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Bevezetés

A Vivid 7 ultrahangkészülék nagy teljesítőképességű, digitális 
ultrahangos képalkotó rendszer.

Figyelem
A Vivid 7 ultrahangkészülék használata előtt olvassa el és 
ismerje meg a felhasználói kézikönyvben található összes 
útmutatást. A kézikönyv a készülék használata során mindig 
legyen a készülék közelében. Rendszeresen nézze át a 
használati útmutatót és a biztonsági óvintézkedéseket.

A kézikönyvben használt Vivid 7 kifejezés a Vivid 7 
Dimension és a Vivid 7 PRO készülékre egyaránt vonatkozik, 
amennyiben a kézikönyv nem határozza meg másként.

Biztonság
A következő helyen található összes információt el kell 
olvasni és meg kell érteni a Vivid 7 ultrahangkészülék 
használata előtt: 13. fejezet, „Biztonság”, 395. oldal.

Az interferenciára vonatkozó figyelmeztetés

A következő eszközöket tilos a készülék közelében 
használni:

Olyan eszközök, melyek lényegében rádióhullámokat 
bocsátanak ki, mint pl. mobiltelefonok, rádió adó-vevő 
készülékek, mobil rádióadó-készülékek, rádióirányítású játékok 
stb. nem használhatók a készülék közelében.

FIGYELEM!

Csak az Egyesült Államokra vonatkozó információ:

Az Egyesült Államok törvényei értelmében a készülék eladása 
vagy használata kizárólag orvos által vagy orvos megbízására 
történhet.

FIGYELEM!

A készülék közelében a rádióhullámokat kibocsátó eszközök 
használata működési hibát okozhat.
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Az egységet kezelő egészségügyi személyzet kötelessége 
tájékoztatni a műszaki szakembereket, betegeket és másokat, 
akik esetleg a készülék közelébe kerülnek, hogy teljes 
mértékben tartsák be a fenti ajánlásokat.

Használati javallat
A Vivid 7 ultrahangkészülék a következő vizsgálatokra 
alkalmas:
• Hasi
• Magzati/szülészeti
• Gyermekgyógyászati
• Kis szervek
• Felnőtt és újszülött koponya
• Kardiológiai
• Perifériás érrendszeri
• Vázizomrendszeri
• Nyelőcsövön keresztüli
• Transzrektális
• Transzvaginális
• Interoperatív

Ellenjavallatok
A Vivid 7 ultrahangkészülék nem használható szemészeti vagy 
bármely olyan vizsgálatra, mely során a szemen hanghullám 
halad át.
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Kapcsolattartás

Európa
GE Ultraschall KG
Deutschland GmbH & Co.
Beethovenstraße 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen

Tel: 0130 81 6370
Tel: (49)(0) 212-28-02-208

USA
GE Medical Systems
Ultrasound Service Engineering
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219
On-line használati tanácsadás

Tel: (1) 800-437-1171
Fax: (1) 414-647-4090

Tel: (1) 800-682-5327
vagy (262) 524-5698

Kanada
GE Medical Systems
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A készülék csatlakoztatása

Környezeti feltételek
A Vivid 7 ultrahangkészülék üzemeltetési környezetének 
jellemzőit állandóan a megfelelő értékeken kell tartani. A 
működtetési, tárolási, valamint szállítási környezettel szemben 
a hőmérsékletre, illetve a páratartalomra vonatkozóan 
támasztott követelmények eltérőek.

A készülék akklimatizációjához 
szükséges idő
A szállítást követően a bekapcsolás előtt a következő táblázat 
szerint várja meg, amíg a készülék akklimatizálódik:

A GE által kiképzett személy végezze a kezdeti 
rendszertelepítést.

A Vivid 7 ultrahangkészülék csatlakoztatása magában foglalja 
a tápfeszültségkábel, a feszültségszint, valamint az elektromos 
biztonsági követelményeknek való megfelelés előzetes 
ellenőrzését.

Követelmény Hőmérséklet Páratartalom Légnyomás

Üzemeltetés 10–35 °C 30–85% 700–1060 hPa

Tárolás -20–60 °C 30–95% 700–1060 hPa

Szállítás -20–60 °C 30–95% 700–1060 hPa

oC 0 2,5 5 7,5 10 35 40 42,5

oF 32 36,5 41 45,5 50 95 104 108,5

Órák 
száma

4 3 2 1 0 0 2 3

oC 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60

oF 113 117,5 122 126,5 131 135,5 140

Órák 
száma

4 5 6 7 8 9 10
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Csak a GE Medical Systems által szállított vagy meghatározott 
tápfeszültség kábelt és csatlakozódugót használjon.

Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség kábel és a 
csatlakozódugó ép, és a csatlakozódugó a kórházkategóriának 
megfelelő típusú (ahol követelmény).

A készüléket olyan rögzített hálózati aljzatba csatlakoztassa, 
amely rendelkezik megfelelő védőföldeléssel. Ne használjon 
hosszabbítót vagy elosztót.

A feszültségszint ellenőrzése

Áramellátási követelmények

A Vivid 7 ultrahangkészülék 100–120 V váltakozó áramú vagy 
230 V váltakozó áramú, 50–60 Hz-es, önálló hálózati aljzatot 
igényel.

Ellenőrizze a főkapcsoló mellett lévő címkét a készülék hátsó 
részén (lásd: 1-1. ábra).

FIGYELMEZTETÉS!

A megfelelő földelés biztosításának elmulasztása áramütést és 
ebből eredő súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!

Legtöbb esetben nem szükséges további védőföldelés vagy 
feszültségkiegyenlítő vezető csatlakoztatása. Csak olyan 
esetben javasolt, ha több eszközt használ magas kockázati 
faktorú páciens környezetében, mivel így biztosíthatja, hogy az 
összes eszköz azonos feszültségű legyen, és a visszáram 
elfogadható határértékein belül üzemeljen. Magas kockázati 
faktorú páciensről beszélünk például olyan speciális eljárás 
esetén, amikor a páciens szívéhez hozzáférhető vezető útvonal 
van, mint például a nem beépített (úsztatott) pacemaker.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék nem megfelelő feszültségtartományban történő 
működtetése károsodáshoz, ennek révén pedig a gyári garancia 
elveszítéséhez vezet.
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1-1. ábra: A minősítő címke

Olvassa le a címkén megadott feszültségtartományt:
• 100–120 V váltakozó áram, 50–60 Hz, 10 A

vagy
• 230 V váltakozó áram, 50–60 Hz, 5 A

1. Minősítő címke
2. Főkapcsoló
3. Hálózati tápfeszültségkábel 

aljzata
4. Feszültségkiegyenlítő

2 3
4

1

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a hálózati feszültség nem esik a meghatározott tartományba, 
ne csatlakoztassa a készüléket. Forduljon az eladóhoz, és 
alakíttassa át a készüléket az adott elektromos hálózathoz.
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Csatlakoztatás a hálózati aljzathoz

1. Győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelelő típusú, és a 
készülék főkapcsolója ki van kapcsolva.

2. Tekercselje le a hálózati tápfeszültségkábelt, és hagyja 
lazán lógni, hogy a készülék enyhén mozdítható legyen.

3. Csatlakoztassa a csatlakozódugót a fali aljzatba.

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készülék hátsó részén lévő főkapcsolót 

(lásd: 1-3. ábra).
2. Nyomja meg a kezelőfelület bal felső részén található  

(be/ki) gombot (lásd: 1-3. ábra).

A készülék kikapcsolása
Javasolt a rendszert legalább hetente egyszer teljesen 
kikapcsolni.

Teljes leállás
1. Nyomja meg a  (be/ki) gombot.

Megjelenik az Exit (Kilépés) párbeszédpanel.

FIGYELMEZTETÉS!

ELŐFORDULHAT ÁRAMSZÜNET. A Vivid 7 különálló, egyéni 
mellékáramkört igényel. Annak érdekében, hogy elkerülje az 
áramkör túlterhelését, illetve a kritikus fontosságú ápolási 
eszközök elvesztését, győződjön meg arról, hogy NEM üzemeltet 
más készüléket ugyanazon az áramkörön.

A készülék tápellátása a tűzesetek elkerülése érdekében 
különálló, megfelelő besorolású aljzatból történjen. A 
feszültségtartományról további információ a következő részben 
található: „Áramellátási követelmények”, 7. oldal.

A tápfeszültségkábel semmilyen körülmények között nem 
cserélhető az áramerősségre meghatározott besorolásnál 
alacsonyabb követelményeknek megfelelő kábelre.

Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
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1-2. ábra: Az Exit (Kilépés) párbeszédpanel

2. Válassza a Shutdown (Leállítás) gombot.

A készülék elmozdítása előtti kikapcsoláshoz kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. A főkapcsolót állítsa OFF (ki) állásba.
2. Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
3. Tekercselje a készülék tápfeszültség kábelét a készülék 

hátsó részén lévő kábeltartó kampókra.

1-3. ábra: A főkapcsoló és a be/ki gomb

F 1F 1
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Kerekek
A készülék kerekeit a készülék első kerekei között található 
pedálokkal lehet irányítani (lásd: 1-4. ábra).

1-4. ábra: A Vivid 7 ultrahangkészüléken található pedálok

Kerék Jellemzők

Elülső Elforgás, forgás elleni rögzítés, teljes rögzítés

Hátulsó Forgás, rögzítési nélkül

 

1. Forgást megakadályozó rögzítőpedál (inaktív állás)
2. Teljes rögzítés pedálja (inaktív állás)
3. Elülső kerék

1 2

3
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A kerekek irányítása

A pedál teljes rögzítés pozíciója (fékezés)

Fékezés feloldása

Forgás elleni rögzítés

Rögzítőpedál Művelet

Nyomja meg a 2. számú pedált

Rögzítőpedál Művelet

Nyomja meg az 1. számú pedált

Rögzítőpedál Művelet

Nyomja meg az 1. számú pedált

1 2

1 2
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Forgás elleni rögzítés feloldása

Pedál Művelet

Nyomja meg a 2. számú pedált
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A rendszer ismertetése

A rendszer áttekintése

1-5. ábra: A Vivid 7 ultrahangkészülék

1. Monitor
2. Hangszórók
3. Kezelőfelület
4. Vizsgálófej-tartók és 

géltartók
5. Videómagnó
6. Vizsgálófej csatlakozó 

aljzatok
7. Lábfékek
8. Lábfékek
9. Hordozható lemezek
10. Fekete-fehér nyomtató
11. A kezelőfelület forgatását 

működtető kar
12. A kezelőfelület emelését 

működtető kar
13. Színes videónyomtató (a 

készülék oldalán)

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13
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Kezelőfelület

1-6. ábra: A kezelőfelület (bal oldal).

1. TGC csúszkák (potméterek)
2. Hangszóró hangerőszabályzója
3. Be/kikapcsoló gomb
4. Protokoll be/kikapcsolás
5. Navigációs gombok: Archiválás és 

lelet gombok 
Vizsgálat előtti gombok
Videó lejátszása

6. Funkcióbillentyűk:
• Felhasználói kézikönyv elektronikus 
változata

• Rendszerkonfiguráció
• Képernyőfeliratok
• Testjelek
• DICOM-feladatkezelő

7. Billentyűzet
8. 4D mód (kizárólag a következőben: 

Vivid 7 Dimension)
9. Több sík mód (kizárólag a 

következőben: Vivid 7 Dimension)

Alt. Alt. Alt. Alt.
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1-7. ábra: A kezelőfelület (jobb oldal).

10. Aktív mód erősítése
11. 2D erősítés
12. A megjelenítési módokat 

kiválasztó gombok
13. Társítható kezelőgombok
14. Zoom (nagyítás) beállító
15. Mélységbeállító
16. Megjelenítési formátum 

gombok
17. Mérés, Kép tárolása és Menü 

gombok
18. Almenüvezérlő gombok
19. Videomagnó-vezérlők és 

nyomtatási gombok
20. Freeze (Képbefagyasztás) 

gombok
21. Műveletek a hanyattegérrel

Width

11

14

15

16

17 18

20

12

13

19
21
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A billentyűzet

Gomb Leírás

Segítségével a felhasználói kézikönyv 
elektronikus változata jeleníthető meg

A konfigurálási párbeszédpanel megjelenítése

A DICOM-feladatkezelő ablak megjelenítése

Testjelek megjelenítése

Képernyőfeliratok törlése

Kurzor aktiválása egy felirat a képről történő 
törléséhez

Nyíl megjelenítése

Lenyomásával a képen szöveges jegyzetek 
helyezhetők el, két rétegben
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Előre megadott felirat képbe illesztése

Gomb Leírás
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Az ultrahangképet megjelenítő 
képernyő

1-8. ábra: Az ultrahang képernyő

1. Az aktuális páciens adatai
2. Intézmény
3. Dátum és idő
4. Felhasználói azonosító
5. Vizsgálófej
6. Alkalmazás
7. Mechanikai és hőindex
8. Videomagnó számlálója (lejátszás)
9. Videomagnó állapota
10. Dátum és idő
11. Szívfrekvencia
12. Paraméterablak
13. Képszámláló és időjelző
14. Almenü ablaka
15. Legördülő almenü

16. A hanyattegér-funkció kiválasztása
17. Állapotsáv
18. Állapotjelzők
19. Vágólap
20. Szerviz és iLinq (későbbi használat)
21. Nagybetűk be/kikapcsolása
22. Mérési eredmények táblázata (mérési módban)
23. Vizsgálófej-pozíció jelzése
24. Vizsgálati sík jelzője (TE vizsgálófej esetén)
25. Szürkeskála / színsáv
26. Mérési
27. Fiziológiás görbék (EKG, Hang, Légzés)
28. Fókuszzóna és mélységi skála

1 7 102 5 9 113 4 6 8

12

13

15

14

1620 171821 19

24

25

2322

27

26

28
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A lábkapcsoló működése

A lábkapcsoló csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a lábkapcsolót a  jelzéssel ellátott 
bemenethez a külső I/O panelen (lásd a következőt: 
1-9. ábra).

1-9. ábra: A lábkapcsoló csatlakozója a külső I/O panelen

FIGYELMEZTETÉS!

A szabványos lábkapcsolót nem ajánlatos a műtőben használni.
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Vizsgálófejek csatlakoztatása és 
levétele
Azokon a rendszereken, amelyekre a 4D képalkotási opció 
telepítve van, egy új típusú vizsgálófej-csatlakozó aljzat 
található (1-10. ábra).

1-10. ábra: Vizsgálófej-csatlakozó aljzatok

Vizsgálófejek csatlakoztatása

1. Tartsa függőlegesen a vizsgálófej-csatlakozót úgy, hogy a 
kábel felfelé mutasson.

2. Fordítsa a vizsgálófejet rögzítő kart vízszintes helyzetbe.
3. Igazítsa a csatlakozót az aljzattal egy vonalba, majd 

óvatosan nyomja be a helyére.
4. A vizsgálófej rögzítéséhez fordítsa a rögzítőkart teljesen 

függőleges helyzetbe.

A: 4D képalkotási opcióval nem 
rendelkező rendszer
1. Szabvány vizsgálófej-csatlakozó 

aljzatok
2. Parkolóvizsgálófej-csatlakozó 

aljzat

B: 4D képalkotási opcióval rendelkező 
rendszer
1. Szabvány vizsgálófej-csatlakozó 

aljzatok
2. Vizsgálófej-csatlakozó aljzat a 4D 

képalkotási opcióhoz

A B

FIGYELEM!

A csatlakoztatás és a levétel során a vizsgálófejekkel bánjon 
óvatosan.

FIGYELMEZTETÉS!

NE érintse meg egyszerre a pácienst és az ultrahangkészülék 
csatlakozóit – ideértve a vizsgálófejek aljzatát is.
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5. Helyezze el a vizsgálófej kábelét úgy, hogy ne érjen a 
padlóra.

A PAMPTE- illetve a 6Tv-vizsgálófej 
csatlakoztatása

A PAMPTE- illetve a 6Tv-vizsgálófejek Vivid Five csatlakozóval 
vannak ellátva. Ezeket a vizsgálófejeket adapterrel lehet 
Vivid 7/Vivid 7 PRO készülékhez csatlakoztatni (lásd: 
1-11. ábra).

1-11. ábra: A PAMPTE-vizsgálófejekhez való adapter

FIGYELEM!

A nyelőcsőben használt vizsgálófejek különleges kezelést 
igényelnek. Tekintse át az ezekkel a vizsgálófejekkel kapott 
felhasználói dokumentációt.

1. PAMPTE- vagy 6Tv-vizsgálófejhez való 
csatlakozó bemenete

2. A készülék vizsgálófej-csatlakoztató portja 
felé

3. Rögzítetlen helyzet
4. Rögzített helyzet
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A 6T-RS, illetve a 9T-RS vizsgálófej 
csatlakoztatása

A 6T-RS és a 9T-RS vizsgálófejek Vivid i csatlakozóval vannak 
ellátva. Ezeket a vizsgálófejeket adapterrel lehet Vivid 7 
készülékhez csatlakoztatni (lásd: 1-12. ábra).

