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Značka Význam 

! 

 

 

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za 

následek smrt nebo vážné zranění. 

 Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může 

způsobit poruchu nebo poškození systému. 

 Označuje potenciálně biologicky nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, 

může vést k přenosu onemocnění. 
 

POZNÁMKA Uvádí opatření nebo doporučení, která by měla být použita při provozu systému. 
 

Tučně 

zvýrazněno 

Označuje ovládací prvky na ovládacím panelu nebo objekty na obrazovce, jako jsou 

položky nabídky nebo tlačítka. 
 

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

ovládacím panelu. 
 

> Zvolte položku nabídky nebo tlačítko, které bude následovat. 
 

http://www.sonoscape.com/
mailto:sonoscape@sonoscape.net
http://www.sonoscapeurope.com/
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1  Bezpečnost 

 
Tato kapitola popisuje důležité informace pro ovládání tohoto systému. Pro zajištění bezpečnosti si 

přečtěte pečlivě příslušné informace v této kapitole. 

Měli byste být důkladně obeznámeni s opatřeními uvedenými v této příručce. V opačném případě 

výrobce nezodpovídá za účinky na bezpečnost, spolehlivost a výkon systému. 
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1.1 Zamýšlené použití 

Systém je určen pro následující aplikace: fetální, abdominální, pediatrický, malý organ (prsa, varlata, 

štítná žláza), cephalic (neonatální a dospělý), transrektální, transvaginální, periferní vaskulární, 

cerebrální vaskulární, muskuloskeletální (konvenční a povrchní), kardiální (pediatrické a dospělé), 

OB / gyn a urologie. Systém také poskytuje měřicí a výpočetní balíčky používané pro klinické účely 

a diagnostické účely. Podrobné informace naleznete v pokročilé uživatelské příručce. 

 

Kontraindikace: Systém není určen k oftalmologickému použití nebo jakémukoli použití, které 

způsobuje akustický paprsek procházející skrz oko. 

 

 

                     Při používání jakékoli aplikace je třeba vzít v úvahu bezpečnostní opatření. V opačném      

případě může dojít k poškození systému nebo vážné zranění. 

 

1.2 Bezpečnostní opatření 

Předtím, než začnete používat systém, si přečtěte a pochopte všechna opatření v této příručce. 

Uchovávejte tuto příručku se systémem. Pravidelně kontrolujte postupy pro provozní a bezpečnostní 

opatření. 

 

1.2.1 Electrická bezpečnost 

 

                    Pouze kvalifikovaní lékaři nebo sonografové mohou provádět ultrazvukové skenování 

na člověku z lékařských diagnostických důvodů. 

 

• Neoprávněný personál by neměl manipulovat s hlavní jednotkou systému. 

• Nepokládejte systém tak, aby bylo obtížné odpojit systém od sítě síťové napájení. 

• Systém nepoužívejte s hořlavými anestetickými látkami (kategorie AP) nebo hořlavými 

anestetiky s oxidanty (kategorie APG). 

• Systém nepoužívejte s jinými zařízeními, jako je elektrický nůž s vysokou frekvencí nebo 

defibrilátor. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Připojte ochranný zemnicí vodič pouze před zapnutím systému. 

• Odpojte zemnicí vodič pouze po vypnutí systému, jinak může dojít k elektrickému šoku. 

• Připojte systém k jinému elektrickému zařízení pomocí potenciální kalibrace před 

připojením napájecí zástrčky systému k elektrické zásuvce výstupu. 

• Položte vícenásobnou zásuvku na podlahu. 

• Video tiskárna by měla být připojena k určitému rozhraní pomocí kabelu poskytnutých 

výrobcem. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• V prostředí, které je přibližně 1,8 metru (6 stop) kolem pacienta, připojte periferní zařízení 

do pomocné elektrické zásuvky, která je schopna izolovat ochranu; nebo, napájení 

! 

! 
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periferních zařízení pomocí pomocného výstupního kabelu nebo izolačního transformátoru 

EN / IEC 60601-1 nebo příkon stejné bezpečnostní úrovně. 

• Použijte pouze sondy dodané výrobcem. V opačném případě systém nebude a nehoda, 

například požár, může mít za následek nejhorší případ. 

• Používejte pouze příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem. Použití jiných zařízení 

nebo příslušenství může snížit výkon systému a dokonce způsobit úraz elektrickým 

proudem. 

• Na povrchy systému nenechávejte žádnou tekutinu, protože kapalina proniká do elektrické 

sítě obvod může způsobit nadměrný únik elektrického proudu nebo selhání systému. Jestlina 

systém vylijete nějakou tekutinu, zastavte používání systému a kontaktujte okamžitě 

místního distributora. 

• AC napájecí zástrčka pro systém je zástrčka s uzemněním se třemi hranami a nikdy by 

neměla být přizpůsoben jakémukoli vývodu s dvěma výčnělky nebo pomocí adaptéru. 

Připojte napájení střídavým proudem zásuvka vícenásobné zásuvky do síťové zásuvky v 

nemocnici. 

• Pokud je systém přenášen do provozního prostředí s velkou teplotní změnou, ponechte jej 

přibližně 4 hodiny a pak jej zapněte. Ujistěte se, že teplota a vlhkost uvnitř v okolí systému 

jsou v pořádku. 

• Systém nepoužívejte kolem silného elektrického pole, silného elektromagnetického pole 

nebo zařízení, která generují rádiové vlny, například rádio, mobilní telefony nebo vysílače. 

Použití systému v nevhodném prostředí může způsobit poruchu nebo poškození. 

• Vyberte přizpůsobenou vícenásobnou zásuvku s ochranným uzemněním a zajistěte že jeho 

maximální výstupní výkon překračuje požadavek systému. 

• Zásobní zásuvka lze použít pouze k napájení doporučené periferie systému. 

• Nepřipojujte do zásuvky více zařízení. Jinak může dojít k překročení výkonu vícenásobné 

zásuvky a může dojít k selhání. 

• Příslušenství připojené k analogovému a digitálnímu rozhraní musí být certifikováno podle 

příslušných norem EN / IEC (např. EN / IEC 60950 pro zařízení pro zpracování dat a EN / 

IEC 60601-1 pro zdravotnické vybavení). Navíc všechny konfigurace musí odpovídat 

systémovým normám EN / IEC 60601-1. 

 
 

1.2.2 Mechanická bezpečnost 

 

                     Aby nedošlo k možnému zranění osob a poškození systému, postupujte pomalu a opatrně. 

• Na horní část ovládacího panelu neumisťujte žádné předměty. Neumísťujte je na ovládací 

panel ani na jinou část systému. 

• Před přemístěním systému odpojte nožní spínač a napájecí kabel. 

• Systém neukládejte a neotáčejte. 

• Ujistěte se, že kolečka jsou neporušená a před přemístěním systému se mohou dobře otáčet. 

• Vždy používejte rukojeť k pohybu systému. 

! 
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1.2.3 Péče o příslušenství 

 

                   Odpojte sondu ze systému po zmrazení obrazu nebo vypnutí systému. V opačném 

případě by mohlo dojít k poškození systému nebo sondy. 

 

• Nepoužívejte nožní spínač v provozní místnosti. 

• Senzor použijte pečlivě. Pokud je poškozena jakákoliv část povrchu snímače, okamžitě 

přestaňte sondu používat. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Po dezinfekci sondy a příslušenstí vždy sondu i příslušenství důkladně umyjte. Případné 

vzniklé výpary důkladně odvětrejte. Zbytkové chemikálie nebo plyny mohou poškodit 

příslušenství či sondy a také mohou být škodlivé pro lidské zdraví. 

• 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 onzačování pro stanovení obsahu latexu. Lékařský záznam o 

latexových výrobcích FDA ze dne 29. Března 1991. 

• Používejte legálně prodávaný ultrazvukový gel v souladu s příslušnými místními předpisy. 

Před použitím si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v příslušné příručce 

spojovacího gelu. 

●  Během skenování v reálném čase neodpojujte sondu. V opačném případě může dojít k 

poškození sondy a systému. 

 

1.2.4 Biohazard 

● Aby se minimalizovalo riziko 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 Princip akustického výkonu 

● Vykonávejte ultrazvukové vyšetření na základě principu ALARA (as low as 

reasonably achievable). Vystavujte pacienta co nejnižsí úrovni výkonu po co nejkradší 

dobu, aby bylo dosaženo uspokojivé diagnosticky.  

● Neprovádějte nepřetržité skenování stejné části pacienta ani nevystavujte pacienta 

dlouhodobému skenování. Mohlo by to poškodit pacientovo zdraví. 

! 

! 
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• Přestože je výstupní výkon pro vybrané aplikace řízen automaticky, vysoké hodnoty TI 

by měly být omezeny na minimum. 

• Měli byste být obeznámeni s výkonem a provozem systému a sledovat parametry 

ultrazvukového výstupu na obrazovce po celou dobu vyšetřeování 

 

1.3.1 Biologická bezpečnost 

Diagnostický ultrazvuk je považován jako bezpečný, ale existuje možnost biologických 

účinků při jeho používání ve vysokých expozicích a dlouhých časových intervalech. 

Ultrazvuk by měl být proto využíván s ohledem na zajištění zdravotního přínosu pro 

pacienta. 

 

1.3.2 ALARA 

Při používání ultrazvuku je nutné používat princip ALARA. Celková energie je řízena 

intenzitou výstupu a celkovým časem záření. Výstupní intenzita potřebná pro vyšetření 

se liší v závislosti na pacientovi a klinickém případu. 

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

Ovládání akustické úrovně na extrémně nízké úrovni vede k nízké kvalitě obrazu nebo 

nedostatečným Dopplerovým signálům, což negativně ovlivňuje spolehlivost 

diagnostiky. Zvýšení akustické síly více, než je nutné, však ne vždy přispívá ke zvýšení 

kvality informací požadovaných pro diagnózu, spíše zvyšuje riziko vzniku bioefekcí. 

Obsluha ultrazvuku musí převzít zodpovědnost za bezpečnost pacientů a využívat 

ultrazvuk v indikovaných případech. Záměrné použití ultrazvuku znamená, že výstupní 

výkon ultrazvuku musí být zvolen na základě ALARA. Další informace týkající se 

koncepce ALARA a možných biologických účincích ultrazvuku jsou k dispozici v 

dokumentu od AIUM (American Institute of Ultrasound Medicine), titulu "Medical 

Ultrasound Safety". 

 

1.3.3 Mechanické a teplotní indexy 

Na displeji ultrazvukového systému naleznete dna indexy: Teplotní Index (TI) a 

Mechanický Index (MI). 

 

■ MI/TI vysvětlení 
 

V říjnu 1987 Americký institut pro ultrazvuk v medicíně (AIUM) ratifikoval zprávu 

připravenou jeho Bioeffects Committee (Bioeffects úvahy o bezpečnosti diagnostického 

ultrazvuku, J. Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, č. 9 Supplement), někdy označovaný 

jako StoweReport, který obsahuje dostupné údaje o možných účincích ultrazvukové 

expozice. Další zpráva "Biologické dopady a bezpečnost diagnostického ultrazvuku" ze 

dne 28. ledna 1993 poskytuje aktuální informace. 

● Mechanický Index (MI) 
 

Mechanické bioefekce jsou prahové jevy, které se vyskytují při překročení určité úrovně 

výstupu. Prahová úroveň se však liší různými typy tkání. Potenciální mechanické bioefekce 
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se liší podle vrcholového a ultrazvukového kmitočtu. MI představuje tyto dva faktory. Čím 

vyšší je hodnota MI, tím větší je pravděpodobnost vzniku mechanických bioefekcí. 

Neexistuje žádná specifická hodnota MI, což znamená, že se skutečně vyskytuje 

mechanický efekt. MI by měl sloužit jako vodítko pro implementaci principu ALARA. 

● Teplotní Index (TI) 

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

na povrchu těla, v tělních tkáních nebo v kosti. To znamená, že hodnota TI informuje 

obsluhu o možném zvýšení teploty v tělních tkáních. Jedná se o odhad teplotního 

nárůstu tělesné tkáně se specifickými vlastnostmi. Skutečné množství jakéhokoli 

zvýšení teploty je ovlivněno faktory, jako je typ tkáně, vaskularita, režim provozu a 

další. Hodnota TI by měla být použita jako vodítko pro implementaci principu 

ALARA. 

V závislosti na vyšetření a druhu tkáně může být TI jedním ze tří typů: 

- Měkký tkáňový termální index (TIS) se používá pouze při zobrazování měkké 

tkáně, poskytuje odhad možného zvýšení teploty měkké tkáně. 

- Kostní termální index (TIB) se používá, když je koska blízko zaměření obrazu jako 

v trimestru, poskytuje odhad potenciálního zvýšení teploty v kostech nebo v 

sousedních měkkých tkáních. 

- Termální index kraniální kosti (TIC) se používá, když je koska blízko povrchu kůže, 

jako v transcraniálním vyšetření, poskytuje odhad potenciálního zvýšení teploty v 

kostech nebo sousedních měkkých tkáních. 

■ MI/TI Display 
 

Hodnoty TI a MI se zobrazují v reálném čase na obrazovce. Provozovatel by měl sledovat 

tyto hodnoty indexu během vyšetření a ujistit se, že doba expozice a výstupní hodnoty 

jsou udržovány v minimálních množstvích potřebných pro efektivní diagnostiku. 

Přesnost MI a TI je 0,1. 

 
1.3.4 Teplotní limity povrchu sondy 

 
      Pro sondy určené pro interní aplikace, např. endocavitární sondy nebo transesofageální sondy se může    

povrchová teplota sondy měnit nastavením parametrů systému. 

 

     Maximální povrchová teplota endokavitálních sond je 43 ° C. Pro ochranu pacienta 

před poškozením nadměrné teploty se  sonda automaticky zastaví, když teplota dosáhne 

limitu.  Teplota povrchu sondy se zobrazí na obrazovce.  

 

 

TIP <28°C 

PAT 37°C 

   

Teplota na povrchu sondy 

Teplota pacienta 
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1.3.5 Obrazové funkce měnící akustický výstup 

Kvalifikovaný lékař může používat ovládací prvky systému k omezení ultrazvukového 

výstupu a úpravy kvality snímků.  

Existují tři kategorie ovládacích prvků systému vzhledem k výstupu. Jedná se o 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 uvádí význam významných symbolů umístěných na ultrazvukovém 

systému. 
 

Symbol Význam 

 

 

Varování 

 

 

Nebezpečné napětí 

 

 

Nebezpečí výbuchu při použití v přítomnosti hořlavých 

anestetik 

 

0197 

Tento produkt je opatřen označením CE v souladu s předpisy 

stanvenými v Evropské směrnici 93/42/EEC 

 

 
 

Autorizovaný zástupce v Evropské unii 

     Zařízené typu BF 

  
 Hlavní vypínač zapnuto / vypnuto 
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Symbol Význam 

 Střídavý proud 

 Stejnosměrný proud 

 Stupeň ochrany IP 

 Neionizující elektromagnetické zařízení 

 Výrobce 

 Datum výroby 

 

 

Postupujte podle pokynů pro použití 

 Síťový LAN konektor 

 USB Port 

 Pozor, křehké 

 AUDIO výstup 

 Uschovejte v suchu 

  
  Maximální počet balíků při stohování 

  Povolené jsou maximálně 2 vrstvy 

  
Tímto směrem nahoru 
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Symbol Význam 

 

 

 

 

Sériové číslo 

  
Používejte pouze ve větraném a suchém prostředí 

  

Dobíjecí (platné pouze pro baterie) 

 
 

 
 
 

Tento symbol znamená, že elektrický odpad a elektronické 

zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, 

ale musí být likvidován odděleně dle platných předpisů a 

pravidel. 
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2  Popis systému 

 
Tento ultrazvukový systém používá pokročilý dopplerovský zobrazovací mód. 

Pro správné nastavení výkonu a zobrazovacích parametrů systému byste měli být podrobněji 

seznámeni s jednotlivými částmi systému, ovládacím panelem, tlačítky a základní obrazovkou 

systému. 
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2.1 Konfigurace systému 

Standardní konfigurace systému se skládá především z následujících položek: 

• Jednotka 

● Sondy 

● Ostatní 
 

2.2 Fyzická specifikace 

● LCD monitor: 15.6’’ barevný display 

● Rozměry systému:  378mm(délka) × 109mm(šířka) × 352mm(výška) 

● Váha systému: přibližně. 6kg (včetně baterie) 
 

2.3 Systémové komponenty 
 

 

Obrázek 2-1 Systém 
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2.3.1 Přední panel 
 

1 
 
 
 
 

 
2 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

6 
 

Obrázek 2-2 Přední pohled 

 

 

1 Rukojeť 4 Ovládací panel 

2 Držák sondy 5 Indikátory 

3 LCD monitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Uvolňující západka 
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2.3.2 Boční pohled 
 

 

 

 

 

 
 

1 

 
2 

 
3 
4 
5 

6 

7 8 
 
 
 
 
 

Obrázek 2-3 Boční pohled 

 

 

1  HDMI video výstupní port 5  Ovládací port tiskárny 

2  USB port 6  S-Video výstupní port 

3  Audio výstupní port 7  Síťový port (DICOM) 

4  Audio vstupní port 8  Tlačítko on/off  
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2.3.3 Zadní pohled 

 

 
 

Obrázek 2-4 Zadní pohled 

 

 

1  Větrací otvory 5  Nožní spínač (volitelný) 

2  Držák na kabel (volitelný) 6  AC adapter port 

3  Port na sondy 7  Video výstupní port 

4  EKG port (volitelný) 8  Uzemňovací terminál 

 

 

2.3.4 Spodní pohled 

 

 

2 
 

Obrázek 2-5 Spodní pohled 

 

 
1  Zámek na baterii 2 Baterie

1 

1 

2 

3 
 

4 

5 

   

6 

7 

8 
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2.3.5 Controlní panel 
 

37 36 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 35 

4 

5 

6 34 

7 33 

8 32 

9 31 

10 30 

11 29 

 

 

12 13 14  15 16 17 18  19 21 

20 22 

23 24   25 26 27 28 

 

Figure 2-6 Control Panel 

 

 

Číslo   Název Vysvětlení 

1 Sonda Vyberte příslušný typ zkoušky. 

2 Pacient Zadejte na obrazovce New Patient. 

3 Zpráva Zadejte na obrazovce měření. 

4 Posouzení Zobrazte na obrazovce Patient Exam List. 

Nebo zadejte Review Exam po vytvoření nové vyšetření 

pacienta. 

5 Koncová 

zkouška 
Ukončete aktuální kontrolu v reálném čase. 

6 Klávesnice Použijt ji pro zadání informací o pacientech. Podrobnosti 

naleznete v části 2.3.6 Klávesnice. 

7 Výchozí 

hodnota 
Upravte pozici základní linky v režimu CFM / TDI / PW / 

CW. 

8 Stupnice Nastavte stupnici rychlosti. 
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Číslo Název Vysvětlení 

9 Úhel ● Upravte směr proudění v režimu PW / CW. 

● Nastavte směr šipky, když je aktivována funkce anotace šipky. 

● Při provádění měření HIP nastavte úhel měření kyčelního 

kloubu. 

10 P1 Uložit snímky. Funkce tohoto tlačítka lze nastavit podle 

potřeby. Podrobnosti naleznete v části 4.1.3 Uložení nastavení. 

11 P2 Uložit snímek obrazovky. Funkce tohoto tlačítka lze nastavit 

podle potřeby. Podrobnosti naleznete v části 4.1.3 Uložit 

nastavení. 12 Tělní značka ● Stiskněte pro přidání značky těla na obrázek. 

● Otočením nastavte směr značení sondy, je-li aktivována funkce 

označení anotace těla. 

13 Anotace Označte obrázek pomocí napsaných slov. 

14 Čištění Odstraňte z displeje všechny výsledky měření, anotace, šipky a 

body. 

15 Ukazatel Aktivujte kurzor na trackball. 

16 Potvrzení Potvrďte aktuální činnost. 

17 Calc Aktivujte funkce měření a výpočet specifický pro aplikaci. 

18 Trackball Přesuňte kurzor a nastavte ROI 

19 Aktualizace ● Zadejte režim M / PW / CW v neaktivovaném režimu M / 

PW / CW. 

● Při měření vzdáleností nebo elipsy přepněte měřicí značky. 

● Při měření trasování zrušte trasování. 

● Zvolte oblast zájmu, pokud je aktivována funkce přiblížení. 

20 Měřítko Aktivujte základní funkce měření a výpočtu. 

21 Potvzení Potvrďte aktuální činnost. 

22  ● Aktivujte zobrazení s dvojitým dělením. 

● Přepínání mezi dvěma obrazy na displeji s dvojím dělením. 
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Číslo Název Vysvětlení 

23 Zmrazení Zmrazte snímek v režimu reálného času nebo obnovte 

skenování v reálném čase. 

24 M Zadejte nebo opusťte režim M. 

PW Zadejte nebo ukončete režim PW. 

CFM Zadejte nebo opusťte režim CFM. 

B Zadejte režim B. 

25 Auto/Gain ● Stisknutím tlačítka automaticky optimalizujete snímek v 

režimu B / M. 

● Otočením nastavte aktuálního režimu. 

● Označuje stav pohotovostního režimu systému. 26 Indikátor 

pohotovo

stního 

režimu 

Označuje stav pohotovostního režimu systému. 

27 Indikátor 

nabíjení 

Indikuje stav nabití baterie. Podrobnosti naleznete v části 

3.2.4 Indikátor stavu. 

28 Indikátor 

vybíjení 

Indikuje stav vybíjení baterie. Podrobnosti naleznete v části 

3.2.4 Indikátor stavu. 

29 obraz Uložte snímek v režimu reálného času nebo v režimu zmrazení. 

30 Záznam ● Funkci tohoto tlačítka lze nastavit prostřednictvím systému. 

● Výchozí funkce je uložení. Podrobnosti naleznete v části 

4.1.3 Uložit nastavení. 

31 Tisk Vytiskněte aktuálnísnímek zobrazený na monitoru. 

32 Hloubka Nastavte hloubku skenování. 

33 Zvětšení ● Stisknutím tlačítka aktivujete nebo opustíte funkci přiblížení. 

● Otočením zvětšíte oblast zájmu ultrazvuku. 

34 Zaostření Nastavte polohu zaostření. 

35 TGC Upravte nastavení TGC v různých hloubkách skenování. 

36 Tlačítko NEXT ● Tato klávesa odpovídá funkční klávese umístěné ve spodní 

části obrazovky. 

● Stisknutím tlačítka přejdete na další nebo předchozí stránku. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Číslo Název Vysvětlení 

37 Funkční 

tlačítko 

● Těchto šest funkčních tlačítek odpovídají položkám nabídky 

umístěným ve spodní části obrazovky. 

● Stisknutím tlačítka vyberte příslušnou položku nabídky. 

● Otočením nastavte vybranou položku nabídky. 
 
 

2.3.6 Klávesnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

16 
 

21 20 19 18 17 
 

Obrázek 2-7 Klávesnice 

 
 

Číslo Název Vysvětlení 

1 Esc Ukončete System Setting screen nebo New Patient. 

2 Help Rezervováno 

 

3 

 

F3 

Funkce této klávesové zkratky může být nastavena 

prostřednictvím systému. Ukládání snímku obrazovky je 

výchozí funkcí. Podrobnosti naleznete v části 4.1.3 Uložit 

nastavení. 
 

4 

 

F4 

Funkce této klávesové zkratky může být nastavena 

prostřednictvím systému. Tisk snímků je výchozí funkce. 

Podrobnosti naleznete v části 4.1.3 Uložit nastavení. 

5 3D Rezervováno 

 
6 

 
 
 

 
 

Aktivujte čtyřúhelné zobrazení. 

Přepínejte mezi čtyřmi obrazy ve čtyřúhelníku. 

7  Obrátit obrázek nahoru nebo dolů. 
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No. Name Description 

8  Obrátit obrázek doleva nebo doprava. 

9 Pan Stiskněte pro vstup do panoramatického režimu 

10 PDI Zadejte nebo ukončete režim PDI. 

11 TDI Zadejte nebo ukončete režim TDI. 

12 CW Zadejte nebo ukončete režim CW. 

13 ECG Povolení nebo zakázání funkce EKG. 

 

 

 
14 

 

 

 
Del 

Smazat vybranou poznámku, šipku nebo značku těla při 

anotaci obrazu. 

Vymažte vybranou měřicí značku a výsledek při 

provádění ručního měření trasování nebo jiného měření. 

15 Biopsie Povolení nebo zakázání funkce biopsie. 

 
16 

Nahoru/dolů/vlevo

/ vpravo 
Používá se ve spojení s klávesou Shift pro nastavení 

hlasitosti režimu PW a jasu displeje. 

17 THI Zadejte nebo opusťte režim THI. 

 

18 

 

Menu 
Pokud je aktivována funkce EKG nebo biopsie, 

aktivujte oblast nabídky. 

19 Mezera Zadejte mezeru. 

20 Nastavení Zadejte obrazovku System Setting. 

21 Šipka Přidat šipky do obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

26  

2.3.7 Základní Screen 
 

1 2 3 

 

 
Sonoscape 

New hosp. XXXXX 19700101_203151 2014-11-06 10:39AM 

XXX Dr Ng Kit Lenug   32 female XXX XXX MI 0.2  TIS 0.7 

9 s
 1 

0 

 

16 
5 

 

15 
10 

-9 
cm/s 

 

 
4 

14 15 

 

13 
 

7.5 4/20 

 
 

 
Cine 

 
 
 

1/1P 

Frequency 

3.8-4.8 

Line Density 

Med 

Color Map 

2 

 

Rotation 

0° 

B Reject 

255 

 

Persist 

Med 

WF 

Med 
 

Invert 

Off 

 

 

 
Power 

100% 

Dual Live 

Off 

 

NEXT 

 

12 11 10 9 8 7  6 5 
 

Obrázek 2-8 Základní Screen 

 
 

1 Logo výrobce 

2 Informační pruh 

3 Stavový řádek 

4 Schránka 

5 Tlačítko NEXT 

6 Ikona smyčky (v režimu 

Freeze) 

7 Měřená políčka výsledků 

8 Zobrazovací oblast 

9 Stav cyklické smyčky (v režimu Freeze) 

10 Parametry zobrazení 

11 Hodnota / úroveň 

parametru 

12 Pokročilé funkční klávesy 

13 Hloubka a ohnisková poloha 

14 Informace o zobrazení 

15 Parametr měření / poznámka / oblast nabídky 

16 Barevná mapa (vlevo) / mapa šedi (vpravo)

4 

2 

3 
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T a t o  s t r án k a  j e  zámě r n ě  p o n e c h án a  p rá z d ná .
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3  Příprava systému 

 
Před použitím systému je potřebná příprava. Příprava zahrnuje nastavení, připojení sondy nebo periferních 

zařízení.
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3.1 Umístění systému 
 

Nechte alespoň 20 cm mezeru vzadu a na obou stranách systému pro větrání. V opačném 

případě může nárůst teploty způsobit poruchy. 

