouze při provádění skenování nebo požadavku na jiné pořadí operací.  

Proveďte následující kroky k přidání MPPS.  

1. Vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> Patient Review pro vstup do obrazovky Patient Review.  

2. Kliknutím na PPS Screen vstoupíte do obrazovky PPS. 
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PPS ukazuje MPPS informace o aktuálním pacientovi. 

- Klikněte na Discontinue pro pozastavení aktuálního vyšetření 

- Klikněte na Complete pro ukončení aktuálního vyšetření 

- Klikněte na Append pro resetování vyšetření 

 

11.7. Storage commitment 
Storage commitment je používán k potvrzení, zda jsou obrázky nebo strukturované reporty úspěšně uloženy v 

DICOM storage serveru.  

Jestliže chcete zkontrolovat stav odeslání, vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> DICOM Queue. 

 

11.8. DICOM Queue 
Používá ke kontrole stavu odeslání DICOM storage.  

Vyberte tlačítko Patient -> Patient List -> DICOM Queue pro vstup do obrazovky DICOM Queue. 

 
Proveďte následující kroky.  

1. Vyhledání pacienta  

Zadejte požadavky pro vyhledávání, jako jsou Patient Name, Patient ID, Type nebo Exam  

Date/Time, a klikněte na Search pro vyhledání.  

2. Kontrola stavu odeslání  

Můžete zkontrolovat stav odeslání prohlédnutím Run State, Status nebo Details.  

3. Vypořádání se s informací o selhání odeslání  

● Vyberte požadované informace o pacientovi, kliknutím na Refresh obnovíte informace o pacientovi. V případě, že 

tento postup nefunguje, klikněte na Resend pro opětovné odeslání informací.  

● Kliknutím All Select -> Resend Fail opětovně odešlete všechny informace.  

● Vyberte požadované informace o pacientovi, kliknutím na Delete informace vymažete. 
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12. Sondy a biopsie 
Měli byste být řádně seznámeni s používáním ultrazvukových sond a bioptických nástavců před jejich použitím. Pro 

zajištění správné funkce a dostupnosti ultrazvukové sondy a bioptického nástavce pravidelně sondy a nástavce 

kontrolujte, čistěte a dezinfikujte. 

 

POZNÁMKA:  
Všeobecné instrukce pro ultrazvukové sondy a bioptické nástavce jsou uvedené v tomto manuálu. Více 
podrobností naleznete v příslušném manuálu. 
 

12.1. Sondy 
Tento ultrazvukový systém podporuje široké portfolio ultrazvukových sond, které tvoří z tohoto systému všestranný 

ultrazvukový diagnostický systém. 

 
12.1.1. Dostupné sondy 

Model Aplikace 

L741, 10L-I, 9L-A, 18L-A, 12L-B, 10I2, 6CI-A, 12LI-A, 3C-A, C322, C613, VC6-2, C1- 6, 

C542, 3P-A, 7P-B, S1-5, L746, C361, 2P1, L752, 8P1, C612 

Povrchové 

BCC9-5, 6V1, 6V3A, 6V7, 6V3, EC9-5, CWD5.0 Intrakavitální 

 

12.1.2. Použití sond 

• Nepoužívejte jiné sondy než ty, které jsou doporučené výrobcem. V opačném případě může dojít k 

poškození ultrazvukového systému a sondy samotné. 

• Při každém použití sondy postupujte opatrně. Pokud je poškozený povrch ultrazvukové sondy, okamžitě ji 

přestaňte používat. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Pro endovaginální sondy používejte pouze schválené ochranné návleky. V případě použití lubrikantu, 

používejte lubrikant rozpustný ve vodě. Nenanášejte ultrazvukový gel přímo na kůži pacienta při 

endovaginálním vyšetření. Obal od návleku zlikvidujte dle platných předpisů a norem. 

• Při provádění intraoperačního, trans-vaginálního, trans-rektálního a transesofageálního vyšetření 

používejte sterilní návlek a sterilní gel. Nanášejte dostatečné množství gelu. 

• Latex nebo přírodní kaučuk obsažený ve zdravotnických zařízeních nebo příslušenství mohou u 

některých jedinců způsobit závažné alergické reakce. FDA navrhuje, aby provozovatel identifikoval 

pacienty citlivé na latex a byl připraven na okamžité ošetření alergických reakcí. 

• Poté, co byla sonda či její příslušenství kontaminovány patogenní bakterií, která se těžko ničí, jako je 

například kryptosporidium nebo prionový virus, měla by být v případě potřeby sonda zničena 

roztavením nebo pálením, protože již nemůže být dokonale dezinfikována či sterilizována. 
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• Používejte doporučený a schválený ultrazvukový gel podle místních předpisů. Před použitím gelu si přečtěte 

všechny pokyny v příslušném návodu. Doporučený gel najdete v dodatku D1. 

• Vyvarujte se ponechání snímače v gelu po delší než nezbytnou dobu k vyšetření. Jinak může dojít 

k poškození sondy. 

• Při čištění, dezinfekci nebo sterilizaci kabelu sondy a sondy zabraňte vniknutí tekutiny do sondy nebo 

konektoru sondy. 