1-12. ábra: Az RS-vizsgálófejcsatlakozó

A vizsgálófejek levétele
1. A csatlakozó felengedéséhez fordítsa a rögzítőkart teljesen 

vízszintes helyzetbe, az óramutató járásával ellentétes 
irányban.

2. Távolítsa el a csatlakozót.
3. Mielőtt a vizsgálófejet visszahelyezné a hordtáskába, 

győződjék meg arról, hogy annak feje tiszta.

FIGYELEM!

A nyelőcsőben használt vizsgálófejek különleges kezelést 
igényelnek. Tekintse át az ezekkel a vizsgálófejekkel kapott 
felhasználói dokumentációt.

1. Helyezze a készülék vizsgálófej-csatlakozó portjába az RS-adaptert.
2. Rögzítse az adaptert.
3. Helyezze az adapterbe az RS-típusú vizsgálófej-csatlakozót.
4. Rögzítse a vizsgálófej-csatlakozót.
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A monitor kijelzőjének beállítása

Katódsugárcsöves monitor

A képernyő kontrasztja vagy fényereje időszakonként 
igazításra szorulhat, a környezeti fényviszonyok változása 
következtében. Ezek állítása a monitor első részén található 
három gombbal lehetséges.

A kontraszt beállítása:
1. Nyomja meg egyszer a középső gombot a monitoron 

(lásd: 1-13. ábra).
2. A kontraszt fokozásához nyomja meg a jobb oldali 

gombot.
A kontraszt csökkentéséhez nyomja meg a bal oldali 
gombot.

A képernyő beállítása
1. Nyomja meg kétszer a középső gombot a monitoron 

(lásd: 1-13. ábra).
2. A fényerő fokozásához nyomja meg a jobb oldali gombot.

A fényerő csökkentéséhez nyomja meg a bal oldali 
gombot.
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1-13. ábra: Kontraszt és fényerő beállítása

LCD-képernyő

Csak a fényerő és a kék árnyalat szabályozható. A beállításhoz 
tesztkép is használható, ehhez nyomja meg az ALT +  Q 
billentyűkombinációt a billentyűzeten.

A képernyő beállítása
1. A fényerő fokozásához nyomja meg a  gombot az 

LCD-képernyőn.
2. A fényerő csökkentéséhez nyomja meg a  gombot az 

LCD-képernyőn.

A kék árnyalat beállítása
1. A kék árnyalat fokozásához nyomja meg az ALT + > 

billentyűkombinációt a billentyűzeten.
2. A kék árnyalat csökkentéséhez nyomja meg az ALT + < 

billentyűkombinációt a billentyűzeten.

1. Csökkentés
2. Kontraszt (nyomja meg egyszer), fényerő 

(nyomja meg kétszer)

3. Növelés

1 2 3
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Az LCD-képernyő beállítása
Az LCD-képernyő elforgatható és megdönthető. A rendszer 
áthelyezése és szállítása előtt az alábbiak szerint rögzítse az 
LCD-képernyőt.

Az LCD-képernyő elforgatása
1. Az LCD-képernyő burkolatát a jobb és bal oldalánál fogva 

a forgassa a kívánt helyzetbe a monitort. Az 
LCD-képernyőnek közben rögzítetlen állapotban kell 
lennie.

Az LCD-képernyő megdöntése
1. Az LCD-képernyő burkolatát az alsó és felső oldalánál 

fogva döntse a kívánt helyzetbe a monitort.

Az LCD-képernyő rögzítése/szabaddá tétele

A monitorkar a kar főtengelye és a kar illesztési része körül 
forgatható.

Az LCD-képernyő rögzítése
1. Tolja rögzített helyzetbe a kar alján található 

rögzítőfogantyút (lásd: 1-14. ábra). Mozgassa a kart, amíg 
az a helyére nem kattan.

2. Tolja rögzített helyzetbe a kar illesztési részén található 
rögzítőfogantyút (lásd: 1-14. ábra). Mozgassa a kart, amíg 
az a helyére nem kattan.

Az LCD-képernyő szabaddá tétele
1. Tolja rögzítetlen helyzetbe a kar alján található 

rögzítőfogantyút (lásd: 1-14. ábra).
2. Tolja rögzítetlen helyzetbe a kar illesztési részén található 

rögzítőfogantyút (lásd: 1-14. ábra).

FIGYELEM!

A sérülések és a károk elkerülése érdekében a monitor és a 
monitorkar mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy semmi 
sem áll a mozgatás útjában. Ez tárgyakra és emberekre is 
vonatkozik.
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1-14. ábra: Az LCD-képernyő karjának zárószerkezete

Vizsgálatok megkezdése
1. Nyomja meg a NEW EXAM (Új vizsgálat) gombot.

Ha a készülék jelszóval védett, Log In (Bejelentkezési) 
ablak jelenik meg, amely rákérdez a felhasználó 
azonosítójára és a jelszóra.

1-15. ábra: A felhasználó bejelentkezési ablaka

A rögzítőfogantyú helyzetei

Rögzített Rögzítetlen

A kar alja

A kar illesztési része

1. Az adatokat a készülék 
csak az aktuális vizsgálat 
időtartamára tárolja

2. A felhasználói azonosító 
kiválasztása
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Megjegyzés: az alapértelmezett gyári jelszó az „ADM” 
felhasználó számára: ulsadm (kis- és, 
nagybetű-érzékeny). A jelszó megváltoztatásához lépjen a 
következőhöz: CONFIG (Konfigurálás) (F2)/Admin 
(Rendszergazda)/Users (Felhasználók).

2. Ha kész, kattintson a Log on (Bejelentkezés) gombra.
Ekkor megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak (lásd: 1-16. ábra).

3. Töltse ki a Last Name (Vezetéknév) és/vagy a Patient ID 
(Páciensazonosító) mezőt.

Amennyiben a páciens már szerepel a listán:
1. A hanyattegér segítségével görgessen az aktuális páciens 

adataihoz, majd kattintson duplán a SELECT (Kiválasztás) 
gombra (vagy nyomja meg egyszer a SELECT gombot, 
utána pedig a Select patient (Páciens kiválasztása) 
gombot).

Amennyiben a páciens még nem szerepel a listán:
1. Nyomja meg a Create Patient (Új páciens) gombot.

A rendszerkonfigurációtól függően a rendszer már készen 
áll a vizsgálatra, vagy megjelenik a Patient information 
(Páciensadatok) ablak (1-17. ábra).

Amennyiben a rendszer a Patient information, (Páciensadatok) 
ablakot jeleníti meg, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Adja meg a páciens egyéb adatait.
2. Nyomja meg a Begin exam (Vizsgálat indítása) gombot.

FIGYELEM!

A páciensek adatainak bevitelére szolgáló mezőkbe „\”, illetve 
„^” jelet NE írjon be, mivel ezek a karakterek bizonyos 
DICOM-eszközök használata során problémákat okozhatnak.
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1-16. ábra: A Search/Create Patient (Pácienskeresés/adatbevitel) 
ablak

1. A listában a sorrend a megfelelő oszlopnévre 
kattintva megváltoztatható.

2. Az oszlopszélesség a fejlécen a szegély 
elhúzásával állítható.

3. Új archívum vagy egyéb, előre definiált 
szolgáltatások kiválasztása.

4. Adattovábbítási és archiválási hely és mód 
lenyíló listája

5. A rendszer konfigurálható úgy, hogy az 
irányított keresés legyen az alapértelmezett.

6. A „+” jelre kattintás megjeleníti a páciens 
részletesebb, a vizsgálatokkal kapcsolatos 
adatait
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1-17. ábra: A Patient Information (Páciensadatok) ablak

1. A dátum formátuma beállítható.
2. A rendszer konfigurálható úgy, hogy a páciens 

részletes adatainak megjelenítése legyen az 
alapértelmezett.

3. Az „Address” (Lakcím) mező konfigurálható.
4. A páciensadatok kategóriájának kiválasztása.
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A vizsgálófej és az alkalmazás kiválasztása

A vizsgálófej és az alkalmazás 
kiválasztása
1. Nyomja meg a PROBE (Vizsgálófej) gombot.

Megjelenik a csatlakoztatott vizsgálófejek listája.
2. Válassza ki a kívánt vizsgálófejet.

Megjelenik a kiválasztott vizsgálófejnek megfelelő 
Alkalmazások menü.

3. Válassza ki a kívánt alkalmazást.

FIGYELEM!

Győződjék meg róla, hogy a képernyőn látható vizsgálófej- és 
alkalmazásnév valóban megfelelnek-e a kiválasztott 
vizsgálófejnek és alkalmazásnak.

Ellenőrizze, hogy a helyes TI (hőindex) kategória neve jelenik-e 
meg. A magzati alkalmazások használata során a csonti 
hőindexnek (TIB) láthatónak kell lennie.
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Társítható kezelőgombok és az 
almenüvezérlő gombok

2-1. ábra: A: 4 irányú menüvezérlő és almenü. B: a kezelőfelületen 
található társítható kezelőgombok és forgógombok.

Az almenüvezérlő gombok használata
A kezelőfelületen lévő Almenüvezérlő gombok lehetővé 
teszik az Almenü ablakban (lásd: 2-1. ábra) megjelenő 
vezérlőelemek szabályozását.

1. Az aktív mód és állapot
2. Telítettségjelző
3. A kiválasztott menüelem kerete 

kiemelve (kivilágosítva) jelenik meg
4. Hozzáférés a további 

kezelőszervekhez

A

B

2
3

4

1
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Műveletek a hanyattegérrel
Az aktuálisan aktív módtól függően a hanyattegér funkciója 
eltérő. A hanyattegér funkciói funkciócsoportokat alkotnak. A 
funkciócsoportok a képernyő jobb alsó sarkában láthatók. 
Minden csoportban lehet egy vagy több olyan vezérlő, amely a 
hanyattegér körüli gombokkal választható ki. Ezek ismertetését 
lásd alább:

2-2. ábra: A hanyattegér területe

1. Hanyattegér gomb: lehetővé teszi a hanyattegér-funkciók közötti váltást.
2. Kiválasztó gombok:

• Lehetővé teszi az aktív csoporton belül elérhető funkciók közötti váltást. A több funkcióval 
rendelkező csoportokat a rendszer + jellel jelzi.

• Segítségével aktiválható a kiválasztott vezérlő vagy a kijelölt menüelem.
3. Menüfrissítés gomb: legördülő rendszermenüt jelenít meg.



Alapvető vizsgálati műveletek

36 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

A cineloop működése

2-3. ábra: A cineloop vezérlőinek kijelzése

1. EKG
2. Bal oldali határolójel
3. Aktuális képkocka

4. Jobb oldali határolójel
5. Lejátszás sebessége

1 2 3 4 5
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2-4. ábra: A cineloop vezérlői a kezelőfelületen

A cineloop használata

Cineloop kiválasztása
1. Nyomja meg a FREEZE (Befagyasztás) gombot.
2. Nyomja meg a CINELOOP funkcióhoz társított gombot.

A készülék lejátssza a kijelölt szívciklust.
3. A cineloop rögzítéséhez nyomja meg a 2D FREEZE (2D 

befagyasztás) funkcióhoz társított gombot.

1. Társítható 
kezelőgombok:
• Bal oldali határolójel
• Jobb oldali határolójel
• Ciklus kiválasztása
• Ciklusok száma
• Első ciklus
• Utolsó ciklus
• Szinkron
• Cineloop
• Összes kijelölése

2. Kép tárolása
3. Képbefagyasztás: A 

cineloop indítása és 
leállítása

4. Hanyattegér gomb:
• Görgetés 
(befagyasztott módban)

• A lejátszás sebessége

3

2

1

4
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4. A hanyattegér segítségével nézze át a begyűjtött 
adatokat, és keresse meg a vizsgálni kívánt sorozatot.

5. A CYCLE SELECT (Ciklus kiválasztása) funkcióhoz társított 
gomb elforgatásával haladjon szívciklusonként, hogy 
kiválaszthassa a vizsgálni kívánt szívciklust.

6. A lejátszandó szívciklusok számának növeléséhez 
forgassa el a NUM CYCLES (Ciklusok száma) funkcióhoz 
társított gombot az óramutató járásával megegyező 
irányba.

7. A cineloop határainak beállításához forgassa el a LEFT 
MARKER (Bal oldali határolójel), illetve a RIGHT MARKER 
(Jobb oldali határolójel) funkcióhoz társított gombot.

A cineloop lejátszásának szabályozása
1. A befagyasztott módban a 2D FREEZE (2D befagyasztás) 

funkcióhoz társított gomb megnyomásával indíthatja a 
cineloop lejátszását.

2. A cineloop lejátszásának sebessége a hanyattegér 
segítségével növelhető, illetve csökkenthető.

A cineloop megtekintése képkockánként
1. Ha nem képbefagyasztás módban van, a cineloop képét a 

2D FREEZE (2D képbefagyasztás) funkcióhoz társított gomb 
megnyomásával befagyaszthatja.

2. A Hanyattegér segítségével megtekintheti a cineloopot 
képkockánként.
vagy
Nyomja meg a billentyűzeten lévő ARROW (nyíl) gombokat.



Alapvető vizsgálati műveletek

Vivid 7 felhasználói útmutató 39
FD092068-02

Cserélhető adathordozó használata
Az adatok tárolására a következő cserélhető adathordozók 
használhatók:
• DVD-R
• CD-R (CD-RW nem használható.)
• USB Flash kártya
• 5 1/4” R/W magneto-optikai lemez (MOD) (csak Sony, 1,2, 

1,3, 2,3, 2,6, 5,2, 8,6 és 9,1 Gb) (Opció)

A cserélhető adathordozók formázása
A MOD, CD-R, illetve DVD-R lemezt használat előtt formázni 
kell, az alábbi módon.

1. Helyezze az adathordozót a meghajtóba.
2. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot.
3. Ha szükséges, jelentkezzen be.

Megjelenik a konfigurálási készlet.
4. Válassza a Connectivity (Kapcsolatok) kategóriát, majd a 

Tools (Eszközök) lapot (2-5. ábra).

FIGYELEM!

CD/DVD:
• A páciens adatainak tartós tárolásához ne használjon 

CD-R/DVD-R adathordozót.
• Csak legalább 24-szeres sebességű CD-R használható.

 

USB Flash kártya:
• Kizárólag igazoltan az EN55011 szabvány B osztálya szerinti 

elektromágneses megfelelőségű, árnyékolt USB Flash 
kártyákat használjon. Más típusú USB Flash kártya használata 
interferenciát okozhat a rendszerben, illetve egyéb 
elektronikus eszközökben.

FIGYELEM!

A formázási eljárás a lemezen lévő összes adatot törli.
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2-5. ábra: Az Eszközök lap

5. Válassza ki a cserélhető lemez típusát a Media 
(Adathordozó) legördülő menüben.

6. Adjon nevet a cserélhető lemeznek, és írja be a Label 
(Címke) mezőbe.
Megjegyzés: adathordozó címkézése során csak a 
következő karaktereket és jeleket lehet használni: A - Z, a 
- z, 0 - 9, „_” és „-”. Legfeljebb 11 karaktert használhat. 
Szóköz nem használható.

7. Válassza a Format (Formázás) gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő panel.

8. A folytatáshoz válassza az OK gombot.
9. Várja meg, amíg megjelenik a formázás befejezését jelző 

Information (Tájékoztatás) üzenetpanel.
10. Válassza az OK gombot.
11. Az adathordozót az alább ismertetett módon vegye ki.



Alapvető vizsgálati műveletek

Vivid 7 felhasználói útmutató 41
FD092068-02

A cserélhető adathordozó kiadása
Alternatíva: Nyom-
ja meg az F3 gom-
bot. A CD 
kivételéhez ne 
használja a 
CD-meghajtón lévő 
nyomógombot.

1. A lemez kiadásához az ALT+E billentyűparancsot 
használja.
Megjelenik az Eject device (Eszköz kiadása) menü 
(2-6. ábra).

2-6. ábra: Az Eszköz kiadása menü

2. Válassza ki a megfelelő adathordozót.
A kiválasztott adathordozót a készülék kiadja.

FIGYELEM!

A magneto-optikai lemez (MOD) kiadásakor a lemezt csak félig 
tolja ki a készülék. A véletlen automatikus visszahelyezés 
elkerülése érdekében vegye ki a lemezt a meghajtóból.
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Zoom (Nagyítás)
A készülék a következő két típusú nagyítást (zoom) támogatja: 
nagyítás a képernyőn (display zoom), illetve nagy felbontású 
nagyítás (HR zoom).

2-7. ábra: A nagyításbeállítók

1. Nagy felbontású nagyítás
2. Nagyításvezérlő gomb
3. A nagyítási terület elhelyezése

21

3
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Fiziológiás görbék

2-8. ábra: A páciens (I/O) csatlakozópanele

FIGYELEM!

Kizárólag a GE Medical Systems tartozékait használja.