Umístěte tento systém na rovný povrch. 

Systém můžete umístit na vozík (prodává se samostatně) dodávaný výrobcem. Podrobnosti o 

instalaci systému na vozík naleznete v příslušné uživatelské příručce. 

 

3.2 Zapnutí systému 

Pro napájení systému lze použít síťový adaptér a dobíjecí baterii. 

 
3.2.1 Použití adaptéru 

 

● Adaptér lze použít pouze pro napájení nebo nabíjení akumulátoru v systému. Jiné použití 

může poškodit adaptér nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem. 

● Před použitím se ujistěte, že adaptér není poškozen. Pokud dojde k poškození, okamžitě 

jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce nebo místního distributora. 

 

● Používejte pouze adaptér poskytnutý výrobcem. 

● Adaptér neukládejte do větreného prostředí. 

● Adaptér by měl být během používání umístěn na dobře větraném místě. Nezakrývejte 

adaptér jinými předměty. 

Propojte adaptér pomocí následujících kroků 

1. Umístěte konektor podle obrázku 3-1 a pevně připojte adaptér k systému. 

 

This surface faces upwards. 

 

 

 

Sliding block 

 

 
Obrázek 3-1 Adaptér 

 

Podržte a vysuňte posuvný blok, abyste adaptér odpojili. 

2. Pevně připojte druhý konec adaptéru k síťovému napájení. 

! 
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3.2.2 Použití baterie 

 

● Nerozebírejte ani nevyměňujte baterii. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu. 

● Vyměňte baterii za typ doporučený výrobcem. 

● Instalujte / vyjměte baterii pouze tehdy, když je systém vypnutý. 

● Nenabíjejte akumulátor přímým připojením systému ke kovovým předmětům. 

● Pokud baterie vyzařuje zápach nebo teplo, které je při používání, nabíjení nebo 

ukládání neobvyklé, deformuje se nebo změní barvy, odstraňte ji a okamžitě ji 

vypněte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se baterie, obraťte se na výrobce. 

● Nepoužívejte baterii, pokud netěsní.  

●   Pokud je baterie poškozená, silně znehodnocená nebo používána po dobu 3 let,    

zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy. 

Je-li systém připojen k napájecímu zdroji adaptérem, baterie se automaticky nabije. Pokud je adaptér 

odpojen, systém je napájen baterií. 

Plně nabitá baterie může pracovat nepřetržitě déle než hodinu. Specifikace baterie jsou následující. 

● Napětí: 14.4V 

● Capacita: 6.2Ah/89.28Wh 
 

Aby nedošlo k poškození baterií a poškození systému, dodržujte následující opatření: 

● Nevkládejte baterii do vody ani ji nenechávejte mokrou. 

● Nevhazujte baterii do ohně. 

● Nevystavujte baterii slunečnímu záření nebo ji nenechávejte v prostředí nad 60 ° C. 

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

● Nepřejíždějte baterii ostrým předmětem, ani ho na ni nepokládejte. 

● Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo jiných tlakových nádob. 

! 

! 
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● Použijte baterii pouze v případě, že existuje nouzový zdroj nebo nějaký spolehlivý 

síťový zdroj. Doporučuje se namísto akumulátoru používat střídavé napájení. 

● Pokud baterii nebudete používat po dobu cca 3 měsíců, plně ji nabijte a uložte ji při 

teplotách od -20 ° C do 45 ° C. Pokud je baterie nepoužívaná déle než 3 měsíce, 

doporučuje se baterie nabíjet nejméně jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k úniku 

kapaliny. 

● Nabíjejte baterii při teplotě 0 ° C až 45 ° C a vybíjejte ji při teplotě 0 ° C až 60 ° 

C, aby se prodloužila životnost baterie. 

● Pokud je kapacita baterie nízká a akumulátor není včas připojen, měli byste data 

uložit před vypnutím systému, abyste předešli jejich ztrátě. 

 
3.2.3 Instalace / vyjmutí baterie 

 
■ Instalace baterie 

 

Vložte baterii do prostoru pro baterie, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pokud 

baterii vložíte správmě, uslyšíte zacvaknutí. 

 
 

■ Vyjmutí baterie 
 

Přepněte zámek do polohy            a vyjměte baterii, jak je znázorněno na 

následujícím obrázku. 
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3.2.4 Indikátor stavu 

Stavové indikátory se nacházejí na ovládacím panelu a indikují stav nabíjení a vybíjení 

baterie. Když je systém zapnutý, můžete pomocí kurzoru přesunout kurzor na ikonu baterie 

a zobrazit aktuální kapacitu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona baterie. 

Popis indikátorů stavu je uveden v tabulce 3-1. 

Tabulka  3-1 Indikátor stavu 
 

 
Status 

indikátor

u 

Síťové napájení 
  

Baterie 
   S baterií Bez baterie 

  

 

 
(nabití) 

Při plném nabit í svítí 

zeleně. 

Při nabíjen í svítí 

žlutě. 

Světlo svítí zeleně. 
 

 

Vypnuto 

  

 

 

 

 

(vybití) 

 

 

 

 
 

Vypnuto 

 

 

 

 
 

Vypnuto 

Světla v zelené: 90% - 

100% 

Žlutá světla: 5% - 

90%. 

Vypnuto: méně než 

5% (systém se 

automaticky vypne.) 
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3.3 Zapnutí / vypnutí systému 
 

● Během upgradu systému nebo přenosu dat nevypínejte systém. 

● Pro napájení systému je potřeba dalších 30-60 sekund, pokud je dříve vypnuto 

abnormálním způsobem. 

● Po vypnutí počítače vyčkejte přibližně 20 sekund než zapnete systém. V opačném případě 

může dojít k selhání. 

● Aby byla zachována bezpečnost a funkčnost systému, musí být prováděna pravidelná údržba, 

jak je popsáno v kapitole 11 Údržba systému. 

● Zajistěte, aby systém fungoval v souladu s požadavky specifikace dodatku A. 

 

■ Zapnutí systému 

 

Tlačítkem na ovládacím panelu zapnete systém. 

 

■ Aktivace spořiče obrazovky 
 

Je-li systém nečinný po určitou dobu, systém automaticky aktivuje spořič obrazovky. 

Stisknutím libovolné klávesy opustíte spořič obrazovky. Podrobnosti naleznete v 

části 4.1.2 Nastavení zobrazení. 

 

■ Vstup do pohotovostního režimu 
 

Proveďte jeden z následujícíh způsobů. 

● Stiskem      tlačítka a vybráním možnosti Stanby v nabídce vstoupíte do 

pohotovostního režimu. 

●  Stiskem tlačítka v pohotovostním režimu tento režim ukončíte. 

● Zavřete horní kryt systému a systém se automaticky přepne do pohotovostního 

režimu. 

Otevřete horní kryt systému a systém automaticky opustí pohotovostní režim. 

● Nastavte čas automatického pohotovostního režimu. Pokud je systém nečinný po 

určitou dobu, systém se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Podrobnosti 

naleznete v části 4.1.2 Nastavení zobrazení. 
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■ Vypnutí systému 
 

Stiskem tlačítka a vybráním Shutdown z nabídky vypnete systém. 

 
3.4 Nastavení jasu monitoru 

Stisknutím klávesy Shift šipkami nahoru / dolů nastavíte jas monitoru. 
 

3.5 Připojení sondy 
 

Odpojte sondu ze systému po zmrazení obrazu nebo vypnutí systému. V opačném případě 

by mohlo dojít k poškození systému nebo sondy. 

Proveďte následující kroky. 
 

1. Put Kabel umístěte doleva, otočte pojistnou páčkou proti směru hodinových ručiček 

do polohy a konektor sondy zasuňte pevně do portu sondy. 
 

 

 

2. Otočte pojistnou páčku do polohy  aby byla sonda pevně zajištěna. 

 

3.6 Připojení zařízení 

 
3.6.1 Připojení nožního spínače (volitelné) 

 

● Aby nedošlo k poškození nožního spínače, neumisťujte nožní spínač na ultrazvukový 

systém. 

● Používejte pouze nožní spínač dodávaný výrobcem. V opačném případě může být 

ultrazvuk nebo nožní spínač vadný. 

Připojte nožní spínač k portu nožního spínače ultrazvuku, jak je znázorněno na obrázku níže.
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Ultrasound system 

 
 

 
Foot SW 

 
 
 
 

Used for printing 

 
 
 
 
 

 

Used for image 

freezing 
 

3.6.2 Připojení printeru 

Pouze Video printer, Window printer a USB printer doporučení výrobcem mohou být 

připojeny k systému. 

 

■ Video printeru 
 

Připojení video printeru k systému. 

 

 

Ultrasound system Video printer 

Po úspěšném připojení může tiskárna pracovat bez konfigurace.  

 
■ Windows Printer 

 

Proveďte následující kroky: 

1. Připojte systém k místní síti počítače pomocí síťového kabelu. 

2. Nainstalujte soubor ovladače Setup-PrinterProxy-2.1.exe poskytnutý výrobcem v 

počítači. 

3. Zmáčkněte Setup přejděte na System Settings na obrazovce a stiskněte položku 

Peripheral > Basic. 

VIDEO OUT VIDEO INPUT 

PRINT REMOTE 
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4. Nastavte Default Printer na Windows Printer, zadejte adresu IP 

požadovaného počítače a nastavte číslo portu tiskárny na hodnotu 6050. 

POZNÁMKA: 

• IP adresa počítače a systému by měla být nastavena ve stejném segmentu sítě. 

• Ujistěte se, že je tiskárna k dispozici. 

5. Stiskněte Apply. 

Tiskárna může pracovat bez konfigurace. 

 
■ USB tiskárna 

 

Proveďte následující kroky: 

1. Připojte systém k tiskárně USB pomocí kabelu USB. 

2. Zkopírujte soubor deskjet.ppd poskytnutý výrobcem na jednotku USB. 

3. Vložte jednotku USB do portu USB systému. 

4. Stiskněte klávesu Setup pro vstup do System Settings a klikněte na položku 

Peripheral > Základní. 

5. Nastavte výchozí tiskárnu na tiskárnu USB a klepnutím na tlačítko Adding Printer se 

připojte.
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T a t o  s t r án k a  j e  z ám ě r n ě  p o n e c h á n a  p rá z d n á .



 

38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Přizpůsobení 

systému 

 
Nabídka System Settings (Nastavení systému) umožňuje určit provozní stav, datum a čas, jas 

monitoru apod. Všechna vaše přizpůsobená nastavení zůstanou i po restartu systému.
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Medical 

Cine 

English 

(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi 

24 

 
General Display Save Biopsy 

 

Scan  
  3  

Hospital Name 

Freeze Response 

End Exam Response 

Trackball Sensitivity 

Language and Time 

Language 

Time Zone 

 
Set Time 

Current System Time: 2015/01/07 16:00:00 Date/Time Setting 

Date Format:    Time Format: 

YYYY/MM/DD 

MM/DD/YYYY 

DD/MM/YYYY Apply 

Exit Load Defaults 

SystemSettings 

Po zapnutí systému se na LCD monitoru zobrazí Application Mode screen. zmáčkni 

Setup (Nastavení) na panelu tlačítek pro vstup do nabídky System Settings (Nastavení systému). 

 

Chcete -li provést nastavení v nabídce System Settings: 

● Zvolte jednu kartu pro vstup do nabídky nastavení. 

● Přesuňte kurzor na textové pole vedle položky a pomocí panelu tlačítek manuálně zadejte 

hodnotu. 

● Z každé rozevírací nabídky vyberte možnost. 

● Klepnutím na tlačítko Load Defaults obnovíte tovární nastavení. 

● Klepnutím na tlačítko Apply uložíte všechny změny. 

● Klepnutím na tlačítko Exit opustíte nabídku Nastavení systému. 
 

4.1 Obecná nastavení systému 

Obecná nastavení systému můžete provést v nabídce General, Display, Save a Biopsy. 

 
4.1.1 Obecná nastavení 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4-1 – Obecná nastavení 

 General 

Exam Preset 

 Comment 

 Bodymark 

 Measure 

 Report 

 Peripheral 

 DICOM 

 Help 

 Load Default 

 About 
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Položka Vysvětlení 

Název nemocnice Zadejte název instituce. 

Reakce na konečnou 

zkoušku 
Vyberte funkci, kterou chcete aktivovat po stisknutí koncové 
zkoušky. 

Trackball Sensitivity Upravte citlivost pohybu trackballu. Čím vyšší hodnota, tím 
vyšší citlivost. 
 

Jazyk Zvolte systémový jazyk pro uživatelské rozhraní. 
POZNÁMKA: 
Restartujte systém tak, aby systém zvolil systémový jazyk. 

Časové pásmo Nastavte místní časové pásmo. 

Nastavení data a času Tuto položku vyberte, chcete-li ručně nastavit datum a čas 
systému v kontextovém textovém poli. 
POZNÁMKA: 
Měli byste nastavit datum a čas systému pro počáteční 
používání systému. 

Datový formát Nastavte formát data. 

Časový formát Nastavte formát času. 
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Load Defaults 

SystemSettings 

 
General Display Save Biopsy 

   General   
 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

Apply 
 

Exit 

4.1.2 Nastavení displeje 
 

 

 

 

 

 
 

System Sleep 

Screen Saver   Wait     15 Min 

System Standby 

Auto Wait     30 Min 

 

LGC 

On 

Off 

Width Ruler 

On 

 

Key Volume 

 
Volume 

 
On 

Off 

 

Brightness&Colors 

Keyboard & Monitor Brightness 

Auto 

Keyboard    0 100 

Monitor    0 100 

 
Colors 

Monitor Colors Warm 

Trackball 

 
Light color 

 

 
Show Gallery 

 
 

Ivory 
 

 

 

 

Show Gallery 

 

 

 
 

Obrázek 4-2 Základní nastavení menu - Displej 

 

 

Položka Vysvětlení 

Spořič obrazovky Nastavte dobu pro aktivaci spořiče obrazovky. 

Automatický úsporný 
režim 

Nastavte čas čekání pro zadání režimu automatického 

pohotovostního režimu. 

LGC Povolení nebo zakázání funkce LGC. 

Šířka pravítka Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení pravítka šířky. 

Klíčová hlasitost Zapnutí nebo vypnutí tónu tlačítek. 

Trackball Color Nastavte barvu podsvícení trackballu. 

Jas klávesnice a 
monitoru 

  Nastavte jas klávesnice a monitoru. 

Barvy monitoru   Nastavte barevnou teplotu monitoru. 



  

42  

4 seconds 

Exit 

Show Gallery 

Play Interval 

Položka Vysvětlení 

Zobrazit galerii Prohlédněte si obrazy a cines přicházející se systémem nebo 

importované z externích paměťových zařízení. 

 

■ Galerie 
 

Chcete-li se dostat do galerie, proveďte následující kroky: 

1. Stiskněte Show Gallery k potvrzení Show Gallery,  jak je  uvedeno na  Obrázku 

4-3. 

 
Top 

Up 

Down 

Bottom 

 

 

 

. 
 

  
Import 

Load Default 

Delete 

 

 

 

 

Obrázek 4-3 Galerie 

 

2. Načíst předvolené ukázky nebo importovat ukázky z externího úložného zařízení. 

– Zvolte demo a Top, Up, Down nebo Bottom k uspořádání. 

– Zvolte demo a Play Interval k nastavení intervalu přehrávání. 

– Zvolte demo a klikněte na Delete k odstranění z galerie. 

3. Vyberte demo a dvakrát stiskněte tlačítko potvrzení na ovládacím panelu a 

spusťte demonstraci. 

– Stiskněte šipky Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo pro přechod na předchozí nebo další 

ukázku. 

– Stiskněte tlačítla potvrzení pro pozastavení nebo obnovení demonstrace. 

– Stiskněte tlačítko a zastavíte demonstraci. 
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SystemSettings 

 

4.1.3 Nastavení ukládání 
 

 

 

 

    General     
General Display Save Biopsy 

 
 Exam Preset 

 Comment 
 

prospective store retrospective store Freeze Store 
 

Time          120 s    Time s      Time s 
 

 
Save Format/Area Save Operation 

Area     ImageArea+InfoBar 

Cine Send image to DICOM storage 

Save Sound     High         Low        None 

Image Send cine to DICOM storage 

 

Key Function 
 

P1 

P2 

F3 

F4 

Cine 

 
 Bodymark 

 Measure 

 Report 

 Peripheral 

 DICOM 

 Help 

 Load Default 

 About 

 

 

 

 

 

 

 
Apply 

  
Exit Load Defaults 

 

 

Obrázek 4-4 Základní nastavení Menu - Ukládání 
 
 

Položka Vysvětlení 

Prospectivní 
ukládání 

Nastavte časový interval pro případné uložení kina. 

Retrospetivní 
ukládání 

Nastavte časový úsek pro retrospektivní uložení kina. 

Ukládání záznamu Nastavte časový interval pro uložení obrázku v zamrzlém režimu. 

Oblast Nastavte oblast, kterou chcete uložit. 

Záznam Nastavte formát úložiště pro videa. 

Obrázek Nastavte formát ukládání obrázků. 

Funkce kláves Nastavte funkce pro klávesové zkratky P1, P2, F3, F4 nebo Cine. 

Zaslání obrázku do 
DICOM  

Zaškrtněte a systém odešle obraz na úložný server DICOM při 
každém uložení obrázku. 

AVI  
  JPG  
 

Save Image  
Save Cine  
Screen Shot  

  Print Image  
  prospective store  
 



  

44  

Apply 

 

Exit 

 
General Display Save Biopsy 

 

Biopsy Guide Line Biopsy Grid 

 

Biopsy Parameters 

Guide Line Type 

Guide Line Display 

Load Defaults 

SystemSettings 

Bracket 

 

Položka Vysvětlení 

Odeslání 

záznamu do 

DICOM  

Zaškrtněte to, systém pošle kufr na úložný server DICOM pokaždé, 

když je uložen cine. 

Ukládácí tón Nastavte úroveň hlasitosti ukládacího tónu. 

 
 

4.1.4 Biopsie nastavení 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-5 Základní nastavení Menu - Biopsie 

 

 

■ Biopsie  
 

Položka Vysvětlení 

Biopsie Nastavte výchozí úhel bioptické sondy. 

   General   

 Exam Preset 

 Comment 

 Bodymark 

 Measure 

 Report 

 Peripheral 

 DICOM 

 Help 

 Load Default 

 About 

Line  
On  

Probe Type Biopsy 

3C-A 12°  
L741 45°  
3P-A 14°  
C613 12°  
6V1 3°  

C322 5°  
EC9-5 1.5°  
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Položka Vysvětlení 

Typ vodicí linky Vyberte typ pokynu pro biopsii. 

● Nastavte jej na řádek a při provedení biopsie se zobrazí jedna 

vodítka pro biopsii. 

  ● Nastavte jej na hodnotu Rozsah a při provádění biopsie se 

zobrazují dvě pokyny pro paralelní biopsii. Dvě pokyny tvoří 

vodící zónu, ve které se používá pro vedení bezpečné biopsie. 

Zobrazení vodicí linky Skryjte nebo zobrazte vodítko biopsie. 

 
 

■ Biopsie mřížka 
 

Položka Vysvětlení 

Styl zobrazení bioptické sítě Nastavte styl zobrazení bioptické sítě. 

Barva zobrazení barvy 
biopsie 

Nastavte barvu zobrazení bioptické mřížky. 

Biopsy Grid Edit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastavte kód bodu na horizontální osu a svislou osu 

mřížky biopsie. 

POZNÁMKA: 

Kód může být z velkých písmen, malých písmen a čísel. 

Čísla obsahují desetinná místa. 
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Exam Preset 

SystemSettings 

4.2 Nastavení ikon 
 

 

 
General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apply 

Exit 

Probe Selection L741 

Available Items 

 

 

 

 
C-Vascular Thyroid 

 

 

 

 

 

 

Venous U-Nerve L-Nerve MSK 
 

 

 

 

 

 

Delete 

 

 
 

Load Defaults 

 
 

Obrázek 4-6 Nastavení ikon 

 

Vyberte jednu sondu a všechny přednastavené ikony se zobrazí v seznamu 

Available Items. Rozložení obrazovky Režim aplikace můžete změnit tak, že 

se v levém nebo pravém dolním rohu obrazovky pohybujete nahoru nebo dolů, 

případně odstraníte požadovanou ikonu v seznamu Selected items a obnovíte 

výchozí tovární hodnoty. 

 

● Klikněte na Probe Selection a vyberte požadovaný model sondy. 

● V seznamu Available Items klikněte na         a přesuňte ikonu do Selected Items. 

● Klikněte a podržte klávesu pro potvrzení, pohybujte trackball k výběru jedné nebo více 

ikon a klikněte  k přemístění ikon do Selected Items. 

● V seznamu Selected Items klikněte na                                k pohybu s ikonami. 

● Vyberte v Selected Items ikonu a kliknutím na Delete ji odstraníte. 

● Stisknutím Apply uložíte nastavení a ikony jako je na Obrázku 6-1. 

Breast Superficial Testicular Arterial 

 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

Selected Items  
    

C-Vascular  Thyroid  Breast Superficial Testicular Arterial  
 

Venous  U-Nerve  L-Nerve MSK  
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Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

 

4.3 Nastavení anotací 

Nastavení anotací můžete provést na kartě Tools a List. 

 
4.3.1 Nastavení nástrojů 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 4-7 Nastavení nástrojů 

 

 
■ Nastavení poznámky textu 

 

položka vysvětlení 

Vyberte 

jazyk 

Nastavte jazyk anotací textu. 

Velikost 

písma 

Nastavte velikost písma zadaných slov. 

Vymazání 

anotace 

při 

rozmrazo-

vání 

obrazu 

Aktivujte nebo deaktivujte funkci automatického vymazání textových 

poznámek po rozmrazení snímku. 

● Nastavte jej na ON, všechny anotace se vymažou po stisknutí         

tlačítka v režimu úpravy anotací textu. 

● Nastavte jej na OFF, všechny anotace se po stisknutí tlačítka       

v režimu úpravy anotací textu nevymažou. 

 
   
  

 
Tools List 

Annotation 

Select annotation Language 

Font size 

Clear annotation while unfreezing image 
 

Arrow 

Arrow size 

Clear annotation while unfreezing image 

Set home 

 

   Load Defaults 

 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

English  
  Medium  
  On  
 

Medium  
  On  
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Comment ABD 

Page1 Page2 

 
Liver Caudate 

R-Lobe L-Lobe 

Hepati... V M-Hep... 

R-Hep... V L-Hep... 

Portal V Hepati... 

GB Bile Duct 

Pan Pan Duct 

Shadow 

Apply 

 

Exit 

 
Tools List 

Library ABD 

Liver 

Caudate 

R-Lobe 

L-Lobe 

Hepatic V 

M-Hepatic V 

R-Hepatic V 

L-Hepatic V 

Portal V 

Hepatic A 

GB 

Bile Duct 

Pan 

Pan Duct 

Add Delete 

Load Defaults 

SystemSettings 

Application Add Delete 

Annotation selected 

> 

 
 

>> 

 
 

< 

 
 

<< 

■ Nastavení šipky anotace 
 

Položka Vysvětlení 

Velikost šipek Nastavte velikost šipky. 

Vymazání 

šipky při 

rozmrazová

ní obrazu 

Aktivujte nebo deaktivujte funkci automatického mazání po rozmazání 
obrázku 

● Nastavte jej na ON, všechny šipky se po stisknutí               v režimu 

úprav vymažou. 

● Nastavte jej na OFF, všechny šipky se po stisknutí tlačítka             v 

režimu anotace  nevymažou.  
 

 

■ Nastavení domovského nastavení 
 

Položka Vysvětlení 

Střední, 

spodní, 

levý, 

horní, 

pravý 

Nastavte počáteční pozici anotací a poznámek se šipkami. 

 
 

4.3.2 Nastavení výběru 
 

 

 
 

General 

 Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-8 Komentář – karta nastavení 
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Bodymark 

> 

>> 

<< 

< 

ABD 

ABD 

Apply 

 

Exit 

 
List 

Application 
 

Available Selected 

Application 

Load Default 

System Setting 

Proveďte následující kroky. 

1. Z rozevíracího seznamu vyberte Application. 

2. V rozevíracím seznamu vyberte Library. 

3. Do vybrané anotace přidejte požadované textové poznámky v Annotation Selected. 

– Zvolte textovou poznámku a klikněte na tlačítko> pro její přidání do seznamu. 

– Klepnutím na tlačítko >> přidáte do vybrané knihovny všechny poznámky textu. 

– Zvolte textovou poznámku v seznamu vybraných poznámek a klepnutím na tlačítko <ji 

odeberte ze seznamu Annotation Selected. 

– Klepnutím na << odstraníte všechny poznámky textu ze seznamu Annotation 

Selected. 

– Zvolte textovou poznámku v seznamu a klikněte na tlačítla , ,   

 

4.4 Nastavení tělních značek 
 

 

 
 

General 

Exam Preset 

Comment 

    Bodymark   

 Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-9 Nastavení tělních značek 

 

1. Z rozevíracího seznamu vedle aplikace vyberte typ Application. 

2. Z rozevíracího seznamu vedle Application of Available vyberte knihovnu tělních značek. 

3. Do seznamu Vybrané zadejte požadované značky těla v knihovně značek těla. 

- Zvolte značku těla a poté klikněte na tlačítko> pro její přidání do seznamu Selected. 
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Measure 

General 

Cross Cursor Size 

Result Position 

Medium 
2D Left Top 

Line ID Disp. On 
M+D Left Top 

Measure Line Size On 

Dist. Dash Line Disp. On 

Vel. Cross Line Disp. On 

Ellip. Cross Line Disp. On 

Volume Flow Method TAmean 

 

Volume Flow compensation with TAmax 0.50 

Result Font Size Medium 

Result Font Color White 

BSA Eastern 

Keep Result Window On 

Load Defaults 

Apply 

 

Exit 

System Setting 

General Application List 

– Klepnutím na tlačítko >> přidejte všechny značky těla ve vybrané knihovně tělních 

značek do vybraného seznamu.  

– S Zvolte značku těla v seznamu Vybrané a klikněte na tlačítko <pro její odstranění ze 

seznamu. 

– Klepnutím na << odstraníte všechny značky těla ze seznamu Vybraný. 

4. V seznamu vyberte značku těla a potom klikněte na  , ,           , pomocí 

kterých uspořádáte její zobrazení. 

 

4.5 Nastavení měření 

Nastavení měření můžete upravit na kartách General, Application a List. 

 
4.5.1 Základní nastavení měření 

 

 

 
 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

 Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-10 Základní nastavení měření 
 
 

Položka Vysvětlení 

Velikost kříže Nastavte velikost křížového kurzoru. 

ID čáry Disp. Povoluje nebo zakazuje zobrazen í čísla řádku při 

měření. 
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Položka Vysvětlení 

Měření velikosti řádku Nastavte tloušťku měřicí linky. 