 
✓ Speciální opatření před použití sondy  

Prohlédněte sondu před každým použitím. V případě uvedených poškození okamžitě přestaňte sondu 

používat.  

● Praskliny na rukojeti sondy (uživatelská sekce).  

● Praskliny na povrchu sondy - laminace (aplikační sekce).  

● Škrábance na povrchu sondy (povrch laminace).  

● Zvlnění povrchu laminace.  

● Praskliny a poškození kabelu sondy.  

● Trhliny na konektoru sondy nebo jiné druhy viditelného poškození.  

● Deformované nebo zlomené piny v konektoru sondy. 

 

✓ Použití povrchové sondy  

 1. Používejte lékařské sterilní rukavice.  

 2. Orientace sondy  

 3. Proveďte vyšetření. 

 

✓ Použití endokavitální sondy  

 1. Používejte lékařské sterilní rukavice.  

 2. Používejte ochranné návleky  

  a. Odstraňte obal sondy a rozložte návlek sondy.  

  b. Aplikujte přiměřené množství gelu do dna návleku a na špičku ultrazvukové sondy. 

 
  c. Držte sondu, nasaďte návlek a přehrňte ho přes tělo sondy.  

  d. Natáhněte návlek a vypněte ho tak, aby na něm nebyly záhyby.  

  e. Zajistěte návlek sondy lepící páskou nebo gumičkou. 

 

12.1.3. Čištění sond 

• Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, odpojte sondu od ultrazvukového systému před 

čištěním.  

• Aby se zabránilo možnému přenosu nemoci, měli byste nosit zdravotní sterilní rukavice a 

ochranné brýle během čištění. 

• K čištění sondy nepoužívejte čistič, který obsahuje síran sodný a / nebo chlornan sodný. Jinak 

může dojít k poškození sondy. 

• Aby se zabránilo poškození sondy, nenarážejte v průběhu čištění sondou na tvrdý povrch. 

• K čištění sondy používejte pouze čistič doporučený výrobcem. Jinak může dojít k poškození sondy. 

 

Ultrazvuková sonda by měla být vyčištěna po každém použití. Čištění sondy je nezbytným krokem dezinfekce a 

sterilizace.Vyčistěte sondu podle následujících kroků: 

• Odpojte ultrazvukovou sondu od systému, odstraňte ochranný obal a bioptický nástavec ze sondy.  

• Otřete sondu měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, namočeným ve slabém mýdlovém roztoku (Dodatek 

D2). Pokud jsou na sondě patrné stopy krve nebo jiných tělních tekutin, otřete povrch sondy sterilizačním 
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prostředkem. Jsou-li na povrchu sondy patrné skvrny nebo nečistoty ve drážkách, použijte pro jejich 

odstranění kartáček navlhčený čistou pitnou vodou.  

• Pro odstranění zbytků čističe opláchněte sondu tekoucí vodou.  

• Sondu osušte hadříkem, který nepouští vlákna. 

 

 

12.1.4. Dezinfekce a Sterilizace 

• Na stránkách FDA je uveden seznam povolených látek proo sterilizaci a vysoko- úrovňovou dezinfekci 

lékařských a dentálních výrobků pro opakované použití. V tomto seznamu lze najít látky, které mohou 

být použity pro dezinfekci sond. Podívejte se, prosím, na stránky FDA Cleared Sterilants and High 

Level: http://www.fda. gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle-

UseDevices/ucm133514.htm. 

• Používejte dezinfekční/sterilizační roztok, který splňuje místní zákony a předpisy. 

• Používejte doporučené dezinfekční/sterilizační prostředky, a respektujte úroveň hladiny pro namočení. V 

opačném případě může dojít k poškození sondy a vaše záruka může být neplatná. V případě další potřeby 

využití, zajistěte, aby v zamýšlené klinické aplikaci byla dodržena správná úroveň dezinfekce a sterilizace a 

nebyla překročena maximální dovolená linie ponoru. 

• Nepoužívejte dezinfekční/sterilizační látky s prošlou dobou exspirace.  

• Sondu skladujte ve sterilním prostředí, a kontrolujte její exspirační dobu před použitím. 

• Ke sterilizaci sondy nepoužívejte následující metody. 

- Autokláv 

- Ultrafialový sterilizátor 

- Gamma sterilizátor 

- Ethylenoxidový plyn 

- Ethylenoxid 

- Tepelná dezinfekce / sterilizace. Teplota vyšší než 66 ° C (150 ° F) poškodí sondu. 

• Není dovoleno používat dezinfekční/sterilizační látky, které schnou na vzduchu na povrchu sondy. 

 

• Dezinfekční úrovně 

Pro volbu vhodného dezinfekčního činidla nejprve určete požadovanou úroveň dezinfekce na základě použití sondy. 

 

Klasifikace Definice Level 

desinfekce 

Aplikace 

Kritická Zařízení, které vstupuje do normálně 

sterilní tkáně nebo cévního systému. 