Az elektródák vezető részei és az alkalmazott alkatrészek 
megfelelő csatlakozói, beleértve a semleges elektródákat is, nem 
érintkezhetnek más vezetőkkel, a földet is beleértve.

Két vagy több csatlakoztatott alkatrész egyidejű használata a 
páciensnél a visszáramok összegződését eredményezi.

1. Hang
2. EKG

3. AUX 1
4. AUX 2 (Vérnyomás/Pulzus)

1 2 3 4
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Az AUX csatlakozók tűkiosztása
Az AUX csatlakozók tűkiosztását az alábbi táblázat 
tartalmazza:

Az AUX1 és AUX2 csatlakozók a következő alapértelmezett 
értékekkel rendelkeznek: 1 Vpp (feszültség-csúcs Voltban) 
bemenet, max. 300 Hz frekvencia. A bemenetek differenciál- 
bemenetek. Együtemű szenzorjel esetén az 1. tűt (- bemenet) 
a szenzor földeléséhez kell csatlakoztatni.

Az AUX2 csatlakozó rendelkezik egy programozható nagy 
erősítésű móddal, 300 mVpp (csúcsfeszültség -millivoltban) 
maximális bemeneti jellel.

AUX1
1. 1. tű: - bemenet
2. 2. tű: + bemenet
3. 3. tű: földelés

AUX2
1. 1. tű: - bemenet
2. 2. tű: + bemenet
3. 3. tű: földelés
4. 4. tű: 1. orrszenzor
5. 5. tű: 2. orrszenzor

AUX1

AUX2
(Pressure/Pulse)
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Az EKG/Légzésgörbe csatlakoztatása

2-9. ábra: A kábelelosztó eszköz az elektródák elhelyezésének 
jelölésével

1. Csatlakoztassa az EKG főkábelt az ECG (EKG) jelzéssel 
ellátott, téglalap alakú aljzatba a páciens (I/O) 
csatlakozópanelén (lásd: 2-8. ábra).

2. Rögzítse az elektródakábeleket az elektródákhoz, a 
megfelelő jelölések szerint (lásd: 2-9. ábra).

A hang csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a csatlakozót a Phono (Hang) jelzéssel 

ellátott aljzatba a páciens (I/O) csatlakozópanelén (lásd: 
2-8. ábra).

A pulzusnyomásmérő-érzékelő 
csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a pulzusnyomásmérő kábelét az AUX2 

Pressure/Pulse (AUX2 Vérnyomás/Pulzus) jelzéssel 
ellátott aljzatba a páciens (I/O) csatlakozópanelén 

AHA (USA) IEC (Európa, Ázsia, a világ többi része)

1. RA: fehér
2. LA: fekete
3. LL: vörös

1. R: vörös
2. L: sárga
3. F: zöld
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(lásd: 2-8. ábra).
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Fiziológiás funkciók áttekintése

2-10. ábra: A fiziológiás funkciók vezérlői a kezelőfelületen

A fiziológiás görbék megjelenítése
1. Nyomja meg a PHYSIO (Fiziológiás funkciók) gombot a 

kezelőfelületen.
2. A különböző fiziológiás görbék megjelenítéséhez nyomja 

meg a MORE (További) gombot, majd nyomja meg a kívánt 
fiziológiás funkciót.

1. Társítható 
kezelőgombok:
• EKG
• Vízszintes eltérés
• Erősítésszabályozó
• Pozíció
• EKG elvezetés
• EKG
• EKG indítása
• Kettős indítás
• Időjelző indítása
• Hangjelzés
• Hang
• Vízszintes eltérés
• Erősítésszabályozó
• Pozíció
• Hang
• Hangszűrő
• Légzés
• Vízszintes eltérés
• Erősítésszabályozó
• Pozíció
• Légzés vezérlés
• Légzés
• AUX 1és AUX 2
• Erősítésszabályozó
• Pozíció
• AUX1
• AUX2/Vérnyomás

2. Almenü
• EKG 1. indítójel
• Kettős indítások 
késleltetése

• EKG indítások 
intervalluma

• Időjelző késleltetése

2

1
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Képernyőfeliratok
A képernyőn bárhol elhelyezhetők szöveges megjegyzések. A 
megjegyzést lehet egyszerűen beírni, vagy kiválasztani a 
módfüggő kész szövegek menüjéből, illetve a felhasználó által 
összeállított listából.

Képernyőfelirat elhelyezése

Szabadon írt szöveg
Szöveg beírásakor 
az előző karakter 
törlésére a 
BACKSPACE billen-
tyű használható.

1. Írja be a kívánt szöveget.
Beíráskor a beírt betűsor alapján a rendszer felajánlhat 
egy hasonlóan kezdődő szót. A felajánlott szót a TAB 
billentyű lenyomásával fogadhatja el.

2. Vigye a beírt szöveget a hanyattegérrel a kívánt elhelyezési 
pozícióra.

3. Képernyőfelirat hozzáadásához a SELECT (Kiválasztás) 
gombot kell lenyomni.

Előre megadott képernyőfelirat

Szó kiválasztása a képernyőfeliratok menüjéből
1. Nyomja le a billentyűzeten a TEXT feliratú gombot.

Megjelenik az alkalmazásnak megfelelő előre megadott 
szavak listája (lásd: 2-11. ábra).
Ha másik alkalmazás listáját kívánja látni, jelölje ki a menü 
első elemét, és válasszon másik alkalmazást.

2. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő rövidítésre.
3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen a hanyattegérrel arra a helyre a képernyőn, 

ahol a képernyőfeliratot elhelyezni kívánja.
5. Képernyőfelirat hozzáadásához a SELECT (Kiválasztás) 

gombot kell lenyomni.

Nyíl rajzolása
1. Nyomja meg az Arrow (Nyíl) feliratú elemet a 

FIGYELEM!

A képernyőfeliratokat (szöveg, nyíl vagy testjel) a rendszer külön 
rétegen hozza létre a rendszer. Ha az ilyen, felirattal ellátott képet 
más rendszeren vagy nagyítva nézi meg, a képernyőfelirat 
pozíciója a képen kicsit eltérhet.
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Képernyőfeliratok menüben.
2. A hanyattegérrel görgessen a rajzolandó nyíl 

kezdőpontjára.
3. A nyíl kezdőpontjának rögzítéséhez nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
4. A hanyattegérrel görgessen a rajzolandó nyíl végpontjára.
5. A nyíl végpontjának rögzítéséhez nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.

2-11. ábra: A képernyőfeliratok módspecifikus menüje

Szó kiválasztása az összeállított gyűjteményből
Az előre megadott szöveget a felhasználó által konfigurálható, 
alkalmazásfüggő könyvtárban, három különböző oszlopban 
lehet elrendezni. A felhasználó az ARROW (Nyíl) gombok 
segítségével könnyen kiválaszthat egy előre megadott 
szöveget a könyvtárból.

Gyűjtemény létrehozása
1. Nyomja meg az F2 (CONFIG) (Konfigurálás) gombot.
2. A konfigurálási készletben válassza ki a Measure (Mérés) 

kategóriát.
3. A Measure (Mérés) kategóriában válassza a Customize 

(Testreszabás) lapot.

1. Más alkalmazáshoz tartozó kész 
szövegek megjelenítésének 
kiválasztása

2. Szabadon írt szöveg
3. Nyíl rajzolása
4. Előző képernyőfelirat módosítása
5. Előre megadott, alkalmazásfüggő 

képernyőfeliratok
6. Kilépés a képernyőfeliratok módból
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Megjelenik a Customize (Testreszabás) lap (lásd: 
2-12. ábra).

4. Válasszon egy előre megadott szöveget az Application 
(Alkalmazás) listában.

5. A kívánt oszlopban válassza ki az Add (Hozzáadás) 
gombot.

6. A gyűjtemény feltöltéséhez ismételje meg a 4. és 5. lépést.
7. Ha törölni kíván egy előre megadott szöveget a 

könyvtárból, válassza ki, majd nyomja meg a Del (Törlés) 
gombot.

8. Az előre megadott szövegek sorrendje egy adott oszlopban 
megváltoztatható, ha kijelöl egyet, és a kívánt iránynak 
megfelelően az Up (felfelé) vagy a Down (lefelé) gombokra 
kattint.

9. Az oszlopok sorrendje is megváltoztatható: adja meg a 
felcserélendő oszlopok sorszámát a Swap columns 
(Oszlopok felcserélése) gomb mellett, majd nyomja meg a 
Swap columns gombot.

10. A könyvtár mentéséhez nyomja meg a Save (Mentés) 
gombot.
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2-12. ábra: A képernyőfeliratok testreszabási lapja

A gyűjtemény használata
1. Nyomja meg valamelyik ARROW (Nyíl) gombot.

A legutóbb használt csoport előre megadott szövegei 
megjelennek az Állapotsávban a képernyő alján; az aktív 
szó szögletes zárójelek között látható.

2. Az oszlopban lévő előre megadott szöveget az ARROW UP, 
illetve az ARROW DOWN (Felfelé, illetve Lefelé mutató nyíl) 
gombok megnyomásával lehet kiválasztani.

3. Oszlopok közötti váltáshoz nyomja meg a LEFT ARROW 
(Balra mutató nyíl) gombot, amíg a kívánt oszlop meg nem 
jelenik az Állapotsávban.

1. Az alkalmazáshoz tartozó lista
2. A gyűjtemény oszlopa
3. A kijelölt előre megadott szöveg felvétele az adott oszlopba
4. A kijelölt előre megadott szöveg törlése az adott oszlopból
5. A kijelölt előre megadott szöveg áthelyezése az adott oszlopon belül
6. Oszlopok átrendezése
7. Gyűjtemény mentése
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4. A kiválasztott előre megadott szöveget a RIGHT ARROW 
(Jobbra mutató nyíl) gomb megnyomásával lehet 
beilleszteni.

Egymást átfedő szövegek

A képernyőfeliratokban 2 réteg szöveg található, amelyek 
között az F10 (TEXT1/TEXT2) (1. szöveg/2. szöveg) gomb 
megnyomásával lehet váltani. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó egy adott képen láthatóvá tegye/elrejtse a 
különböző képernyőfeliratokat. Ha mindkét réteget megjeleníti 
(pl. 1. szöveg/2. szöveg), minden szerkesztési művelet az 1. 
rétegre vonatozik. Ha a 2. rétegre kíván írni, vagy szerkesztési 
műveletet kíván végrehajtani rajta, a 2. szöveg láthatóvá 
tételéhez meg kell nyomnia az F10 gombot.

Képernyőfelirat szerkesztése
1. Nyomja le a billentyűzeten a TEXT feliratú gombot.
2. Válassza az Edit (Szerkesztés) feliratú elemet a 

Képernyőfeliratok menüben.
A kurzor kereszt alakúvá válik.

3. A hanyattegérrel mutasson a szerkesztendő 
képernyőfeliratra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
A kiválasztott képernyőfelirat tetszés szerint áthelyezhető.
A szöveg a következő billentyűk segítségével 
szerkeszthető:
• JOBBRA NYÍL: a szövegkurzort előre lépteti.
• BALRA NYÍL: a szövegkurzort hátra lépteti.
• TAB: a szövegkurzort szavanként előre lépteti.
• SHIFT + TAB: a szövegkurzort szavanként hátra lépteti.
• BACKSPACE: törli az előző karaktert.
• DELETE: törli a kijelölt szót.
• INSERT: a szöveg beírási módját váltja a felülírás és a 

beszúrás között.
5. Végezze el a szükséges változtatásokat a 

képernyőfeliratban.
6. A szerkesztett képernyőfelirat rögzítéséhez nyomja meg a 

SELECT (Kiválasztás) gombot.
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Képernyőfelirat törlése
A felhasználó egy művelettel törölheti a képernyőn lévő összes 
feliratot, illetve egyenként törölheti a feliratokat.

Összes képernyőfelirat törlése
1. Nyomja meg a billentyűzeten a PAGE ERASE (Oldal törlése) 

(F7) gombot.
Ha egymást átfedő szövegeket használ, az oldal törlése 
művelet csak a megjelenített réteg(ek)re vonatkozik.

Egy képernyőfelirat törlése
1. Nyomja meg a billentyűzeten a LINE ERASE (Sor törlése) 

(F8) gombot.
A kurzor kereszt alakúvá válik.

2. Görgessen a hanyattegérrel a törölni kívánt 
képernyőfeliratra.

3. A képernyőfelirat törléséhez nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot.

Az előre megadott képernyőfeliratok 
listájának konfigurálása
1. Nyomja meg az F2 (CONFIG) (Konfigurálás) gombot.
2. A konfigurálási készletben válassza ki a Measure (Mérés) 

kategóriát.
3. A Measure (Mérés) kategóriában válassza az Annotation 

(Képernyőfelirat) lapot.
Megjelenik az Annotation (Képernyőfelirat) lap, ahol a 
felhasználó a képernyőfelirathoz használt szöveget 
bővítheti, törölheti, illetve átrendezheti (lásd: 2-13. ábra).

A képernyőfeliratok listájának átrendezése
1. A hanyattegérrel görgessen az aktuális 

képernyőfelirat-szövegre.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
3. Nyomja meg a kívánt változtatásnak megfelelő gombot (pl. 

Delete (Törlés), Move up (Feljebb), illetve Move down 
(Lejjebb)).

4. Az új képernyőfelirat-lista tárolásához nyomja meg a save 
(Mentés) gombot.
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Új képernyőfelirat-szöveg felvétele
1. A hanyattegérrel görgessen a szövegbeírási mezőre (lásd: 

2-13. ábra).
2. A szövegkurzor aktiválásához nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
3. Írja be az új képernyőfelirat-szöveget.
4. Nyomja meg az add (Hozzáadás) gombot.

Az új képernyőfelirat-szöveg felkerül a lista végére.
5. Az új képernyőfelirat-lista tárolásához nyomja meg a save 

(Mentés) gombot.

2-13. ábra: A képernyőfelirat lap

1. A lista átrendezése
2. A kijelölt szöveg törlése
3. Gyári alapértelmezés visszaállítása
4. Új szöveg felvétele a listára
5. Új szöveg beírása
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Testjelek
A testjelek olyan kis ábrák, amelyek a vizsgált anatómiai rész 
ábrázolására szolgálnak. A testjelek használatával a 
felhasználó megjelölheti azt a pozíciót, amelyikben a 
vizsgálófej a vizsgálatkor volt.

Testjel elhelyezése
1. Nyomja meg a billentyűzeten a BODYMARK (Testjel) (F6) 

gombot.
A Bodymark (Testjel) menü megjeleníti a kiválasztott 
vizsgálati kategóriának megfelelő testjelek készletét.

2-14. ábra: A testjelek menüje

2. Válassza ki a hanyattegérrel a kívánt testjelet, és nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
A testjel megjelenik az ultrahang képet megjelenítő 
képernyőn a vizsgálófej jelölőjével.

2-15. ábra: Testjel vizsgálófej-jelölővel

1. Más alkalmazáshoz tartozó testjelek 
megjelenítésének kiválasztása

2. A vizsgálófej-jelölő helyzetének és 
irányának szerkesztése

3. Testjel törlése
4. Az aktuális alkalmazáshoz tartozó 

testjelek
5. Nyíl beszúrása
6. Felhasználó által meghatározott 

szöveg beszúrása

1. Vizsgálófej-jelölő
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3. A hanyattegér segítségével állítsa be a vizsgálófej-jelölő 
helyzetét, és nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

4. Állítsa be a hanyattegérrel a vizsgálófej-jelölő irányát, és 
nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Testjel szerkesztése
1. Nyomja meg a billentyűzeten a BODYMARK (Testjel) (F6) 

gombot.
Megjelenik a Bodymark (Testjel) menü.

2. Nyomja meg az Edit (Szerkesztés) menüpontot.
3. A hanyattegér segítségével állítsa be a vizsgálófej-jelölő 

helyzetét, és nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
4. Állítsa be a hanyattegérrel a vizsgálófej-jelölő irányát, és 

nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Testjel törlése
1. Nyomja meg a billentyűzeten a BODYMARK (Testjel) (F6) 

gombot.
Megjelenik a Bodymark (Testjel) menü.

2. Nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.
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2D módban

A 2D mód áttekintése

3-1. ábra: A 2D mód képernyője (kardiológiai)

1. Fókuszjelölő
2. Vizsgálófej-pozíció jelzése
3. Állapotablak
4. Almenü
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3-2. ábra: A 2D mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Width (Szélesség)
• Frequency/Resolution 
(Frekvencia/felbontás)

• Focus (Fókusz)
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Up/Down R (Fel/Le)
• Left/Right R (Bal/Jobb)
• Cineloop (csak 
képbefagyasztás módban)

• Dual focus (Kettős fókusz)
• B color maps (B színtérképek)
• Select all (Összes kijelölése)
MORE (TOVÁBBI)
• Speckle Reduce 
(Szemcsésség csökkentése)

2. Zoom (Nagyítás)
3. Depth (Mélység)
4. Almenü

• Compress R (Tömörítés)
• Reject R (Echóeldobás)
• Dynamic Range (Dinamika- 
tartomány)

• DDP R (Adatfüggő 
feldolgozás)

• Tilt (Döntés)
• Speckle reduce 
(Szemcsésség kisebbítése)

• Contour (Kontúr)
• Diff On/Off (Tompítás be/ki)
• Power (Teljesítmény)

5. Freeze (Képbefagyasztás)
6. 2D
7. Gain (Erősítés) 

5

1

2

4

6
3

7
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A 2D mód használata
A 2D mód a rendszer alapértelmezett beállítása.
1. A 2D mód használatához nyomja meg a 2D jelölésű gombot 

a kezelőfelületen.
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Az M mód

Az M mód áttekintése

3-3. ábra: A kardiológiai M mód képe (alul-felül osztásban)

1. Az időbeli elmozdulás görbe a hagyományos M módban
2. Az időbeli elmozdulás görbe görbevonalú anatómiai M módban
3. Az időbeli elmozdulás görbe anatómiai M módban
4. Mélységi skála
5. Fókuszjelölő
6. Időskála
7. Állapotablak
8. Almenü
Megjegyzés: Az eltérési sebesség kép jobb alsó sarkában megjelenített értéke a 
felhasználó által választott eltérési sebességet jelzi, és csak referenciaként szolgál 
annak megerősítésére, hogy a kép felvétele a választott eltérési sebességgel történt. 
Méréshez vagy elemzéshez nem használható. Ez nem pontos, csak tájékoztató jellegű 
érték. Az eltérési sebességre vonatkozó információ akkor lehet hasznos, ha a 
szabványosított protokollokat használó felhasználók a más intézményekből származó 
vizsgálatokat vetik össze.
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3-4. ábra: A M mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Horizontal sweep (Vízszintes 
eltérési sebesség) R

• Frequency/Resolution 
(Frekvencia/felbontás)

• Focus (Fókusz)
• Contour (Kontúr)
• Up/Down (Fel/Le)
• Color maps (Színtérképek)

2. Zoom (Nagyítás)
3. Img Size (Kép mérete)
4. Almenü

• Compress R (Tömörítés)
• Reject R (Echóeldobás)
• Dynamic Range (Dinamika 
tartomány)

• Power (Teljesítmény)
5. Freeze (Képbefagyasztás)
6. Az M mód
7. Hozzáférés az anatómiai 

M-módhoz és a görbevonalú 
anatómiai M-módhoz

8. Gain (Erősítés) R
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Az M mód használata

Hagyományos M mód
1. Az M mód bármely egyéb üzemmódból történő indításához 

nyomja meg az MM gombot a kezelőfelületen.
2. A hanyattegér segítségével helyezze a kurzort a kép 

vizsgálni kívánt részére.
3. Ha a megjelenítés optimalizálásához szükséges, 

módosítsa a Vízszintes eltérés, az Erősítés, a Frekvencia, 
a Fókusz, a Dinamika tartomány, a Tömörítés és a Kontúr 
beállítását.

4. A képalkotás leállításához nyomja meg a FREEZE 
(Képbefagyasztás) gombot.

Anatómiai M mód
1. Élő 2D vagy M megjelenítési módban nyomja meg az ALT 

gombot.
A rendelkezésre álló módok megjelennek a funkcióhoz 
társítható gombok kijelzőjén.

2. Nyomja meg az AMM (Anatómiai M mód) gombot.

VAGY
1. Élő 2D módban nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) 

gombot.
2. Az anatómiai M mód indításához nyomja meg az MM 

gombot.
3. A hanyattegér segítségével helyezze a kurzort a kép 

vizsgálni kívánt részére.
4. A HANYATTEGÉR megnyomásával tetszés szerint 

elforgathatja a teljes hosszúságú folytonos kurzorvonalat a 
2D képen.

5. Fordítsa a folytonos kurzorvonalat a kívánt irányba.
6. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot kétszer, és a 

kurzorvonalon helyezze át a metszéspontot a kívánt helyre.
7. Ha szükséges, ismételje meg a 4. és az 5. lépést a 

folytonos kurzorvonal szögének megváltoztatásához.
8. A hanyattegér görgetési funkciójának aktiválásához 

nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot.
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9. A hanyattegér segítségével görgetéssel tekintse át az 
adott helyen begyűjtött adatokat. Az M módú megjelenítés 
annak megfelelően változik.

Görbevonalú anatómiai M mód
1. 2D vagy M megjelenítési módban nyomja meg az ALT 

gombot.
A rendelkezésre álló módok megjelennek a funkcióhoz 
társítható gombok kijelzőjén.

2. Nyomja meg a CURVED AMM (Görbevonalú anatómiai M 
mód) gombot.

3. A hanyattegér segítségével helyezze el az időbeli 
elmozdulás görbéjének kezdőpontját.

4. Az időbeli elmozdulás görbe kezdőpontjának rögzítéséhez 
nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

5. A hanyattegér segítségével helyezze el az időbeli 
elmozdulás görbéjének második pontját.

6. Az időbeli elmozdulás görbe második pontjának 
rögzítéséhez nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

7. A teljes időbeli elmozdulás görbe megrajzolásához 
ismételje meg az 5. és a 6. lépést maximum hétszer.
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Színes mód

Színes 2D mód áttekintése

3-5. ábra: A színes mód képernyője

1. Vizsgálófej-pozíció jelzése
2. Színsáv
3. A színes szektor jelölője
4. Állapotablak
5. Almenü
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A színes M mód áttekintése

3-6. ábra: A színes M mód képernyője (egymás alatti elrendezés)

1. Az időbeli elmozdulás görbéi
2. Színsáv
3. Fókuszjelölő
4. Az áramlási szektor jelölője
5. Időskála
6. Állapotablak
7. Almenü
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3-7. ábra: A színes mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők befagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Horizontal sweep (Vízszintes 
eltérési sebesség) (kizárólag 
színes M-módban) R

• Scale (Sebességskála)
• Baseline (Alapvonal)
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Invert (Képfordítás) R
• Variance (Eltérés) R
• Simultaneous (Szimultán)
• Dual focus (Kettős fókusz)
• Color maps (Színtérképek)
• Angio (Érrendszeri) (kizárólag 
színes 2D módban)

• Cineloop (csak befagyasztott 
színes 2D módban)

MORE (TOVÁBBI)
• Up/Down R (Fel/Le)
• Left/Right R (Bal/Jobb)

2. Zoom (Nagyítás)
• Display zoom (Nagyítás a 
képernyőn)

• HR zoom (Nagy felbontású 
nagyítás)

3. Depth (Mélység)
4. Img Size (Kép mérete) (Színes 

M mód)
5. Almenü

• Tissue Priority 
(Szövetprioritás) R

• Sample Volume (Mintavételi 
kapu nagysága)

• DDP (Adatfüggő feldolgozás) 
(kizárólag színes 2D 
módban) R

• Frequency (Frekvencia)
• Lateral avg. (Oldalirányú 
átlagolás)

• Radial avg. (Sugármenti 
átlag)

• Power (Teljesítmény)
6. Freeze (Képbefagyasztás)
7. Color (Színes)
8. Hozzáférés az AMM és a CAMM 

módhoz
9. Gain (Erősítés) R
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A színes mód használata

Színes 2D
1. Optimalizált 2D képből kiindulva nyomja meg a COLOR 

(Színes) gombot.
2. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 

vizsgálni kívánt területre.
A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

4. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.
A ROI vízszintes irányú méretezéséhez görgessen a 
hanyattegér segítségével jobbra, illetve balra.
A ROI függőlegeses irányú méretezéséhez görgessen a 
hanyattegér segítségével felfelé, illetve lefelé.

5. Nyomja meg az IMG. STORE (Kép tárolása) gombot.

Színes M mód
1. M módban nyomja meg a COLOR (Színes) gombot.
2. A színes területet a hanyattegér segítségével helyezheti el 

az M módú képen.
3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 

állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha nincs kijelölve, nyomja meg újra 
a HANYATTEGÉR gombot a Size (Méretezés) 
kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

4. A színes terület méretét a hanyattegér segítségével 
állíthatja be.
A színes terület nagyításához görgessen a hanyattegér 
segítségével felfelé.
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A színes terület méretének csökkentéséhez görgessen a 
hanyattegér segítségével lefelé.

5. Nyomja meg az IMG. STORE (Kép tárolása) gombot.
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A PW és a CW Doppler mód

A PW és a CW Doppler mód áttekintése

3-8. ábra: A PW/CW Doppler mód képernyője

1. Mintavételi kapu nagysága (csak a PW módban)
2. Szögkorrekció jelölője
3. Sebességi skála
4. Lassú mozgások kiszűrése
5. Nyquist féle sebesség
6. Doppler alapvonala
7. Frekvenciaskála (megjelenítése beállítható)
8. Állapotablak
9. Almenü

 
Megjegyzés: Az eltérési sebesség kép jobb alsó sarkában megjelenített értéke a 
felhasználó által választott eltérési sebességet jelzi, és csak referenciaként szolgál 
annak megerősítésére, hogy a kép felvétele a választott eltérési sebességgel történt. 
Méréshez vagy elemzéshez nem használható. Ez nem pontos, csak tájékoztató jellegű 
érték. Az eltérési sebességre vonatkozó információ akkor lehet hasznos, ha a 
szabványosított protokollokat használó felhasználók a más intézményekből származó 
vizsgálatokat vetik össze.
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3-9. ábra: A PW/CW mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők befagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Horizontal sweep (Vízszintes 
eltérési sebesség) R

• Scale (Sebességskála)
• Baseline (Alapvonal) R
• LVR
• Invert (Képfordítás) R
• LPRF (PW módban)
• Color maps (Színtérképek) R
MORE (TOVÁBBI)
• Quick angle (Gyors 
szögváltás)

• Angle correction 
(Szögkorrekció)

2. Zoom (Nagyítás):
• Display zoom (Nagyítás a 
képernyőn)

• HR zoom (Nagy felbontású 
nagyítás)

3. Img Size (Kép mérete):
• Small/large 2D display 
(Kicsi/Nagy 2D megjelenítés)

• Top/bottom display 
(Felső/Alsó megjelenítés)

• Side by side display 
(Megjelenítés egymás mellett)

4. Soft menu (Almenü):
• Sample Volume (Mintavételi 
kapu nagysága) (PW)

• Compress R (Tömörítés)
• Reject R (Echóeldobás)
• Frequency (Frekvencia)
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Power (Teljesítmény)
5. Freeze (Képbefagyasztás)
6. CW
7. PW
8. Gain (Erősítés) R
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A PW és a CW Doppler mód használata
A PW és a CW Doppler mód elindítására két módszer van:

1. módszer
1. Nyomja meg a PW vagy a CW gombot. Az ultrahangképet 

megjelenítő képernyőn megjelenik a 2D képen a Doppler 
kurzor, a képernyő alsó részén pedig a Doppler spektrum.

2. A hanyattegér segítségével helyezze a Doppler 
kurzorvonalat, valamint PW módban a mintavételi hely 
jelölését a vizsgálni kívánt területre.

3. PW módban a Soft menu rocker key (Négyirányú 
menüvezérlő) gomb segítségével állítsa be a mintavételi 
kapu nagyságát (SV):
A mintavételi kapu nagyságának növeléséhez nyomja meg 
a menüvezérlő Right arrow (Jobbra mutató nyíl) gombját.
A mintavételi kapu nagyságának csökkentéséhez nyomja 
meg a menüvezérlő Left arrow (Balra mutató nyíl) 
gombját.

2. módszer
1. Nyomja meg a CURSOR (Kurzor) gombot a kezelőfelületen. 

A kurzorvonal megjelenik a 2D képen.
2. A hanyattegér segítségével állítsa be a kurzorvonal 

helyzetét.
3. Nyomja meg a PW vagy a CW gombot.
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A TVI képalkotási mód

A TVI képalkotási mód áttekintése

3-10. ábra: A TVI mód képernyője

1. A szöveti sebességszektor jelölője
2. Állapotablak
3. Almenü
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3-11. ábra: A TVI mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők befagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• 2D width (2D szélesség)
• Scale (Skála)
• Baseline (Alapvonal) R
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Invert (Képfordítás) R
• TSI
• Simultaneous (Egyidejű) R
• Dual focus (Kettős fókusz)
• TSI visible (TSI látható)
• Cineloop (kizárólag 
képbefagyasztás)

• Q-Analysis (Q-elemzés) 
(kizárólag képbefagyasztás)

MORE (TOVÁBBI)
• Color maps (Színtérképek)
ALT
• Görbevonalú anatómiai M 
mód R

• Anatómiai M mód R
• Tissue Tracking (Szöveti 
elmozdulás) R

• Strain rate (A 
miokardium-szakasz 
deformációjának foka) R

• Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) R

2. Zoom (Nagyítás)
• Display zoom (Nagyítás a 
képernyőn)

• HR zoom (Nagy felbontású 
nagyítás)

3. Almenü
• Compress R (Tömörítés)
• Reject (Echóeldobás)
• Threshold (Küszöbérték)
• Transparency (Átlátszóság)
• Frequency (Frekvencia)
• Lateral avg. (Oldalirányú 
átlag)

• Radial avg. (Sugármenti 
átlag)

• Power (Teljesítmény)
4. Freeze (Képbefagyasztás)
5. TVI
6. 2D
7. Alternatives (Alternatívák)
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A TVI mód használata
1. Válassza ki a kívánt vizsgálófejet.
2. 2D módban nyomja meg a TVI gombot a kezelőfelületen.
3. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 

vizsgálni kívánt területre.
A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

5. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.
A ROI vízszintes irányú méretezéséhez görgessen a 
hanyattegér segítségével jobbra, illetve balra.
A ROI függőlegeses irányú méretezéséhez görgessen a 
hanyattegér segítségével felfelé, illetve lefelé.



Vizsgálati módok

Vivid 7 felhasználói útmutató 77
FD092068-02

Szöveti elmozdulás

A szöveti elmozdulás áttekintése

3-12. ábra: A szöveti elmozdulási mód képernyője

1. A színes szektor jelölője
2. A szöveti elmozdulás színsávja
3. Állapotablak
4. Almenü
5. Az elmozdulásszámítás kezdő- és végpontjának jelölése
6. Az elmozdulásszámítás kezdete és vége az R-csúcstól számítva
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3-13. ábra: A szöveti elmozdulásszámítás vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők befagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Track start (Az 
elmozdulásszámítás 
kezdete) R

• Track end (Az 
elmozdulásszámítás vége) R

• Track scale (Az 
elmozdulás-skála) R

• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Invert (Képfordítás) R
• TSI
• Simultaneous (Egyidejű) R
• Dual focus (Kettős fókusz)
• Color maps (Színtérképek) R
• Cineloop (kizárólag 
képbefagyasztás)

• Q-Analysis (Q-elemzés) 
(kizárólag képbefagyasztás)

MORE (TOVÁBBI)
• 2D width (2D szélesség)
ALT
• Curved AMM (Görbevonalú 
anatómiai M mód) R

• AMM (Anatómiai M mód) R
• Tissue Tracking (Szöveti 
elmozdulás) R

• Strain rate (A 
miokardium-szakasz 
deformációjának foka) R

• Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) R

2. Zoom (Nagyítás)
3. Soft menu (Almenü):

• Threshold (Küszöbérték) R
• Transparency 
(Transzparencia) R

• Frequency (Frekvencia)
• Lateral avg. (Oldalirányú 
átlag)

• Radial avg. (Sugármenti 
átlag)

• Power (Teljesítmény)
• Cine Compound (Cine 
egyesítése – csak 
befagyasztott képnél)

4. Freeze (Képbefagyasztás)
5. TVI
6. 2D
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A szöveti elmozdulászámítás 
használata
1. TVI módban nyomja meg az ALT gombot a kezelőfelületen, 

és nyomja meg a TISSUE TRACKING (Szöveti 
elmozdulásszámítás) funkcióhoz társított gombot.

2. Helyezze a TRACKING START (Szöveti elmozdulásszámítás 
kezdete) pontot (a funkcióhoz társítható gombbal) az 
R-csúcs közelébe.

3. Helyezze a TRACKING END (Szöveti elmozdulásszámítás 
vége) pontot (a funkcióhoz társítható gombbal) a T-hullám 
közelébe.

4. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 
vizsgálni kívánt területre.

A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

5. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

6. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.
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Strain rate (A miokardium-szakasz 
deformációjának foka)

A Strain rate áttekintése

3-14. ábra: A Strain rate mód képernyője

1. A színes szektor jelölője
2. Állapotablak
3. Almenü
4. A Strain (A miokardium-szakasz deformációjának vizsgálata) minta mérete
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3-15. ábra: A Strain rate (A miokardium-szakasz deformációjának 
foka) mód vezérlői a kezelőfelületen.