Dist. Dash Line Disp. Když provádíte měření vzdálenosti, aktivujte nebo 

deaktivujte zobrazení čárkované čáry mezi dvěma body. 

Vel. Rozdělovací čára Když provádíte měření rychlosti, aktivujte nebo deaktivujte 

zobrazení mezi dvěma body. 

Ellip. Rozdělovací čára Když provádíte měření elipsy, aktivujte nebo deaktivujte 

zobrazení čárkovaných čar pro dlouhé a krátké osy. 

Metoda objemového 
toku 

Nastavte metodu měření objemového toku. 

Objemový tok s 
kompenzací TAmax 

Nastavte koeficient objemového průtoku kompenzací 

TAmax. 

Výsledek Velikost písma Nastavte velikost písma výsledného pole. 

Barva písma výsledku Nastavte barvu písma pole s výsledky. 

BSA Podle nastavení této položky systém vypočítá hodnotu 

BSA automaticky po zadání výšky a hmotnosti pacienta 

na obrazovce Patient Information. 

Udržujte okno výsledků 
při rozmrazování 
obrázku 

Povolte nebo deaktivujte zobrazení aktuálního pole výsledků 

při rozmazání snímku. 

 
 

■ Poloha výsledku 
 

Položka Vysvětlení 

2D Nastavte pozici výsledného pole v režimu 2D, M a Doppler. 
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） 

 

Nastavení aplikací 
 

 
 

 

Obrázek 4-11 Nastavení aplikací 
 
 

■ Auto / Man Trace 

 

Po výběru typu zkoušky z rozevíracího seznamu pod záložkou Aplikace nastavte položky měření Auto / 

Man Trace v režimu spektrálního Doppleru. 

 

■ Klávesová zkratka 

 

Z rozevíracího seznamu vedle aplikace vyberte OB, GYN nebo kardiální a poté vyberte položku měření z 

rozevíracího seznamu vedle Num 0 až 9. Po úpravě těchto nastavení můžete provádět měření porodnictví, 

gynekologie nebo kardiologie pomocí definovaného klávesového zkratku. 

 

■ Nastavení měření malých částí 

 

Z rozevíracího seznamu vedle aplikace vyberte SMP a nastavte výpočtový koeficient formulace objemu 

štítné žlázy. 

 

■ Nastavení porodnického měření 

 

Nastavte vzorec pro měření porodnictví.
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Položka Vysvětlení 

CUA/AUA Nastavte zobrazení měřicí zprávy CUA nebo AUA. 

CUA znamená kompozitní ultrazvukový věk a AUA znamená 

průměrný věk ultrazvuku. 

Add 1 week to EDD Nastavte přidání jednoho týdne do EDD. 

Show EDD on screen Nastavte zobrazení EDD do pole výsledků měření. 

Estimation (odhad) Nastavte vzorec pro odhad EFW. 

Pokud je nastavena na hodnotu Žádný, systém nebude 

odhadovat váhu plodu a na přehledu měření se nezobrazí žádná 

odpovídající hodnota. 

Age by EFW Nastavte vzorec pro odhad GA podle EFW. 

Je-li nastavena na hodnotu None, systém nebude odhadovat 

GA podle EFW a ve zprávě o měření se nebudou zobrazovat 

žádné odpovídající hodnoty. 

EFW GP/SD Nastavte vzorec růstové křivky plodu. 

Je-li nastavena na hodnotu None, v přehledu měření se 

nezobrazí žádná hodnota růstové křivky plodu. 

Jednotka Nastavte jednotku hmotnosti. 

CUA Nastavte vzorec CUA. 

Je-li nastavena na hodnotu None, systém nebude odhadovat 

hodnotu CUA a v přehledu měření se nezobrazí žádná 

odpovídající hodnota.  
                     Můžete si přizpůsobit vzorec pro gestační věk a růstovou křivku. Proveďte následující kroky: 

 
1. Klikněte na New Table k otevření nového okna tabulky. 

2. Vyberte New GA Table nebo New Growth Table a stiskněte OK. Objeví se 

obrazovka zobrazená na Obrázku 4-12 nebo na Obrázku 4-13.



  

54  

-2SD/+2SD 

Save&Exit Exit 

GA Table 

 

Measurement  Author  Deviation 

Meas -2SD Mean +2SD 

Unit mm w+d w+d w+d 

-2SD/+2SD 

Save&Exit Exit 

Growth Table 

 

Measurement   Author  Deviation 

Age -2SD Mean  +2SD 

Unit w+d mm mm mm 

 

 

 

 

 

 

 
 Meas[mm] -2SD[w+d] Mean[w+d] +2SD[w+d]  

1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

 
 

Obrázek 4-12 GA Tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Age[w+d] -2SD[mm] Mean[mm] +2SD[mm]  
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

 

 

Obrázek 4-13 Tabulka růstu 
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Measure 

Add Delete 

Application Abdomen 

Caliper Calc 

List 

B 

Category 

Default 

Color 
Collection 

 

Liver 

Port.V. 

Gallbladder 

Pancreas 

Spleen 

Kidney 

Renal A 

Aorta 

Bladder 

M Doppler 
Measurement 

 

Length 

Height 

Width 

Measurement 

Load Default 

Apply 

 

Exit 

System Setting 

General Application List 

3. Zvolte nebo zadejte Measurement, Author, Deviation a odpovídající hodnotu. 

4. Zadejte gestační týdny a hodnoty položek měření v tabulce. 

5. Stiskněte Save&Exit k uložení vzorce. 

 
4.5.2 Výběr nastavení 

 

 

 
 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

    Measure   

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4-14 Výběr nastavení 
 

Můžete přidat, vymazat nebo změnit pořadí měření a položek v každém zobrazovacím 

režimu vybrané aplikace. 

 

■ Přidání sbírky nebo měření 
 

Proveďte následující kroky: 

1. Z rozevíracího seznamu vedle aplikace vyberte typ zkoušky. 

2. Vyberte Caliper nebo Calc. 

3. Vyberte režim zobrazení v rámečku List a klikněte na  Collection nebo Measurement. 

4. Klikněte na  Add a přidejte požadovanou sbírku nebo měření na obrazovku. 

5. Klikněte na  Close k dokončení. 

 
■ Vymazání sbírky nebo měření 

 

Proveďte následující kroky: 
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Import/Export 

Preview Load Defaults 

Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

Logo 

bmp: 170×60 
 

0/0 
 

Title/Font/Color 

Title 1 24 Title 24 

Title 2 20 Sub-Title 14 

Title 3 
 

Content 

20 

12 

Background Color 
 

Text Color 

Display Items For Report 

 

Patient Information Patient Information 

Exam Information Exam Information 

Measurements Measurements 

Images Images 

Graphs Graphs 

Comment Conclusion 

 

1. Z rozevíracího seznamu vedle aplikace vyberte typ zkoušky. 

2. Vyberte Caliper nebo Calc. 

3. V rámečku List vyberte režim zobrazení a vyberte položku sbírky nebo položku 

měření, kterou chcete smazat. 

4. Klikněte na Delete. 

 
4.6 Nastavení zpráv 

 

 

 
General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-15 Nastavení zpráv 

 
 

Položka Vysvětlení 

Import/Export Připojte jednotku USB obsahující logo sestavy (170 × 60 pixelů, 

formát bmp) do systému. Import nebo export je zvýrazněn poté, 

co jednotka USB úspěšně detekuje systém. 

Klepnutím na tlačítko Importovat / Exportovat a klepnutím na 

požadované logo v dialogovém okně pro přidání loga. 

Pokud je více než jedno logo, kliknět na                  nebo                                   

vybrat požadované logo. 
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Položka Vysvětlení 

název 1/2/3 Do textového pole zadejte název názvu a pomocí rozbalovacího 

seznamu nastavte velikost písma. 

Text Nastavte velikost písma textu. 

Title  Nastavte velikost písma titulku. 

Podtitul Nastavte velikost písma podtitulu. 

Barva pozadí Nastavte barvu pozadí zprávy o měření. 

Obsah Nastavte velikost písma obsahu sestavy. 

Barva textu Nastavte barvu textu. 

Zobrazit položky 

pro přehled 

Vyberte položky, které se mají zobrazit ve zprávě o měření. 

Informace o pacientech a vyšetření jsou ve výchozím nastavení 

zobrazeny ve zprávě. Další informace lze také zobrazit v 

protokolu po zaškrtnutí Measurement, Image, Graphs nebo 

Comments. 

 

Po nastavení klikněte na Preview k zobrazení náhledu. 
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Load Defaults 

Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

Basic Network 

Video Output 

 

4.7 Nastavení periferních zařízení 

 
4.7.1 Základní nastavení 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Obrázek 4-16 Nastavená periferních zařízení – základní nastavení 
 
 

Položka Vysvětlení 

Plocha Nastavte oblast výstupu videa. 

CVBS / S-VIDEO Nastavte typ videa. 

HDMI Nastavte definici výstupu HDMI. 

Výchozí tiskárna Nastavte typ výchozí tiskárny. 

Adresa IP tiskárny Nastavte adresu IP počítače připojující tiskárnu. 

Číslo portu tiskárny Nastavte číslo portu tiskárny. 

Levý / pravý klíč Nastavte funkci nožního spínače. 

  
 

Area 
 

CVBS/S-VIDEO 

HDMI 

 

Picture Area 

CLOSE 

CLOSE 

 

  
Printer 

Default Printer 

Printer IP Address 

Printer Port Number 

 

 

Foot Switch 

Left Key 

Right key 

 

 
 

Save Image 

Freeze/Unfreeze 

 General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

   Peripheral   

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

Windows Printer  
192.168.1.101  
6050  
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Connect Disconnect 
Ping 

Refresh Advance 

Load Defaults 

Enable 
 

DHCP Static IP 

IP Address: 192.168.8.149 

Netmask: 255.255.255.0 

Default Gateway: 192.168.8.1 
 

 
Mac Address: 

Ping IP Address: 

Enable 

Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

Basic Network 
 

 
Local Network Wireless Network 

4.7.2 Nastavení sítě 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4-17 Nastavení periferního zařízení – nastavení sítě 

 

■ Místní síť 
 

Položka Vysvětlení 

Lokální síť Aktivujte nebo deaktivujte místní síť z rozevíracího seznamu. 

Režim adresy Vyberte režim adresy IP. 

IP adresa Nastavte adresu IP systému. 

Netmask Nastavte adresu síťové masky systému. 

Výchozí brána Nastavte adresu brány systému. 

Adresa Mac Zobrazte MAC adresu systému. 

Ping IP Addr. Zadejte adresu IP a klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte 
připojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

   Peripheral   

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

Name State Level 

Mr.Wu Unconnected 
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■ Bezdrátová síť 
 

Položka Vysvětlení 

Bezdrátová síť Povolení nebo zakázání bezdrátové sítě. 

název Zobrazuje název bezdrátové sítě. 

Stát Zobrazuje stav připojení bezdrátové sítě. 

Úroveň Zobrazuje sílu signálu bezdrátové sítě. 

Záloha Klepnutím na tlačítko Advance zobrazíte informace o aktuální síti 
a provedete nastavení místní sítě. 

 

                     Připojte bezdrátovou síť následujícím způsobem. 

1. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat zobrazíte všechny nabídky bezdrátových sítí v 

nabídce. 

2. Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a klepněte na Connect. 

3. V případě potřeby zadejte heslo do kontextového dialogového okna a klepněte na 

tlačítko OK. 

 
4.8 DICOM nastavení 

 
4.8.1 DICOM Servisní nastavení 

Můžete přidat, upravit nebo odstranit servery DICOM a otestovat připojení na službě 

DICOM záložka. 

● Klepněte na tlačítko Add a vyberte typ serveru DICOM a vstupní informace o 

serveru. Pokud je server přidán do seznamu služeb, typu služby, názevu služby, AE 

Titulu, zobrazí se adresa IP. 

● Vyberte Service List a klikněte na Edit k úpravě informace o serveru. 

● Vyberte Service List a klikněte na Delete k vymazání. 

● Vyberte Service List a klikněte na Ping a vyzkoušejte, zda je síť dobře připojena. 

Klikněte na Verify a otestujte propojení mezi systémem a serverem. 
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Storage 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Storage Commitment Server 

 
 

 

Obrázek 4-18 DICOM servisní nastavení 
 

 
■ Nastavení úložného serveru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 

 

Položka Vysvětlení 

Název služby 

Název AEService Name 

Nastavte název serveru úložného serveru DICOM. 

Název AE Nastavte název aplikačního subjektu (AE) ukládacího serveru 
DICOM. 



  

62  

Structured Report 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Storage Commitment Server 

Položka Vysvětlení 

IP adresa Nastavte adresu IP úložného serveru DICOM. Klepnutím na 
tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Číslo portu Nastavte číslo portu úložného serveru DICOM. 

Server úložiště závazků Nastavte server pro zálohování úložiště serveru úložiště 
DICOM. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM 

po zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu. 

 

■ Strukturované nastavení přehledů 

 

 

 

 

 

 

 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 
 

Položka Vysvětlení 

Název služby Nastavte název serveru serveru sestav DICOM. 

Název AE Nastavte název aplikačního subjektu (AE) serveru sestav 
DICOM. 

IP adresa Nastavte adresu IP serveru zpráv DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Číslo portu Nastavte číslo portu serveru zpráv DICOM. 

Server úložiště závazků Nastavte server pro zálohování úložiště serveru zpráv 
DICOM. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM po 

zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu.
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Storage Commitment 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

■ Nastavení serveru pro zálohování úložiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 
 

Položka Vysvětlení 

Název služby Nastavte název serveru serveru DICOM pro ukládání dat. 

Název AE Nastavte název aplikačního subjektu (AE) serveru pro 
zálohování úložišť DICOM. 

IP adresa Nastavte adresu IP serveru pro ukládání dat DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Číslo portu Nastavte číslo portu serveru DICOM pro ukládání dat. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM po 

zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu.
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Worklist 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Study Type 

Query Date 

Maximum Results 

 

■ Nastavení pracovního listu 
 

 

 

 

 

 

 
 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Vysvětlení 

Název služby Nastavte název serveru serveru DICOM. 

Název AE Nastavte název aplikačního subjektu (AE) ze seznamu 
pracovních seznamů DICOM. 

IP adresa Nastavte adresu IP serveru DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Nastavte číslo portu serveru DICOM. Číslo portu Nastavte automatický typ studie serveru DICOM. 

Typ studia Nastavte maximální počet záznamů o pacientech, které lze 
odeslat do systému. 

Maximální výsledky Nastavte automatický dotaz na časový rozsah pracovního 
serveru DICOM. 

Dotaz dat Nastavte automatický typ studie serveru DICOM. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM 

po zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu. 
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MPPS 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Storage Server 

SR Server 

■ MPPS nastavení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Vysvětlení 

Název služby Nastavte název serveru MPPS serveru. 

Název AE Nastavte název aplikačního subjektu (AE) serveru MPPS. 

IP adresa Nastavte IP adresu serveru MPPS. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Číslo portu Nastavte číslo portu serveru MPPS. 

Server pro ukládání dat Nastavte server úložiště serveru DICOM MPPS. 

Strukturovaná zpráva Nastavte strukturovanou zprávu serveru DICOM MPPS. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM po 

zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu. 
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Query Retrieve 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 
 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Maximum Results 

■ Nastavení obnovení dotazu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

 

 

 
 

Položka  Vysvětlení 

Název služby Nastavte název serveru cílového ultrazvukového systému, 
který načte informace o pacientech serveru pro načítání 
dotazů DICOM. 

Název AE Zadejte název cílového ultrazvukového systému (AE) 
aplikačního subjektu (AE), který načte informace o 
pacientech na server pro načítání dotazů DICOM. 

IP adresa Zadejte adresu IP cílového ultrazvukového systému, který 

vyhledává informace o pacientech na serveru pro načítání 

dotazů DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. Číslo portu Zadejte číslo portu cílového ultrazvukového systému, který 
načte informace o pacientech serveru pro získávání dotazů 
DICOM. 

Maximální výsledky Nastavte maximální počet záznamů o pacientech, které lze 
odeslat do systému. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM po 

zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu.
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Print 

Save Cancel Reset 

Add Dicom Service 

 
Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Print Advance Config 
 

Format 

Priority 

Medium 

Orientation 

Film Size 

Film Destination 

Magnification 

Copies 

Smoothing Type 

Trim 

Border 

Empty Image 

Color 

Min Density 

Max Density 

Configure Information 

Film Session Label 

■ Nastavení tisku 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Ping 

  
 Verify 

 

 

  
 

 

 

 

Položka Vysvětlení 

Název služby Nastavte název tiskového serveru DICOM. 

Název AE Zadejte název aplikačního subjektu (AE) tiskového serveru 
DICOM. 

Číslo portu Zadejte číslo portu tiskového serveru DICOM. 

IP adresa Zadejte adresu IP tiskového serveru DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Ping vyzkoušejte připojení. 

Formát Nastavte formát tisku. 

Trim Nastavte, chcete-li vytisknout nebo netisknout pole oříznutí 
kolem každého obrázku. 

Přednost Nastavte prioritu tisku. 

okraj Nastavte barvu okraje tak, aby vyplnila mezeru mezi 
obrázky. 

Střední Vyberte médium pro tisk. 

Prázdný obrázek Nastavte barvu prázdných obrázků. 

Orientace Nastavte orientaci tisku. 
 
 
  
   

Yes 

 White 

 White 

 Grey 

 20 

 320 

  
  
 

1x1 

 Mid 

 Paper 

 Portrait 

 A4 

 Magazine 

 Cubic 

 1 

 1 
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Položka Vysvětlení 

Barva Nastavte barvu obrázku. 

Velikost filmu Nastavte velikost filmu. 

Min. Hustota Nastavte minimální úroveň hustoty filmu. 

Filmový cíl Nastavte cílový film. 

- Nastavte jej na MAGAZINE, snímek bude uložen ve filmovém 

časopise. 

- Nastavte jej na PROCESSOR, snímek bude zpracován ve 

filmovém procesoru. 

Max. Hustota Nastavte maximální hustotu filmu. 

Zvětšení Nastavte metodu pro zvětšování snímků během tisku. 

Konfigurace informací Proveďte speciální nastavení kvality obrazu. 

Kopie Nastavte počet kopií pro tisk. 

Označení relace filmu Zadejte název, který se použije pro skupinu filmových štítků. 

Vyhlazovací typ Nastavte hodnotu interpolace zvětšení pro tiskárnu. 

 

Klepnutím na tlačítko Verify ověřte spojení mezi systémem a úložným serverem DICOM po 

zadání nastavení pro název služby, název AE, adresu IP a číslo portu. 
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JPEG 

Lossless 

On 

Local Device Storage Setting 

Station Name 

AE Title 

Port Number 

Timeout(sec) 

2D Compression JPEG 

2D JPEG Quality Lossless 

Cine Compression 

Cine JPEG Quality 

Send at end of exam 

Load Defaults 

Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

DICOM Service Local Setting 

4.8.2 DICOM Lokalní nastavení 
 

 

 
 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4-19 DICOM lokální nastavení 

 
 

■ Lokální nastavení zařízení 
 

Položka Vysvětlení 

Název stanice Zadejte název systému. 

Název AE Zadejte název systému aplikací (AE). 

Číslo portu Zadejte číslo portu systému. 

Připojit časový limit 
(sec) 

Nastavte časový limit pro časový limit připojení k síti. 
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default 

Apply 

 

Exit 

SystemSettings 

Load New Import/Export 

■ Nastavení uložiště 
 

Položka Vysvětlení 

2D komprese Nastavte formát komprimace obrázku. 

Kvalita 2D JPEG Nastavte kvalitu komprese obrazu. 

Cine Compression Nastavte formát komprese kina. 

Cine JPEG Kvalita Nastavte kvalitu komprese kina. 

Pošlete na konci 
zkoušky 

Zaškrtněte tuto položku a systém odešle všechny uložené 
obrázky na úložný server DICOM po dokončení testu. 

 

4.9 Nastavení nápovědy 

Uživatelskou příručku si můžete přečíst v elektronickém formátu na obrazovce Help. 
 

4.10 Definování výchozích nastavení systému 

Výchozí nastavení systému můžete definovat v nabídce Loading Defaults. 

 

 

 
General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

   Load Default   

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 4-20 výchozí nastavení 
 

 
■ Výchozí nastavení načítání systému 

1. CKlikněte na Load, vyberte požadované výchozí nastavení systému a potom se objeví 

dialogové okno.
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Load New Export/Import 

Copy user preset to USB 

Load USB user setting to system 

Load USB user preset to system 

Export Log 

Save&Exit 

Exit 

System Setting 

Make sure USB drive in the USB slot 

Copy user setting to USB 

Caution: Copy USB to hard drive will replace all user setting 

in the system including patient database, Please use it wisely 

2. Klikněte na tlačítko Yes k načtení výchozího nastavení systému. 

Klikněte na tlačítko Cancel ke zrušení načítání výchozích nastavení nebo klikněte na  

Delete k vymazání výchozího nastavení. 

 

■ Vytvoření výchozích nastavení systému 
 

Klepněte na tlačítko New na na nové stránce se na kartě Load zobrazí název nových 

výchozích nastavení. 

 

Pokud název nového výchozího nastavení již existuje, můžete klepnutím na Replace nahradit 

stávající výchozí nastavení. 
 

■ Export nebo import výchozích nastavení systému  
 

Klepnutím na tlačítko Exportovat / Importu vstoupíte do nabídky Export / Import 

 

 

 
 

General 

Peripheral 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

      Load Default   

About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-21 Export nebo import výchozího nastavení systému  

 

Zkontrolujte, zda je jednotka USB připojena k systému předtím, než exportujete nebo 

importujete výchozí nastavení systému. 

● Klepnutím na tlačítko Copy user setting to USB uložíte výchozí nastavení systému na 

jednotku USB. 

● Klepnutím na tlačítko Copy user spreset to USB zálohujte vlastní nastavení systému 

na jednotku USB. 

● Klepnutím na tlačítko Load USB user setting to system zkopírujte systémová 

nastavení do systému. 

● Klepnutím na položku Load USB user present to system zkopírujte přizpůsobený 
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systém do systému. 

● Klepnutím na tlačítko Export Log protokol exportujte na jednotku USB. 

 

4.11 Zobrazení informací o systému 

Aktuální verzi hardwaru, verzi softwaru a kontrolní číslo můžete zobrazit na kartě Systém. 

Řídicí číslo je jedinečné číslo pro systém.
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T a t o  s t r á n k a  j e  z á m ě r n ě  p o n e c h á n a  p r á z d n á .
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5  Příprava na zkoušku 

 
Můžete zahájit zkoušku bez zadání informací o pacientech. Abyste se vyhnuli chybám při 

identifikaci pacienta, měli byste vždy s pacientem ověřit identifikační údaje.
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Eastern 

01/01/1970 

Unknown 

New Patient 

Base Information 

Patient ID 
 

Last Name 

Auto 

M.I 

Weight 
 

Height 

kg 
 

cm 

lb 
 

in 

First Name BSA(m^2) 

DOB Age Y M D BP(mmHg) / (KPa) / 

Sex Comments 
 

Accession# 
 
 

Exam Information 
 
 

Description 

Chief Compliant 

Past History 

Referring.M.D 

Performing.M.D 

Sonographer 

Comments 

 

Suspend Exam  Clear Data   Patient List WorkList OK Cancel 

5.1 Získání informací o pacientech 

Informace o pacientech můžete získat následujícími způsoby. 

● Vytvořte nové informace o pacientech. 

● Načíst archivované informace o pacientech. 

● Získejte informace o pacientech pomocí pracovního seznamu DICOM. 

● Získejte informace o pacientech z jiných ultrazvukových systémů. 

 
5.1.1 Nový pacient 

Stiskněte tlačítko Patient na ovládacím panelu a zobrazí se tabulka New Patient jako na 

Obrázku 5-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABD OB GYN Cardiac Vascular Urology SMP PED MSK Nerve Ortho Others 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5-1 Nový pacient 

 

 

POZNÁMKA: 

• Kurzor můžete přesunout pomocí trackballu a stisknutím tlačítka vyberte 

požadovanou položku. 

• Informace můžete zadat pomocí klávesnice. 

Pro zadání nového pacienta proveďte následující kroky: 

1. Zadejte příslušné informace o pacientech
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ID pacienta Zadejte ID pacienta. Systém automaticky vygeneruje ID 

pacienta podle aktuálního systémového času, pokud tato 

položka zůstane prázdná. 

POZNÁMKA: 

ID pacienta je důležitá identifikace. Jakmile je uložen, 

nemůžete jej upravit. 

Jméno Zadejte jméno, příjmení a příjmení pacienta. 

Zadejte datum narození aktuálního pacienta. 

DOB Formát data závisí na nastavení v nabídce System 

Settings menu>General menu> General tab. 

Věk  Věk pacienta bude automaticky vypočten, pokud zadáte 

informace do textového pole DOB. 

Pohlaví Z rozevíracího seznamu vyberte pohlaví aktuálního 

pacienta. 

Přístup Zadejte ID vyšetření pro aktuálního pacienta. Mohou být 

zadána pouze čísla. 

Výška a váha Zadejte hmotnost a výšku pro stávajícího pacienta. 

BSA Po zadání hmotnosti a výšky bude systém automaticky 

vypočítat plochu povrchu těla. V odpovídajícím 

rozbalovacím seznamu můžete vybrat vzorec pro výpočet. 

BP Zadejte krevní tlak pro stávajícího pacienta. 

Comentáře Připravte připomínky k současnému pacientovi. 

   

2. Zvolte typ zkoušky 
 

Typ zkoušky Zvolte typ vyšetření pro současného pacienta, včetně břišní 
dutiny, porodnictví, gynekologie, kardiologie, vaskulární, 
urologické, malých částí, pediatrie, muskuloskeletální, 
neurologie, ortopedie a další. 

Popis Zadejte informace týkající se typu zkoušky. 

Primární indikace Zadejte související informace. 

Sekundární indikace Zadejte související informace. 
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POZNÁMKA: 

• Musíte zadat výšku a váhu aktuálního pacienta, když zvolíte jako typ 

vyšetření kardiologii. BSA bude automaticky vypočtena v souladu s 

nastavením BSA v nabídce měření. 

• Při výběru porodnice jako typu zkoušky musíte zadat LMP nebo EDD pro 

aktuálního pacienta. AUA se automaticky vypočítá . 

 

3. Zadejte příslušné provozní informace 

R e f e r r i n g . M . D / 

P e r f o r m i n g . M . D /  

Sonographer 

Zadejte jméno 

Komentáře Zadejte oznámení nebo potřebné informace. 

 

4. Klikněte na OK k uložení. 

– Klikněte na Clear Data k vymazání informací o pacientovi. 

– Klikněte na Cancel ke zrušení informací o pacientech a ukončení tabulky New 

Patient 

 
 

5.1.2 Načítání archivovaných informací 

Archivované informace můžete vyvolat výběrem tlačítka Patient > Patient List. 

 

 
 

Obrázek 5-2 Zobrazení obrazovky zkoušek 

 

Pro získání informací proveďte následující kroky. 