 

Sterilizace Intraoperační, bioptické 

nebo sondy v kontaktu s 

krví 

Polo-kritická Kontakt se sliznicí Vysoká Endokavitální sondy 

Nekritické Kontakt s neporušenou pokožkou Střední či 

nízká 

Povrchové sondy 

 
POZNÁMKA:  
Dezinfekční prostředky uvedené v tomto manuálu jsou výrobcem doporučené, protože jejich chemické složení 
je kompatibilní s materiálem produktu a jsou biologické účinné. Biologické účinnosti dezinfekčních prostředků 
jsou uvedeny v pokynech a doporučeních výrobce dezinfekčních prostředků, Asociaci pro odborníky v oboru 
dezinfekce, U.S. Food and Drug Administration a U.S. Centers for Disease Control. 
 

• Dezinfekce povrchové sondy  

 Dezinfekce povrchu sondy by se měla provádět po každém použití. Proveďte následující kroky:  

 1. Vyčistěte sondu. Více podrobností naleznete v kapitole 12.1.3 Čištění sond.  

 2. Proveďte dezinfekci střední úrovně povrchu sondy tak, jak je uvedeno v následující tabulce dokud 

 neuplyne doporučená doba kontaktu.  
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 3. Pro odstranění zbytků dezinfekčního prostředku opláchněte sondu pod tekoucí vodou.  

 4. Sondu vysušte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. 

 

Dezinfekční 

látka 

Výrobce Aktivní látky Koncentrace Typ kontaktu Kontaktní doba 

70% Isopropyl 

alcohol 

All Isopropyl 

alcohol 

70% Sprej/utěrka <10 min. 

T-spray II Pharm. Inc. Quat.Ammonia / Sprej/utěrka <10 min. 

T-spray Pharm. Inc. Quat.Ammonia / Sprej/utěrka <10 min. 

 

• Dezinfekce Endokavitální sondy 
Endokavitální sonda by se měla dezinfikovat po každém použití. Proveďte následující kroky:  

1. Vyčistěte sondu.  

Podrobnější informace naleznete v kapitole 12.1.3 Čištění sond.  

2. Proveďte vysoko úrovňovou dezinfekci endokavitální sondy, jak je ukázáno v následující tabulce, dokud 

neuplyne doporučená doba kontaktu.  

3. Pro odstranění zbytků dezinfekčního činidla sondu opláchněte pod tekoucí sterilní vodou.  

4. Sondu vysušte pomocí hadříku, který nepouští vlákna. 

 

Dezinfekční 

látka 

Výrobce Aktivní látky Koncentrace Typ kontaktu Kontaktní doba 

Cidex™ 

Activated 

Dialdehyde 

Solution 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Roztok 45-50 min. 

Resert XL HLD STERIS H2O2 2.0% Roztok 8 min. 

Tristel Duo for 

Ultrasound 

Tristel Chlorine dioxide 0.02% utěrka 0.5 minutes 

Tristel Sporicidal 

Wipe* (* part of 

the Tristel Trio 

Wipes System) 

Tristel Chlorine dioxide 0.02% utěrka 0.5 minutes 

 

 

 

• Sterilizace sondy 
Provádějte sterilizaci intaroperativní, bioptické sondy nebo sondy, která byla v kontaktu s krví po každém 

použití. Proveďte následující kroky:  

1. Vyčistěte sondu.  

Podrobnější informace naleznete v kapitole 12.1.3 Čištění sond.  

2. Sterilizujte sondu tak, jak je uvedeno v následující tabulce, používejte činidlo do doby uplynutí  

kontaktní doby.  

3. Zbytky sterilizačního činidla opláchněte pod tekoucí sterilní vodou.  

4. Sondu vysušte pomocí hadříku, který nepouští vlákna. 
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Sterilizační látka Výrobce Aktivní látky Koncentrace Typ kontaktu Kontaktní doba 

Cidex™ 

Activated 

Dialdehyde 

Solution 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Roztok 10 hours 

 

12.1.5. Dezinfekce a sterilizace kabelů sond 

• Během dezinfekce nebo serializace byste měli používat sterilní lékařské rukavice a ochranné brýle. 

• Kabel sondy neponořujte po dlouhou dobu do alkoholu nebo isopropylalkoholu. Vyvarujte kabel 

kontaktu s jódem nebo fenoly. V opačném případě urychlí stárnutí kabelů a může dojít i k poškození 

snímače a kabelu. 

 
✓ Denní dezinfekce  

 Proveďte následující kroky:  

 1. Pro utření kabelu použijte namočený hadřík do mýdlového roztoku, který nepouští vlákna.  

 2. Proveďte dezinfekci ve střední úrovni na kabelu sondy, jak je ukázáno v následující tabulce do té doby, 

 dokud neuplyne doporučená doba kontaktu.  

 3. Pro kompletní odstranění zbytků dezinfekčního prostředku opláchněte sondu pod tekoucí vodou.  

 4. Vysušte sondu pomocí hadříku, který nepouští vlákna. 

 

Dezinfekční 

látka 

Výrobce Aktivní látky Koncentrace Typ kontaktu Kontaktní doba 

T-spray II Pharm. Inc. Quat.Ammonia / Sprej/utěrka <10 min. 