Az R jelölésű vezérlők befagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• 2D width (2D szektorszélesség)
• SRI scale (SRI skála) R
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Invert (Képfordítás) R
• TSI
• Simultaneous (Egyidejű) R
• Dual focus (Kettős fókusz)
• Color maps (Színtérképek) R
• Q-Analysis (Q-elemzés) 
(kizárólag képbefagyasztás)

• Cineloop (kizárólag 
képbefagyasztás)

ALT
• Curved AMM (Görbevonalú 
anatómiai M mód) R

• AMM (Anatómiai M mód) R
• Tissue Tracking (Szöveti 
elmozdulás) R

• Strain rate (A 
miokardium-szakasz 
deformációjának foka) R

• Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) R

2. Zoom (Nagyítás)
• Display zoom (Nagyítás a 
képernyőn)

• HR zoom (Nagy felbontású 
nagyítás)

3. Soft menu (Almenü):
• A Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) 
hossza

• SRI Reject (SRI Echóeldobás) R
• Compress R (Tömörítés)
• Threshold (Küszöbérték) R
• Transparency 
(Transzparencia) R

• Frequency (Frekvencia)
• Lateral avg. (Oldalirányú átlag)
• Radial avg. (Sugármenti átlag)
• Power (Teljesítmény)
• Cine Compound (Cine 
egyesítése – csak befagyasztott 
képnél) R

4. Freeze (Képbefagyasztás)
5. TVI
6. 2D
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A Strain rate használata
1. TVI módban nyomja meg az ALT gombot a kezelőfelületen, 

és nyomja meg a STRAIN RATE (A miokardium-szakasz 
deformációjának foka) gombot.

2. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 
vizsgálni kívánt területre.

A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

4. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.
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Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata)

A Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) 
áttekintése

3-16. ábra: A Strain (A miokardium-szakasz deformációjának 
vizsgálata) mód képernyője

1. A színes szektor jelölője
2. A Strain színsávja
3. Állapotablak
4. Almenü
5. A Strain kezdő- és végpontjának jelölője
6. A Strain kezdő- és végpontja az R-csúcstól, valamint a Strain minta mérete
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3-17. ábra: A Strain (A miokardium-szakasz deformációjának 
vizsgálata) mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Strain start (Strain kezdete) R
• Strain end (Strain vége) R
• Strain scale (A Strain skála) R
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• Invert (Képfordítás) R
• TSI
• Simultaneous (Egyidejű) R
• Dual focus (Kettős fókusz)
• Color maps (Színtérképek) R
• Q-Analysis (Q-elemzés) 
(kizárólag képbefagyasztás)

• Cineloop (kizárólag 
képbefagyasztás)

MORE (TOVÁBBI)
• 2D width (2D szektorszélesség)
ALT
• Curved AMM (Görbevonalú 
anatómiai M mód) R

• AMM (Anatómiai M mód) R
• Tissue Tracking (Szöveti 
elmozdulás) R

• Strain rate (A 
miokardium-szakasz 
deformációjának foka) R

• Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) R

2. Zoom (Nagyítás)
• Display zoom (Nagyítás a 
képernyőn)

• HR zoom (Nagy felbontású 
nagyítás)

3. Soft menu (Almenü):
• Strain Length (Strain hossza) R
• Strain Reject (Strain 
echóeldobás) R

• Threshold (Küszöbérték) R
• Transparency (Transzparencia) R
• Frequency (Frekvencia)
• Lateral avg. (Oldalirányú átlag)
• Radial avg. (Sugármenti átlag)
• Power (Teljesítmény)
• Cine Compound (Cine egyesítése 
– csak befagyasztott képnél) R

4. Freeze (Képbefagyasztás)
5. TVI
6. 2D
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A Strain használata
1. TVI módban nyomja meg az ALT gombot a kezelőfelületen, 

és nyomja meg a STRAIN (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) gombot.

2. A STRAIN START (Strain kezdete) pontot helyezze (a 
funkcióhoz társított gombbal) az R-csúcs közelébe.

3. A STRAIN END (Strain vége) pontot helyezze (a funkcióhoz 
társított gombbal) a T-hullám közelébe.

4. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 
vizsgálni kívánt területre.

A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

5. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

6. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.
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Szöveti szinkronizáltság képalkotás (TSI)

A TSI mód áttekintése

3-18. ábra: A TSI mód képernyője

1. A TSI kezdete/vége, valamint a TSI levágási szintje
2. A TSI kezdő- és végpontjának jelölője
3. QRS-jelölő
4. A TSI színsávja
5. Állapotablak
6. Almenü
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3-19. ábra: A TSI mód vezérlői a kezelőfelületen

A TSI mód kiszámítja és színkóddal látja el a QRS indításától 
egy észlelt eseményig eltelt időt, jellemzően a csúcsszisztolés 
sebességig eltelt időt.

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is 
használhatók.

1. Társítható kezelőgombok:
• Frame rate (Képváltási 
frekvencia)

• TSI (Szöveti szinkronizáltság 
képalkotás) R

• Simultaneous (Egyidejű) R
• Color maps (Színtérképek) R
• Cineloop (kizárólag 
képbefagyasztás)

• Q-Analysis (Q-elemzés) 
(kizárólag képbefagyasztás)

MORE (TOVÁBBI)
• 2D width (2D 
szektorszélesség)

ALT
• Tissue Tracking (Szöveti 
elmozdulás) R

• Strain rate (A 
miokardium-szakasz 
deformációjának foka) R

• Strain (A miokardium-szakasz 
deformációjának vizsgálata) R

PHYSIO + MORE gombok kétszer
• QRS visible (QRS látható)

2. Zoom (Nagyítás)
3. Soft menu (Almenü):

• TSI Cut-off (A TSI levágási 
szintje) R

• Threshold (Küszöbérték) R
• Transparency 
(Transzparencia) R

• Frequency (Frekvencia)
• Power (Teljesítmény)
• Cine Compound (Cine 
egyesítése – csak 
befagyasztott képnél)

4. Freeze (Képbefagyasztás)
5. TVI
6. 2D
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A TSI mód használata
1. TVI, Tissue Tracking, Strain, illetve Strain rate módban 

válassza ki a TSI opciót.
2. Ha kívánja, beállíthatja a THRESHOLD (Küszöbérték) 

értékét.
3. A hanyattegér segítségével helyezze a ROI keretét a 

vizsgálni kívánt területre.
A hanyattegérhez 
társítható funkciók 
megjelennek az ál-
lapotsávban a 
képernyő jobb alsó 
sarkában.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot. A hanyattegér 
állapotsávjában a Size (Méretezés) funkciónak kijelölt 
állapotban kell lennie. Ha a funkció nincs kijelölve, nyomja 
meg ismét a SELECT (Kiválasztás) gombot a Size 
(Méretezés) kiválasztásához.
Megjegyzés: Ha a hanyattegér Pointer (Rámutatás) 
funkcióját választotta, nyomja meg a HANYATTEGÉR 
gombot, hogy a Position (Elhelyezés) és a Size 
(Méretezés) vezérlők közül választhasson.

5. A hanyattegér segítségével állítsa be a ROI (vizsgálni 
kívánt terület) méretét.

A TSI jelölők beállítása

A TSI jelölők alapértelmezett beállításai a következők:
• TSI start (TSI kezdete): 60 ms a QRS indításától 

(aortabillentyű nyitásának becsült időpontja)
• TSI end (TSI vége): a szisztolé végének becsült 

időpontja + 200 ms.

A rendszer konfigurálható úgy, hogy a TSI kezdetének jelölőjét 
automatikusan az aortabillentyű nyitásának időpontjára állítsa, 
ha ezt az eseményt mérni kívánja. Ha nem méri ezt az 
eseményt, a rendszer az alapértelmezett beállítást használja 
(60 ms).

A rendszer konfigurálható úgy, hogy a TSI végének jelölőjét 
automatikusan az aortabillentyű zárásának (AVC) vagy a 
mitrális billentyű nyitásának (MVO) relatív időpontjára állítsa, 
ha ezeket az eseményeket mérni kívánja. Ha nem méri ezeket 
az eseményeket, a TSI jelölőjét a rendszer relatíve a szisztolé 
végének becsült időpontjára állítja.

A konfigurációs alternatívák a következők:
• TSI start (TSI kezdete): 60 ms, 80, 100, 120, AVO 

(Aortabillentyű nyitása) vagy kézi vezérlés
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• TSI end (TSI vége): AVC (Aortabillentyű zárása) - 200 ms, 
AVC - 150 ms, AVC - 100 ms, AVC - 50 ms, AVC, 
AVC + 50 ms, AVC + 100 ms, AVC + 150 ms, 
AVC + 200 ms, MVO (Mitrális billentyű nyitása), 
MVO + 100 ms, MVO + 160 ms, MVO + 200 ms, 
MVO + 260 ms vagy kézi vezérlés.
Megjegyzés: A TSI kezdő- és végpontjának jelölője 
manuálisan beállítható Q -elemzés esetén. (Nyomja meg a 
MORE (További) gombot, és állítsa be a TSI START (TSI 
kezdőpontja) és a TSI END (TSI végpontja) értékeket.) A 
jelölők módosított beállításainak mentéséhez nyomja meg 
az IMG STORE (Kép tárolása) gombot, és a jelölők 
automatikus beállításának elkerüléséhez válassza a 
Manual control (Kézi vezérlés) opciót.

A TSI jelölők konfigurálása:
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Measure (Mérés) kategóriát.
2. A Measure (Mérés) kategóriában válassza ki az Advanced 

(Speciális) lapot.
3. Az Application specific parameters (Alkalmazásfüggő 

paraméterek) oszlopban állítsa be a TSI kezdő- és 
végpontjának paramétereit úgy, hogy egy új értéket választ 
a kiválasztáskor megjelenő kombinált menüből.
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További képalkotási módok

LogiqView funkció
A LogiqView funkció lehetővé teszi olyan statikus 2D kép 
létrehozását és megtekintését, amely szélesebb, mint az 
aktuálisan használt vizsgálófej vizsgálófejének látószöge. Ez a 
funkció lehetővé teszi olyan anatómiai egységek megtekintését 
és mérését, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy egyetlen képen 
megjeleníthetők legyenek.

A LogiqView funkció egyéni képfelvételekből hoz létre bővített 
képet, miközben a vizsgálatot végző felhasználó 
végigcsúsztatja a vizsgálófejet a bőrfelszínen, a vizsgálati sík 
irányában. Az így létrehozott kép minősége meglehetősen függ 
a felhasználótól; a megfelelő technika elsajátításához jó 
kézügyességre és gyakorlásra van szükség.

A LogiqView funkció kizárólag lineáris vizsgálófejekkel, 2D 
módban használható.

A LogiqView funkció használata
1. Végezze el az anatómiai/patológiai egység részletes 

vizsgálatát. A LogiqView funkció aktiválása előtt 
optimalizálja a szöveti kép és a látható ablak paramétereit.

2. Nyomja meg a LOGIQVIEW funkcióhoz társított gombot.
3. A képfelvétel indításához nyomja meg a 2D FREEZE (2D 

képbefagyasztás) gombot.
Lassan, egyenletes mozdulattal, hosszirányban végezze 
az eltérést.
• A bővített kép teljes hosszában szükséges a vizsgálófej 

és a bőrfelszín folyamatos érintkezése.
• Mindig tartsa a vizsgálófejet a bőrfelszínre 

merőlegesen.
• Az eltérési mozdulatot tartsa egy vizsgálati síkon belül.
• Ne változtasson hirtelen az eltérési mozdulat 

sebességén.
4. Ha szükséges, a képfelvétel újraindításához nyomja meg 

ismét a 2D FREEZE (2D képbefagyasztás) gombot.
5. Az eltérés befejezéséhez nyomja meg a FREEZE 

(képbefagyasztás) gombot.
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6. A képfelvétel elforgatásához állítsa be a LOGIQVIEW ROTATE 
(LogiqView elforgatása) funkcióhoz társított forgógombot.

7. Nyomja meg az IMG STORE (Kép tárolása) gombot.

Több irányszögű képalkotás
A több irányszögű képalkotás az a folyamat, amikor kettő, 
három (alapértelmezés) vagy öt, különböző irányszögből felvett 
képet egy felvételbe egyesítenek. A kombinált egyetlen kép 
előnye a csökkentett szemcsésség, a csökkentett zajhatás és a 
tükröző visszaverődések folytonossága. Ennél fogva ez a 
módszer javíthatja a felbontási élességet.

A több irányszögű képalkotás lineáris vizsgálófejeknél 
alkalmazható 2D és élő Color Flow (Színkódolt 
áramlásmegjelenítés) módban. A több irányszögű képalkotás 
alapértelmezésben be van kapcsolva.

A több irányszögű képalkotás használata
1. A több irányszögű képalkotás használata a COMPOUND 

(TÖBB IRÁNYSZÖGŰ KÉPALKOTÁS) gombbal kapcsolható be 
illetve ki.

2. Az egyesítendő képek számát a Compound frames 
(Képek egyesítése) almenüvel változtathatja meg, kettőre, 
háromra vagy ötre.

B-Flow (Áramlásmegjelenítés B-képen) 
funkció
A B-Flow funkció intuitívan (realisztikusan) jeleníti meg a nem 
kvantitatív véráramlást az érrendszeri struktúrákban. A B-Flow 
funkció lehetővé teszi a komplex véráramlás megjelenítését, és 
kiemeli a mozgó vért és szövetet. Nincsenek műtermékek, mint 
például az érfalak felülírása vagy átlapolódás.

A B-Flow funkció kizárólag lineáris vizsgálófejekkel, színkódolt 
áramlási módban használható.

A B Flow funkció használata
1. Színkódolt áramlási módban nyomja meg a B-FLOW 

(Áramlásmegjelenítés B-képen) funkcióhoz társított 
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gombot.
2. Állítsa be a TEXTURE GAIN (Textúra erősítése) almenü 

vezérlőt. A megnövelt erősítés elősegíti a véráramlás 
megjelenítését.

Minél nagyobb a sebesség, annál jobb a kép visszaverődési 
sűrűsége és mérete. Ha az eltérés iránya megegyezik a 
véráramlás irányával, a kép visszaverődése megnyúlik; ha az 
eltérés iránya a véráramlás irányával ellentétes, a kép 
visszaverődése szűkebb. Éppen ezért az eltérés iránya legyen 
a véráramlás irányával ellentétes. Annak érdekében, hogy a 
monitoron továbbra is a helyes irány legyen látható, 
változtasson a vizsgálófej tartásán úgy, hogy a 
vizsgálófej-pozíció jelzése alulra kerüljön. A véráramlás 
megjelenítése a fókuszzóna helyzetétől indul.

Véráramlás-megjelenítés képalkotási 
mód
A véráramlás-megjelenítés képalkotási mód (BFI) színkódolt 
áramlási mód, hozzáadott szemcsésségi adatokkal. A B-kép 
adatok megjelenítik a véráramlás irányát.

Megjegyzés: BFI-triplex módban végzett vizsgálatkor normális 
jelenség a Doppler megjelenítés/Doppler hang és a BFI 
színskála megjelenítés között időkésleltetés.

A véráramlás-megjelenítés képalkotási mód 
használata
1. Színes Doppler módban nyomja meg a BFI 

(Véráramlás-megjelenítés képalkotási mód) funkcióhoz 
társított gombot.

2. Állítsa be a BFI GAIN (Véráramlás-megjelenítés képalkotási 
mód erősítése) almenü vezérlőt. A megnövelt erősítés 
elősegíti a véráramlás megjelenítését.
A színes Doppler módú kép optimalizálásához lásd: 
66. oldal.
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Bevezetés
A Vivid 7/Vivid 7 PRO ultrahangkészülék integrált terheléses 
ultrahang-vizsgálati csomagja a teljes körű, hatékony 
terheléses ultrahang-vizsgálathoz a következő funkciókat 
biztosítja: képadatok gyűjtése, képek áttekintése és 
optimalizálása, a falszegmensek értékelése, valamint jelentés 
készítése.

A tesztelési protokollsablon kiválasztása
1. Nyomja meg a PROTOCOL (Protokoll) gombot.

Megjelenik a Protocol screen (Protokoll képernyő) (lásd: 
4-1. ábra).

2. Az aktuális sablon használata:
A vizsgálat elindításához kapcsolja ki a képbefagyasztást.
Egy másik sablon használata:
Nyomja meg a TEMPLATE (Sablon) funkcióhoz társított 
gombot.
Megjelenik a sablonok listája.

3. Görgessen a hanyattegérrel a kívánt sablonra.
4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
5. Az új sablon használatával történő vizsgálat indításához 

kapcsolja ki a képbefagyasztást.
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4-1. ábra: A protokollképernyő

 

 

1. Kivetítés kiválasztása
2. Szint
3. Aktuális képfelvétel
4. Kivetítés
5. Nézetcsoport
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Képek felvétele

4-2. ábra: A terheléses ultrahangos vizsgálati mód képfelvételi 
képernyője

A képek felvételének indítása
1. A vizsgálat elindításához oldja fel a képbefagyasztást.
2. Olyan felvételeket készítsen, amely megfelel a Vágólap 

ablakban a sablonmátrixban kijelölt nézetnek.
Ha a kijelölt sablonban be van kapcsolva a Smart Stress 
opció (lásd: 116. oldal), az egyes nézetekhez alapszinten 
megadott képfelvételi beállításokat a rendszer tárolja, és a 
következő szinteken a megfelelő nézeteknél 
automatikusan újra használja.

3. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.
• Ha az aktuális szint a cineloop tárolás előtti 

megtekintésére van beállítva, a cineloop vezérlői 
használhatók a legmegfelelőbb szívciklus 

1. Az aktuális nézet címkéje
2. Sablonmátrix
3. Aktuális nézet (Zöld cella)
4. Időjelzők
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kiválasztásához. A kiválasztott cineloop mentéséhez 
nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

• Ha az aktuális szint nincs konfigurálva a cineloop tárolás 
előtti megtekintésére, a rendszer automatikusan tárolja 
az utolsó szívciklust.

4. Ismételje meg az előző lépéseket, amíg minden nézet kész 
nem lesz.

4-3. ábra: A referenciaként szolgáló cineloop megjelenítése felvétel 
alatt

Folyamatos képfelvételi mód
A folyamatos képfelvételi mód lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó a képfelvételt folyamatosan végezze a kiválasztott 
sablontól függően minden szinten és minden nézetre.

FIGYELEM!

Ha a terheléses ultrahangos vizsgálat képfelvételének 
tárolásához DICOM kiszolgálót használ, a képeket nem célszerű 
menteni a végleges archívumba, mielőtt a protokoll vizsgálati 
anyaga nincs teljesen kész.

1. Az aktuális cineloop
2. A referenciaként szolgáló cineloop
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A képfelvételi folyamat vezérlése

Amikor olyan szinthez ér, amelyikben a folyamatos képfelvétel 
be van kapcsolva, a készülék automatikusan szünetelési 
módba áll.
1. A képfelvétel megkezdéséhez nyomja meg az IMAGE STORE 

(Kép tárolása) vagy a 2D FREEZE (2D képbefagyasztás) 
gombot.

2. A képfelvétel leállításához nyomja meg újra az IMAGE 
STORE (Kép tárolása) vagy a 2D FREEZE (2D 
képbefagyasztás) gombot.

Ha a puffer megtelt, a készülék automatikusan 
Képbefagyasztás módra vált, és a pufferben lévő cineloopok 
megjelennek a folyamatos képfelvétel választóképernyőjén 
(lásd alább).

A folyamatos képfelvétel működtetése
1. Végezze el a terheléses ultrahangos vizsgálat előtti 

felvételeket a kardiális alkalmazásban.
2. Nyomja meg a PROTOCOL (Protokoll) gombot.

Megjelenik a Protocol screen (Protokoll képernyő) (lásd: 
4-1. ábra, 95. oldal).

3. Nyomja meg a Template (Sablon) gombot.
Megjelenik a sablonok listája.

4. Válassza ki az Exercise 2x4 sablont.
5. Nyomja meg a Begin/Cont (Kezdés/Folytatás) gombot.
6. Végezze el a képfelvételeket mind a négy fennmaradó 

nézetben.
7. Ha a negyedik cineloop képfelvétele is kész, a rendszer 

várakozó módba lép, ahol a folyamatos képfelvétel is 
szünetel, várva a gyakorlatokat végző páciensre.

8. Amikor a páciens újra az ágyon fekszik, nyomja meg az 
IMAGE STORE (Kép tárolása) vagy a 2D FREEZE (2D 
képbefagyasztás) gombot. A folyamatos képfelvétel 
elindul.

9. Végezze el a képfelvételeket minden nézetre.
10. Befejezéshez nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) 

gombot.
11. Nyomja meg a SELECT CYCLE (Ciklus kiválasztása) 

funkcióhoz társított gombot.
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Megjelenik a folyamatos képfelvétel választóképernyője 
(lásd: 4-4. ábra, 101. oldal).

12. A cineloopokat társítsa a négy nézethez (lásd: 101. oldal).
Megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy 
szükséges-e a teljes folyamatos képfelvétel mentése vagy 
nem.

13. Cineloop törléséhez nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.
VAGY
Nyomja meg a Select later (Kiválasztás később) 
funkcióhoz társított gombot, ha más cineloopot kíván 
választani (nyissa meg ismét a képfelvételt a Protokoll 
képernyőn).
VAGY
A teljes cineloop tárolásához nyomja meg a Store all 
(Összes tárolása) gombot.

14. Végezze el az elemzést és a szegmensek értékelését 
(lásd: 103. oldal).

Folyamatos képfelvétel kiegészítő képfelvétellel
Ha a puffer megtelt, mielőtt minden képfelvétel befejeződött 
volna, a vágólapon tárolhatók további cineloopok, mielőtt a 
képeket a nézetekhez társítaná:
1. Végezzen folyamatos képfelvételt a fentebb ismertetett 

1–10. lépés szerint.
2. Ha a puffer nem telt meg: Nyomja meg a MORE (További) 

és a PROTOCOL PAUSE (Protokoll szüneteltetése) gombot, 
vagy a PROT. IN/OUT (Protokoll ki/be) gombot a 
kezelőfelületen. Az élő vizsgálat bekapcsol.
Ha a puffer megtelt: Nyomja meg a Select later 
(Kiválasztás később) funkcióhoz társított gombot a 
folyamatos képfelvétel választóképernyőjén. Az élő 
vizsgálat bekapcsol.

3. Végezze el a kiegészítő képfelvételt.
4. Annak érdekében, hogy folytassa a terheléses ultrahangos 

vizsgálatot, valamint a cineloopokat a folyamatos tárolású 
pufferből a nézetekhez társítsa, nyomja meg a PROTOCOL 
(Protokoll) gombot.

5. Kattintson a folyamatos képfelvétel ikonjára a Protokoll 
képernyő bal alsó sarkában.
Megjelenik a folyamatos képfelvétel választóképernyője.

6. A cineloopokat társítsa a nézetekhez (lásd: 101. oldal).
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Megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy 
szükséges-e a teljes folyamatos képfelvétel mentése vagy 
nem.

7. Cineloop törléséhez nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.
VAGY
A teljes cineloop tárolásához nyomja meg a Store all 
(Összes tárolása) gombot.
A normális eljárás a cineloop elvetése. A cineloop túl 
terjedelmes, és nagy lemezterületet foglal el.

8. Végezze el az elemzést és a szegmensek értékelését 
(lásd: 103. oldal).

Indítsa újra a képfelvételt a Folyamatos képfelvétel 
választóképernyőjéről
1. Nyomja meg a RESTART CAPTURE (Képfelvétel újraindítása) 

gombot.
A memória tartalma törlődik, és a folyamatos képfelvétel 
újraindul.

A folyamatos képfelvétel folytatása
1. Nyomja meg a CONTINUE CAPTURE (Képfelvétel folytatása) 

gombot.
A folyamatos képfelvétel folytatódik (csak akkor, ha nincs 
tele a puffer).
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A cineloopok társítása és a szegmensek 
értékelése

4-4. ábra: A folyamatos képfelvétel választóképernyője

Cineloop hozzárendelése nézethez
1. Görgessen a hanyattegérrel a kívánt cineloopra.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Megjelenik egy felbukkanó menü a sablonban lévő 
nézetek nevével (lásd: 4-5. ábra).

3. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő nézet nevére.
4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

1. A CHANGE PAGE (Lapváltás) funkcióhoz társított 
gomb elforgatásával egyéb lapokat jeleníthet 
meg.

2. A ciklus száma és a ciklusok száma összesen
3. Kijelölt cineloop

4. Vörös sáv: szünetelési szakasz
5. Szürke mutató: a kijelölt cineloop pozíciója a 

pufferterületen
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5. Ismételje meg az 1–4. lépéseit, hogy cineloopokat társítson 
a szint többi nézetéhez.

6. Ha befejezte, nyomja meg a DONE (Kész) funkcióhoz 
társított gombot.
Megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy 
szükséges-e a teljes folyamatos képfelvétel mentése vagy 
nem.

7. Cineloop törléséhez nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.
VAGY
A teljes cineloop tárolásához nyomja meg a Store all 
(Összes tárolása) gombot.
A normális eljárás a cineloop elvetése.

4-5. ábra: Folyamatos képfelvételes cineloopok társítása

1. Társított cineloop
2. Kijelölt cineloop
3. Nézetek felbukkanó menüje
4. Kijelölt nézetek
5. Már társított nézetek
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Elemzés

Kép kiválasztása elemzésre

Képek kiválasztása csoportból
1. A terheléses vizsgálatban nyomja meg a PROTOCOL 

(Protokoll) gombot.
Megjelennek a felvételek előzetes nézeti képei.

2. Görgessen a hanyattegérrel egy csoportra a csoportok 
listájában.
A csoporthoz tartozó képek kerete kiemelve jelenik meg.

3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot, hogy 
megnyissa a képeket az elemzési képernyőn (lásd: 
104. oldal).

4-6. ábra: Kép kiválasztása a Protokoll képernyőről

1. Válasszon kivetítést
2. Válasszon képet
3. Válassza ki és nyissa meg a képek egy csoportját
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Az adatgyűjtött cineloop értékelése
1. A képválasztást követően (lásd: 103. oldal), nyomja meg az 

ANALYZE (Elemzés) gombot.
Megjelenik a terheléses ultrahangos vizsgálat elemzési 
képernyője (lásd: 4-7. ábra).

4-7. ábra: A terheléses ultrahangos vizsgálat elemzési képernyője 
(négy képablakos)

2. Görgessen a hanyattegérrel az egyik értékelési ábrára és 
nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Megjelenik a Legördülő értékelési lista (lásd: 4-8. ábra).

3. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő értékelésre.
4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

1. Kijelölt cineloop (kiemelt keret)
2. Kijelölt szegmensnév
3. Falszegmens-ábrák

4. Lapváltás vagy a következő képcsoportba 
lépés

5. Kilépés a falmozgások értékeléséből
6. Megjelenített cineloopok (kiemelő keretek)
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A jelölés megjelenik az ábrán a vonatkozó szegmensen 
(lásd: 4-8. ábra).

5. Ismételje meg az 1–3. lépést a vonatkozó szegmensek 
értékeléséhez.

6. A CHANGE PAGE (Lapváltás) funkcióhoz társított gomb 
elforgatásával jelenítse meg a következő képcsoportot.

7. Ismételje meg az 1–3. lépést a vonatkozó szegmensek 
értékeléséhez az új cineloopokban.
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4-8. ábra: Szegmens értékelése

1. Kiválasztott szegmens
2. Kiválasztott értékelés

1. Megjelölt szegmens
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Kvantitatív TVI terheléses ultrahangos 
vizsgálati elemzés

A Vivid 7/Vivid 7 PRO ultrahangkészülék a szövetmozgás 
sebességadatain (TVI) alapuló Kvantitatív TVI (QTVI) 
terheléses ultrahangos vizsgálati csomaggal rendelkezik.

A QTVI terheléses ultrahangos vizsgálati elemzés opció 
jelenleg kizárólag a Dobutamine terheléses ultrahangos 
vizsgálati vizsgálatra vonatkozik (lásd az 1. referenciát a 
következő oldalon: 112. oldal). A normál tartományok a 
terheléses vizsgálatra megjelenő „átlagos” páciens esetén 
érvényesek. A sebességcsúcs (Vpeak) mérése esetén a 
sebesség határértékek nem lépnek érvénybe a következő 
esetekben:
• Szubmaximális terhelés (<85% kiszámított maximális 

szívritmus)
• Extrém magas vagy alacsony életkorú páciensek 

(<40 vagy >70)
• Előzetes miokardiális infarktus / revaszkularizáció
• Előzetes szívbénulás / kardiomiopátia / hipertrófia / 

aritmia / aorta-regurgitáció

A sebesség határértékei azon alapulnak, hogy a mintavételi 
kaput a szisztolé kezdetének időpontjában az egyes kardiális 
szegmensek közepére helyezzük, a bal kamra miokardiális 
szegmenseit pedig az Amerikai Echokardiográfiai Társaság 16 
szegmensből álló modellje (American Society of 
Echocardiography 16 segments model) határozza meg. 
Mindazonáltal a sebesség határértékeinek modellje nem 
vonatkozik a csúcsszegmensekre (az alacsony sebességek és 
a szegmensek tájolása miatt).

FIGYELMEZTETÉS!

A QTVI terheléses ultrahangos vizsgálati elemzés útmutatóként 
szolgál a falmozgások értékeléséhez.

Egyedül a QTVI terheléses ultrahangos vizsgálati elemzéssel 
kapott eredmények alapján nem szabad diagnózist felállítani.
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Hozzáférés a QTVI terheléses 
ultrahang-vizsgálati elemzés 
eszközeihez
A QTVI terheléses ultrahang-diagnosztikai elemzés három 
rendelkezésre álló eszközét a kiválasztott nézet értékelési 
ábráján (lásd: 4-9. ábra) található megfelelő gomb 
megnyomásával érheti el. Kizárólag felvett TVI adatokkal 
rendelkező nézetek esetén jelennek meg a QTVI terheléses 
ultrahang-vizsgálati eszközök gombjai a megfelelő ábrákon.

4-9. ábra: QTVI terheléses untrahongos vizsgálati eszközök gombjai

Sebességcsúcs mérése
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a felhasználó létrehozhassa 
egy adott falszegmens szöveti sebességprofilját a teljes 
szívcikluson keresztül, és megjeleníthesse a színkódolt 
sebességcsúcsot a szövetben.

A falmozgás értékelésének megerősítéséhez a felhasználó 
meghatározhatja a sebesség körberajzoló vonalából, hogy a 
szisztolés sebességcsúcs egy klinikailag meghatározott 

1. Sebességcsúcs mérése (A sebességcsúcs 
mérése a csúcsszinteknél levő nézeteknél 
jelenik meg, csak az értékelést követően.)

2. Szöveti elmozdulás képalkotás
3. Kvantitatív elemzés



Terheléses ultrahangos vizsgálat

Vivid 7 felhasználói útmutató 109
FD092068-02

sebesség-küszöbérték (lásd az 1. referenciát a következő 
oldalon: 112. oldal) felett vagy alatt helyezkedik el.

Sebességcsúcs mérésének megjelenítése
1. Végezze el a szegmensek értékelését a következőben 

leírtak szerint: 104. oldal.
2. A Scoring diagram (Értékelési ábra) területén nyomja meg 

a V gombot.
A képernyő frissítése a következő szerint történik: 
4-10. ábra.

3. A 2D szektorban görgesse a mintavételi pontot a 
hanyattegérrel a fal aktuális szegmensnek (az ábrán kijelölt 
szegmens) megfelelő részére.
A tényleges szegmens szöveti mozgási-sebesség profilját 
a rendszer az Eredmények ablakban hozza létre (lásd: 
4-10. ábra).

4. A SEGMENT SELECT (Szegmens kiválasztása) funkcióhoz 
társított gomb segítségével végezze el a többi szegmens 
elemzését csúcsi nézetben,
vagy
Az egyik csúcsi nézet ábráján válasszon ki egy másik 
értékelési célpontot.

FIGYELEM!

A QTVI terheléses ultrahongos vizsgálat kizárólag útmutató 
eszközként, a falmozgás értékelési elemzéséhez kapcsolva 
használható.

A QTVI terheléses ultrahongos vizsgálat aktiválása esetén a 
mérés kizárólag az aktuálisan kijelölt szegmensre vonatkozik az 
aktuális szinten és kivetítési nézetben.
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4-10. ábra: Sebességcsúcs QTVI terheléses ultrahangos vizsgálati 
megjelenítése

Sebességcsúcs-mérés értelmezése

A szöveti mozgásisebesség profilban a szisztolés 
sebességcsúcsot a rendszer automatikusan észleli, és 
függőleges vonallal jelzi (lásd: 4-10. ábra). A rendszer által 
automatikusan észlelt sebességcsúcsot a felhasználónak 
vizuálisan ellenőriznie kell. Ezen kívül a rendszer színkódolt 
vízszintes vonalak formájában megjeleníti a sebességcsúcs 
küszöbértékeket (lásd: 4-10. ábra). Ezek a küszöbértékek a 
csúcssebességre vonatkozó statisztikai útmutató értékeket 
jelentenek a csúcsterhelés szintjén (Dobutamine terheléses 
vizsgálat) három csúcsirányú nézethez. Kizárólag az egyes 
csúcsirányú nézetek alap- és középszegmenseire vonatkozó 
küszöbértékek kerülnek meghatározásra (lásd az 1. referenciát 
a következő oldalon: 112. oldal). Az eredményt a következők 
jelzik: a küszöbértékek vonalainak színkódja, a 2D képen 

1. Az aktuális szegmens küszöbértéke (zöld)
2. Mintavételi pont
3. Aktuális szegmens
4. Az aktuális szegmens sebességcsúcsának 

(Vpeak) küszöbértéke

5. Színkódolt szöveti mozgásisebesség
6. Az eredményablak a szöveti mozgásisebesség 

profillal

Színkódolás (sebesség-küszöbértékek és szövet):
• Zöld: küszöbértéket meghaladó sebesség
• Sárga: küszöbértéket közelítő sebesség (intervallum: 0 -10%)
• Fehér: küszöbérték alatti sebesség - 10%
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látható színkódok, valamint a értékelési ábrák (lásd: 
4-10. ábra).