1. Vyhledejte archivované informace 

Zadejte požadavky na vyhledávání, jako je ID pacienta, Jméno / Příjmení, Pohlaví, 

Datum. 

11/9/2017 11/9/2017 

Description Sonographer Image Size Store State Exam Status 

Patient Exam List 
 
Patient ID Last Name First Name Age Sex Reset 

Date -- 

Current Exam 

New Patient 

PPS Screen 

DICOM Q/R 

DICOM Queue 

Free Space:430.5G 

Patient Review   Exam Review 20150505_160337_101232 

Exam Type  Exam Date/Time 

ABD 2015/12/12-01:13:24 0.73M Suspend 

Export Screen 
 

Import Screen 

Exit Resume Exam  New Exam Close Exam View Image Delete Exam DICOM Print   DICOM Send 
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11/9/2017 11/9/2017 

Patient Exam List 
 
Patient ID Last Name First Name Age Sex Reset 

Date -- 

Exit 
View New Exam    Delete Patient 

 

 

 
 

Current Exam  
Patient Review 

 
New Patient   Patient ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time Image Size Status 

PPS Screen  20150505  Mary Unknown 2015/05/05-16:04:03 40.82M 

DICOM Q/R 

DICOM Queue 

Free Space: 430.5G 

 

 

 

 

 
 

Export Screen 

Import Screen 

 

 

Obrázek 5-3 Obrazovka pro zobrazení pacienta 

 

2. Zvolte požadovanou informaci 

Přesuňte kurzor na požadované informace a stisknutím tlačítka potvrzení na 

ovládacím panelu jej vyberte. 

3. Zkontrolujte požadovaného pacienta 

Klikněte na New Exam a spusťte novou zkoušku. 

 
5.1.3 Použití pracovního seznamu DICOM  

Informace o pacientech můžete získat pomocí pracovního seznamu DICOM, pokud je 

systém nakonfigurován pomocí modulu DICOM. Podrobnosti naleznete v části 9.4 

Seznam pracovních úkolů DICOM. 

 

5.1.4 Použití seznamu dotazů / načtení 

Informace o pacientech můžete získat z jiných ultrazvukových systémů pomocí seznamu 

Query / Retrieve a zkopírovat informace o pacientech do systému, pokud je systém 

nakonfigurován pomocí modulu DICOM. Podrobnosti naleznete v kapitole 9.5 Seznam 

dotazů / načtení. 

 

5.2 Pozastavení / obnovení / dokončení zkoušky 
■ Pozastavení zkoušky 

 

Stisknutím tlačítka Patient na ovládacím panelu přejděte na obrazovku New Patient a 

potom klepněte na tlačítko Suspend Exam pro pozastavení zkoušky. 

 
■ Obnovení zkoušky 

1. Stisknutím tlačítka Patient na ovládacím panelu přejděte na obrazovku New patient a 

poté klikněte na Patient List > Patient View a přejděte na obrazovku Patient View.
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2. Zvolte požadovanou informaci o pacientech a poté klikněte na View ke vstoupení do 

zkušebního zobrazení obrazovky. 

3. Zvolte požadovanou zkoušku a potom klikněte na tlačítko Resume Exam. 

 
■ Dokončení zkoušky 

 

Stisknutím klávesy End Exam na ovládacím panelu ukončíte aktuální zkoušku. 
 

Kliknutím na tlačítko Confirmv kontextovém okně potvrdít ukončení aktuální zkoušky. 
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6  Získání snímků 

 
Snímky můžete získat optimalizací příslušných parametrů klinické diagnostiky.
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6.1 Výběr typu sondy a zkoušky 

Po zapnutí systému se systém automaticky přepne do režimu B v reálném čase. Klepnutím 

na tlačítko Probe můžete vstoupit do obrazovky Režim aplikace (viz obrázek 6-1) a vybrat 

požadovaný režim aplikace 
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Obrázek 6-1 Obrazovka režimu aplikace 

 

 
POZNÁMKA: 

Ujistěte se, že model sondy a ikona zobrazená na obrazovce režimu aplikace 

odpovídají. Pokud se vyskytne problém, zkontrolujte, zda je sonda pevně připojena k 

systému. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte systém používat a obraťte se na 

výrobce. 

Můžete provést změny v typu zkoušky a uložit je jako předvolbu aplikace pro budoucí 

použití. Rozložení obrazovky režimu aplikace lze navíc změnit a obnovit výchozí 

nastavení z výroby. 

 

6.1.1 Přizpůsobení předvoleb 

1. Vyberte požadovanou sondu a typ zkoušky. 

2. Vyberte režim zobrazení a optimalizujte snímek. 

POZNÁMKA: 

Optimalizace parametrů je k dispozici pouze pro aktuální režim zobrazení. 

3. Stiskněte klávesu S na panelu kláves. 

4. Klepnutím na tlačítko Yes v rozbalovacím dialogovém okně vstoupíte do obrazovky 

nabídky Uživatelské přednastavení, jak je znázorněno na obrázku 6-2.

Breast  Superficial 
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Up 

Down 

Exit 

 User Preset Menu   

Preset Exam: 

Delete 
 

Load 
Default 

 

 

 
 

Obrázek 6-2 Uživatelská přednastavená nabídka 

 

5. Do textového pole Název zadejte název přednastavené aplikace. 

6. Zvolte typ oddělení a typ zkoušky z Seznamů typů a částí. 

7. Klepnutím na tlačítko Save vytvoříte vlastní přednastavení aplikace. 

8. Pokud existuje název přednastavení aplikace, můžete klepnutím na tlačítko Yes v 

dialogovém okně vyskakovat. 

 

6.1.2 Uspořádání zobrazení předvoleb 

Stisknutím tlačítka S na obrazovce Application Mode vstoupíte do obrazovky nabídky 

User Preset Menu, jak je znázorněno na obrázku 6-3. 
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Obrázek 6-3 Přednastavená obrazovka 

 
● Vyberte požadovanou předvolbu aplikace a klepnutím Up nebo Down uspořádáte 

předvolbu na obrazovce.  

● Vyberte požadovanou aplikaci a klepnutím na Delete > Yes ostraníte přednastavení 

aplikace. 

● Klikněte na Load Default > Yes v dialogovém okně pro obnovení výchozích nastavení 
od výrobce. 

Abdomen 

C-Vascular 

Save Exit 

User Pre-Set Menu 

Name 

Type 

Part 
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6.2 Získání snímků v režimu B 

Zobrazování režimu B je určeno k poskytnutí informací o anatomické struktuře měkké tkáně. 

 
6.2.1 Zadání B modu 

Po výběru modelu sondy a typu zkoušky se systém ve výchozím nastavení přepne do 

režimu B. Stisknutím tlačítka B na ovládacím panelu můžete vstoupit do režimu B z 

jiných režimů zobrazení. Základní obrazovka v režimu B se zobrazí následujícím 

způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

Obrázek 6-4 B-Mod  

 

Podrobnosti o ovládání základní obrazovky naleznete v části Základní obrazovka oddílu 2.3.7. 

 
6.2.2 Optimalizace snímků v B-Modu  

Po vstupu do režimu B se obrazové parametry zobrazují ve spodní části monitoru LCD, 

jak je znázorněno na obrázku 6-4. 

Optimalizace obrazu: 

● Stisknutím funkčního tlačítka na ovládacím panelu vyberte příslušný parametr. 

● Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení odpovídajícího parametru. 

● Stisknutím tlačítka NEXT / BACK přejdete na další nebo předchozí stránku. 
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POZNÁMKA: 

Můžete nastavit všechny parametry v režimu B v reálném čase, ale můžete nastavit pouze 

rotaci, chromu, šedou mapu a μScan v zamrzlém režimu B. 

 
■ Zisk 

Zesílení režimu B (2D zisk) určuje zesilující faktory pro přijaté ozvěny a jas 

ultrazvukového obrazu. Odrazy jsou zesíleny se stejnou hodnotou zisku bez ohledu na 

hloubku. 

Otáčením knoflíku pro zvětšení můžete na ovládacím panelu nastavit hodnotu. 

 

■ TGC 

TGC (Time Gain Compensation) slouží k nastavení zesílení, který umožňuje kompenzovat 

útlum ozvěny v čase (hloubce). Je nastavitelný v režimu reálného času bez ohledu na 

režim zobrazování a formát zobrazení. 

TGC vyváží obraz tak, aby hustota ozvěn byla stejná v celém obrazu. Přesunutím 

požadovaného posuvníku TGC můžete upravit hodnotu. 

POZNÁMKA: 

• Změny hodnot TGC nelze uložit, pokud použijete jiný režim zobrazení. 

• TGC křivka je zobrazena na pravé straně zobrazovací oblasti při nastavení hodnot 

TGC a křivka zmizí, pokud hodnoty TGC nejsou nastaveny na více než 3 sekundy. 

 

■ LGC 

Používá se k nastavení jasu v levé nebo pravé části obrazu. Nastavení 

LGC: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte požadovanou položku menu 

LGC. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnoty. 

 

■ Oblast zaostření 

Používá se k nastavení hloubky ultrazvukového paprsku a ohniskové 

vzdálenosti. Zaostření optimalizuje obraz zvýšením rozlišení pro 

určitou oblast. 

Nastavení ohniskové oblasti: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte oblast zaostření. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

Můžete také stisknout přepínač zaostření pro nastavení polohy 

zaostření. 
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■ Hloubka 

Hloubka se používá k nastavení vzdálenosti, na které je anatomický obraz režimu B. 

Stisknutím přepínače Hloubka můžete upravit hloubku obrazu 2D a velikost obrazu. 

 

POZNÁMKA: 

• Rychlost snímku se mění podle hloubky. 

• Rozsah hloubky snímání se liší podle sondy. Na levé straně obrazovky se zobrazí D 

(hloubka). 

 

            ■ Frekvence 

Sonda je schopna přijímat širokopásmový signál s určitou počáteční frekvencí a určitou šířkou 

pásma. Vyšší frekvence přináší vyšší rozlišení a nižší průnik. 

Nastavení frekvence: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Frekvence. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

            ■ Chroma 

Chroma se používá k zbarvení obrazu šedé stupnice, aby se zvýšila možnost diskriminace. 

Nastavení chroma: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Chroma. 

2. Otočením funkčního tlačítka vyberte barevné schéma. 

 

            ■ Stálost 

Perzistence se používá pro průměrné po sobě jdoucí snímky, které poskytují hladší vzhled s 

menším šumem. Používejte nižší hodnoty perzistence pro rychle se pohybující orgány nebo 

tkáně a vyšší hodnoty perzistence pro hladší vzhled. 

Pro úpravu vytrvalosti: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Trvalý. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 

■ Šedá mapa 

Šedá mapa optimalizuje jas jednotlivých pixelů podle příslušné ozvěny. 

Nastavení šedé mapy: 

 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Gray Map. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

■ Sloučení snímků 

Sdružené zobrazování se používá k získání série překrývajících se obrazových rámců z 

podstatně odlišných prostorových směrů a kombinací těchto obrazů ke snížení skvrn a 

zlepšení kontrastu. 
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Chcete-li použít složené zobrazování: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Compound. 

2. Otočením funkčního tlačítka aktivujte nebo deaktivujte funkci. 

 

■ Hustota čáry 

Hustota čáry se vztahuje k množství ultrazvukových paprsků, které vytvářejí obraz. Zvýšení 

hodnoty hustoty čáry zlepšuje rozlišení a snižuje rychlost snímků. Proto musíte při úpravě 

hustoty čáry vyvážit míru snímků a kvalitu obrazu. 

Vyšší hustota čáry je užitečná při získání velmi vysokého rozlišení, jako je štítná žláza nebo 

varlata. Nižší hustota čáry je užitečná při skenování fetálního srdečního rytmu, aplikací srdce 

pro dospělé a v aplikacích klinické radiologie. 

      

     Nastavení hustoty čáry: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Hustota linky. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 
■ Dynamický rozsah 

Dynamický rozsah zvyšuje nastavitelný rozsah kontrastu tím, že zvyšuje intenzitu částí ve 

stupních šedi. Optimalizuje texturu ultrazvukového obrazu. 

Nastavení dynamického rozsahu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku DR. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

■ Šířka / úhel sektoru 

Šířka sektoru (pro lineární sondy) nebo sektorový úhel (u zakřivených a fázových sond) se 

používá k nastavení rychlosti snímků. Můžete nastavit šířku nebo úhel sektoru, abyste 

získali více informací bez pohybu sondou. Oblast zájmu objektu lze upravit po nastavení 

šířky sektoru nebo úhlu sektoru. 

Nastavení šířky / úhlu sektoru: 

 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Šířka sektoru. 

2. Otočením funkčního tlačítka nastavte šířku nebo úhel zájmové oblasti. 

 
■ Napájení 

Výkon se používá pro výběr ultrazvukového akustického výkonu, který sonda vytváří v 

režimu B. Rozsah nastavení výkonu je 1% až 100% a po každém nastavení lze nastavit ± 5%. 

Úprava výkonu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Napájení. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 
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POZNÁMKA: 

Pacient vystavte na nejnižší praktickou úroveň vysílacího výkonu co nejkratší dobu, abyste 

dosáhli uspokojivé diagnózy. 

 

■ μScan 

μScan se používá ke zlepšení kvality obrazu.  

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte μScan. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení nebo deaktivujte funkci. 

 

■ Tiskový specifický obraz 

Tkáňově specifické zobrazování (TSI) se týká rychlosti ultrazvuku procházejícího tkání. TSI 

optimalizuje obraz používaný pro měření a výpočty. Čím větší tkáňově specifické vlastnosti, 

tím rychleji prochází ultrazvuk tkáněmi. 

Chcete-li nastavit zobrazování specifické pro tkáň: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku TSI. 

2. Otočením funkčního tlačítka vyberte typ tkáně. 

 

■ Widescan 

Widescan se používá pro zvětšení zobrazovací oblasti při provádění skenování v reálném čase 

pomocí lineárních sond. 

Chcete-li použít širokou škálu snímků: 

● Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte možnost Widescan na ovládacím panelu. 

● Nebo na ovládacím panelu znovu vyberte možnost Widescan a deaktivujte funkci. 

 

■ Steer 
 

Steer může být nastaven pro změnu směru akustického paprsku při provádění režimu 

reálného času pomocí lineárních sond. 

Úprava nastavení: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Steer. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 

POZNÁMKA: 

Při nastavování řízení jsou k dispozici pouze lineární sondy. 

 
■ Rotace obrazu 

 

Obraz můžete otáče, abyste získali další informace. 

Otáčení obrázk: 

1. Stiskněte tlačítko Rotation pro výběr otáčení. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 
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6.3 Získání obrazů barevného toku 

Zobrazování barevného toku přidává barevně kódované kvalitativní informace do obrazu 

režimu B. Zobrazování barevného toku je užitečné pro zobrazení průtoku, relevantních 

kvalitativních informací a rychlosti proudění. 

 

6.3.1 CFM Mod 

Barva je technologie zobrazování barev, která přidává barevně kódované kvalitativní 

informace týkající se relativní rychlosti a směru pohybu tekutiny v režimu režimu B. 

Pro získání snímků režimu CFM proveďte následující kroky.  

1. Optimalizujte obraz režimu B. 

2. Stisknutím tlačítka CFM na ovládacím panelu vstoupíte do režimu CFM. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6-5 CFM-Mod 

 

1. Upravte tok barev ROI.1. Upravte ROI barevného toku. 

Zvolte položku ROI-Pos (pozice) nebo velikost ROI (velikost) stisknutím tlačítka potvrzení. 

- Když je zvýrazněna položka ROI-Posun, přesuňte trackball k umístění ROI barevného toku. 

- Když je zvýrazněna velikost ROI, přesunout trackballu tak, abyste upravili velikost 

barevného toku ROI.ROI. 

2. Optimalizujte obraz režimu CFM. Podrobnosti naleznete v části 6.3.4 Optimalizace 

snímků režimu CFM / PDI / TDI. 

3. Stisknutím tlačítka CFM opustíte.  
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6.3.2 PDI Mod 

PDI (Power Doppler Imaging) je technologií zobrazení barevných toků, která dodává 

průtokový signál v režimu režimu CFM. PDI využívá počet a amplitudu červených 

krvinek, procházejících průtokem, čímž vzniká barevně kódované zobrazení. V režimu 

PDI lze zobrazit poměr rychlosti a pomalé rychlosti. Proto může být detekován průtok s 

vyšší citlivostí bez překrytí jakýchkoli toků s vysokou rychlostí. 

Směr proudění, rychlost průtoku a průtokové vlastnosti nelze odrážet v režimu PDI. 

Pro získání snímků režimu PDI proveďte následující kroky: 

1. Optimalizujte obraz režimu B. 

2. Stiskněte tlačítko PDI na ovládacím panelu pro vstup do režimu PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 

 

 
 

Obrázek 6-6 PDI-Mod 

 

1. Upravte ROI barevného toku. 

Zvolte položku ROI-Pos (pozice) nebo velikost ROI (velikost) stisknutím tlačítka 

potvrzení. 

- Když je zvýrazněna položka ROI-Posun, přesuňte trackball k umístění ROI barevného 

toku. 

- Když je zvýrazněna velikost ROI, přesunout trackballu tak, abyste upravili velikost 

barevného toku ROI. 

2. Optimalizujte obraz režimu PDI. Podrobnosti naleznete v části 6.3.4 Optimalizace 

snímků režimu CFM / PDI / TDI. 

3. Stiskněte tlačítko PDI pro ukončení. 
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6.3.3 TDI Mod 

 
POZNÁMKA: 

 Zobrazování TDI se aplikuje pouze na srdeční aplikace pomocí fázových sond. 

TDI (Tissue Doppler Imaging) je technika zobrazení barevného toku, která detekuje 

nízkofrekvenční signál odražený od srdečního svalu. TDI poskytuje informace o průtoku 

rychlosti a směru pohybu srdce. 

TDI používá nízkou rychlost a vysokou amplitudu nastavenou ze stěnového filtru, aby 

vytvořila barevně kódované zobrazení tkáně. 

Pro získání snímků v režimu TDI proveďte následující kroky. 

1. Upravte zobrazení režimu B pro optimalizaci obrazu. 

 

         Klepněte na tlačítko TDI na obrazovce nebo stiskněte tlačítko TDI na ovládacím panelu pro vstup 

do režimu TDI. 
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Obrázek 6-7 TDI Mod 

 

1.  Nastavte ROI barevného toku. 

- Přesuňte trackball k umístění ROI barevného toku. 

- Stisknutím tlačítka potvrzení na ovládacím panelu upravíte velikost průtoku barev ROI. 

- Opětovným stisknutím tlačítka potvrzení změníte barvu ROI. 

2. Optimalizujte obraz režimu TDI. Podrobnosti naleznete v části 6.3.4 Optimalizace 

snímků režimu CFM / PDI / TDI. 

3. Stiskněte tlačítko TDI na ovládacím panelu nebo klikněte na tlačítko TDI na obrazovce 

pro opuštění obrazovky. 

 

6.3.4 Optimalizace CFM/PDI/TDI Modů 

Po vstupu do režimu CFM / PDI / TDI se zobrazovací parametry zobrazují ve spodní části 
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monitoru LCD. Podrobnosti naleznete v Obr. 6-6. 

Optimalizace obrazu: 

● Stisknutím funkčního tlačítka na ovládacím panelu vyberte příslušný parametr. 

● Otočením funkčního tlačítka nastavte hodnotu odpovídajícího parametru. 

POZNÁMKA: 

Můžete upravit všechny parametry v režimu CFM / PDI / TDI v reálném čase, ale v 

zamrzlém režimu CFM / PDI lze pouze nastavit rotaci, barevnou mapu, B odmítnout, 

obrátit (v režimu CFM) a skrýt CFM.



 

92  

■ Zisk 
 

Zesílení barevného toku optimalizuje kontinuitu barevného toku s menším 

rušením šumu. Otáčením knoflíku Gain můžete nastavit hodnotu. 

■ Frekvence 
 

Frekvence optimalizuje průchodnost a citlivost barevného toku. 

Nastavení frekvence: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Frekvence. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
■ Nástěnný filtr 

 

Nástěnný filtr slouží k filtrování nízkofrekvenčního šumu z tkání, jako je například cévní 

stěna. Nastavení stěnového filtru: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku WF. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
■ Frekvence opakování impulsu 

 

Frekvence opakování impulsu se používá k nastavení stupnice 

rychlosti. 

Stisknutím Scale můžete hodnotu upravit. 

■ Hustota čáry 
 

Hustota čáry se vztahuje k množství ultrazvukových paprsků, které vytvářejí obraz. 

Zvýšení hodnoty hustoty čáry zlepšuje rozlišení a snižuje rychlost snímků. Proto musíte 

při úpravě hustoty čáry vyvážit míru snímků a kvalitu obrazu. 

Nižší hustota linie je užitečná při fetálním srdečním rytmu, aplikacích srdce u dospělých a 

v aplikacích klinické radiologie. Vyšší hustota čáry je užitečná při získávání velmi 

vysokého rozlišení, například u štítné žlázy nebo varlat. 

Nastavení hustoty čáry: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Hustota linky. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení.  

 
■ Základní linie 

 

Výchozí stav představuje polohu nulové rychlosti nebo frekvence. Rozsah rychlosti v 

jednom směru lze zvýšit nebo snížit úpravou základní linie. 

Výchozí hodnota se používá k odstranění aliasu v zobrazení barevného toku a zobrazení 

vyšších rychlostí bez změny barev.  
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Stisknutím přepínače Baseline nastavíte výchozí polohu. 

 
■ Mapa barev 

 

Barevná mapa se používá k výběru metody pro barevné kódování krevních 

toků. Nastavení barevné mapy: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte Mapa barev. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
■ Stálost 

 

Perzistence se používá pro průměrné po sobě jdoucí snímky, které poskytují hladší vzhled 

s menším šumem. Používejte nižší hodnoty perzistence pro rychle se pohybující orgány 

nebo tkáně a vyšší hodnoty perzistence pro hladší vzhled. 

Pro úpravu vytrvalosti: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Trvalý. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 
■ B Reject 

 

B Reject slouží k nastavení priorit zobrazení barev a 2D obrazových bodů ve stupních 

šedi. Velká hodnota Odmítnutí B potlačí více pixelů ve stupních šedi. 

Chcete-li nastavit B Odmítnout: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku B reject. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
■ Napájení 

 

Výkon se používá pro výběr ultrazvukového akustického výkonu, který sonda vytváří. 

Rozsah nastavení výkonu je 1% až 100% a po každém nastavení lze nastavit ± 5%. 

Úprava výkonu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Napájení. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
POZNÁMKA: 

Vyjměte pacienta na nejnižší praktickou úroveň vysílacího výkonu co nejkratší dobu, abyste 

dosáhli uspokojivé diagnózy. 

 
■ Steer 

 

Steer slouží k nastavení úhlu barvy ROI při provádění reálného času pomocí lineárních 

sond.
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Úprava nastavení: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Steer. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 
POZNÁMKA: 

Při nastavení řízení jsou k dispozici pouze lineární sondy. 

 

■ Invertování průtoku 
 

Průtokový průtok se používá k zobrazení toku krve z jiného hlediska v režimu CFM. 

 

Pokud je položka Invert nastavena na Off, červené pixely představují průtok sondy; modré 

pixely představují průtok od sondy. 

 

Je-li funkce Invertovat nastavena na hodnotu On, červené pixely představují průtok z 

sondy; modré pixely představují tok do sondy. 

Zapnutí nebo vypnutí průtoku: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Invertovat. 

2. Otočením funkčního tlačítka aktivujte nebo deaktivujte funkci. 

 
POZNÁMKA: 

Průtok barev a barevná mapa jsou také obráceny při obrácení průtoku. 

 
■ Otáčení 

 

Rotace slouží k otočení obrázku. 

Otočení obrázku: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka 

vyberte položku Rotation. 

2. Otočením tlačítka upravte 

nastavení. 

 
■ Hide CFM 

 

Hide CFM se používá pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení informací o toku v režimu 

režimu CFM / PDI. Je-li zapnuta funkce Skrýt CFM, zobrazí se na obrazovce pouze obraz 

režimu B. Tato funkce umožňuje porovnávat informace o toku a tkáni. 

Chcete-li povolit nebo zakázat skrýt CFM: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Skrýt CFM. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 
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POZNÁMKA: 

Tato funkce je dostupná pouze ve zmrazeném režimu. 

6.4 Získávání snímků v režimu M-mod 

Režim M mod se obecně používá s 2D obrázky a je užitečný pro použití srdce. V režimu 

M můžete umístit linii M v 2D snímku na anatomii, o kterou máte zájem, a pak se 

dozvědět o pohybu tkáně podél tohoto řádku v trati M-mode. V režimu M se osa y používá 

k zobrazení polohy nebo hloubky tkáně a osa x je časová stupnice. 

 

6.4.1 M Mod 

Linka M může být umístěna pouze uvnitř ultrazvukového paprsku o úhlu 90 °. Režim M 

se proto používá k zobrazení vzoru pohybu pro běžné objekty. 

Chcete-li fotografovat v režimu M, postupujte následovně: 

1. Optimalizujte snímek režimu B-mod 

2. Stiskněte tlačítko M na ovládacím panelu a vstoupíte do neaktivního režimu B + M. 

 

 
 

Obrázek 6-8 Neaktivovaný B+M-Mod uložený obrázek 

 

3. Nastavte polohu linky M pomocí trackballu. 

4. Stisknutím tlačítka Update aktivujte režim M. 

V horní části obrazovky se zobrazí obraz s režimem B s čárou M a obraz M-mod se 

zobrazí po spuštění v dolní části obrazovky, jak je znázorněno na obrázku 6-9. 
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Obrázek 6-9 M-Mod uložený obrázek 

 

– X- osa je časové měřítko. 

– Y- osa je stupnice hloubky. 

POZNÁMKA: 

Jakmile je režim M aktivován, můžete přesunout trackball, abyste zastavili stopu M a 

upravili řádek M. Systém pokračuje v trasování, pokud je trackball nečinný více než 

0,5s. 

5. Optimalizujte obraz v režimu M. Podrobnosti naleznete v části 6.4.3 Optimalizace 

snímků v režimu M.  

6. Zmáčkněte klávesnici M a režim opustíte. 

 
6.4.2 Anatomické snímky v režimu M-modu 

Anatomický M-režim se používá pro srdeční aplikace plodu. Anatomický M-režim může 

být používán s fázovanými sondami při provádění srdečních vyšetření nebo konvexních 

sond při provádění břišních vyšetření. V anatomickém režimu M lze módu M-mode umístit 

kolmo na anatomickou strukturu a nastavit 360 ° i při sledování pohybových vzorů pro 

nepravidelné objekty. Používá se ke studiu komorové funkce srdce. 

Pro získání anatomických obrazů režimu M proveďte následující kroky. 