T-spray Pharm. Inc. Quat.Ammonia / Sprej/utěrka <10 min. 

 

✓ Sterilizace 
Pokud se kabel sondy dostane do kontaktu s jakoukoliv tělní tekutinou nebo krví, měli byste jej sterilizovat. Více 

informací naleznete v kapitole o sterilizaci sondy. 

 

12.1.6. Skladování a převoz sondy 

 Skladujte a transportujte sondy tak, aby byly v pořádku.  

Pro transport sondy  

 1. Ujistěte se, že jsou sondy před transportem čisté a dezinfikované.  

 2. Sondu umístěte do obalu a kabel opatrně namotejte na určené místo.  

 3. Ujistěte se, že žádná část sondy nevyčnívá mimo obal sondy.  

 4. Zabalte obal sondy do molitanu a vložte do transportní krabice.  

 Skladování sondy  

 Následující položky by měly být provedeny před skladováním.  

 Vždy skladujte sondu v držáku sondy nebo určeném obalu.  
 Ujistěte se, že je držák sondy nebo obal čistý.  

 Nevystavujte sondu přímému slunečnímu světlu nebo náhlým změnám teploty.  

 Skladujte sondu samostatně, aby nedošlo ke kontaktu hlavice sondy s jiným předmětem.  

 Opatrně namotejte kabel sondy na určené místo v obalu.  

 Vysušte sondu před jejím skladováním. 

 

12.2. Biopsie 
• Používejte pouze výrobcem doporučené typy bioptických nástavců ve spojení s konkrétní 

ultrazvukovou sondou. V opačném případě může dojít k poškození ultrazvukového systému nebo 

sondy.  

• Pouze vyškolení lékaři nebo sonografisté mohou provádět biopsii pod vede- ním ultrazvuku pomocí 

bioptického punkčního nástavce a jehly. Během provádění operace postupujte nanejvýš opatrně, aby se 

předešlo nepřiměřenému diskomfortu pacienta a omezilo poranění pacienta při zákroku.  
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• Aktivaci bioptického nástavce proveďte před provedením biopsie.  

• Vodící linie zobrazené na monitoru při provádění biopsie jsou zamýšlené jako referenční. Je 

odpovědností lékaře ověřit správné umístění punkční jehly při biopsii.  

• Nepoužívejte punkční bioptický nástavec v případě, kdy cesta punkční jehly není přesně ve vodících 

liniích. Cesta jehly musí odpovídat zobrazeným liniím. Obraťte se na výrobce nebo místního 

distributora, pokud cesta jehly není správně indikována.  

• Nezmrazujte obraz v průběhu provádění biopsie.  

• Aby se zabránilo náhodnému poranění pacienta, lékař provádějící biopsii by měl být vysoce 

koncentrovaný.  

• Bioptická jehla je jednorázová.  

• Aby se zabránilo infekci, dezinfikujte nebo sterilizujte sondu před provádění biopsie a při biopsii 

používejte ochranné obaly. 

• Aby se zabránilo možnému zranění osob, provozovatel systému by měl provádět biopsii pomocí 

vhodného punkčního nástavce.  

• Měli byste kontrolovat bioptické punkční nástavce před prováděním biopsie. 

 

12.2.1. Dostupné bioptické nástavce 

Model nástavce Model sondy Dostupné bioptické jehly Aplikace 

NGB3C-A 3C-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBL741 L741 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBS1-5 S1-5 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGB3P-A 3P-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBC361 C361 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBC613 C613 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGB9L-A 9L-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGB12L-B 12L-B 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGB18L-A 18L-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBC322 C322 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBC1-6 C1-6 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBL746 L746 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGB2P1 2P1 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBL752 L752 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Povrchové 

NGBBCC9-5 BCC9-5 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitální 

NGB6V7 6V7 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitální 

NGB6V3-2 6V3 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitální 

NGBEC9-5 EC9-5 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitální 

NGB6V1 6V1 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitální 
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12.2.2. Sestavení bioptického nástavce 

 
Proveďte následující kroky k sestavení nástavce:  

1. Ujistěte se před sestavením, že bioptický nástavec není poškozený, deformovaný, uvolněný nebo nechybí některé 

jeho části.  

2. Používejte sterilní rukavice.  

3. Rozrolujte ochranný obal sondy a aplikujte přiměřené množství gelu do vnitřku obalu a na hrot sondy.  

4. Držte sondu a rozviňte ochranný obal sondy po celé délce. Vypněte ochranný obal tak, aby na povrchu sondy 

nebyl jeho povrch zvlněný.  

5. Upevněte bioptický nástavec se správnou orientací.  

6. Nasaďte bioptický nástavec na sondu a upevněte ho pomocí aretovacího šroubu.  

7. Stiskněte svorku na punkčním adaptéru a vložte do určeného místa trubičku pro vedení bioptické jehly. 

 

 

 
8. Vložte bioptickou jehlu do trubičky punkčního adaptéru. 
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9. Ujistěte se, že je bioptický nástavec připojen k sondě pevně. 

 
Sestavení bioptického nástavce endokavitální sondy 

Proveďte následující kroky:  

1. Ujistěte se před sestavením, že bioptický nástavec není poškozený, deformovaný, uvolněný  

nebo nechybí některé jeho části.  