Kapcsolja ki a Sebességcsúcs-mérési eszközt
1. Nyomja meg a V gombot a csúcsi nézet értékelési ábráján.

Szöveti elmozdulás képalkotás
A szöveti elmozdulás kiszámítja és színkódolja a szövetben 
adott időszakban történt elmozdulást.

A különböző szegmensekben létrehozott színminták 
tanulmányozásával a felhasználó megerősítheti a standard 
szegmens falmozgás értékelését csúcsszinteken.

Szöveti elmozdulás megjelenítése
1. A hanyattegérrel görgessen TVI adatot tartalmazó 

cineloophoz (általában egy csúcsszinten lévő, csúcs irányú 
nézet).

2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
3. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő falszegmens 

ábrához.
4. Nyomja meg a T gombot a falszegmens ábra mezőjében 

(lásd: 4-9. ábra, 108. oldal).
A szöveti elmozdulást fedő színek a képfelvétel ablakban 
jelennek meg.

4-11. ábra: Szöveti elmozdulás megjelenítése

Kvantitatív elemzés
A kvantitatív elemzés funkció lehetővé teszi a többszörös 
szöveti mozgásisebesség körberajzoló vonalakon alapuló 
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további elemzést. Kvantitatív elemzést a következőben tárgyalt 
Kvantitatív elemzés csomag segítségével lehet végrehajtani: 
7. fejezet, „Kvantitatív elemzés”, 205. oldal.

Kvantitatív elemzés indítása
1. A hanyattegérrel görgessen TVI adatot tartalmazó 

cineloophoz (általában egy csúcsszinten lévő, csúcsirányú 
nézet).

2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
3. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő falszegmens 

ábrához.
4. Nyomja meg a Q gombot a falszegmens ábra mezőjében 

(lásd: 4-9. ábra).

Referenciák
1. Application of Tissue Doppler to Interpretation of 

Dubotamine Echocardiography and Comparison With 
Quantitative Coronary Angiography (A szöveti Doppler 
alkalmazása Dubotamine echokardiográfia 
értelmezéséhez és összehasonlítás a kvantitatív 
koronária angiográfiával) Cain P, Baglin T, Case C, 
Spicer D, Short L. és Marwick T H. Am. J. Cardiol. 2001; 87: 
525-531



Terheléses ultrahangos vizsgálat

Vivid 7 felhasználói útmutató 113
FD092068-02

Terheléses sablon szerkesztése, illetve 
létrehozása

Belépés a Sablonszerkesztő 
képernyőbe
1. A PROTOCOL (Protokoll) gomb megnyomásával lépjen a 

terheléses ultrahangos vizsgálati módba.
2. Nyomja meg a TEMPLATE (Sablon) funkcióhoz társított 

gombot.
Megjelenik a sablonok legördülő menüje.

3. Görgessen a hanyattegérrel a Template Editor 
(Sablonszerkesztő) feliratra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Megjelenik a Sablonszerkesztő képernyő (lásd: 
4-12. ábra).

A Sablonszerkesztő képernyő 
áttekintése

4-12. ábra: A Sablonszerkesztő képernyő
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Sablon

Protokollsablonok áttekintő képe

Paraméter Leírás

Sablon:
• válasszon ki egy előre meghatározott 

sablont a legördülő menüből.

Paraméter Leírás

Protokollsablonok áttekintő képe:
• A sablon beállításainak megfelelően 

megjeleníti a sablon frissített áttekintő 
képét.

• A Projection (Kivetítés) és a Stress level 
(Szintek) címkéinek megváltoztatásához 
válasszon ki a legördülő menüből egy előre 
megadott címkét, vagy nyomja meg a 
SELECT (Kiválasztás) gombot a tényleges 
címke mezőjében, és írjon be egy új nevet.

Q Stress acquisition (Q terheléses felvétel): 
lehetővé teszi TVI adatok gyűjtését a QTVI 
terheléses elemzéshez.
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Sablonbeállítások

Egyéb beállítások

Paraméter Leírás

Sablonbeállítások:
• Cycles (Ciklusok): A legördülő menüben 

válassza ki a tárolni kívánt 
szívciklus-cineloop számát mindegyik 
szintnél.

• Continuous capture (Folyamatos 
képfelvétel):

: Az adott szintre bekapcsolja a 
folyamatos képfelvételes adatgyűjtést. A 
képek ideiglenes a készülék pufferében 
tárolódnak.

• Preview of store (Tárolás előnézete):

: lehetővé teszi a cineloopok tárolás 
előtti áttekintését és beállítását.

• Show reference (Viszonyítás 
megjelenítése):

: Megjeleníti a viszonyítási szintet (az 
első vagy az előző szintet) a bal, az élő 
képet pedig a jobb oldali képablakban.

Paraméter Leírás

Grid size (Rácsméret):
• Itt a szintek (levels) és a kivetítési nézetek 

(projections) számát kell beírni a 
kiválasztott sablonra vonatkozóan.
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Időjelzők:

• : a T1, illetve a T2 automatikus 
elindítása

Auto-start analysis (Elemzés automatikus 
indítása):

• : az utolsó képfelvétel végrehajtása 
után megjeleníti a terheléses ultrahangos 
vizsgálat elemzési képernyőjét.

 
Smart Stress:

• : Tárolja a képfelvételi beállítások egy 
részét (geometria, beleértve a 
következőket: nagyítás, erősítés, 
tömörítés, echóeldobás, teljesítmény stb.) 
a protokoll minden egyes nézetéhez, hogy 
minden szinten megismételhető 
képfelvételt lehessen végrehajtani.

Reference image (Referenciakép):
• Ha a Show Reference (Referenciakép 

megjelenítése) jelölőnégyzet be van jelölve 
(lásd: 115. oldal), megválasztható, hogy 
képfelvételkor az alapként kezelt 
cineloopból (baseline loop) vagy az előző 
szintből (previous level) származó kép 
legyen a referenciakép.

Paraméter Leírás
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Előre definiált csoportok

Sablon szerkesztése, illetve 
létrehozása

A szerkesztés alapját képező sablon 
kiválasztása
1. Görgessen a hanyattegérrel a sablonok legördülő 

menüjéhez a sablonszerkesztő képernyő bal felső sarkába.
2. A SELECT (Kiválasztás) gombbal kattintson a nyílra.

Megjelenik a sablonok legördülő menüje.
3. A hanyattegérrel mutasson a szerkesztés alapjául 

választott sablonra.
4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
5. A fenti tábláztatok szerint konfigurálja a sablont.
6. Új sablon létrehozásához nyomja meg a New Template (Új 

sablon) gombot.
vagy
Az alapsablon frissítéséhez nyomja meg a Save Template 
(Sablon mentése) gombot.

Paraméter Leírás

Előre definiált csoportok:
• Megjeleníti a már létrehozott csoportokat.
• New group (Új csoport): Új képcsoport 

létrehozására szolgál. Válassza ki a kívánt 
képeket a sablonok áttekintő képén.

• Update group (Csoport frissítése): A 
kiválasztott csoportot módosítja (frissíti), 
miután a sablonok áttekintő képén új 
cineloopot jelölt ki.

• Delete group (Csoport törlése): Törli a 
kiválasztott csoportot.
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Bevezetés

Megjegyzés: A rendszert úgy tervezték, hogy kompatibilis 
legyen a kereskedelmi forgalomban lévő kontrasztanyagokkal. 
Mivel ezeknek az anyagoknak a használata hatósági 
szabályozás és jóváhagyás tárgya, e terméknek az ilyen 
anyagokhoz kapcsolódó szolgáltatásai nem kerülhetnek 
forgalomba, illetve nem tehetők elérhetővé a kontrasztanyag 

FIGYELMEZTETÉS!

Megfelelő gyakorlat

A kontrasztanyagos alkalmazásokat csak az olyan orvosok, 
illetve ultrahangos vizsgálati szakemberek használhatják, akik 
megkapták a megfelelő képzést.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig olvassa el gondosan és tartsa be a kontrasztanyag 
gyártójának az anyag címkéjén feltüntetett utasításait.

FIGYELMEZTETÉS!

Téves diagnózisok a képi műtermékek miatt

A kontrasztanyagos ultrahang-diagnosztikában többféle 
műtermék vezethet téves diagnózishoz, a legfontosabbak:

Mozgás miatti műtermékek: kontrasztanyag hiányában is a jelek 
erősödését eredményezi. Ez származhat a páciens mozgásából, 
a lélegzést is beleértve, vagy a vizsgálófej mozgásából, amelyet 
a felhasználó befolyásolhat.

Helyenkénti kimaradások: ennek oka lehet a kontrasztanyag 
véletlen megsemmisülése, a kontrasztanyag nem kellő 
töménysége, az elégtelen akusztikus áthatolás a borda vagy 
tüdő árnyékolása miatt, illetve az, hogy a rendszer nem képes a 
kontrasztanyag érzékelésére, mert a felhasználó téves 
beállításokat adott meg.

Szöveti felharmonikusok: a kontrasztanyag jelenlététől 
függetlenül is arra utaló jeleket eredményezhetnek.

A mai napig kutatási terület a miokardiális perfúzió 
kontrasztanyaggal történő vizsgálata. Az RTCPI és MC kontraszt 
miokardiális alkalmazása ennek a területnek a fejlesztéséhez 
alkalmas kutatási eszköz. A készülék alapvető beállításai 
minimalizálják a műtermékeket, de a vizsgálatot végző 
szakembernek az adatok elemzése során számításba kell vennie 
a műtermékeket, és más technika alkalmazásával meg kell 
erősítenie az eredményt.
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használatának engedélyezése előtt. A speciális kontraszt 
funkciók csak olyan országban vagy körzetben kiszállított 
készülékeken állnak rendelkezésre, ahol a kontrasztanyagok 
használatát, kipróbálását vagy kutatási céllal történő 
alkalmazását jóváhagyták.
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Bal kamrai kontrasztanyagos képalkotás
Az LV Contrast (bal kamrai kontrasztanyagos) alkalmazás az 
előzetes rendszerbeállításaival az endokardiális határok 
optimális megjelenítését és a falmozgások és falvastagodások 
optimális felbecsülését eredményezi.

Az LV Contrast alkalmazás áttekintése

5-1. ábra: Az LV Contrast alkalmazás képfelvételi képernyője

1. Állapotablak
2. Almenü
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5-2. ábra: Az LV kontraszt vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is használhatók.

1. Alkalmazás:
2. Vizsgálófej
3. Erősítés R
4. Társítható kezelőgombok:

• Width (Szektorszélesség)
• Frequency (Frekvencia)
• Focus (Fókusz)
• Frame rate (Képváltási frekvencia)
• Up/Down R (Fel/Le)
• Left/Right R (Bal/Jobb)
• T1
• Cineloop (csak képbefagyasztás módban)
• B color maps (B színtérképek) R
MORE (További) menü
• T2

5. Almenü
• Power (Teljesítmény)
• Compress (Tömörítés) R
• Reject (Echóeldobás) R
• DDP (Adatfüggő feldolgozás) R
• Dynamic Range (Dinamika tartomány)
• Tilt (Döntés)
• Edge Enhance (Élek kiemelése)
• Diff On/Off (Tompítás be/ki)

4

5

3

1

2
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Az LV Contrast alkalmazás használata
1. Nyomja meg a PROBE (Vizsgálófej) gombot.
2. Görgessen a hanyattegérrel a használni kívánt, LV 

kontraszt alkalmazást támogató vizsgálófejhez.
Megjelenik a kiválasztott vizsgálófejnek megfelelő 
alkalmazások menü.

3. Görgessen a hanyattegérrel az LV Contrast (LV kontraszt) 
alkalmazásra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
5. Végezze el a képfelvételt.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig olvassa el gondosan és tartsa be a kontrasztanyag 
gyártójának az anyag címkéjén feltüntetett utasításait.
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Miokardiális kontraszt képalkotás
A miokardiális kontraszt (MC) alkalmazás fő célja a 
miokardiális perfúzió értékelése.

Megjegyzés: Az MC kontraszt alkalmazás engedélyezett 
Advanced Contrast (Speciális kontraszt) opciót igényel.

Az MC kontraszt alkalmazás előzetes konfigurálása szerint 
hozzáférést engedélyez a kódolt harmonikus angio technika 
nagy teljesítményű beállításaihoz, amely egyesíti a harmonikus 
képalkotás és Power Doppler előnyeit. Az MC kontraszt 
alkalmazás váltakozó módban használható.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez az alkalmazás kizárólag klinikai kutatási célra használható. 
Kizárólag a kontrasztelemzés alapján kapott eredményekre nem 
szabad diagnózist alapozni.

FIGYELEM!

Ezért lehet, hogy az Ön rendszerén ez az alkalmazás nem vehető 
igénybe. Az ehhez az alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai 
kipróbálása még folyamatban van, ezért még nem használható 
az Egyesült Államokban.
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MC képalkotás áttekintése

5-3. ábra: Az MC kontraszt alkalmazás képfelvételi képernyője

1. Állapotablak
2. Almenü
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5-4. ábra: Az MC kontraszt vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is használhatók.

1. Alkalmazás:
2. Vizsgálófej
3. Erősítés R
4. Társítható kezelőgombok:

• 2D width (2D szélesség)
• EKG 1. indítása
• Kettős indítás késleltetése
• EKG indulások intervalluma
• Simultaneous (Egyidejű) R
• EKG indítása
• Kettős indítás
• Cineloop (csak képbefagyasztás módban)
• T1
• Color maps (Színtérképek) R
• Cineloop (képbefagyasztás módban)
MORE (További) menü
• Horizontal sweep (Vízszintes eltérés)
• Frequency (Frekvencia)
• Focus (Fókusz)
• T2

5. Almenü 2D élő módban:
• Tilt (Döntés)
• Power (Teljesítmény)
• Sample volume (Mintavételi kapu nagysága)
• Frame rate (Képváltási frekvencia)
• Color threshold (Szín küszöbértéke) R
• PRF (Impulzus-ismétlő frekvencia)
• Low velocity reject (Lassú mozgások 
kiszűrése)

• Radial average (Sugármenti átlag)
• Lateral average (Oldalirányú átlag)

6. Hanyattegér
• ROI helyzete
• ROI mérete

4

5

3

1

2
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Az MC kontraszt alkalmazás használata
1. Nyomja meg a PROBE (Vizsgálófej) gombot.
2. Görgessen a hanyattegérrel a használni kívánt, MC 

kontraszt alkalmazást támogató vizsgálófejhez.
Megjelenik a kiválasztott vizsgálófejnek megfelelő 
alkalmazások menü.

3. Görgessen a hanyattegérrel az MC Contrast (MC 
kontraszt) alkalmazásra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
5. A színes angio indításához nyomja meg a COLOR (Szín) 

gombot.
6. Nyomja meg az ECG TRIG (EKG indulása) funkcióhoz 

társított gombot.
7. Állítsa be a TRIG 1 (1. indulás) funkcióhoz társított gombot.

A késleltetés (ms) az állapotablakban jelenik meg (lásd: 
5-3. ábra, 126. oldal).

8. Állítsa be az ECG TRIG INTERVAL (EKG indulások 
intervalluma) funkcióhoz társított gombot.
A felvett képek közötti szívciklusok száma az MC kontraszt 
állapotablakában jelenik meg, a Trigger (Indulás) elem 
alatt (Every (Minden - HB)).

9. A kezelőfelületen állítsa be az ACTIVE GAIN (Aktív erősítés) 
funkciót.

10. Ha kívánja, a 2D B mód és a 2D angio mód egymás 
melletti, kettős képernyő formájában történő 
megjelenítéséhez nyomja meg a SIMULTANEOUS (Egyidejű) 
funkcióhoz társított gombot.

FIGYELMEZTETÉS!

Prematurális kamrai kontrakciók (PVC) fordultak elő olyan 
pácienseknél, akik szisztolé végi magas MI által indított 
ultrahang és kontrasztanyag kombinációját kapták. A rendszer 
beépített óvintézkedéssel rendelkezik: nem engedi a 
kontrasztanyagos képalkotást 1,0 feletti MI esetén. Ennek 
ellenére, fokozott óvatossággal kel eljárni ilyen esetekben.