1. Optimalizujte obraz režimu M-modu. 

2. Stiskněte klávesnici M pro vstup do neaktivního režimu B+M modu. 

3. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku AMM a otočte funkční klávesou na On. 
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Obrázek 6-10 Inaktivovaný anatomický obraz v režimu M-modu 

 

– Stisknutím funkčního tlačítka vyberte číslo AMM a otočením funkčního tlačítka 

nastavte počet řádků M. 

– Stisknutím tlačítka potvrzení vyberte požadovaný řádek M. 

– Umístěte vybranou řadu M pomocí trackballu. 

– Stiskněte funkční tlačítko pro volbu úhlu AMM a otočením funkčního tlačítka 

upravte úhel vybrané linie M. 

4. Stisknutím tlačítka Update aktivujete anatomický režim M-modu. 

Po aktivaci anatomického režimu M se na rovině X-Y zobrazí anatomický obraz 

režimu M. 

 

 
 

Obrázek 6-11 Anatomický obraz M-modu 
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5. Optimalizujte anatomické obrazy v režimu M. Podrobnosti naleznete v části 6.4.3 

Optimalizace snímků v režimu M. 

6. Chcete-li obrazovku opustit, stiskněte tlačítko M na ovládacím panelu. 

 
6.4.3 Optimalizace snímků v M-Modu 

Po aktivaci stopy M se zobrazovací parametry zobrazují ve spodní části monitoru LCD. 

Optimalizace obrazu: 

● Stisknutím funkčního tlačítka na ovládacím panelu vyberte příslušný parametr. 

● Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení odpovídajícího parametru. 

POZNÁMKA: 

Všechny parametry můžete upravit v režimu M v reálném čase, ale můžete nastavit pouze 

Chromu a GrayMap ve zmrazeném režimu M. 

 
■ Gain 

 

M gain kontroluje celkovou jasnost stopy M.  

Otáčením knoflíku Gain můžete nastavit hodnotu. 

■ Frekvence 
 

Sonda je schopna přijímat širokopásmový signál s určitou počáteční frekvencí a určitou 

šířkou pásma v režimu B v reálném čase. Vyšší frekvence přináší vyšší rozlišení a nižší 

průnik. 

Nastavení frekvence: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Frequency. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 
■ Šedá Mapa 

 

Šedá mapa optimalizuje jas jednotlivých pixelů podle příslušné ozvěny. 

Nastavení křivky stupně šedi: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Gray Map. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu.value. 

 
■ Rychlost otáčení 

 

Rychlost posunu se používá pro nastavení rychlosti posunu stopy M. Rychlejší rychlost je 

vhodnější pro sledování pohybu. 
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Nastavení rychlost posuvu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Sweep Speed. 

2. Otáčením funkčního tlačítka upravíte hodnotu. 

 
■ Chroma 

 

Chroma se používá k zbarvení obrazu šedé stupnice, aby se zvýšila možnost 

diskriminace. Nastavení chroma: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Chroma. 

2. Otočením funkčního tlačítka vyberte barevné schéma. 

 
■ Formát zobrazení 

 

Formát zobrazení se používá k lepšímu zobrazení obrázku. 

Nastavení formátu zobrazení: 

1. Stisknutím funčního tlačítka vyberte položku Display Form. 

2. Otočením fuknčního tlačítka upravte nastavení. 

 

■ Persistence 
 

Perzistence se používá pro průměrné po sobě jdoucí snímky, které poskytují hladší vzhled 

s menším šumem. Používejte nižší hodnoty perzistence pro rychle se pohybující orgány 

nebo tkáně a vyšší hodnoty perzistence pro hladší vzhled. 

Pro úpravu vytrvalosti: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Persist. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 
■ Oblast zaostření 

 

Nastavením ohniskové oblasti ultrazvukového paprsku zvýšíte rozlišení speciální oblasti, 

abyste zaostřili a optimalizovali obraz. 

Nastavení oblasti zaostření: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte oblast Focus 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

Můžete také stisknout přepínač zaostření pro nastavení polohy zaostření. 

 
■ Napájení 

 

Napájení se používá pro výběr ultrazvukového akustického výkonu, který sonda vytváří v 

režimu M v reálném čase. 

Úprava výkonu: 
 

1. Zmáčkněte funkční tlačítko k vybrání Power. 

2. Otáčením funkčního tlačítka nastavíte požadovanou hodnotu. 
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POZNÁMKA: 

Vyjměte pacienta na nejnižší praktickou úroveň vysílacího výkonu co nejkratší dobu, 

abyste dosáhli uspokojivé diagnózy. 

 
6.5 Získání spektrální Dopplerových snímků 

Spektrální Dopplerovské zobrazování je určeno k poskytnutí měřicích údajů o rychlosti, 

směru a kategorii arteriálního nebo žilního toku. Přispívá k přesnější kvalitní analýze než 

zobrazení barevného toku. 

Spektrální Doppler zahrnuje režim Pulsed Wave Doppler (PW) a režim Continuous Wave 

Doppler (CW). 

 

6.5.1 PW Mod 

Pulsní vlnový Doppler (PW) je Dopplerovský režim, který měří rychlost v PW objemu 

vzorku a zobrazuje tuto informaci ve spektrální stopě s audio výstupem. PW zahrnuje 

konvenční vysokofrekvenční opakovací frekvenci (HPRF). PW Doppler lze kombinovat s 

režimem B pro rychlou volbu anatomického místa pro vyšetření PW Doppler. Místo, kde se 

odvozují data PW Dopplera, se zobrazuje graficky v režimu režimu B. 

Pro získání snímků v režimu PW proveďte následující kroky. 

1. Optimalizujte obraz režimu B. 

2. Stisknutím tlačítka PW na ovládacím panelu přejdete do režimu B + PW neaktivní 1. 

 

 
 

Obrázek 6-12 Obrázek neaktivovaného B+PW Modu 1  
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– Spektrální dopplerovská linka a brána objemu vzorku se používají k vyhledání 

kvalitativní analýzy obrazu. 

– Kurzor průtoku je třeba při měření rychlosti nastavit paralelně s průtokem.  

 

1. Zvolte Line-Pos stisknutím tlačítka potvrzení pro nastavení pozice a úhlu 

spektrální Dopplerové linie. 

– Umístěte bránu objemu vzorku na spektrální Dopplerovu linku pohybem 

trackballu nahoru nebo dolů. 

– Upravte úhel spektrální Dopplerovy řady pohybem trackballu doleva nebo 

doprava. 

 

2. Zvolte velikost SV stisknutím tlačítka pro potvrzení a přesunem trackballu 

upravte velikost brány s objemem vzorku.  

 

3. Otočte knoflíkem Update pro nastavení úhlu kursoru průtoku. 

 

4. Stisknutím tlačítka Update aktivujte režim PW. 

– Spektrum PW je zobrazeno v dolní části obrazovky po aktivaci, jak je 

znázorněno na obrázku 6-13. 

 

 
 

Obrázek 6-13 Obrázek PW-Modu 

 

– X- osa je časové měřítko. 

– Y-osa je Dopplerovská frekvenční stupnice, včetně pozitivních a negativních 

indikátorů. Stiskněte klávesy Shift a šipky vlevo / vpravo pro nastavení 

hlasitosti zvuku. Nebo otáčením funkčního tlačítka odpovídající hlasitosti a 

nastavte hlasitost zvuku. 
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POZNÁMKA: 

Jakmile je režim PW aktivován, můžete přesunout trackball, abyste zastavili stopu 

Dopplera a upravili bránu hlasitosti vzorků. Systém pokračuje v trasování, pokud je 

trackball nečinný více než 0,5s. 

 

5. Optimalizujte obraz režimu PW. Podrobnosti naleznete v části 6.5.3 Optimalizace 

spektrálních Dopplerových snímků. 

V případě potřeby stiskněte klávesu Update na ovládacím panelu pro vstup do 

neaktivního režimu B + PW 2, zobrazí se následující obrazovka. 

 

 
 

Obrázek 6-14 obrázek Neaktivovaného B+PW Modu 2  

 

Můžete také nastavit polohu a úhel spektrální Dopplerové linie, velikost brány 

objemu vzorku a směr kurzoru průtoku. 

6. Stisknutím klávesy PW opustíte. 

 
6.5.2 CW Mod 

Kontinuální vlnový Doppler (CW) využívá nepřetržitě přenášenou a přijatou ultrazvukovou 

energii pro generování spektrálního zobrazení. CW Doppler se používá k měření vysoké 

rychlosti a nejvyšší rychlosti na určitém místě. 

Pro získání snímků režimu CW proveďte následující kroky. 

1. Optimalizujte obraz režimu B-modu.
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1. Stiskněte tlačítko CW na ovládacím panelu pro vstup do neaktivního režimu 

B + CW 1. Zobrazovací obrazovka režimu B + CW 1 je následující: 

 

 
 

Obrázek 6-15 obrázek Neaktivovaného B+CW-Modu 1  

 

– Spektrální dopplerovská linka a brána objemu vzorku se používají k vyhledání 

kvalitativní analýzy obrazu. 

– Kurzor průtoku je třeba při měření rychlosti nastavit paralelně s průtokem.  

2. Upravte polohu a úhel spektrální Dopplerové linie.  

– Umístěte bránu objemu vzorku na spektrální Dopplerovu linku pohybem 

trackballu nahoru nebo dolů. 

– Upravte úhel spektrální Dopplerovy řady pohybem trackballu doleva nebo 

doprava. 

3. Otočte knoflíkem Angle pro zvýšení nebo snížení úhlu průtokového kurzoru. 

4. Stisknutím tlačítka Update aktivujte režim CW. 

– CW spektrum je zobrazeno v dolní části obrazovky po aktivaci, jak je 

znázorněno na obrázku 6-16.
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Obrázek 6-16 obrázek CW-Modu 

 

     X- osa je časové měřítko. 

    Y- osa je Dopplerovská frekvenční stupnice, včetně pozitivních a 

negativních indikátorů. Stiskněte klávesy Shift a šipky vlevo / vpravo pro 

nastavení hlasitosti zvuku. Nebo otáčením funkčního tlačítka odpovídající 

hlasitosti nastavte hlasitost zvuku. 

 

POZNÁMKA: 

Jakmile je režim CW aktivován, můžete přesunout trackball, abyste zastavili stopu 

Dopplera a upravili bránu hlasitosti. Systém pokračuje v trasování, pokud je trackball 

nečinný více než 0,5s. 

 

5. Optimalizujte snímek režimu CW. Podrobnosti naleznete v části 6.5.3 Optimalizace 

spektrálních Dopplerových snímků. 

V případě potřeby stisknutím klávesy Update na ovládacím panelu vstoupíte do 

režimu B + CW 2, zobrazí se následující obrazovka.
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Obrázek 6-17 Neaktivovaný B+CW-Mod 2  

Můžete také nastavit polohu a úhel spektrální Dopplerové linie a směr kurzorového 

proudu. 

6. Stisknutím tlačítka CW režim opustíte. 

 

6.5.3 Optimalizace spektrálních Dopplerových obrázků 

Po aktivaci režimu PW / CW se zobrazovací parametry zobrazují ve spodní části monitoru 

LCD. 

Chcete-li obrázek optimalizovat následujícím způsobem, 

● Stisknutím funkčního tlačítka na ovládacím panelu vyberte příslušný parametr. 

● Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení odpovídajícího parametru. 

POZNÁMKA: 

Veškeré parametry můžete nastavit v reálném režimu PW / CW, ale můžete nastavit 

pouze Auto Trasování, Invertování, Chroma a Rychlý úhel v režimu zmrazeného režimu 

PW / CW. 

■ Gain 

Gain PW / CW se používá k nastavení zesílení mapy spektra. Zvýšení zisku zvětší obraz, 

což vám umožní vidět více přijatých signálů s menším šumem. 

Otáčením knoflíku Gain můžete nastavit hodnotu.
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■ Měřítko 

Měřítko se používá k nastavení stupnice rychlosti zobrazení 

barevného toku. Stisknutím přepínače Měřítko můžete hodnotu 

upravit. 

 

POZNÁMKA: 

Hodnota filtru stěn se může měnit podle hodnoty měřítka. 

 

■ Základní linie 

Výchozí stav představuje polohu nulové rychlosti nebo frekvence. 

Rozsah rychlosti v jednom směru lze zvýšit nebo snížit úpravou 

základní linie. 

Výchozí hodnota se používá k odstranění aliasu při zobrazování 

barevného toku a zobrazení vyšších rychlostí bez zvratu barev. 

Stisknutím přepínače Baseline nastavíte hodnotu. 

 

■ Nástěnný filtr 

Nástěnný filtr slouží k filtrování nízkofrekvenčního šumu z tkání, 

jako je například cévní stěna. Nastavení stěnového filtru: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku WF. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

■ Formát zobrazení 

Formát zobrazení se používá k lepšímu zobrazení obrázku. 

Nastavení formátu zobrazení: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Display Form 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 

■ Chroma 

Chroma se používá k zbarvení obrazu šedé stupnice, aby se zvýšila 

možnost diskriminace. Nastavení chroma: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Chroma. 

2. Otočením funkčního tlačítka vyberte barevné schéma. 

 

■ Frekvence 

Sonda je schopna přijímat širokopásmový signál s určitou frekvencí 

a šířkou pásma. 

Nastavení frekvence: 

 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Frequency. 

2. Otáčením funkčního tlačítka nastavte požadovanou hodnotu. 
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■ Rychlost otáčení 

 

Rychlost posunu se používá pro nastavení rychlosti posunu Dopplerovy stopy. Obnovovací 

rychlosti časového měřítka a frekvenční stupnice se liší podle rychlosti zametání. 

Nastavení rychlosti posuvu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Sweep Speed. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

■ Napájení 

Výkon se používá pro výběr ultrazvukového akustického výkonu, který sonda vytváří. 

Rozsah nastavení výkonu je 1% až 100% a po každém nastavení lze nastavit ± 5%. 

Úprava výkonu: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Power. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte hodnotu. 

 

POZNÁMKA: 

Vyjměte pacienta na nejnižší praktickou úroveň vysílacího výkonu co nejkratší dobu, 

abyste dosáhli uspokojivé diagnózy. 

 

■ Korekce úhlu 

Korekce úhlu se používá pro nastavení úhlu kurzoru průtoku v režimu PW. Nastavení 

korekce úhlu: 

● Otočením tlačítka Angle na ovládacím panelu upravte nastavení. 

● Otočením funkčního tlačítka odpovídajícím funkci Quick Angle upravte nastavení. 

 

POZNÁMKA: 

Potřebujete nastavit pouze při měření s rychlostí. 

 

■ Invertovat 

Invert se používá k zobrazení rychlosti průtoku z jiné perspektivy. Zapnutí nebo vypnutí 

průtoku: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Invertovat. 

2. Otočením funkčního tlačítka aktivujte nebo deaktivujte funkci.
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■ Steer 
 

Steer lze nastavit tak, aby změnil úhel spektra dopplerovské linky při provádění režimu 

reálného času pomocí lineárních sond. 

Úprava nastavení: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte možnost Steer. 

2. Otočením funkčního tlačítka upravte nastavení. 

 

POZNÁMKA: 

Při nastavování řízení jsou k dispozici pouze lineární sondy. 

 

■ Simultánní 

Simult se používá pro synchronní zobrazení dvou skenů v reálném čase v režimech 2D a 

PW. Povolení nebo zakázání funkce: 

1. Stiskněte funkční tlačítko pro volbu Simult v aktivovaném režimu PW nebo 

inaktivovaného režimu PW 2. 

2. Otočením funkčního tlačítka aktivujte nebo deaktivujte funkci. 

 

POZNÁMKA: 

Simultální je k dispozici pouze v režimu PW. 

 

■ Automatické sledování 

Automatické měření stop v spektrálním Dopplerovém módu se používá k měření rychlosti, 

gradientu tlaku (PG) nebo jiných indexů pro účely klinické diagnostiky, zatímco systém 

automaticky sleduje jeden nebo více Dopplerových průběhů. 

Povolení nebo zakázání automatické trasování: 

1. Stisknutím funkčního tlačítka vyberte položku Auto Trace. 

2. Otočením funkčního tlačítka aktivujte nebo deaktivujte funkci. 

 

6.6 Získání snímků v režimu Triplex 

Režim triplex se překrývá třemi různými režimy zobrazení a lze jej použít k zobrazení 

obrazu. Triplexní režim zahrnuje B + CFM + M, B + CFM / PDI / TDI + PW a B + CFM / 

PDI + CW. 

 

6.6.1 B + CFM + M 

 

POZNÁMKA: 

Pro B + CFM + M jsou k dispozici pouze sondy s fázovým uspořádáním. 

 

Pro získání obrázku proveďte následující kroky: 
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1. Optimalizujte obraz režimu CFM + M. 

2. Stiskněte tlačítko M na ovládacím panelu pro vstup do režimu B + CFM + M. 

Inaktivovaná obrazovka B + CFM + M je zobrazena na obrázku 6-18. 

 

 
 

Obrázek 6-18 Neaktivovaná obrazovka B+CFM+M Modu 

 

3.  Nastavte polohu M-linky a barevného toku ROI pomocí trackballu. 

4. Stisknutím klávesy Update na ovládacím panelu aktivujete režim CFM + M. 

5. Po aktivaci režimu CFM + M bude v dolní části obrazovky zobrazen barevný obraz v 

režimu M, jak je znázorněno na obrázku 6-19. 

 

 
 

Obrázek 6-19 B+CFM+M Mod Obrazovka zobrazení barevného režimu 
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6. Optimalizujte barevné obrazy v režimu M. Podrobnosti naleznete v části 6.4.3 

Optimalizace snímků v režimu M. 

7. Stisknutím tlačítka M na ovládacím panelu opustíte obrazovku. 

 
6.6.2 B+CFM/PDI/TDI+PW 

Proveďte následující kroky: 

Optimalizujte snímek režimu CFM. 

Stiskněte tlačítko PW pro vstup do neaktivního režimu B + CFM + PW 1. Displej B + CFM + PW 

1 je zobrazen na obrázku 6-20. 

Proveďte následující kroky. 

1. Optimalizujte snímek režimu CFM. 

2. Stiskněte tlačítko PW pro vstup do neaktivního režimu B + CFM + PW 1. Displej B + CFM + 

PW 1 je zobrazen na obrázku 6-20. 

 

 

 

Obrázek 6-20 Neaktivovaná B+CFM+PW-Mod 1  

 

– Spektrální dopplerovská linka a brána objemu vzorku se používají k vyhledání 

kvalitativní analýze obrazu. 

– Kurzor průtoku je třeba při měření rychlosti nastavit paralelně s průtokem. 

1. Zvolte Line-Pos pro nastavení pozice a úhlu spektrální Dopplerové linie.  

– Umístěte bránu objemu vzorku na spektrální Dopplerovu linku pohybem 

trackballu nahoru nebo dolů. 

– Upravte úhel spektrální Dopplerovy řady pohybem trackballu doleva nebo 

doprava. 

2. Zvolte SV a přesunem trackballu upravte velikost brány s objemem vzorku.  

3. Otočte knoflíkem Angle pro nastavení úhlu kursoru průtoku. 
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4. Stisknutím tlačítka Update aktivujte režim PW. 

– Spektrum PW je zobrazeno v dolní části obrazovky po aktivaci, jak je 

znázorněno na obrázku 6-21. 

 

 
 

Obrázek 6-21 B+CFM+PW-Mode Imaging Screen 

 

X- osa je časové měřítko. 

Y- osa je Dopplerovská frekvenční stupnice včetně pozitivních a negativních 

indikátorů. Stiskněte klávesy Shift a šipky vlevo / vpravo pro nastavení 

hlasitosti zvuku. Nebo otáčením funkčního tlačítka nastavte hlasitost zvuku. 

POZNÁMKA: 

– Jakmile je režim PW aktivován, můžete přesunout trackball, abyste 

zastavili stopu Dopplera a upravili bránu hlasitosti vzorků. Systém 

pokračuje v trasování, pokud je trackball nečinný více než 0,5s. 

 

5. Optimalizujte obraz režimu PW. Podrobnosti naleznete v části 6.5.3 

Optimalizace spektrálních Dopplerových snímků. 

– V případě potřeby stiskněte tlačítko Update na ovládacím panelu pro vstup 

do neaktivního režimu B + CFM + PW / PDI / TDI + BW 2, zobrazí se 

následující obrazovka.  
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Obrázek 6-22 Neaktivovaný B+CFM+PW-Mod 2  

 

Můžete také nastavit polohu a úhel spektrální Dopplerové linie, velikost brány 

objemu vzorku a směr kurzoru průtoku. 

6. Stisknutím klávesy PW opustíte. 

 
6.6.3 B+CFM/PDI+CW 

Podrobnosti naleznete v kapitole 6.6.2 B+CFM/PDI/TDI+PW. 
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T a t o  s t r án k a  j e  z ám ě r n ě  p o n e c h á n a  p rá z d n á .  
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7  Práce se snímky 

 
Se získanými snímky můžete pracovat pomocí funkcí systému, jako je rozdělený displej a anotace.



 

115  

7.1 Zobrazovací funkce 

 
7.1.1 Obrácený obraz 

● Stiskem  na panelu otočíte skenování v reálném čase doleva nebo doprava. 

● Stiskem na panelu otočíte skenování s reálném čase nahoru nebo dolů. 

 
7.1.2 Zobrazení rozděleného displeje 

Umístění dvou nebo čtyř snímků vedle sebe na obrazovce porovnáte snímky pomocí 

rozděleného displeje. 

 

■ Displej s dvojím rozdělením 

 

V B, CFM, PDI nebo TDI modu, stiskněte na ovládacím panelu pro aktivaci displeje s 

dvojím rozdělením. Opět stiskněte            a obraz se duplikuje na dvě části se zamrzlým 

obrázkem vlevo a skenem v reálném čase vpravo. Režim B v reálném čase je 

jako příklad na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obrázek 7-1 Zmrazený + Realný čas B 

 
● Stiskněte tlačítko CFM, PDI, THI nebo TDI na ovládacím panelu se dostanete do 

odpovídajícího režimu pro skenování v reálném čase. 

● Stiskem na kontrolním panelu zmrazíte skenování v reálném čase a rozmrazíte druhý 

snímek. 
 

● Stiskem zmrazíte skenování v reálném čase a rozmrazíte druhý snímek. 

● Stisknutím B opustíte dvojí zobrazení. 

● Stiskněte funkční tlačítko odpovídající funkci Dual Live a otočte funkční klávesu na 

hodnotu On (Zapnuto) pro zobrazení dvou skenování v reálném čase, pokud je jeden z 

obou snímků barevný režim (CFM, PDI nebo TDI).
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■ Displej čtyřúhelníku 

 

V B, CFM, PDI nebo TDI modu, zmáčkněte na ovládacím panelu pro aktivaci 

čtyřúhelného zobrazení obrazovky. B-mod je uveden jako příklad v následujícím obrázku.  

 

 
 

Obrázek 7-2 Displej čtyřúhelníku 

 
● Zmáčkněte CFM, PDI, TDI nebo THI na ovládacím panelu pro zadání odpvídajícího 

režimu ke skenování v reálním čase.  

● Stiskněte na ovládacím panelu a zmrazíte pouze skenování v reálném čase. 
 

● Stiskněte na ovládacím panelu a zmrazíte skenování v reálném čase a rozmrazte 

následující obrázek ve směru hodinových ručiček. 

● Stisknutím tlačítka B opustíte zobrazení čtyřúhelníku. 

 
7.1.3 Automatická optimalizace 

Automatické optimalizace optimalizuje kvalitu 

obrazu. Chcete-li povolit nebo zakázat 

automatickou optimalizaci, 

● Chcete-li povolit tuto funkci, stiskněte 

tlačítko Auto na ovládacím panelu. 

● Chcete-li tuto funkci zakázat, poklepejte na 

ikonu Auto.
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POZNÁMKA: 

V okamžiku, kdy je funkce povolena, se v oblasti zobrazovacích informací na základní 

obrazovce zobrazí funkce Auto. 

 
7.1.4 Harmonické zobrazování 

Harmonické zobrazování (THI) využívá harmonické frekvence generované tkání. 

Základní kmitočet vysílání vede k echo harmonické frekvence. Harmonická 

frekvence přijatá z tkáně je násobkem základní vysílací frekvence. Základní a 

doprovodné artefakty chybí z harmonické frekvence, kterou systém obdrží. 

Snižování artefaktu a souběžné snížení oparů a nepořádek zvyšuje rozlišen í 

kontrastu a zlepšuje vymezení hranic. THI je užitečná u pacientů s obtížným 

zobrazením. Harmonické zobrazování obsahuje THI a PHI.  

V režimu B v reálném čase stiskněte tlačítko THI na panelu kláves a aktivujte režim 

THI a na levé straně obrazovky se zobrazí THI nebo PHI. Optimalizujte snímek 

stejně jako v režimu B. 

Opětovným stisknutím tlačítka THI ukončíte zobrazování a THI nebo PHI zmizí z 

obrazovky. 

 
POZNÁMKA: 

• Systém umožňuje automaticky optimalizovat určité parametry (zisk z režimu B, 

frekvenční a akustický výstupní výkon) po povolení funkce THI. 

• V porovnání s zobrazováním v režimu B zlepšuje THI rozlišení obrazu, ale snižuje 

hloubku. Měli byste tedy optimální vyváženost při výběru zobrazovacího režimu. 

• THI je k dispozici pouze s kompatibilními sondami. 

 
7.1.5 Panoramatické zobrazování 

Panoramatické zobrazování je proces zobrazování, který vytváří panoramatický snímek 

pomocí určitých sond. Panoramatický obraz poskytuje sekvenční a individuálně zarovnaný 2D 

obraz na statickém obrazu. 2D obrazy jsou v reálném čase, ukazující jejich anatomický 

kontext sousední struktury. Panoramatické zobrazování umožňuje neustále zobrazovat, 

prohlížet a měřit nový obrázek. 

 

POZNÁMKA: 

• Panoramatické zobrazování je k dispozici pouze s lineárními sondami. 

• Aplikujte dostatečné množství spojovacího gelu. 

• Během skenování nestříkejte, neotáčejte ani nenaklánějte sondu. 

• Ujistěte se, že sonda zůstává během snímání v kontaktu s kůží kolmo. 

• Neměňte směr skenování nebo sondou nepohybujte dozadu a dopředu.
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• Pro zvýšení hloubky skenování je obecně nutné snížit rychlost skenování. 

Chcete-li použít panoramatické zobrazování v reálném čase, proveďte následující kroky. 

1. Umístěte snímek B do požadované pozice snímání. 

2. Stisknutím klávesy Pan na panelu vstoupíte do režimu deaktivovaného panoramatického 

snímání. 

3. Stisknutím tlačítka Update na ovládacím panelu zadejte panoramatické zobrazení v 

reálném čase. 