2. Používejte sterilní rukavice.  

3. Rozrolujte ochranný obal sondy a aplikujte přiměřené množství gelu do vnitřku obalu.  

4. Držte sondu a rozviňte obal po sondě.  

5. Obal sondy pořádně natáhněte okolo sondy tak, aby na hrotu povrchu sondy nebyl obal zvlněný.  

6. Sestavte bioptický nástavec pro endokavitální sondu.  

7. Spodní část bioptického nástavce zasuňte do horní, na konci uslyšíte kliknutí. 

 
8. Vyrovnejte špičku punkčního nástavce na sondě pomocí levé a pravé drážky na sondě. 

9. Při zasunutém hrotu punkčního adaptéru do určených drážek, opačný konec adaptéru nacvakněte na tělo sondy. 

 

 
10. Zkontrolujte, zda-li je bioptický nástavec pevně připojen k sondě. V opačném případě proveďte sestavení k sondě 

opakovaně.  

11. Připravte si další ochranný obal a aplikujte do jeho vnitřku ultrazvukový gel.  

12. Na sondu s připojeným bioptickým nástavcem narolujte další ochranný obal. 

 

 

12.2.3. Příprava na biopsii 

Před samotným provedením biopsie si připravte následující položky.  

• Nové rovné bioptické jehly  

• Sterilní nádobu se sterilní a nebublinkatou vodou.  

• Ultrazvukovou sondu s upevněným bioptickým adaptérem  

• Aktivovaný bioptický průvodce v ultrazvukovém systému  

• Sterilní ochranné návleky na sondu 
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12.2.4. Kontrola bioptického nástavce 

POZNÁMKA:  
Před kontrolou se ujistěte, že je bioptický nástavec kompatibilní se sondou a je na sondě správně upevněn.  

Proveďte následující kroky:  

1. Dotykem Biopsy na dotykovém displeji v živém režimu B obrazu aktivujte režim biopsie.  

2. Ponořte hlavici sondy do nebublinkaté vody.  

3. Vložte bioptickou jehlu do maximální hloubky.  

4. Ověřte správnou cestu bioptické jehly v liniích zobrazených na obrazovce při provádění biopsie.  

Po provedené kontrole je bioptický nástavec připraven k použití. 

 

12.2.5. Provedení biopsie 

POZNÁMKA:  
Před biopsií se ujistěte, že je bioptický nástavec kompatibilní se sondou a je na sondě správně upevněn.  

Proveďte následující kroky:  

1. Vyberte Setup -> General -> Biopsy-> Biopsy Guide Line, nastavte Biopsy Angle a Guide Line Type a 

poté nastavte Guide Line Display na On.  

2. Dotykem Biopsy na dotykovém displeji vstoupíte do živého B módu obrazu s aktivovanými liniemi.  

3. Proveďte vyšetření a lokalizujte cílovou oblast.  

4. Proveďte punkci posunutím jehly v bioptickém nástavci, kontrolujte pozici v liniích, až do té doby, než 

dosáhnete cíle.  

− Dotykem na Biopsy Cali, můžete upravit linie biopsie. 

 
 

V tomto menu: 

− Otočením příslušného tlačítka pro úhel Angle upravíte úhel linie biopsie.  

− Otočením příslušného tlačítka Offset upravíte pozici nebo úhel linie biopsie postupně.  

− Dotykem Save uložíte nastavení linie biopsie.  

− Dotykem Load Default obnovíte původní nastavení. 
 
5. Upravte jas bioptické jehly v obraze.  

Pro lineární sondy můžete aktivovat funkci Vis-Needle, která vylepší viditelnost bioptické jehly v ultrazvukovém 

obraze. 
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− Dotykem SteerAngle upravíte úhel oblasti vylepšující viditelnost jehly. Čím více se blíží úhel a 90°, tím 

větší bude jas - viditelnost bioptické jehly.  

− Dotykem Dual Live aktivujete duální zobrazení pro lepší sledování obrazu.  

6. Po ukončení biopsie sondu opatrně odstraňte od pacientova těla. 

 

12.2.6. Čištění bioptického nástavce 

• Čistěte bioptický nástavec po každém použití.  

• Při čištění používejte sterilní lékařské rukavice a ochranné brýle. 

 

Proveďte následující kroky: 

1. Odpojte sondu od ultrazvukového systému a vyjměte držák biopsie a vodicí trubici biopsie ze sondy. 

2. Opláchněte nástavec enzymatickým čisticím prostředkem, abyste odstranili veškerá rezidua 

3. Osušte držák měkkým suchým hadříkem, který nepouští vlákna. 

 

12.2.7. Sterilizace bioptického nástavce 

• Používejte tekutý sterilizační prostředek, který splňuje místní zákony a předpisy.  

• V případě použití doporučeného sterilizačního činidla kontrolujte jeho koncentraci a dobu kontaktu. V 

opačném případě může dojít k poškození bioptického nástavce a záruka bude neplatná. V případě další 

potřeby využití, zajistěte, aby v zamýšlené klinické aplikaci byla dodržena správná úroveň dezinfekce a 

sterilizace a nebyla překročena maximální dovolená doba kontaktu.  

• Nepoužívejte sterilizační prostředky po uplynutí doby exspirace.  

• Skladujte bioptické nástavce ve sterilním prostředí, a před použitím zkontrolujte datum exspirace.  

• Pro sterilizaci plastových bioptických adaptérů nepoužívejte autokláv. Bioptický nástavec nesmí přijít 

do styku s ethylenoxidem.  

• Není povoleno sušení bioptického nástavce po použití sterilizačního prostředku na vzduchu. Sterilizace 

bioptického adaptéru by se měla provádět po každém použití.  

Proveďte následující kroky: 
1. Vyčistěte bioptický adaptér.  

Podrobnější informace naleznete v kapitole 12.2.6 Čištění bioptického nástavce.  

2. Sterilizujte bioptické nástavce dle následující tabulky.  

3. Pro úplné odstranění zbytků sterilizačního činidla opláchněte bioptický nástavec sterilní vodou.  

4. Vysušte bioptický nástavec pomocí hadříku, který nepouští vlákna. 
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Sterilizační látka Výrobce Aktivní látky Koncentrace Typ kontaktu Kontaktní doba 

Cidex™ 

Activated 

Dialdehyde 

Solution 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Roztok 10 hodin 

 

12.2.8. Skladování bioptického nástavce 

Před uskladněním se ujistěte, že je bioptický nástavec očištěn, sterilizován a zcela usušen. Skladujte bioptický 

nástavec ve sterilním prostředí bez náhlé změny teploty nebo přímého slunečního světla. 
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Příloha A  
Příloha A obsahuje specifikace. 

V souladu s ● EN 60601-1 (IEC 60601-1), Třída I, BF, nepřetržitý provoz 

● EN 60601-2-37 (IEC 60601-2-37) 

● EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), 

Klasifikace Typ ochrany před úrazem 

elektrickým proudem  

Třída I  

Stupeň ochrany před úrazem 

elektrickým proudem  

Typ-BF  

Typ instalace  Mobilní zařízení  

Stupeň ochrany před 

kapalinou  

Systém IPX0  

Sonda (od povrchu sondy/ laminace k linii ponoru) IPX7  

Nožní spínač IPX8  

Stupeň bezpečnosti podle 

aplikace  

Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti 

hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem 

nebo oxidem dusným. 

Environmental 

Requirement 

 Provoz  Skladování a transport  

Teploty okolí  10°C~40°C  -20°C~+55°C  

Relativní vlhkost  30%~75%  

(bez kondenzace)  

20%~90%  

(bez kondenzace)  

Atmosférický tlak  700hPa~1060hPa  700hPa~1060hPa  

Napájecí zdroj  Napětí: 110-127V/220-240V~ Frekvence: 50/60Hz  

Příkon: 500VA  

Pojistka  Typ: 50CT  

Proudová špička: 1500 A při 250V AC 

Jmenovitý proud: 3.15 A  

Příložné části Sondy, EKG elektrody 
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Příloha B 
Příloha B obsahuje EMC pokyny a prohlášení výrobce 

 

B1 Elektromagnetická emise 
Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel by měl zajistit, aby byl 

ultrazvukový systém v takovém prostředí používán. 

Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment and Guidance 

RF emise  

CISPR 11  

Skupina 1  Zařízení využívá vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní 

funkce, proto jsou jeho RF emise velmi nízké a není 

pravděpodobné, že způsobí jakékoliv rušení blízkých 

elektronických zařízení  

RF emise  

CISPR 11  

Třída B   

 

 
Zařízení je vhodné pro použití ve všech zařízeních, včetně 

domácností a těch, které jsou napájeny přímo z nízkonapěťové 

veřejné napájecí sítě, která zásobuje budovy užívané k bydlení.  
 

Harmonické emise  

IEC 61000-3-2  

Třída A  

Kolísání napájení/  

Kmitající emise  

IEC 61000-3-3  

Kompatibilní  

 

B2 Elektromagnetická odolnost 
Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel zařízení musí zajistit, 

aby se zařízení v takovém prostředí používalo. 

Test odolnosti  IEC 60601 test - 

zkušební úroveň  

Vyhovující úroveň  Elektromagnetické prostředí - 

pokyny  

Elektrostatický 

výboj (ESD) IEC 

61000-4-2  

±6 kV Kontakt  

±8 kV Vzduch  

±6 kV Kontakt  

±8 kV Vzduch  

Podlahy by měly být ze dřeva, betonu 

nebo keramické dlažby. Pokud jsou 

podlahy pokryty syntetickým 

materiálem, relativní vlhkost by měla 

být alespoň 30%.  

Rychlé přechodné 

jevy/skupiny 

impulzů  

IEC 61000-4-4  

±2 kV pro napájecí 

sítě;  

±1 kV pro přívodní/  

výstupní sítě  

±2 kV pro napájecí 

sítě;  

±1 kV pro přívodní/  

výstupní sítě  

Kvalita napájecí sítě typického 

komerčního nebo nemocničního 

prostředí.  