4. Proveďte skenování a obrazovka zobrazí obrázek společného snímku v reálném čase. 

                      5. Stiskněte           a zobrazíte panorama nebo miniaturu. 
 

 
 

Obrázek 7-3 Reálný čas – Panoramatický snímek 

 

1. Práce s obrázkem. 

a. Zvětšení / zmenšení obrázku 

Zvolte možnost Zoom a otočte příslušné funkční tlačítko pro přiblížení nebo 

oddalování obrazu a v levém dolním rohu obrazovky se zobrazí náhled. Použijte 

trackball pro umístění zájmové oblasti. 

    b. Zvolte možnost Rotate a otočte příslušné funkční tlačítko pro otočení obrázku. 

    c. Zvolte nabídku Overview a otáčejte příslušným funkčním tlačítkem pro obnovení 

výchozího nastavení. 

   d. Proveďte měření, anotace a značky těla. 

                     2. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do režimu režimu B v reálném čase. 

 
7.2 Zvětšení obrazu 

 
7.2.1 Přes celou obrazovku 

Zvětšovací oblast můžete zvětšit na celou obrazovku v reálném nebo zmrazeném režimu.
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μS 3 

Z 1.4 
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POZNÁMKA: 

Před provedením této funkce ukončete režim úpravy poznámky textu. Podrobnosti 

naleznete v kapitole 7.5.1 Anotace obrázku s psanými slovy. 

Proveďte následující kroky. 

1. Stisknutím tlačítka Z na panelu tlačítek zvětšete zobrazovací oblast, informační panel a 

oblast obecných parametrů na celou obrazovku. 

2. Znovu stiskněte tlačítko Z na panelu kláves, čímž zvětšíte zobrazovací oblast tak, aby 

vyplnila celou obrazovku. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka Z na klávesnici opustíte zobrazení na celou obrazovku. 

 
7.2.2 Zvětšení celého obrazu 

Celý snímek můžete zvětšit v reálném nebo zmrazeném režimu. Proveďte následující kroky. 

1. Otočením tlačítka Zoom na ovládacím panelu zvětšete obraz. 

- Na ploše obecných parametrů se zobrazí multiplikátor velikosti. 

- V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí náhled. 

2. Použijte trackball k výběru oblasti zájmů na miniatuře. 

3. Otočením tlačítka Zoom nastavte násobek velikosti. 

4. Stisknutím tlačítka Zoom tuto funkci deaktivujete. 

 

7.2.3 Zvětšení ROI 

Rozlišení oblasti zájmů na zobrazovací ploše můžete v reálném čase nebo v režimu 

zmrazení. Režim B v reálném čase je uveden jako příklad v následujících krocích. 

1. Stiskněte tlačítko Zoom na ovládacím panelu a na zobrazovací oblasti se zobrazí rámeček 

pro zvětšení. 

2. 2. Zvolte Z-Pos nebo Z-Size stisknutím tlačítka potvrzení. 

- Je-li zvýrazněno Z-Posun, přesuňte trackball tak, abyste umístili zoom pole. 

- Když je zvýrazněna velikost Z, přesuňte trackballu a upravte velikost ROI. 

3. Stiskněte tlačítko Zoom nebo Update a vybraná oblast obrazu v rámečku zvětšení se 

zvětší a zobrazí se v oblasti zobrazení. 

4. Otočením tlačítka Zoom zvětšete nebo zmenšete snímek a přesuňte trackball pro 

zobrazení zvětšeného obrazu. 

5. Zmáčkněte Zoom k opustění zvětšení. 
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7.3 Zmrazení obrazu 

Stiskněte      klávesu na ovládacím panelu pro zachycení snímku v reálném čase, v 

pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí Cine a funkce, která má být použita, je také 

aktivována. Nastavení naleznete v části 4.1.1 Obecná nastavení. 

Můžete zvolit libovolný požadovaný režim obrazu, zvětšit obraz, provést měření, přidat 

poznámky a značky těla a upravit parametry zobrazení ve zmrazeném režimu. 

 

7.4 Použití záznamu 

Použití záznamu je k dispozici po stisknutí  v reálném časse a na obrazovce se zobrazí 

pruh postupu. 
 

 

Můžete sledovat záběry a můžete také snížit požadované segmenty. 

 
7.4.1 Přezkoumání záznamů 

 
■ Přezkoumání záznamů manuálně 

● Kinematický snímek můžete sledovat podle snímku pomocí trackballu. 

● Nebo otočte funkční klávesou odpovídající F na F pro posuzování rámce záznamu. 

Každý snímek je označen číslem, který udává jeho polohu v záznamu. 
 

POZNÁMKA: 

• Při kontrole kina můžete nastavit parametry Rotace, Chroma, GrayMap a 

μScan. 

• V nabídce můžete otáčet funkční klávesou, která odpovídá prvnímu nebo 

poslednímu snímku a přečtete první nebo poslední snímek.  

 

■ Automatické prohlížení záznamu 

● Otočte funkční tlačítko odpovídající automatickému přehrávání v režimu B zmrazení 

pro automatické přehrávání nebo zastavení automatického přehrávání. 

● Otočením funkčního tlačítka odpovídající rychlosti smyčky nastavte rychlost 

přezkumu během recenzování. 

● Otočením funkčního tlačítka odpovídající režimu přehrávání nastavte postup 

přehrávání během přehrávání záznamu. 

 

7.4.2 Řezání záznamu 

K řezání, 

1. Otočte funkční klávesou, která odpovídá nastavenému prvku a vyberte spouštěcí 

snímek ve zmrazeném režimu.
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2. Otočte funkční klávesou, která odpovídá nastavení a vyberte koncový snímek. 

3. Stiskněte klávesu Cine na ovládacím panelu pro uložení řezaného záznamu. 

 
7.5 Poznámky a tělní značky 

Funkce anotace umožňuje zadat anotaci nebo přidat anotaci z předdefinované knihovny 

poznámek. Šipky a značky těla jsou také poskytovány pro anotaci obrazu. 

 

POZNÁMKA: 

• Před použitím této funkce byste měli definovat knihovnu poznámek. Podrobnosti 

naleznete v části 4.3 Nastavení anotací. 

• Můžete nastavit výchozí výchozí pozici textových poznámek a poznámek se šipkami. 

Podrobnosti naleznete v části 4.3.1 Nastavení nástroje. 

 

7.5.1 Anotace obrazu s psanými slovy 

Proveďte následující kroky. 

1. Stiskněte tlačítko Annot na ovládacím panelu v libovolném režimu. Na obrazovce se 

zobrazí zelená vertikální značka. A předdefinované poznámky se zobrazí vlevo na obrazovce. 

2. K výběru přidané anotace použijte trackballu a klepnutím na tlačítko pro potvrzení přidáte 

anotaci k obrázku. Přesuňte anotaci na požadované místo pomocí trackballu. 

3. Potvrďte znovu stisknutím tlačítka potvrzení. 

4. Opakujte krok 2-3 pro přidání dalších poznámek v případě potřeby. 

Při přidávání poznámek můžete také provádět následující operace. 

- Ruční zadání anotace 

Zadejte požadovanou poznámku pomocí panelu tlačítek. Po dokončení stiskněte tlačítko 

potvrzení a přidejte poznámku k obrázku. 

- Chcete-li přesunout anotaci 

Přesuňte kurzor na jednu anotaci. Stisknutím tlačítka potvrzení aktivujte tuto poznámku a 

přesuňte ji na požadované místo pomocí trackballu. Pak potvrďte stisknutím tlačítka 

potvrzení. 

- Chcete-li upravit poznámku 

Přesuňte kurzor na jednu poznámku a upravte ji pomocí panelu kláves. 

5. Opětovným stisknutím klávesy Annot opustíte. 
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7.5.2 Anotace obrázku se šipkami 

Proveďte následující kroky: 
 
 

1. Stiskněte klávesu se šipkou na panelu tlačítek v libovolném režimu a na obrazovce 

se zobrazí šipka. 

2. Pomocí šipky umístěte šipku na požadované místo. Otočením knoflíku Angle 

nastavte v případě potřeby úhel šipky. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka potvrzení. 

4. Opakujte krok 2-3 pro přidání dalších šipek v případě potřeby. 

5. Opětovným stisknutím klávesy Annot opustíte. 

 
7.5.3 Tělní značky 

Proveďte následující kroky: 

1. Stiskněte klávesu Body Mark na ovládacím panelu v libovolném režimu. 

Značky vybraného typu vyšetření se zobrazují vlevo na obrazovce. 

2. Zvolte požadovanou značku těla pomocí trackballu a stiskněte tlačítko potvrzení a přidejte 

ji do snímku. 

3. V případě potřeby otočte knoflíkem Body mark pro nastavení úhlu. 

4. Stisknutím tlačítka Update přesuňte značku těla na požadovanou pozici pomocí 

trackballu. 

5.  Potvrďte stisknutím tlačítka potvrzení. 

 

                        POZNÁMKA: 

Funkce značky těla není k dispozici, pokud je formát zobrazení v režimu PW / CW / M 

nastaven na Plné. 

 
7.5.4 Vymazání anotací a tělních značek 

 
■ Vymazání anotací 

 

Pokud je anotace upravována, můžete stisknutím klávesy Del na ovládacím panelu 

odstranit tuto anotaci z obrazovky. 

Pokud byla anotace upravena a systém ukončí stav úprav, můžete nejprve stisknout 

klávesu Annot, přesunout kurzor na poznámku pomocí trackballu a stisknutím klávesy Del 

jej odstranit z obrazovky. 

 

■ Vymazání šipky 
 

Pokud je šipka editována, stisknutím klávesy Del vymažte poslední šipku. 

 

Pokud byla šipka editována a systém ukončí stav úprav, můžete nejprve stisknout tlačítko 

Arrow a stisknutím klávesy Del ji vymažte z obrazovky.
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■ Vymazání tělní značky 
 

Je-li značka těla editována, stisknutím tlačítka Del vymažte značku těla na aktuálním 

obrázku. 

Pokud byla změněna značka těla a systém opustí stav úprav, můžete nejprve stisknout 

klávesu Body Mark a stisknutím klávesy Del ji odstranit z obrazovky. 

 

■ Vymazání všech anotací a tělních značek 
 

Stisknutím tlačítka Clear na ovládacím panelu můžete odstranit všechny anotace a značky 

těla z obrázku. Toto odstranění provádějte opatrně. 

 

7.6 ECG Modul 

Při použití volitelného modulu EKG (typ BF) jsou v kardiálních aplikacích k dispozici 

3-kanálové EKG signály. Během srdeční aplikace můžete nakonfigurovat ovládání EKG 

tak, aby se v dolní části obrazovky zobrazovala stopa EKG. 

Kabel EKG obsahuje tři barevné konektory elektrody ECG: LL (levá noha, červená), LA 

(levé rameno, černé) a RA (pravá ruka, bílá). Modul EKG poskytovaný tímto 

ultrazvukovým systémem slouží ke sběru a zobrazování tras 3-vodičového EKG. 

 

● Tento modul EKG není vhodný pro intrakardiální použití nebo pro přímý kontakt s 

kardiem. 

● Tento EKG modul poskytuje 3-kanálové EKG signály a nemůže být použit pro 

diagnostiku a monitorování. 

● Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zajistěte, aby byl kabel EKG neporušený a 

správně připojen. 

● Vodivé části elektrod a konektorů pro EKG by se neměly dostat do kontaktu s jinými 

vodivými součástmi včetně uzemnění. 

● Zastavte používání systému, pokud pacient používá kardiostimulátor nebo 

implantovatelné kardioverterní defibrilátory. Tento systém může zasahovat do těchto 

zařízení. 

● Pokud je křivka EKG abnormální, zkontrolujte, zda je správně připojen kabel EKG a 

elektrody. 

Proveďte následující kroky: 

1. Vypněte systém a připojte dokovací stanici I / O (volitelně) k portu dokovací stanice na 

levé straně systému. 

2. Připojte kabel EKG k portu dokovací stanice systému. 

3. Zapněte systém a připojte elektrody EKG na tělo pacienta, jak je znázorněno na 

následujícím obrázku. Funkce EKG je automaticky zapnuta.

! 
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Obrázek 7-4 Umístění elektrod 

 

4.  Proveďte příslušná nastavení EKG. 

a. Stisknutím tlačítka Menu na panelu tlačítek aktivujte nabídku. 

b. Klepněte na EKG a na obrazovce se zobrazí parametry EKG. 

c. Otočením klíče odpovídajícího položky nabídky upravte parametry. 
 

Položka Vysvětlení 

ECG Gain Nastavte amplitudu křivky EKG. 

ECG Invert Aktivujte nebo deaktivujte funkci inverze průběhů. 

ECG Position Nastavte svislou polohu křivky EKG. 

ECG Velocity Nastavte rychlost skenování signálu EKG. 

 

5. Stiskněte         na ovládacím panelu, čímž zmrazíte snímek a současně zmrazíte 

průběh EKG. Zkontrolujte rámce křivek EKG podle snímku pomocí trackballu. 

6. Ukončete režim EKG a odstraňte EKG elektrody od pacienta.
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T a t o  s t r á n k a  j e  z á m ě r n ě  p o n e c h á n a  p r á z d n á .
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8 Správa snímků / 

dat 

 
Obrázky v tomto systému zahrnují snímky a záznamy, které můžete uložit nebo zkontrolovat. 

Zároveň je možné snímky zálohovat na jednotku USB pro budoucí kontrolu, je-li to zapotřebí.
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8.1 Uložení obrázků / záznamů 

Následující metody lze použít k ukládání snímků / cínů. Před uložením obrázku nebo kina nastavte 

dobu uložení kina, formát úložiště souboru a předdefinované tlačítko pro uložení. Podrobnosti 

naleznete v části 4.1.3 Uložit  

 

8.1.1 Uložení obrázků 

Uložte obrázek následujícím způsobem. 

● Stisknutím tlačítka Image Store na ovládacím panelu v režimu reálného času nebo 

zmrazeného režimu uložte aktuální snímek. Nebo stiskněte tlačítko předem definované jako 

tlačítko ukládání snímků pro uložení snímku obrazovky. 

● Stiskněte tlačítko předdefinované jako snímek obrazovky pro uložení aktuálního snímku 

obrazovky. Miniatury uloženého obrázku budou přidány do schránky. 

8.1.2 Uložení záznamu 

 
■ Uložení záznamu v reálném čase 

V režimu B v reálném čase je ukládání v reálném čase povoleno pouze v režimu B v reálném 

čase. 

● Stiskněte klávesu předem definovanou jako potenciální paměťový klíč a všechny snímky 

přes předem nastavený časový interval před aktuálním časem budou uloženy jako záznam. 

● Stiskněte tlačítko předdefinované jako klíč pro zpětné ukládání a všechny snímky v předem 

nastaveném časovém rozpětí po aktuálním čase budou uloženy jako záznam. 

Miniatura uloženého záznamu bude přidána do schránky. 

 

■ Uložení Záznamu do režimu Zmrazení 

Stiskněte tlačítko, které je předem definováno jako kino klíč ve zmrazeném režimu, abyste 

uložili aktuální kinematografii. Miniatura uloženého záznamu bude přidána do schránky. 

 

8.2 Prohlížení obrázků / záznamů 

Můžete zobrazit obrázek nebo kino pro aktuálního nebo dříve vyšetřeného pacienta pomocí 

schránky nebo obrazovky Review Exam. 

 

8.2.1 Zobrazení aktuálního obrázku nebo z 

 
■ Zobrazení obrázku / záznamu pomocí schránky 

1. Stiskněte klávesu ukazatele v režimu reálného času nebo v režimu zmrazení. 

2. Zvolte obrázek nebo zíznam ve schránce vpravo na obrazovce pomocí trackballu a stisknutím 

tlačítka potvrzení zobrazte obrázek / kinematografii.
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– Stiskněte   pro přechod na předchozí nebo další stránky. 

– Klikněte Pro výběr všech snímků. 

– Stiskněte a exportujte obrázky na DICOM server. 

– Stiskněte a uložíte obrázky na USB. 

– Stiskněte ikonu a vymažete všechny obrázky a záznamy. 

Můžete také provádět měření, zvětšení a přehrávání při přezkoumání obrázků a 

záznamů. 

 

■ Zobrazení obrázku na obrazovce testu zkoušek 

1. Stisknutím tlačítka Review na ovládacím panelu přejděte na obrazovku 

revizního testu. Zobrazí se následující obrazovka s obrázky a miniatury 

záznamů. 

 

 

 

Obrázek 8-1 Obrazovka zkoušek 

 

Pokud má pacient více než jednu zkoušku, můžete vybrat požadovanou zkoušku z 

Exam drop-down listu. 

2. Pomocí kurzoru přesuňte kurzor na miniatury a stisknutím tlačítka potvrďte výběr 

obrázku. Můžete odstranit nebo vytisknout obrázek nebo odeslat snímek na úložný 

server DICOM. 

3. Po výběru obrázku dvakrát stiskněte tlačítko pro zobrazení obrázku. Stisknutím        

tlačítka výběr opustíte. 

Patient List 

Exit 

  Review Exam   

Patiemt ID: 19700109_092839   Patient Name:  Files Number: 19   Exam All    Images    Reports 

2 × 2 

Select All 

1 2 

Delete 
 

Print 

DICOM Send 

DICOM Print 
3 

Export 
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8.2.2 Načítání obrázku 

Proveďte následující kroky. 

1. Klepnutím na tlačítko Patient > Patient List > Patient View vstoupíte do zobrazení 

pacienta. 

2. Vyberte požadovaného pacienta a klepnutím na tlačítko View zobrazte obrazovku pro 

vyšetření. 

3. Zvolte požadovanou zkoušku a klepnutím na View Image zobrazíte obrázek. 

 
8.3 Zálohování dat 

Ve výchozím nastavení jsou všechna data uložena do systému. Abyste předešli ztrátě dat v 

důsledku neočekávaného selhání systému nebo aktualizace softwaru, důrazně 

doporučujeme zálohovat data na jednotku USB nebo na serveru DICOM. Podrobnosti o 

zálohování serveru DICOM naleznete v části 9.2 Úložiště DICOM. 

POZNÁMKA: 

• Před zálohováním dat dokončete všechny testy. 

• Pro zálohování dat použijte legálně prodávanou jednotku USB (FAT, FAT32 a NTFS). 

Proveďte následující kroky: 

1. Připojte USB disk k systému. 

2. Klepnutím na tlačítko Patient vstoupíte do seznamu pacientů. 

3. Zvolte Patient List > Patient View pro výběr požadovaných pacientů a klikněte na 

Export Screen. Pak vyberte v rozbalovacím seznamu zařízení USB. 

4. Pokud vyberete formát obrazu počítače, můžete také vybrat formát exportovaného 

obrázku, záznamu nebo zprávy. 

 

 
 

5. Klikněte na Export a zálohujete vybraná data pacienta na USB.

Images:    BMP 

Cines: AVI 

Report: PDF 

JPG 

WMV 

TXT 

TIF 

HTML 

System 

PC Format 

 

 

 

 

DICOMDIR 

Export Cancel 

Export 
 

USB devices: 

Select File Size: 

Disk Free Size: 
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11/9/2017 11/9/2017 

   Import Screen   

Patient ID Last Name First Name Age Sex Reset 

Date -- 
 

 
Import 

Exit 
View Delete Patient    Import Patient 

8.4 Import dat do systému 

 
POZNÁMKA: 

• Je možné importovat pouze data generovaná tímto systémem. 

• Zkontrolujte, zda je aktuální test dokončen před importováním dat. V opačném případě 

může dojít k selhání importu dat. 

Proveďte následující kroky. 

1. Připojte jednotku USB k systému. 

2. Vyberte Patient > Patient List > Patient View a vstoupíte do zobrazení pacienta.  

3. Klikněte na Import Screen. 

 

 

 

 

 
 

Patient Review  
 Patient ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time Image Size Status 

20150505 Mary Unknown  2015/05/05-16:04:03  40.82M 

 

 

 

Obrázek 8-2 Importovat 

 

4. Z rozevíracího seznamu vyberte jednotku USB a vyberte informace o importovaných 

pacientech. 

5. Klikněte na Import Patient k importování požadovaných dat. 
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T a t o  s t r á n k a  j e  z á m ě r n ě  p o n e c h á n a  p r á z d n á .
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9  Práce s DICOM 

 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je norma vytvořená Národní 

asociací elektrotechnických výrobců (ACR-NEMA), která upravuje distribuci a prohlížení 

lékařských snímků, jako jsou ultrazvukové snímky a záznamy. 

Pokud je systém nakonfigurován pomocí modulu DICOM, můžete: 

● Vyhledejte archivovanou sadu informací o pacientech na serveru DICOM a zkopírujte 

informace o pacientech do systému tak, aby mohl být vyšetřen správný pacient.  

● Vyhledejte informace o archivovaných pacientech v jiném ultrazvukovém systému a zkopírujte 

informace o pacientech do systému tak, aby mohl být vyšetřen správný pacient  

● Odeslat uložené obrázky nebo data do systému na server DICOM.  

● Tisk snímků na tiskárně DICOM. 

 

Služba DICOM systému se skládá z úložiště DICOM, strukturovaného přehledu, tisku DICOM, 

pracovního seznamu DICOM, seznamu dotazů / načtení, závazku ukládání MPPS a fronty 

DICOM. 

Pokud potřebujete prohlášení o kompatibilitě DICOM 3.0, obraťte se na výrobce.
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9.1 Ověření připojení 

Proveďte následující kroky. 

1. Připojte systém k místnímu síťovému serveru DICOM pomocí síťového kabelu. 

2. Upravte relativní nastavení pro místní síť a server DICOM. Podrobnosti naleznete v části 

4.7.2 Nastavení sítě a 4.8 Nastavení DICOM. 

3. Po úspěšném ověření můžete použít služby DICOM. 

POZNÁMKA: 

Před použitím služby DICOM se ujistěte, že je systém připojen ke serveru. V opačném 

případě nelze službu použít. 

 

9.2 DICOM Uložiště 

Ukládání DICOM se používá k odesílání dat pacientů na úložný server DICOM pro ukládání. 

 
■ Uložení aktuálního obrázku 

1. Zaškrtněte políčko Send image to DICOM storage v SystemSettings 

 > General menu > Save  

2. Chcete-li odeslat aktuální snímek na úložný server DICOM, vyberte v pravém nebo 

zamrzlém režimu tlačítko Image nebo předdefinované tlačítko. 

 

■ Uložení aktuálního záznamu 

1. Zaškrtněte polísko Send cine to DICOM storage v SystemSettings 

> General menu > Save  

2. Zvolte Cine nebo předdefinované tlačítko ve zmrazeném režimu pro odeslání 

aktuálního kina na úložný server DICOM. 

 

■ Uložení dat pacienta 

1. Vyberte Patient key > Patient List > Patient View pro vstup do zobrazení 
pacienta. 

2. Vyberte požadovaného pacienta a klikněte na tlačítko View pro vstup do revizního testu. 

3. Vyberte požadovanou zkoušku. 

4. Klikněte na DICOM Send a odešlete data pacienta na úložný server DICOM. Chcete-li 

odeslat pouze obrázky nebo strukturovanou sestavu DICOM, klepněte na tlačítko View 

Image a přejděte na obrazovku testu. Vyberte požadované obrázky nebo záznamy a 

klepněte na tlačítko DICOM Send. 

Pokud chcete zkontrolovat stav položek odeslaných na úložný server DICOM, zvolte možnost 

Patient > Patient List > DICOM Queue. 
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9.3 DICOM Tisk 

Tisk DICOM se používá k odesílání snímků na tiskový server DICOM. 

Systém byste měli správně připojit k tiskovému serveru a upravit příslušná nastavení. 

Podrobnosti naleznete v části 4.8 Nastavení DICOM. 

1. Vyberte Patient > Patient List > Patient Review pro vstup do Patient Review. 

2. Vyberte požadovaného pacienta a klikněte na View pro vstup do Exam Review. 

3. Vyberte požadovanou zkoušku. 

4. Klikněte na DICOM Print a můžete odeslat informace o pacientovi a příslušné 

obrázky na tiskový server DICOM. 

Chcete-li tisknout pouze snímky, stiskněte tlačítko Review na ovládacím panelu pro vstup 

do obrazovky View Image, vyberte požadované snímky a pak klepnutím na tlačítko 

DICOM Print a vytiskněte obrázek. 

Chcete-li zkontrolovat stavové položky odeslané na tiskovém serveru DIOCM, zvolte 

možnost Patient > Patient List > DICOM Queue. 

 

9.4 DICOM Pracovní list 

Pracovní list DICOM se používá k vyhledání archivovaných informací o pacientech na 

serveru DICOM a ke kopírování informací o pacientech do systému, aby mohl být 

vyšetřen správný pacient. 

Stisknutím tlačítka Patient na ovládacím panelu přejděte na obrazovku New Patient a 

poté na položku WorkList otevřete obrazovku WorkList.
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11/09/2017 11/09/2017 

  WorkList   

Patient ID 
 

Date 

Last Name 
 

-- 

First Name Accession# Search 

Only US Requested Procedure ID Reset 

WorkList Information 

Select Start Exam Cancel 

 

 

 

 

 
Patient ID Patient Name Birth Date Sex Description Requested Procedure ID Accession# Date Time  
 

 

 

Obrázek 9-1 WorkList  

 

Proveďte následující kroky. 

1. Vyhledejte informace o pacientech. 

Zadejte požadavky na hledání, například Jméno pacienta, Identifikátor pacienta, Přístup, 

Datum / čas zkoušky nebo ID požadované procedury a poté klepněte na tlačítko Search pro 

vyhledání požadovaných informací. 

Klepnutím na možnost Reset můžete vymazat všechny informace o vyhledávání. 

Klepnutím na možnost Datum / čas můžete zobrazit údaje o pacientech podle pořadí 

nejstaršího nebo nejnovějšího data / času vstupu. 

2. Spusťte zkoušku. 

Vyberte požadovaného pacienta. 

- Klepnutím na tlačítko Select vyberte obrazovku New Patient. Zadejte informace o 

pacientech a vyberte Aplikace. 

- Chcete-li zahájit test, klikněte na Start Exam. 

 

9.5 Informační Seznam 

Seznam informací DICOM se používá k získání informací o pacientech z jiných 

ultrazvukových systémů a kopírování získaných informací o pacientech do systému 

pro vyšetření. 

Stiskněte Patient na ovládacím panelu pro vstup do seznamu New Patient. Klikněte na 

Patient List pro vstup do Patient List a klikněte na DICOM Q/R pro vstup do  

Query/Retrieve  seznamu.



 

136  

10/22/2017 10/22/2017 

  Query/Retrieve List   

Patient ID Last Name First Name Query Patients 

Date -- Accession# Only Us Reset 

Patients 

Query Exams 

Exams 

Retrieve Images 

Exam Type 

0/0P 

Import 
 

 
Exit 

 

 

 

 

 

 
Patient ID Patient Name Birth Date Exams Sex Last Exam 

 

 

 

 
 

NO. Patient ID Accession# Exam Time Img Exam Size 

 

 

 

 
  
 

ABD 

  

 

 

 

Obrázek 9-2 Informační seznam 

 

 

Proveďte následující kroky: 

 

1. Získejte informace o pacientech 

Vyberte požadovanou podmínku dotazu, jako je ID pacienta a informace týkající se vstupu. 

Klikněte na položku Query Patient a na seznamu pacientů se zobrazí odpovídající údaje o 

pacientech. 

Klepnutím na tlačítko Reset odstraníte zadanou podmínku dotazu. 

Kliknutím na položku Last Exam systém zorganizuje informace o pacientech v 

chronologickém pořadí zkoušek. 

 

2. Načtěte typy zkoušek 

Vyberte požadované informace o pacientech ze seznamu pacientů a klikněte na tlačítko 

Query Exam. Na seznamu zkoušek se zobrazí typy zkoušek pacienta. 

Kliknete-li na tlačítko Exam, systém uspořádá typy testů v chronologickém pořadí zkoušek. 

 

3. Načtěte snímky 

Vyberte typ zkoušky ze seznamu zkoušek. Klepněte na tlačítko Select a obrázky i záznamy 

uložené v tomto typu zkoušky se zobrazí v rámečku v dolní části obrazovky. 

 

4. Importujte informace o pacientech.
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a. Přesuňte kurzor na požadovaný snímek nebo kina a stiskněte klávesu potvrzení. 

Stiskněte  přejdete na předchozí nebo na další stranu obrázků či záznamů. 

Kliknutím na           vyberete všechny brázky nebo záznamy. 

b. V rozbalovacím seznamu vyberte Exam Type a klikněte na tlačítko Import. 

Vybrané informace o pacientech a příslušné obrázky nebo záznamy budou 

importovány do systému. 

9.6 MPPS 
Aplikace MPPS slouží k odeslání informací o stavu zkoušky na server MPPS, což usnadňuje 

ostatním systémům získat časový průběh zkoušky. 

Informace o stavu jsou popsány níže: 

● Po spuštění testu systém odešle stavové informace "In Process" na server MPPS.server. 

● Po ukončení testu stiskněte tlačítko End Exam na ovládacím panelu systém odešle 

stavovou informaci Kompletní nebo Přestal na server MPPS. 

Pokud chcete zkontrolovat stavové položky odeslané na server MMPS, zvolte tlačítko   

Patient >Patient List > DICOM Queue. 
 

Manuálně můžete přidat MPPS a zkontrolovat stav zpracování ukončených zkoušek nebo 

jiných operací objednávky. 

 

POZNÁMKA: 

MPPS lze přidat pouze při provádění skenování nebo jiných operací objednávky. 

 

Proveďte následující kroky: 

1. Vyberte Patient > Patient List pro vstup do Patient Review. 

2. Klikněte na PPS Screen pro vstup do PPS.
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  PPS Screen   
 

Information 

Exit Append    Discontinue  Completed 

 

 
 

Patient ID Patient Name BirthDate Sex Description Start Time End time State 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9-3 PPS Obrazovka 

 

Na obrazovce PPS se zobrazují informace MPPS o aktuálním pacientovi. 

– Klikněte na Discontinue a pozastavíte aktuální zkoušku. 

– Klikněte na Completed k ukončení aktuální zkoušky.  

– Klikněte na Append ke spuštění zkoušky. 

 

9.7 Ukládání 

Dotaz na uložení slouží k potvrzení, zda jsou obrázky nebo strukturované sestavy 

úspěšně uloženy na úložný server DICOM. 

Pokud chcete zkontrolovat stav položek odeslaných na úložný server DICOM, zvolte 

možnost Patient > Patient List > DICOM Queue. 

 

9.8 DICOM Queue 

DICOM Queue se používá ke kontrole stavu odesílání úložiště DICOM. 

Klepnutím na tlačítko Patient > Patient List > DICOM Queue zadáte DICOM Queue.
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  DICOM Queue         

Patient ID  Last Name  First Name Type Reset 

Date 11/09/2017  -- 11/09/2017 

DICOM Queue Information 

 Type Patient ID Patient Name Server Start Time Size Run State Status Details 

 

 

Exit Refresh All Select   Resend Fail     Resend Delete 

 

Obrázek 9-4 DICOM Queue  

 

Proveďte následující kroky. 

1. Vyhledejte informace o pacientech 

Zadejte požadavky na vyhledávání, například ID pacienta, jméno pacienta, typ nebo datum a v 

seznamu se zobrazí požadovaná informace. 

2. Zkontrolujte stav odesílání 

Stav odesílání můžete zkontrolovat zobrazením položky Stav spuštění, Stav nebo Podrobnosti. 

                   3. Selhalo odesílání informací 

- Vyberte požadované informace o pacientech a klikněte na tlačítko Refresh. Pokud to 

nefunguje, můžete klepnutím na tlačítko Resend znovu odeslat informace. 

- Klepněte na tlačítko Resend Fail a znovu odešlete všechny informace. 

- Vyberte požadované informace o pacientech a klepnutím na tlačítko Delete odstraníte 

stav odesílání.
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10  Sondy a konzole pro biopsii 

 
Před použitím byste se měli důkladně seznámit se sondami a držákem pro biopsii. Chcete-li zajistit 

správný výkon sondy a držáku pro biopsii, měli byste je pravidelně kontrolovat, čistit, dezinfikovat a 

udržovat.
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POZNÁMKA: 

Obecné pokyny pro držák sondy a biopsie jsou uvedeny v této příručce. Podrobnosti 

naleznete v příslušných příručkách. 

 
10.1 Sondy 

Tento systém podporuje širokou škálu sond, díky nimž je systém mimořádně všestranný. 

Schématické diagramy sond jsou následující. 

 

Transducer 
 

Orientation Mark 

Junction Line 

Handle 

 
Handle 

Junction Line 

 

 
 

Transducer 

 

Povrchová sonda Endokavitární sonda 

 

10.1.1 Dostupné sondy 

Dostupné sondy jsou uvedeny v tabulce. 
 

Model sondy Aplikace 

L741, 3C-A, 3P-A,7P-B, 12L-B, C613, PWD2.0, 12LI-A, 

10I2, 6CT-A 

Povrchová tělní 

6V1, 6V3, EC9-5 Intrakavitární 
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10.1.2 Použití sondy 

 

● Používejte pouze sondy dodané výrobcem. V opačném případě systém nemusí 

fungovat a může dojít k nehodě, například k požáru. 

● Senzor použijte pečlivě. Je-li jakákoliv část povrchu sondy poškrábaná, okamžitě 

přerušte její používání. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

● Pro intravaskulární operace je vyžadován legálně prodávaný plášť sondy. Používá-li 

se mazivo, musí být rozpustné ve vodě. Nepoužívejte spojovací gel přímo na pokožce 

pacienta. Prosím, likvidujte plášť v souladu s místními zákony a předpisy. 

● Při vyšetření intraoperatorním, trans-vaginálním, transrektálním nebo 

transesofageálním (srdečním) použijte sterilní plášť sondy a sterilní vazebný gel. 

Pokud je mazání nedostatečné během vyšetření, musíte na povrch pláště použít 

dostatečné množství sterilního spojovacího gelu. 

● Abyste se vyhnuli kontaminaci, před provedením zkoušky použijte spojovací gel a 

pouzdro sondy. 

● Používejte legálně dodávaný spojovací gel v souladu s příslušnými místními předpisy. 

Před použitím si přečtěte veškerá bezpečnostní opatření v příslušné příručce 

spojovacího gelu. Pro doporučené spojovací gely viz Příloha D.1 Spojovací gel. 

● Latex nebo přírodní kaučuk obsažený v lékařských zařízeních nebo příslušenství 

mohou u některých jedinců způsobit závažné anafylaktické reakce. FDA navrhuje, 

aby operátor identifikoval pacienty citlivé na latex a byl připravený okamžitě léčit 

anafylaktické reakce. 

● Po kontaminaci patogenními bakteriemi, které jsou těžké zabíjet, jako je 

kryptosporidium nebo prionový virus, by sonda a její příslušenství měly být zničeny 

tavením nebo hořením v případě potřeby, protože nemohou být zcela dezinfikovány 

nebo sterilizovány. 

● Vyhněte se ponoření povrchu měniče do spojovacího gelu po dlouhou dobu. V 

opačném případě může dojít k poškození sondy. 

● Při čištění, dezinfekci nebo sterilizaci sondy a kabelu sondy vyvarujte se průtoku 

tekutiny do konektoru sondy nebo sondy. 

 
Před použitím sondy 

Před každým použitím zkontrolujte sondu. Pokud se objeví následující poškození, 

okamžitě ukončete její používání. 

●     Trhliny na držadle sondy (uživatelská část). 

●     Trhliny na povrchu snímače (aplikovaná část). 

● Škrábance na povrchu snímače (akustický povrch okna). 

● Otok akustického okenního materiálu. 

● Trhliny nebo opotřebení kabelu sondy. 

! 
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● Trhliny na konektoru sondy nebo jakékoli jiné viditelné poškození. 

● Deformované kolíky nebo zlomené čepy uvnitř konektorů sondy. 

● Poškození nebo deformace na kabelu sondy. 

 
■ Použití sondy na povrchu těla 

1. Používejte sterilní lékařské rukavice. 

2. Orientujte sondu. 

3. Proveďte skenování. 

 
■ Použití endokavitárních sond 

1. Použijte sterilní lékařské rukavice. 

2. Pokryjte sondu s pouzdry sondy (pouze pro endokavitární sondy). 

a. Odstraňte obal a odklopte plášť sondy. 

b. Aplikujte odpovídající množství spojovacího gelu na vnitřní stranu pouzdra a na čelní 

stranu sondy. 
 

 
 

c. Držte sondu a rozbalte plášť na sondu. 

d. Pevný obal sondy vytáhněte přes obličej sondy, aby se odstranily vrásky. 

e. Ochranu pláště na sondu zajistěte lepicími pásky nebo elastickými pásy. 

3. Orientace sondy 

Před skenováním zkontrolujte značku orientace sondy. 

4. Proveďte skenování. 
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10.1.3 Čištění sondy 

 

● Před čištěním odpojte sondu od systému, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. 

● Aby nedošlo k přenosu choroby, měli byste během čištění nosit sterilní lékařské 

rukavice a ochranné brýle. 

● Pro čištění sondy nepoužívejte čistič, který obsahuje síran sodný a / nebo chlornan 

sodný. V opačném případě může dojít k poškození sondy. 

● Aby nedošlo k poškození sondy, nedotýkejte se sondy na tvrdých plochách. 

● Pro čištění sondy používejte pouze čistič doporučený výrobcem. V opačném případě 

může dojít k poškození sondy. 

● Měli byste čistit sondu před a po každém použití. Čištění sondy je nezbytným krokem 

při dezinfekci a sterilizaci. 

● Pro čištění sondy proveďte následující kroky. 

1. Po zkoušce odstraňte spojovací gel z povrchu sondy. 

2. Odpojte sondu od systému a odstraňte držák sondy a konzolu biopsie ze sondy. 

3. Vyčistěte sondu pomocí měkké tkaniny bez vláken navlhčené jemnou mýdlovou 

vodou nebo doporučeným čisticím prostředkem (viz příloha D.2 Čistič). 

Pokud jsou na povrchu nebo v drážkách sondy vyschlé skvrny, odstraňte je štětcem 

navlhčeným enzymatickým čističem. 

4. Opláchněte povrchy sondy čerstvou tekoucí vodou, abyste zcela odstranili zbytky 

čističe. 

5. Vysušte sondu měkkým suchým hadříkem bez vláken.

! 
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10.1.4  Dezinfekce a sterilizace sondy

●  Existuje  vyčleněný  seznam  sterilantů  a  dezinfekčních  prostředků  na  vysoké  úrovni

pro   použití   při   zpracování   opakovaně   použitelných   zdravotnických   a   zubních

prostředků  na  internetových  stránkách  FDA.  Tento  seznam  lze  nalézt  pro  nalezení

činidel,  které  mohou  být  užitečné  pro  dezinfekci  sond.  Viz  následující  adresa pro

sterilní  prostředky  vyčištěné  FDA  a  dezinfekční  prostředky  na  vysoké  úrovni:

http://www.fda.gov/      MedicalDevices      /      DeviceRegulationandGuidance      /

ReprocessingofSingle-UseDevices / ucm133514.htm.

●  Používejte  tekuté  dezinfekční  prostředky  /  sterilanty,  které  splňují  místní  zákony  a 

předpisy nebo doporučené dezinfekční / sterilizační prostředky.

●  Obal sondy může být poškozen během vyšetření a úroveň rizika znečištění způsobená 

poškozeným  pláštěm  je  obtížné  odhadnout.  Proto  pouzdro  sondy  nemůže  měnit 

úroveň  dezinfekce  sondy.  Vyčistěte  a  sterilizujte  (nebo  dezinfikujte  na  vysoké 

úrovni)   endocavitární   sondu   a   vyčistěte   a   sterilizujte   sondu   pro   biopsii   a   po 

vyšetření se dostanete do kontaktu s krví.

●  Nepoužívejte expirovanou dezinfekční / sterilizační látku.

●  Uchovávejte  sondu  ve  sterilním  prostředí  a  před  použitím  jej  zkontrolujte  její  datum

vypršení platnosti.

●  Pokud používáte doporučené dezinfekční / sterilizační prostředky, ujistěte se, že jsou

splněny  požadavky  na  úroveň  dezinfekce  a  dobu  namáčení  sondy. V opačném

případě  by  mohlo  dojít  k  poškození  sondy  a  vaše  záruka  by  mohla  být  neplatná.

Pokud   máte   další   použití   nebo   potřeby   pro   sondu,   ujistěte   se,   že   úroveň

dezinfekčního   prostředku   /   sterilizačního   činidla   a   doba   namáčení   sondy   jsou

vhodné pro zamýšlenou klinickou aplikaci.

●  Pro sterilizaci sondy nepoužívejte následující metody.

- Autokláv

- Ultrafialový sterilizátor

- Gamma ray sterilizátor

- Etylenoxidový plyn

- Etylenoxid

- Tepelná dezinfekce / sterilizace. Teplota vyšší než 66 ° C (150 ° F) poškodí sondu.

●  Nedovolte,  aby  dezinfekční  /  sterilizační  prostředek   byl  na  sonde  vysoušen  na 

vzduchu.

■ Úrovně dezinfekce

●  Chcete-li  vybrat  vhodný  dezinfekční  prostředek,  musíte  nejprve  určit  požadovanou 

úroveň dezinfekce na základě klasifikace sondy.
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Clasifikace Definice Dezinfekce Aplikace 

Kritická Zařízení, které vstupuje 

do normálně sterilní 

tkáně nebo do cévního 

systému. 

Sterilizace Intraoperační, 

biopsie nebo sonda 

Semi-kritická Zařízení, které přichází 

do styku s intaktními 

slizničními membránami 

a obvykle neprochází 

sterilní tkání. 

Vysoký-level dezinfekce Endokační sonda 

Nonkritická Zařízení, která se běžně 

nedotýkají pacienta nebo 

se dotýkají pouze 

neporušené kůže. 

Střední nebo nízký-

level dezinfekce 

Povrch těla 

 
 

■ Požadavky na namáčení 

Sondu neponořujte za její spojovací čáru. 

 

■ Pro dezinfekci zkušebního tělesa 

                      Po každém použití byste měli dezinfikovat sondu. Proveďte následující kroky. 

1. Vyčistěte sondu. 

Podrobnosti naleznete v kapitole 10.1.3 Čištění sondy. 

2. Proveďte dezinfekci na střední úrovni k sonde, jak je uvedeno v tabulce 10-1. 

Nebo zvolte doporučenou dezinfekční látku (viz Příloha D.3) pro dezinfekci sondy podle 

pokynů výrobce dezinfekčního přípravku. 

3. Opláchněte sondu čerstvou tekoucí vodou, abyste úplně odstranili zbytkový dezinfekční 

prostředek. 

4. Vysušte sondu měkkým suchým hadříkem bez vláken.
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Tab 10-1 Doporučená metoda pro dezinfekci na střední úrovni 
 

Dezinfekční 
látka 

Výrobce Účinná 

složka 

Úroveň aktivní 

složky 

Typ 

kontakt

uu 

Doba 

kontaktu 

70% 

Isopropyl 

alkohol 

Všichni 70% 

Isopropyl 

alcohol 

70% Sprej / 

Otřete 

<10 

minut 

T-sprej II Pharm. Inc. Quat. 

Ammonia 

/ Sprej / 

Otřete 

<10 

minut 

T-sprej Pharm. Inc. Quat. 

Ammonia 

/ Sprej / 

Otřete 

<10 

minut 

 
 

■ Dezinfekce endokavitární sondy 
 

Před a po každém použití byste měli dezinfikovat endocavitární sondu. 

Proveďte následující kroky. 

1. Vyčistěte sondu. 

Podrobnosti naleznete v kapitole 10.1.3 Čištění sondy. 

2. Proveďte vysokou úroveň dezinfekce sondy, jak je uvedeno v tabulce 

10-2, nebo zvolte doporučenou dezinfekční látku (viz Příloha D.3) k 

dezinfekci sondy podle pokynů výrobce dezinfekčního přípravku. 

3. Opláchněte sondu sterilní vodou, abyste úplně odstranili zbytkový 

dezinfekční prostředek. 

4. Vysušte sondu měkkým suchým hadříkem bez vláken. 

 

Tab 10-2 Doporučená metoda pro vysokou dezinfekci  
 

Dezinfekční 
látka 

Výrobce Účinná složka Úroveň 

aktivní 

složky 

Typ 

kontak

tuu 

Doba 

kontaktu 

Cidex™ 

Activated 

Dialdehyde 

roztok 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Namočit 45-50 

minut 

Resert XL 

HLD 

STERIS 2.0% H2O2 

 
 
 

 

2.0% Namočit 8 minut 
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10.1.5 Sterilizace sondy 

Měli byste sterilizovat intraoperační sondu pro použití biopsie nebo jakoukoli sondu, která 

přichází do kontaktu s krví po každém použití. 

Proveďte následující kroky. 

1. Vyčistěte sondu. 

Podrobnosti naleznete v kapitole 10.1.3 Čištění sondy. 

2. Sterilizujte intraoperační sondu podle tabulky 10-3. 

Nebo zvolte doporučenou dezinfekční látku (viz Příloha D.3) pro sterilizaci sondy podle 

pokynů výrobce dezinfekčního přípravku. 

3. Opláchněte sondu spuštěnou sterilní vodou, abyste úplně odstranili zbytkový sterilant. 

4. Vysušte sondu měkkým suchým hadříkem bez vláken.c 

 

Tab 10-3 Doporučená metoda sterilizace 
 

Dezinfekční 
látka 

Výrobce Účinná složka Úroveň 

aktivní 

složky 

Typ 

kontakt

uu 

Doba 

kontaktu 

C  i  d  e  x  ™  

Activated 

Dialdehyde 

Roztok 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Soak 10 

hodin 

 
 

10.1.6 Dezinfekce a sterilizace kabelu od sondy 

 

Aby se zabránilo možnému přenosu choroby, měli byste během dezinfekce nebo 

serializace nosit sterilní lékařské rukavice a ochranné brýle.  

Nepokládejte kabel sondy do alkoholu nebo do isopropylalkoholu v jakékoliv 

koncentraci po dlouhou dobu. Zabraňte kontaktu s jódem nebo fenoly. V opačném 

případě to urychlí stárnutí kabelu a sníží dobu provozu sondy nebo dokonce způsobí 

poškození kabelu. 

 
■ Dezinfekce 

 

Pro dezinfekci kabelu sondy proveďte následující kroky. 

1. K čištění kabelu sondy použijte měkkou suchou hadřík navlhčenou jemnou mýdlovou vodou. 

2. Opláchněte kabel čerstvou tekoucí vodou, abyste úplně odstranili zbytkový čistič. 

3. Proveďte dezinfekci na středním stupni na kabel sondy podle tabulky 10-4.

! 
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Opláchněte povrchy kabelu sondy čerstvou tekoucí vodou, abyste úplně odstranili 

zbytkový dezinfekční prostředek. 

Kabel sondy vysušte jemnou suchou tkaninou, která nepouští vlasy. 

 

Tab 10-4 Doporučená metoda pro dezinfekci na střední úrovni 
 

Dezinfekční 
látka 

Výrobce Účinná 

složka 

Úroveň 

aktivní složky 

Typ 

kontak

tuu 

Doba 

kontaktu 

T-spray II Pharm. Inc. Quat. 

Ammonia 

/ Sprej / 

otřete 

<10 

minut 

T-spray Pharm. Inc. Quat. 

Ammonia 

/ Sprej / 

otřete 

<10 

minut 

 
 

■ Sterilizace 

 

Pokud kabel sondy přichází do kontaktu s jakoukoliv krví nebo tělesnou tekutinou, měli 

byste ji sterilizovat. Podrobnosti naleznete v informacích o sterilizaci sondy. 

 

10.1.7 Skladování a přeprava 

Sondu byste měli skladovat nebo přepravovat v souladu s Dodatkem A. Specifikace. 

 
■ Uložení sondy 

 

Pro uložení sondy postupujte podle následujících bodů. 

● Uchovávejte sondu v držáku sondy nebo v konkrétním obalu, když jej nepoužíváte. 

● Ujistěte se, že je držák sondy čistý před uložením. 

● Aby nedošlo ke kontaminaci balení, dezinfikujte nebo sterilizujte sondu před uskladněním 

nebo ji uložte do jednorázového balení. 

● Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani náhlým změnám teploty okolí. 

● Uchovávejte samotnou sondu, abyste zabránili jakémukoli nárazu na hlavu sondy. 

● Opatrně natáhněte kabel sondy. 

● Před uložením sondy vysušte. 

 

■ Přeprava sondy 
 

Chcete-li sondu přenést, proveďte následující kroky. 

1. Před přepravou vyčistěte a dezinfikujte sondu. 

2. Umístěte sondu do pouzdra a pečlivě naviňte kabel. 

3. Zavřete kryt přepravního pouzdra. 

4. Zavřete kufřík a vložte jej do krabice.
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10.2 Biopsie 

Před provedením biopsie byste měli správně sestavit a ověřit držák biopsie. 

● Použijte držák biopsie pouze ve spojení se sondou dodanou výrobcem. V opačném případě 

může dojít k poškození systému a sondy nebo k nehodě, jako je požár. 

● Pouze vyškolení lékaři nebo sonografi mohou provádět biopsii. Během provozu musí 

obsluha dodržovat správné sekvenování vložené jehly pomocí vodítka, aby se zabránilo  

zbytečnému riziku a zranění pacienta. 

● Odkazy na biopsii, které se zobrazují na monitoru, jsou určeny jako reference. Je 

odpovědností operátora ověřit správné umístění jehly během biopsie. 

● Nepoužívejte vodítko jehel, pokud cesta jehly není přesně uvedena v pokynech na 

obrazovce. Cesta jehly musí být zobrazena v pokynech. Pokud dráha jehly není přesně 

označena, kontaktujte výrobce nebo místní distributory. 

● Během biopsie nezamrazujte obraz. 

● Jehla biopsie je jednorázová. 

● Aby nedošlo k infekci, dezinfikujte sondu a při biopsii jej zakryjte pláštěm sondy. 

● Aby se zabránilo možnému zranění osob, měl by operátor provést biopsii pomocí 

vhodného držáku biopsie. 

 

10.2.1 Dostupné konzole pro biopsii 
 

Model konzole Model sondy 
 

Bioptická jehla 
 

Aplikace 

NGBC613 C613 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Tělo 

NGB3C-A 3C-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Tělo 

NGBL741 L741 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Tělo 

NGB12L-B 12L-B 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Tělo 

NGB3P-A 3P-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Tělo 
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Model konzole Model sondy 
 

Bioptická jehla 
 

Aplikace 

NGB6V3 6V3 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitární 

NGB6V1 6V1 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitární 

NGBEC9-5 EC9-5 16G, 18G, 20G, 22G Intrakavitární 

 
 

10.2.2 Sestavení držáku pro biopsii 

 
■ Sestavení držáku  

 

 

Tube Holder 

 

 
Fixing Bracket 

 
Biopsy Guide Tube 

 

Protrusion 

 

 

 

 

 
 

Proveďte následující kroky. 

1. Noste sterilní rukavice. 

2. Odklopte plášť sondy a aplikujte odpovídající množství spojovacího gelu na plášť a na čelní 

stranu sondy. 

3. Držte sondu a odvíjení pouzdra na sondu. Pevně vytáhněte plášť sondy na plochu sondy, 

abyste odstranili vrásky. 

4. Zarovnejte držák biopsie s orientační značkou sondy. 

5. Připevněte držák biopsie na sondu a aplikujte čtyři výčnělky s pevným tlakem. Ujistěte se, 

že držák biopsie je pevně připojen k sonde. 
 

 

Orientation Mark 
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1. Vodicí trubici biopsie umístěte do držáku. 

 

 

2. Vložte jehlu biopsie do tuby. 

 

 

3. Odklopte další plášť sondy a aplikujte odpovídající množství spojovacího gelu na 

vnitřní stranu pouzdra. 

4. Přidržte sondu připojenou k držáku biopsie a odtrhněte ji. 

 
■ Sestavení držáku endokavitární biopsie 

 

 

 

 
 

Top Housing 

 

 

Locking Screw 

Inner Part 
 

 

Fixing Bracket 

 

Proveďte následující kroky. 

- Noste sterilní rukavice. 

- Odklopte plášť sondy a aplikujte odpovídající množství spojovacího gelu na vnitřní stranu 

pouzdra a na čelní stranu sondy.
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- Držte sondu a rozvolněte pouzdro na sondu. Pevný obal sondy vytáhněte přes 

obličej sondy, aby se odstranily vrásky. 

- Zasuňte vnitřní část do horního krytu a zatlačte dopředu, dokud nezaklapne. 

 

 

- Zarovnejte držák biopsie s značkou orientace sondy. 
 

 

- Připojte držák biopsie ke sonde a upevněte držák biopsy pomocí zajišťovacího 

šroubu. 
 

  

- Vložte jehlu biopsie do tuby a zajistěte, aby držák biopsie byl pevně připojen k 

sondě.

  Orientation Mark 
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- Odklopte další pouzdro sondy a aplikujte odpovídající množství spojovacího gelu na 

vnitřní stranu pouzdra. 

- Přidržte sondu připojenou k držáku biopsie a roztáhněte ji na plášť. 

 
10.2.3 Příprava na biopsii 

 

Před a po použití rektální nebo transvaginální sondy k provedení biopsie byste měli 

vyčistit a sterilizovat sondu a veškeré příslušenství biopsie. V opačném případě může 

způsobit riziko infekce dalšímu pacientovi, který používá sondu a příslušenství. 

Před provedením biopsie byste měli připravit následující položky. 

● Nová, rovná jehla s biopsií 

● Sterilizovaný zásobník sterilní a odplyněné vody 

● Sonda s bioptické jehlou 

● Aktivované pokyny pro biopsii 

● Sterilní pouzdro sondy 

 
10.2.4 Ověření držáku pro biopsii 

 
POZNÁMKA: 

Před verifikací se ujistěte, že držák bioptického materiálu je správně připojen k e 

kompatibilní sondě. 