Přepětí/rázový pulz  

IEC 61000-4-5  

±1 kV vedení k vedení  

±2 kV vedení k zemi  

±1 kV vedení k 

vedení  

±2 kV vedení k zemi  

Kvalita napájecí sítě typického 

komerčního nebo nemocničního 

prostředí.  
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Poklesy napětí a 

krátké přerušení  

IEC 61000-4-11  

<5 % UT  

(>95 % pokles UT) po  

dobu 0.5 cyklu  

40 % UT  

(60 % pokles UT) po 

dobu5 cyklů  

70 % UT  

(30 % pokles UT) po 

dobu  

25 cyklů  

<5 % UT  

(>95 % pokles UT) po  

dobu 250 cyklů  

<5 % UT  

(>95 % pokles UT) 

pro  

0.5 cyklu  

40 % UT  

(60 % pokles UT) po  

dobu 5 cyklů  

70 % UT  

(30 % pokles UT) po  

dobu 25 cyklů  

<5 % U  
T  

(>95 % pokles U ) po  
T  

dobu 250 cyklů  

Kvalita napájecí sítě by měla být 

srovnatelná s napájecí síti typického 

komerčního nebo nemocničního 

prostředí. Pokud uživatel vyžaduje 

kontinuální provoz během síťových 

výpadků, doporučuje se napájení 

zařízení pomocí UPS záložního zdroje.  

 

Frekvence sítě  

(50/60Hz)  

Magnetické pole 

IEC 61000-4-8  

3 A/m  3 A/m  Magnetická pole spjatá s napájecí 

frekvencí by měla být na úrovních 

charakteristických pro typické místo v 

komerčním nebo nemocničním 

prostředí.  

 
Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel zařízení musí zajistit, 

aby se zařízení v takovém prostředí používalo. 

Test odolnosti  IEC 60601  

Test - zkušební 

úroveň  

Vyhovující 

úroveň  

Elektromagnetické prostředí - pokyny  

Vedená RF  

IEC 61000-4-6  

3Vrms  

150kHz-80 MHz  

1 Vrms  Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační 

zařízení by se neměla používat v menší 

vzdálenosti od jakékoli části přístroje, včetně 

kabelů, než je doporučená vzdálenost vypočítaná 

z rovnice platné pro frekvenci vysílače.  

Doporučená vzdálenost:  

 

 80MHz-800 MHz 

 80 MHz-2.5GHz 

kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon 

vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce 

vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech  

(m).  

Intenzita pole pevných radiofrekvenčních vysílačů 

zjištěná elektromagnetickým průzkumem lokality  

a by měla být nižší než povolená úroveň v každém 

z frekvenčních pásem.  

K rušení může docházet v blízkosti zařízení 

označených následujícím symboleml:  

 

Vyzařovaná RF 

IEC  

61000-4-3  

3V/m  

80 MHz-2.5GHz  

3 Vrms  

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
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NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption 

and reflection from structures, objects and people. 

a 
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) tele- phones and land 

mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically 

with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site 

survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the EQUIPMENT is used 

exceeds the applicable RF compliance level above, the EQUIPMENT should be observed to verify normal 

operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or 

relocating the EQUIPMENT. 

b 
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 

 

B3 Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními zařízeními 

a přístrojem 
 
Tato zařízení jsou určena k použití v prostředí, v němž je vyzařované radiofrekvenční rušení regulováno. Zákazník 

nebo uživatel přístroje může předcházet elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální doporučenou 

vzdálenost mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem podle 

maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení, jak je uvedeno níže. 

Jmenovitý 

maximální 

výstupní výkon 

vysílače (W) 

Vzdálenost podle frekvence vysílače (m)  

 
150 kHz to 80 MHz 

 

 
    

80 MHz to 800 MHz 
 

 
    

800 MHz to 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 

U vysílačů se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, jenž není uveden výše, je možno 

doporučenou vzdálenost v metrech (m) stanovit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je 

maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače.  

POZNÁMKA 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.  

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetických vln 

má vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a lidmi a míra jejich odrazu od nich.  
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Příloha C 
Příloha C obsahuje In Situ intenzita, intenzita snížená a hodnota intenzity vody 

 
Všechny parametry intenzity se měří ve vodě. Vzhledem k faktu, že voda absorbuje velmi málo akustickou energii, 

tato měření ve vodě reprezentují nejhorší možnou hodnotu. Biologické tkáně absorbují akustickou energii. Skutečná 

hodnota intenzity v každém určitém bodě je závislá na množství a typu tkáně, a frekvenci ultrazvuku, který prochází 

skrz tkáň. Hodnota intenzity ve tkáni, In Situ, byla odhadnuta s použitím následujícího vzorce:  

   In Situ = Water[e-0:23alf]  

   kde: In Situ = In Situ Intenzit a  

   Water = Intenzita vody  

   e = 2.7183  

   a = faktor útlumu  

   Tkáň = a (dB/cm-MHz) Plodová voda = 0.006  

   Mozek = 0.53  

   Srdce = 0.66  

   Ledvina = 0.79  

   Játra = 0.43  

   Sval = 0.55  

   l = Vzdálenost od povrchu snímače k místu měření (cm)  

   f = Střední frekvence ultrazvukové sondy (MHz)  