Proveďte následující kroky. 

1. Zvolte tlačítko Biopsie na panelu kláves v režimu B v reálném čase.  

2. Ponořte sondu (část, která není za spojnicí) do odplyněné vody. 

3. Vložte jehlu biopsie do maximální hloubky vody.  

4. Ověřte, zda je cesta jehly zobrazena podle pokynů na obrazovce. Po ověření je 

vodítko jehly připraveno k použití.

! 
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10.2.5 Provedení biopsie 

 
POZNÁMKA: 

Ujistěte se, že držák biopsie je správně připojen k kompatibilní sondě a ověřte ji dříve, než 

provedete biopsii. 

Proveďte následující kroky. 

1. Vyberte Setup > General > Biospy > Biopsy Guide Line, nastavte Biopsy 

Angle a Guide Line Type a následně nastavte Guide Line Display na On. 

Podrobnosti naleznete v části 4.1.4 Nastavení biopsie. 

2. Vyberte Biopsy na panelu kláves v režimu B v reálném čase. 

Můžete nastavit úhel biopsie a velikost bodů pro vodítko. 

– Otočte funkční klávesou odpovídající Biopsy a vyberte úhel biopsie. 

– Otočením funkčního klíče odpovídající velikosti Dot Size nastavte velikost bodů 

pro vodítko. 

 

POZNÁMKA: 

Stisknutím tlačítka Menu aktivujete oblast nabídky a klepnutím na tlačítko 

Imaging Parameters nebo Biopsy přepnete na odpovídající nabídku parametrů. 

3. Proveďte skenování a vyhledejte cíl. 

4. Proveďte punkci posunutím jehly skrz drážku ve vodítku, dokud nebude jehla, jak je 

znázorněna na displeji, zachycuje cíl. 

Můžete otočit ovládací knoflík Biopsy Cali na On abyste upravili pokyny pro biopsii. 

– Otáčením funkčního tlačítka odpovídajícím úhlu můžete volně upravit úhel 

vodítka pro biopsii. 

– Otočte funkční tlačítko odpovídající Posunutí, abyste postupně upravili pozici 

pokynu pro biopsii. 

– Otočením funkčního tlačítka odpovídající uložení uložíte nastavení pokynu pro 

biopsii. 

– Otočením funkčního tlačítka odpovídajícím výchozímu zatížení se obnoví 

přednastavený úhel a výchozí poloha vodítka pro biopsii. 

5.  Upravte jas biopsie jehly na obrázku. 

U lineárních sond otočte funkční klíč odpovídající Vis-Needle na hodnotu On, abyste 

zvýšili jas bioptické jehly.
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Biopsy Needle 

 
 
 
 

 
Ultrasound Image 

Biopsy Enhanced 

Region Line 

 
 

a 
 
 
 
 

– Stiskněte funkční tlačítko odpovídající funkci SteerAngle a otočte funkčním 

tlačítkem pro nastavení úhlu oblasti biopsie rozšířené oblasti. Úhel a se blíží k úhlu 

90 ° a jas bioptické jehly se stává silnější. 

– Stiskněte funkční tlačítko Dual Live a otočte funkčním tlačítkem pro volbu On, 

chcete-li zadat dvojitý split displej pro lepší pozorování. 

6. Po dokončení biopsie jemně vyjměte sondu od pacienta. 

 
10.2.6 Čištění držáku pro biopsii 

● Clean Po každém použití očistěte držák biopsie. 

●  Během čištění používejte sterilní lékařské rukavice a ochranné brýle. Proveďte následující 

kroky. 

1. Odpojte sondu od systému a vyjměte držák biopsie a biopsii 

vodicí trubice ze sondy. 

2. Kartu a opláchněte držák enzymatickým čističem, abyste odstranili veškeré zbytky. 

3. Vysuňte držák měkkým suchým hadříkem bez vláken.

! 
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10.2.7 Sterilizace držáku na biopsii 
 

● Po každém použití dezinfikujte držák biopsie. 

● Používejte kapalný sterilant, který splňuje místní zákony a předpisy. 

● Používáte-li doporučený sterilizační prostředek, ujistěte se, že jsou splněny požadavky na 

hladinu sterilantu a dobu nasákavosti konzoly biopsie. V opačném případě by mohlo dojít 

k poškození držáku biopsie a vaše záruka může být neplatná. Pokud máte další použití 

nebo potřeby pro sondu, ujistěte se, že úroveň sterilizačního přípravku a délka namáčení 

konzole biopsie jsou vhodné pro zamýšlenou klinickou aplikaci. 

● Nepoužívejte expirované sterilanty. 

● Pokud používáte jiný typ kontaktu pro sterilizaci držáku biopsie, ujistěte se, že je 

garantován výrobcem nebo místním distributorem. 

● Konzolu biopsie nesterilizujte ethylenoxidem. 

● Nedovolte, aby stereotyp byl na bioptický držák sušen na vzduchu. Proveďte následující 

kroky. 

1. Očistěte držák biopsie. Podrobnosti viz kapitola 10.2.6 Čištění držáku biopsie. 

2. Sterilizujte držák biopsie, jak je uvedeno v tabulce 10-5, po celou dobu doporučené 

doby namáčení. 

3. Opláchněte konzolu s běžící sterilní vodou, abyste úplně odstranili zbytkový sterilant. 

4. Vysuňte držák měkkým suchým hadříkem bez vláken. 

 

Tab  10-5 Doporučená metoda sterilizace 
 

Dezinfekční 
látka 

Výrobce Účinná složka Úroveň 

aktivní 

složky 

Typ 

kontak

tu 

Doba 

kontaktu 

Cidex™ 

Activated 

Dialdehyde 

Roztok 

J&J Glutaraldehyde 2.4% Namočit 10 hodin 

 
 

10.2.8 Skladování 

Zajistěte, aby byl bioptický držák před jeho uložením vyčištěn, sterilizován a úplně 

vysušen. Bioptický držák skladujte ve sterilním prostředí a udržujte ho mimo prostředí s 

náhlými změnami teploty nebo přímým slunečním světlem.

! 
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11  Údržba systému 

 
Chcete-li zachovat bezpečnost a funkčnost systému, pravidelně provádějte údržbu systému a 

příslušenství.
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● Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození systému, před čištěním jej 

vypněte a odpojte od sítě. 

● Aby byla zachována bezpečnost a funkčnost systému, musí být údržba prováděna 

nejméně jednou za rok. Zkoušky elektrické bezpečnosti musí být také prováděny v 

pravidelných intervalech podle místních bezpečnostních předpisů. 

 

11.1 Čištění systému 

 
■ Čištění povrchu systému 

1. Vypněte a odpojte systém ze zásuvky. 

2. Tlumte měkkou tkaninu, která nepouští vlasy, 75% ethanolem. 

3. Vyčistěte povrch obrazovky monitoru a ovládacího panelu měkkým hadříkem bez 

chuchvalců. 

4. Pomocí bavlněného tamponu odstraňte pevné látky z tlačítek a ovládacích prvků. 

5. V případě krve nebo infekčních tekutin nebo materiálů použijte měkký hadřík bez vláken 

navlhčeným 70% isopropylalkoholu. 
 

■ Čištění Trackballs 

1. Vypněte a odpojte systém ze zásuvky. 

2. Zatlačte výčnělky v kroužku oběma rukama. 

3. Otočte kroužek proti směru hodinových ručiček, až se kroužek zvedne. 
 

 

4. Vyjměte kroužek a trackball (dbejte na to, abyste neztratili trackball) z ovládacího 

panelu. 

5. K čištění trackballu použijte měkkou tkaninu, která nepouští vlasy, navlhčenou 75% 

ethanolem. 

6. K odstranění skvrn z kroužku použijte bavlněný tampon navlhčený 75% ethanolem. 

7. Umístěte trackball a kroužek zpátky do ovládacího panelu, oběma rukama zatlačte 

výčnělky v kroužku a otáčením kroužku ve směru hodinových ručiček nainstalujte 

trackball.

! 
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■ Bezpečnost baterie 

Zkontrolujte neporušenost a výkon baterie. 

   ● Vzhled baterie 

Zajistěte, aby nedošlo k výkyvu, prasknutí, poškození, úniku nebo koroze. 

   ● Výkon baterie 

     A. Připojte adaptér střídavého proudu k systému tak, aby baterie plně nabila. 

     B. Odpojte síťový adaptér ze systému a poté spusťte systém plně nabitou baterií, dokud 

se systém automaticky nevypne. 

     C. Doba vybití baterie indikuje výkon baterie. Pokud je doba vypouštění kratší než 30 

minut, vyměňte baterii nebo kontaktujte servisní oddělení výrobce. 

 

 

    

    

 

 

    

 

11.2   Kontrola údržby

Aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost ultrazvukového systému, musí být tyto kontroly
prováděné autorizovanými servisními techniky jedenkrát ročně.

■ Elektrická bezpečnost

● Integrita napájecího kabelu

● Odolnost ochranného vodiče

● Svodový proud pacienta

● Přídavný svodový proud pacienta

■ Mechanická bezpečnost 

● Vzhled krytu systému 

● Vzhled ovládacího panelu

POZNÁMKA:
Povrch ovládacího panelu nebo dotykového displeje může být znečištěn zbytky
ultrazvukového gelu nebo čisticího prostředku. Dávejte pozor při provádění údržby, aby
nedošlo k poškození a potenciálnímu problému.

● Připojení rozhraní
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■ Záznam snímků 

   ● Obrázky v každém režimu 

   ● Záznam snímků pomocí standardní sondyprobe 

 

11.3 Řešení problémů 

                   Q1: Systém nelze zapnout. 
 

A1: Zkontrolujte, zda je baterie vybitá nebo zda je systém správně připojen k napájení. 

Q2: Na LCD monitoru nejsou zobrazeny žádné snímky. 

A2: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojen.  

Q3: LCD monitor se nezobrazuje. 

A3: Zkontrolujte, zda je zvolena vhodná sonda a kompatibilní typ zkoušky nebo zda jsou 

zobrazovací parametry správně optimalizovány. 

Q4: Systém se zhroutil nebo nelze normálně vypnout. 

A4: Podržte tlačítko             abyste systém vypnuli po dobu delší jak 5s.        

Pokud některý z výše uvedených problémů stále existuje, obraťte se prosím na oddělení 

zákaznického servisu výrobce o pomoc. 

 

11.4 Likvidace zařízení 

Datum výroby je uveden na štítku výrobku. Za normálních podmínek je životnost sondy 

asi dvacet pět tisíc hodin. Jakmile vyprší čas, měli byste jej zlikvidovat v souladu s 

místními zákony nebo předpisy. 

Měli byste likvidovat hlavní jednotku, sondu, konzolu biopsie a další příslušenství v 

souladu s místními zákony a předpisy. 

Podrobné informace o likvidaci získáte od výrobce nebo od místního distributora. Výrobce 

nezodpovídá za žádný systémový obsah nebo příslušenství, které byly nesprávně vyřazeny. 

 

11.5 Zákaznický servis 

Jen servisní pracovníci nebo autorizovaní výrobci mohou systém opravovat. Jakákoli 

zpětná vazba nebo dotazy týkající se našeho produktu či služeb by měly být směrovány na 

následující adresu. 

Adresa: 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan, Shenzhen, 

518051, Guangdong, China 

PSČ: 518051 
 

Tel: +86 755 2672 2890 
 

Fax: +86 755 2672 2850 
 

E-mail: service@sonoscape.net 

mailto:service@sonoscape.net
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D o d a t e k  A Specifikace 
 

 
 

V souladu s EN 60601-1 (IEC 60601-1), Zdravotnické elektrické zařízení Část 1: 

Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon 

EN 60601-2-37 (IEC 60601-2-37), Zdravotnické elektrotechnické zařízení 

Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a zásadní výkon 

ultrazvukových diagnostických a monitorovacích zařízení 

EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Zdravotnické elektrotechnické zařízení Část 

1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon - 

Kolaterální norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky. 

Klasifikace Typ ochrany a ochrana 
proti úrazu 

Zařízení třídy I ME (s adaptérem); 

Zařízení s vlastním pohonem ME (pokud není 

připojeno k napájecí síti) 

Stupeň ochrany před 
úrazem elektrickým 
proudem 

Použitá část typu BF 

Typ instalace Přenosná zařízení 

Stupně ochrany a krytí 
kapaliny 

● Systém je IPX0 

● Sonda (z akustického okna ke křižovatce) je IPX7 

● Nožní spínač je IPX8 

Podle stupně 
bezpečnosti aplikace 

Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti 

hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem 

nebo oxidem dusným. 

Požadavky na 

životní 

prostředí 

 Operace Skladování a přeprava 

Relativní vlhkost 30%~85% 

(bez kondenzace) 

20%~90% 

(bez kondenzace) 

Teplota okolí 0°C~+40°C -20°C~+55°C 

Atmosférický tlak 700hPa~1060hPa 700hPa~1060hPa 

Zdroj napájení AC/DC Adaptér: 

Input: 100-240Va.c., 1.5-0.75A, 50-60Hz; Output: 19Vd.c., 4.74A 

Hlavní jednotkat: 19Vd.c., 4.74A 

Aplikované 

součásti 

Sondy, ECG elektrody 
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Dodatek  B EMC Pokyny a Prohlášení Výrobce 

 
 
B.1 Electromagnetická Emise 

Zařízení je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník 

nebo uživatel zařízení by měl zajistit, aby byl používán v takovém prostředí. 
 

Test emisí Dodržování Elektromagnetické prostředí a pokyny 

RF emise 

CISPR 11 

Skupina 1 Zařízení využívá RF energii pouze pro svou vnitřní 

funkci. Proto jsou jeho vysokofrekvenční emise 

velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí rušení v 

nedalekém elektronickém zařízení. 

RF emise 

CISPR 11 

Třída B Zařízení je vhodné pro použití ve všech 

zařízeních, včetně domácích zařízení a 

zařízení, která jsou přímo napojena na 

veřejnou síť nízkého napětí, která dodává 

budovy používané pro domácí účely.  

Harmonická emise 

IEC 61000-3-2 

Třída A 

Kolísání napětí/ 

emise blikání IEC 

61000-3-3 

Dodržuje 

 

 

B.2 Electromagnetická odolnost 

Zařízení je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 

uživatel zařízení musí zajistit, aby byl v takovém prostředí používán. 
 

Zkouška 

odolnosti 

IEC 60601 Test 

 

Dodržování Elektromagnetické prostředí a 

Vedení 

Elektrostatické 

vybití (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV Contact 

±8 kV Vzduch 

±6 kV Contact 

±8 kV Vzduch 

Podlahy by měly být dřevo, beton 

nebo keramická dlažba. Pokud jsou 

podlahy pokryté syntetickým 

materiálem, měla by být relativní 

vlhkost alespoň 30%. 
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Zkouška 

odolnosti 

IEC 60601 Test 

 

Dodržování Elektromagnetické prostředí a 

Vedení 

Elektrický 

rychlý přechod 

/ roztržení IEC 

61000-4-4 

± 2 kV pro 

napájecí vedení; 

± 1 kV pro 

vstupní / 

výstupní linky 

± 2 kV pro 

napájecí vedení; 

± 1 kV pro 

vstupní / 

výstupní linky 

Kvalita napájecí sítě by měla být 

typická pro komerční nebo 

nemocniční prostředí. 

Překročení 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV řádek 

na řádek 

± 2 kV vedení 

k zem 

± 1 kV řádek 

na řádek 

± 2 kV vedení 

k zemi 

Kvalita napájecí sítě by měla být 

typická pro komerční nebo 

nemocniční prostředí. 

Napětí a 

poklesy 

S h o ttru 

přerušení  

IEC 61000-4- 

11 

<5 % UT 

(>95 % dip in 

UT) for 

0.5 period 

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

for 5 periods 

70 % UT 

(30 % dip in UT) 

for 25 periods 

<5 % UT 

(>95 % dip in 

U T ) f o r 2 5 0 

periods 

<5 % UT 

( > 9 5  %  d i p 

in UT) for 0.5 

period 

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

for 

5 periods 

70 % UT 

(30 % dip in UT) 

for 

25 periods 

<5 % UT 

(>95 % dip in 

UT) for 

250 periods 

Kvalita napájecí sítě by měla být 

typická pro komerční nebo 

nemocniční prostředí. Pokud uživatel 

zařízení vyžaduje nepřetržitý provoz 

během přerušení napájecí sítě, 

doporučuje se zařízení napájet z 

nepřerušeného napájecího zdroje. 

Napájecí 

frekvence 

(50/60 Hz) 

magnetické 

pole IEC 

61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Měření magnetických polí by mělo být 

na úrovni typické pro typické umístění v 

typickém obchodním nebo nemocničním 

prostředí. 

POZNÁMKA: UT je síťové napětí střídavého proudu před aplikací zkušební úrovně. 

 

Zařízení je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 

zařízení musí zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.
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Dodatek B Pokyny EMC a prohlášení výrobce 
 

 

 
 

Zkouška 

odolnosti 

IEC 60601 Test 

 

Dodržov

ání 

Elektromagnetické prostředí a 

Vedení 

Provedeno RF 

IEC 61000-4-6 

3Vrms 

1 5 0 k H z - 8 0  

MHz 

3 Vrms Přenosné a mobilní RF komunikační 

zařízení by neměly být používány bližší k 

žádné části zařízení, včetně kabelů, než je 

doporučená oddělovací vzdálenost 

vypočtená z rovnice platné pro frekvenci 

vysílače. 

Doporučená oddělovací vzdálenost: 

 

 

80 MHz - 800 MHz 

80 MHz - 2,5 GHz 

Kde P je maximální jmenovitý výstupní 

výkon vysílače ve wattech (W) podle 

výrobce vysílače a d je doporučená 

oddělovací vzdálenost v metrech (m). 

Pevnost pole z pevných RF vysílačů, 

stanovená elektromagnetickým 

průzkumem, by měla být nižší než úroveň 

shody v každém kmitočtovém pásmu. b V 

blízkosti zařízení označených tímto 

symbolem může dojít k rušení: 

R ad ia č n í  R F 

IE C  61000 -

4 -3  

3V/m 

8  0 M  H  z  -  

2.5GHz 

3 V/m 

POZNÁMKA 1: U 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno 

absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí. 
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Zkouška 

odolnosti 

IEC 60601 Test 

 

Dodržov

ání 

Elektromagnetické prostředí a 

Vedení 

Intenzita pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní / 

bezdrátové) telefony a pozemní mobilní radiostanice, amatérské rádio, rozhlasové vysílání 

AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky předpovědět s přesností. Pro posouzení 

elektromagnetického prostředí vlivem pevných RF vysílačů by měl být zvážen průzkum 

elektromagnetického pole. Pokud měřená intenzita pole v místě, kde je zařízení používáno, 

přesahuje příslušnou úroveň shody RF výše, je nutné dodržovat příslušné vybavení, aby se 

ověřila normální provoz. Pokud je zjištěn abnormální výkon, mohou být nutné další opatření, 

jako je například přesměrování nebo přemístění VYBAVENÍ. 

Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být nižší než 3 V/m. 

 

 

B.3 Doporučená oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a 

mobilními RF komunikačními zařízeními  

Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařované 

RF rušení řízeny. Zákazník nebo uživatel zařízení může pomoci zabránit 

elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a 

mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízeními, jak je doporučeno níže, 

podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení. 
 

 

Pro vysílače o maximálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny výše, lze doporučenou 

oddělovací vzdálenost d v metrech (m) odhadnout za použití rovnice vztahující se k frekvenci 

vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce 

vysílače. 

POZNÁMKA 1: U 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je 

ovlivněno absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí. 
 

 Maximální 
jmenovitá 
hodnota 
Výstupní výkon 
vysílače (W (W) 

Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače  
))(m)transmitter (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 
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Dodatek  C In Situ, Derated, 

a Intenzita vody 

 
Všechny parametry intenzity jsou měřeny ve vodě. Vzhledem k tomu, že voda absorbuje 

velmi malou akustickou energii, je toto měření vody nejhorším případem. Biologická tkáň 

absorbuje akustickou energii. Skutečná hodnota intenzity v jakémkoli bodě závisí na 

množství a typu tkáně a frekvenci ultra-zvuku, který prochází tkáně. Hodnota intenzity v 

tkáni, In situ, byla odhadnuta podle následujícího vzorce: 

In Situ = Water[e
-0:23alf

] 

where: In Situ = In Situ Intensity Value 

Water = Water Value Intensity 

e = 2.7183 
 

a = Attenuation Factor 

Tissue = a (dB/cm-MHz) 

Amniotic Fluid = 0.006 
 

Brain = 0.53 
 

Heart = 0.66 
 

Kidney = 0.79 
 

Liver = 0.43 
 

Muscle = 0.55 
 

l = Skin line to measurement depth (cm) 
 

 

(MHz) 

f = Center frequency of the transducer/system/mode combination 

 

Vzhledem k tomu, že ultrazvuková cesta během vyšetření pravděpodobně prochází 

různými délkami a typy tkání, je obtížné odhadnout skutečnou intenzitu In situ. Faktor 

útlumu 0,3 je používán pro obecné účely výkaznictví; proto hodnota In situ, která je běžně 

uváděna, používá vzorec: 

In Situ derated = Water[e
-0.069lf

] 

Vzhledem k tomu, že tato hodnota není skutečnou intenzitou In situ, používá se termín 

"odstupňovaný" .
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Dodatek  D Doporučená spojka 

Gel, čistič a dezinfekční prostředek 

 

POZNÁMKA: 

• Spojovací gely, čisticí prostředky a dezinfekční přípravky uvedené v této příručce se 

doporučují z důvodu jejich chemické kompatibility s výrobkem, nikoliv s jejich 

biologickou účinností. Pro biologickou účinnost dezinfekčního přípravku si přečtěte 

pokyny a doporučení výrobce dezinfekčního přípravku, Asociace pro lékaře v 

oblasti kontroly infekce, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA a Centra pro 

kontrolu chorob v USA. 

• Tato příloha obsahuje nejnovější informace o doporučených spojovacích gelech, 

čisticích prostředcích a dezinfekčních prostředcích při uvolnění uživatelské příručky. 

Dodatek se může změnit bez předchozího upozornění. 

• Některé modely sondy uvedené v následujících tabulkách lze s tímto systémem 

použít. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.1.1 Dostupné sondy. 

 

D.1 Spojovací Gel 
 

Model sondy Použitelné Nepoužitelné 

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, 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, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 7LI4, 

10I3, 10L-I, 12L-I, 12LI-A, 12LT-A, 

11L-I 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel, 

Transonic gel 

Clear Scanning 

Gel, Multigel Gel 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, 

BCC9-4, BCC9-5, BCL10-5, 6V-A, 

6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V7, 8V-A, 6CT4 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel, 

Transonic gel, Clear Scanning Gel 

Multigel Gel 

VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VC6-2, 

VL12-5, CWD2.0, CWD4.0, CWD5.0, 

CWD8.0, PWD2.0 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel, 

Transonic gel 

Clear Scanning 

Gel, Multigel Gel 
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Model sondy Použitelné Nepoužitelné 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, 

C344, C351, C352, C361, C362, C511, 

C521, C541, C542, C543, C611, C612, 

C721, L541, L561V, L662V, L741, 

L741V, L742, L743, L745, L746, L751, 

L752, L761V, L744, C312, C322, C345, 

C353, C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, 

C1-6, 2P2, 3P1, 3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 

7P-A, 7P-B, 8P1, 12P-A, 12P-B, P5-1, 

3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, LAP7, S1-5, 

12L-A 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, Sterile Ultraphonic Gel, 

Transonic gel, Clear Scanning Gel, 

Multigel Gel 

/ 

 

 

D.2 Čistič 
 

Model sondy Použitelné Nepoužitelné 

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, MPTEE, MPTEE mini, 

12C-ER 

Mild soapy water T-spray, T-spray II, 

Transeptic, 70% 

IPA 

LAP7, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 7LI4, 10I3, 10L-I, 

12L-I, 12LI-A, 12LT-A, 11L-I 

T-spray, T-spray 

II, mild soapy 

water 

Transeptic, 70% 

IPA 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, BCC9-4, 

BCC9-5, BCL10-5, 6V-A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V7, 

8V-A, 6CT4 

T-spray, T-spray 

II, mild soapy 

water 

Transeptic, 70% 

IPA, 

VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VC6-2, VL12-5, 

CWD2.0, CWD4.0, CWD5.0, CWD8.0, PWD2.0 

T-spray, T-spray 

II, mild soapy 

water 

Transeptic, 70% 

IPA 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, C344, C351, C352, 

C361, C362, C511, C521, C541, C542, C543, C611, 

C612, C721, L541, L561V, L662V, L741, L741V, L742, 

L743, L745, L746, L751, L752, L761V, L744, C312, 

C322, C345, C353, C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, 

C1-6, 2P2, 3P1, 3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 7P-A, 7P-B, 

8P1, 12P-A, 12P-B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, 

LAP7, S1-5, 12L-A 

 
 
 
 

 
  

T-spray, T-spray 

II, mild soapy 

water, 70% IPA 

Transeptic 
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C  i  d  e  x O  P A 

Solution, Cidex, 

Metricide 14 

Met r i c ide  28,  

Met r i c ide  30, 

Resert XL HLD 

LAP7, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 7LI4, 10I3, 10L-I, 

12L-I, 12LI-A, 12LT-A, 11L-I 

C  i  d  e  x O  P A 

Solution, Cidex, 

Metricide 14 

Met r i c ide  28,  

Met r i c ide  30, 

Resert XL HLD 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, BCC9-4, 

BCC9-5, BCL10-5, 6V-A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V7, 

8V-A, 6CT4 

C  i  d  e  x O  P A 

Solution, Cidex, 

M e t r i c i d e 1 4 , 

Resert XL HLD 

Met r i c ide  28,  

Metricide 30 

VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VC6-2, VL12-5, 

CWD2.0, CWD4.0, CWD5.0, CWD8.0, PWD2.0 

C  i  d  e  x O  P A 

Solution, Cidex, 

Metricide 14 

Met r i c ide  28,  

Met r i c ide  30, 

Resert XL HLD 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, C344, C351, C352, 

C361, C362, C511, C521, C541, C542, C543, C611, 

C612, C721, L541, L561V, L662V, L741, L741V, L742, 

L743, L745, L746, L751, L752, L761V, L744, C312, 

C322, C345, C353, C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, 

C1-6, 2P2, 3P1, 3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 7P-A, 7P-B, 

8P1, 12P-A, 12P-B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, 

LAP7, S1-5, 12L-A 

C  i  d  e  x O  P A 

Solution, Cidex, 

M e t r i c i d e 1 4 , 

Resert XL HLD 

Met r i c ide  28,  

Metricide 30 

D.3  Dezinfekce

Model sondy Použitelné Nepoužitelné

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, MPTEE, MPTEE mini,
12C-ER
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Dodatek  E Akustické výstupní data 

 
Přečtěte si prosím doprovodné CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 