Vzhledem k tomu, že cesta ultrazvuku během vyšetření je cesta průchodu tkáněmi různých typů a délek, je obtížné 

odhadnout skutečnou intenzitu In Situ. Hodnota útlumového faktoru se všeobecně používá 0.3; proto hodnota 

intenizity In Situ, která se běžně užívá je kalkulována dle vzorce:  

In Situ derated = Water[e-0.069lf]  

Jelikož tato hodnota intenzity In Situ není skutečná, používá se termín“derated - snížená”. 
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Příloha D 
Příloha D obsahuje Doporučený gel a dezinfekční a čistící prostředky 

 

POZNÁMKA: 

• Gely, čisticí a dezinfekční prostředky uvedené v této příručce se doporučují z důvodu jejich chemické 

kompatibility s materiály produktu, nikoli z důvodu jejich biologické účinnosti. Biologickou účinnost 

dezinfekčního prostředku najdete v pokynech a doporučeních výrobce dezinfekčních prostředků, 

Asociace pro lékaře v oblasti kontroly infekcí, US Food and Drug Administration a US Centers for 

Disease Control. 

• Některé modely sond uvedené v následujících tabulkách lze s tímto systémem použít. Podrobnosti viz 

část 12.1.1 Dostupné sondy. 

• Tato příloha obsahuje nejnovější informace o doporučených gelech, čistících a dezinfekčních 

prostředcích po vydání uživatelské příručky. Dodatek se může změnit bez předchozího upozornění. 

 

D1 Gely 

Sonda Vhodný Nevhodný 

MPTEE, MPTEE mini, 12C-ER Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel 

Transonic gel, Clear 

Scanning Gel, 

Multigel Gel 

LAP7, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 

12LT-A, 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel, 

Transonic gel 

Clear Scanning Gel, 

Multigel Gel 

EC9-5, 6V1, 6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 

6V3A, 6V7 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Dane-Gel 

Rohdé, Clear Image/ Single, Sterile 

Ultraphonic Gel, Transonic gel, Clear 

Scanning Gel 

Multigel Gel 

VC6-2, VE9-5, CWD2.0, CWD5.0, VC2-9 Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Dane-Gel 

Rohdé, Clear Image/ Single, Sterile 

Ultraphonic Gel, Transonic gel 

Clear Scanning Gel, 

Multigel Gel 

2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, 

C611, L741, L741V, L742, L743, L746, L752, 

C322, C322V, C353, C354, C613, 3C- A, C1-

6, 3P-A, 4P-A, 5P2, 7P-A, 7P-B,  8P1, 

9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A,    12L-A, 

12L-B 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Dane-Gel 

Rohdé, Clear Image/ Single, Sterile 

Ultraphonic Gel, Transonic gel, Clear 

Scanning Gel, Multigel Gel 

 

 

 

 

 
 

- 
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D2 Čističe 

Sonda Vhodný Typ kontaktu 

MPTEE, MPTEE mini, 12C- ER Mýdlová voda Sprej / utěrka 

LAP7 Mýdlová voda Sprej / utěrka 

VC6-2, VE9-5, VC2-9 Mýdlová voda Sprej / utěrka 

CWD2.0, CWD5.0 Mýdlová voda Sprej / utěrka 

2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, C611, L741, L741V, L742, 

L743, L746, L752,, C322, C322V, C353, C354, C613, 3C-A, C1-6, 3P- 

A, 4P-A, 5P2, 7P-A, 7P-B, 8P1, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A, 

12L-A, 12L-B, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 12LT-A, EC9-5, 

6V1, 6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 6V3A, 6V7 

Mýdlová voda, 

Transeptic, 70% 

Isopropyl alcohol, 

T- spray, T-spray II 

Sprej / utěrka 

 

D3 Dezinfekce 

Model Sondy Vhodné Typ kontaktu 

MPTEE, MPTEE mini, 12C-ER Cidex OPA Solution, 

Cidex, Metricide 14 

Ponor 

LAP7, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 12LT-A Cidex Ponor 

CWD2.0, CWD5.0, Cidex OPA Solution, 

Cidex, Metricide 14 

Ponor 

VC2-9, VC6-2, VE9-5 Cidex OPA Solution, 

Cidex, Metricide 14 

Ponor 

Tristel Sporicidal Wipe*, 

Tristel Duo for Ultrasound 

utěrka 

EC9-5, 6V1, 6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 6V3A, 

6V7, 2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, C611, 

L741, L741V, L742, L743, L746, L752, C322, C322V, 

C353, C354, C613, 3C-A, C1-6, 3P-A, 4P-A,     5P2, 

7P-A, 7P-B, 8P1, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5,   C1-6A, 

12L-A, 12L-B 

Cidex OPA Solution, 

Cidex, Metricide 14, 

Resert XL HLD 

Ponor 

Tristel Sporicidal Wipe*, 

Tristel Duo for Ultrasound 

utěrka 
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E Příloha 
Viz oddíl 4.12.2 Akustický výstup. 