Szakirodalom: Van der Wouw P.A., Brauns A.C., Bailey S.E., 
Powers J.E., Wilde A.A.A. „Premature ventricular contractions 
during triggered imaging with ultrasound contrast” 
(Prematurális kamrai kontrakciók kontrasztanyaggal történő, 
kiváltott ultrahangos képalkotás esetén) J. Am. Soc. 
Echocardiography (Az Amerikai Echokardiográfiai Társaság 
folyóirata), 13 (4), oldalak: 288-294, 2000
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11. Ha a kettős indulás funkciót kívánja alkalmazni, nyomja 
meg a DUAL TRIG (Kettős indulás) gombot, és állítsa be a 
DUAL TRIG DELAY (Kettős indulás késleltetése) opciót.

12. Végezze el az alapszintű képek felvételét.
13. Nyomja meg az IMAGE STORE (Kép tárolása) gombot.
14. A gyártó előírása szerint készítse el a kontrasztanyagot.
15. Adja be a kontrasztanyagot.
16. Végezze el a kontrasztanyagos képek felvételét.
17. Nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) gombot.
18. Nyomja meg a CINELOOP gombot.
19. Az áthelyezni kívánt cineloop meghatározásához állítsa be 

a LEFT MARKER (Bal oldali határoló jel) és a RIGHT MARKER 
(Jobb oldali határoló jel) funkciókat.

20. Nyomja meg az IMAGE STORE (Kép tárolása) gombot.
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Valós idejű kódolt fázis inverzió (RTCPI)
Az RTCPI funkció a miokardiális perfúzió ultrahangos 
kontrasztanyag segítségével történő megjelenítésére alkalmas. 
Az MC kontraszt funkcióval ellentétben az RTCPI nem kiváltott 
módban végzi a miokardiális kontrasztanyagos képalkotást.

Megjegyzés: Az RTCPI alkalmazás engedélyezett Advanced 
Contrast (Speciális kontraszt) opciót igényel.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez az alkalmazás kizárólag klinikai kutatási célra használható. 
Kizárólag a kontraszt elemzés alapján kapott eredményekre nem 
szabad diagnózist alapozni.

FIGYELEM!

Ezért lehet, hogy az Ön rendszerén ez az alkalmazás nem vehető 
igénybe. Az ehhez az alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai 
kipróbálása még folyamatban van, ezért még nem használható 
az Egyesült Államokban.
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Az RTCPI képalkotási mód áttekintése

5-5. ábra: Az RTCPI kontraszt alkalmazás képfelvételi képernyője

1. Állapotablak
2. Almenü
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5-6. ábra: Az RTCPI mód vezérlői a kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is használhatók.

1. Alkalmazás:
2. Vizsgálófej
3. Erősítés R
4. Társítható kezelőgombok:

• Width (Szektorszélesség)
• Frequency (Frekvencia)
• Focus (Fókusz)
• Flash frames (Pillanatképek)
• Flash (Pillanatfelvétel)
• EKG indítása
• T1
• Cineloop (képbefagyasztás módban)
• B color maps (B színtérképek) R
MORE (További) menü
• Flash gain (Pillanatfelvétel erősítés)
• Flash power (Pillanatfelvétel teljesítménye)
• Up/Down R (Fel/Le)
• Left/Right R (Bal/Jobb)
• T2

5. Soft menu (Almenü):
• Power (Teljesítmény)
• Frame rate (Képváltási frekvencia)
• Compress (Tömörítés) R
• Reject (Echóeldobás) R
• DDP (Adatfüggő feldolgozás) R
• Dynamic Range (Dinamikatartomány)
• Tilt (Döntés)

6. Hanyattegér

4

5

3

1

2
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Az RTCPI használata

1. Nyomja meg a PROBE (Vizsgálófej) gombot.
2. Görgessen a hanyattegérrel a használni kívánt, RTCPI 

alkalmazást támogató vizsgálófejhez.
Megjelenik a kiválasztott vizsgálófejnek megfelelő 
alkalmazások menü.

3. Görgessen a hanyattegérrel a Real Time CPI (Valós idejű 
CPI) alkalmazásra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
5. A kezelőfelületen állítsa be az ACTIVE GAIN (Aktív erősítés) 

funkciót.
6. Végezze el az alapszintű képek felvételét.
7. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.
8. A gyártó előírása szerint készítse el és adja be a 

kontrasztanyagot.
9. Nyomja meg a FLASH (Pillanatfelvétel) gombot, amikor a 

kontrasztanyag stabil szintet ért el (infúzió esetén), vagy 
közvetlenül a csúcs elérése után (perfúzorral beadott 
kontrasztanyag esetén).
A kontrasztanyag lebomlik a miokardiumban.

10. Figyeljen meg körülbelül tíz szívverést, miközben a 
kontrasztanyag bemosódik a véráramba.

11. Nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) gombot.
12. Nyomja meg a CINELOOP gombot.
13. Az áthelyezni kívánt cineloop meghatározásához állítsa be 

a CYCLE SELECT (Ciklus kiválasztása) és a NUMBER OF 
CYCLES (Ciklusok száma) funkciót.
Megjegyzés: Az alkalmazás előre beállítható úgy, hogy 
tetszőleges számú kardiális ciklust mentsen el a következő 
útvonalon: (F2)/Imaging (Képalkotás)/application 
(Alkalmazás).

14. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez az alkalmazás kizárólag klinikai kutatási célra használható. 
Kizárólag a kontrasztelemzés alapján kapott eredményekre nem 
szabad diagnózist alapozni.
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Vaszkuláris kontrasztanyagos képalkotás
A Vaszkuláris kontrasztanyagos képalkotás rendeltetése az, 
hogy láthatóvá tegye a kontrasztanyagot a nagyobb erekben 
(pl. a nyaki verőér és a combartéria).

A vaszkuláris kontrasztanyagos alkalmazás a 7L, 10L és M12L 
vizsgálófejekkel használható. Az alacsonyabb frekvenciájú 
vizsgálófejek jobb kontrasztanyag-észlelést biztosítanak.

Az alkalmazás a kontrasztanyag legjobb észlelése és 
megjelenítése érdekében az úgynevezett Coded Phase 
Inversion (CPI) (szürkeárnyalatos) módszert használja.

Megjegyzés: A rendszert úgy tervezték, hogy kompatibilis 
legyen a kereskedelmi forgalomban lévő kontrasztanyagokkal. 
Mivel ezeknek az anyagoknak a használata hatósági 
szabályozás és jóváhagyás tárgya, e terméknek az ilyen 
anyagokhoz kapcsolódó szolgáltatásai nem kerülhetnek 
forgalomba, illetve nem tehetők elérhetővé a kontrasztanyag 
használatának engedélyezése előtt. A speciális kontraszt 
funkciók csak olyan országban vagy körzetben kiszállított 
készülékeken állnak rendelkezésre, ahol a kontrasztanyagok 
használatát, kipróbálását vagy kutatási céllal történő 
alkalmazását jóváhagyták.

Megjegyzés: A vaszkuláris kontrasztanyagos alkalmazás 
használatának feltétele, hogy a Vascular/Abdominal Contrast 
(Vaszkuláris/Abdominális kontrasztanyagos képalkotás) opció 
engedélyezett legyen.

FIGYELEM!

Ezért lehet, hogy az Ön rendszerén ez az alkalmazás nem vehető 
igénybe. Az ehhez az alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai 
kipróbálása még folyamatban van, ezért még nem használható 
az Egyesült Államokban.
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A vaszkuláris kontrasztanyagos 
alkalmazás áttekintése

5-7. ábra: A vaszkuláris kontrasztanyagos alkalmazás képfelvételi 
képernyője

1. Állapotablak
2. Almenü
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5-8. ábra: A vaszkuláris kontrasztanyagos alkalmazás vezérlői a 
kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is használhatók.

1. Alkalmazás:
2. Vizsgálófej
3. Erősítés R
4. Társítható kezelőgombok:

• Width (Szektorszélesség)
• Frequency (Frekvencia)
• Focus (Fókusz)
• Flash frames (Pillanatképek)
• Logiq View
• Flash (Pillanatfelvétel)
• PRF (Impulzusismétlő frekvencia)
• T1
• Cineloop (képbefagyasztás módban)
• B color maps (B színtérképek) R
MORE (További) menü
• Flash gain (Pillanatfelvétel erősítés)
• Flash power (Pillanatfelvétel teljesítménye)
• Up/Down (Fel/Le) R
• Left/Right (Bal/Jobb) R
• T2

5. Almenü:
• Power (Teljesítmény)
• Dynamic Range (Dinamika tartomány) R
• Reject (Echóeldobás) R
• Persistence (Állandóság) R
• Speckle reduction (Szemcsésség 
csökkentése) R

• Edge Enhance (Élek kiemelése)
6. Hanyattegér

4

5

3

1

2
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Abdominális kontrasztanyagos képalkotás
Az abdominális kontrasztanyagos képalkotás rendeltetése az, 
hogy láthatóvá tegye a kontrasztanyagot a hasi szervekben (pl. 
máj vagy vese).

Az abdominális kontrasztanyagos alkalmazás a 3.5C és a 4C 
vizsgálófejekkel használható.

Az alkalmazás a kontrasztanyag legjobb észlelése és 
megjelenítése érdekében az úgynevezett Coded Phase 
Inversion (CPI) (szürkeárnyalatos) módszert használja.

Megjegyzés: A rendszert úgy tervezték, hogy kompatibilis 
legyen a kereskedelmi forgalomban lévő kontrasztanyagokkal. 
Mivel ezeknek az anyagoknak a használata hatósági 
szabályozás és jóváhagyás tárgya, e terméknek az ilyen 
anyagokhoz kapcsolódó szolgáltatásai nem kerülhetnek 
forgalomba, illetve nem tehetők elérhetővé a kontrasztanyag 
használatának engedélyezése előtt. A speciális kontraszt 
funkciók csak olyan országban vagy körzetben kiszállított 
készülékeken állnak rendelkezésre, ahol a kontrasztanyagok 
használatát, kipróbálását vagy kutatási céllal történő 
alkalmazását jóváhagyták.

Megjegyzés: Az abdominális kontrasztanyagos alkalmazás 
használatának feltétele, hogy a Vascular/Abdominal Contrast 
(Vaszkuláris/Abdominális kontrasztanyagos képalkotás) opció 
engedélyezett legyen.

FIGYELEM!

Ezért lehet, hogy az Ön rendszerén ez az alkalmazás nem vehető 
igénybe. Az ehhez az alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai 
kipróbálása még folyamatban van, ezért még nem használható 
az Egyesült Államokban.
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Az abdominális kontrasztanyagos 
alkalmazás áttekintése

5-9. ábra: Az abdominális kontrasztanyagos alkalmazás képfelvételi 
képernyője

1. Állapotablak
2. Almenü
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5-10. ábra: Az abdominális kontrasztanyagos alkalmazás vezérlői a 
kezelőfelületen

Az R jelölésű vezérlők képbefagyasztás és cineloop lejátszási módban is használhatók.

1. Alkalmazás:
2. Vizsgálófej
3. Erősítés R
4. Társítható kezelőgombok:

• Width (Szektorszélesség)
• Frequency (Frekvencia)
• Focus (Fókusz)
• Flash frames (Pillanatképek)
• Flash (Pillanatfelvétel)
• EKG indítása
• T1
• Cineloop (képbefagyasztás módban)
• B color maps (B színtérképek) R
MORE (További) menü
• Flash gain (Pillanatfelvétel erősítés)
• Flash power (Pillanatfelvétel teljesítménye)
• Up/Down (Fel/Le) R
• Left/Right (Bal/Jobb) R
• T2

5. Almenü:
• Power (Teljesítmény)
• Dynamic Range (Dinamikatartomány) R
• Reject (Echóeldobás) R
• Persistence (Állandóság) R
• Speckle reduction (Szemcsésség 
csökkentése) R

• Edge Enhance (Élek kiemelése)
6. Hanyattegér

4

5

3

1

2
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Kontrasztanyagos képalkotás rágcsálóknál
A kontrasztanyagos képalkotás rágcsálóknál funkció az 
ultrahangos kontrasztanyagok rágcsálókban történő 
megjelenítésére alkalmas (pl. patkány szíve, illetve mája).

A kontrasztanyagos képalkotás rágcsálóknál funkció az i13L 
vizsgálófejjel használható.

Az alkalmazás a kontrasztanyag legjobb érzékelése és 
megjelenítése érdekében az úgynevezett Coded Phase 
Inversion (CPI) (szürkeárnyalatos) módszert használja.

Megjegyzés: A kontrasztanyagos képalkotás rágcsálóknál 
alkalmazás engedélyezett Advanced Contrast (Speciális 
kontraszt) opciót igényel.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez az alkalmazás kizárólag preklinikus kutatási célra 
használható.

FIGYELEM!

Ezért lehet, hogy az Ön rendszerén ez az alkalmazás nem vehető 
igénybe. Az ehhez az alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai 
kipróbálása még folyamatban van, ezért még nem használható 
az Egyesült Államokban.



Mérés és elemzés

Vivid 7 felhasználói útmutató 141
FD092068-02

6. fejezet 
Mérés és elemzés

• Megjegyzések a mérési eredmények megjelenítéséhez ........... ..  142
• A Társítás és mérés eljárási mód ................................................ ..  143

• A Társítás és mérés eljárási mód indítása ............................... 143
• Belépés vizsgálatba és mérések végzése ............................... 145

• Mérés és társítás eljárási mód ..................................................... ..  147
• A Mérés és társítás eljárási mód megkezdése ........................ 147
• Címkék mérés utáni társítása .................................................. 148

• Eseményhez időzített mérések .................................................... ..  149
• Mérések TSI módban .................................................................... ..  150

• Csúcsig eltelt idő általános mérése .......................................... 151
• Csúcsig eltelt részidő mérései ................................................. 151
• TSI körberajzoló vonal ............................................................. 153
• Csúcsig eltelt idő mérése Q elemzéssel .................................. 154

• Automatizált funkcionális képalkotás ......................................... ..  156
• Képfelvétel ............................................................................... 159
• AFI indítása .............................................................................. 159
• AFI az APLAX nézetben .......................................................... 160
• AFI végrehajtása A4-Ch (4 szívüregi csúcs) és A2-Ch (2 szívüregi 

csúcs) nézetben ....................................................................... 172
• Eredmények ............................................................................. 172

• Intima-media vastagsága ............................................................. ..  178
• Az IMT mérés folyamata .......................................................... 179
• Az IMT körberajzoló vonal elfogadása ..................................... 180

• A mérési csomagok konfigurálása .............................................. ..  187
• A mérési csomagok konfigurálása - példa ............................... 187
• Normális értékek ...................................................................... 189

• Felhasználó által definiált képletek ............................................. ..  192



Mérés és elemzés

142 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

Megjegyzések a mérési eredmények 
megjelenítéséhez

Vegye figyelembe a következőket:
• A mérési eredmények megjelenítése

A Doppler módban mért paramétereket a rendszer 
alapértelmezésben mindig abszolút értékben jeleníti meg. 
Ez azt jelenti, hogy az alapvonal feletti és alatti értékek is 
pozitív értékként jelennek meg.
Kardiológiai vizsgálatnál ez a viselkedés nem változtatható 
meg. A nem kardiológiai vizsgálatoknál az abszolút érték 
beállítás kikapcsolható a Config -> Meas/Text -> 
Advanced elérési sorral kiválasztott lapon az Absolute 
Value attribútum Off értékre állításával.

• Számított paraméterek
A számított paramétereknél a rendszer a képletekben 
előjeles értékeket használ, és az eredményt abszolút 
értékben jeleníti meg.

• Felhasználó által összeállított képlet - példa ............................192
• A mérési eredmények táblázata .................................................. ...  202

• Mérések törlése ........................................................................202
• Munkalap ....................................................................................... ...  203

• Áttekintés ..................................................................................203
• A munkalap használata ............................................................203
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A Társítás és mérés eljárási mód
Ennél az eljárási módnál a felhasználó egy előre címkézett, 
kapcsolódó méréseket tartalmazó vizsgálatot választ ki.

A Társítás és mérés eljárási mód 
indítása
1. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot a kezelőfelületen.

A Measurement Menu (Mérési menü) megjelenik a 
Parameters window (Paraméterek) ablakban (példaként 
lásd: 6-3. ábra).
A hanyattegér kurzora a képmegjelenítési ablakban van, 
hogy a mérés megkezdődhessen.

Képbefagyasztás 
módban a hanyatt-
egér területén lévő 
UPDATE MENU 
(Menüfrissítés) 
gomb funkciója 
megegyezik a MENU 
(Menü) gomb 
funkciójával.

2. A Measurement menu (Mérési menü) funkciót 
leggyorsabban a MENU (Menü) gomb megnyomásával 
érheti el.
A kurzor a Measurement menu (Mérési menü) területére 
kerül. Mérés kiválasztása után a kurzor automatikusan 
visszakerül a képmegjelenítési ablakba, mérésre készen.

6-1. ábra: Mérési eljárások indítása

1. Menu (Menü): gyors hozzáférés a 
mérési menühöz (mérési módban)

2. Measure (Mérés): társítás és mérés
3. Caliper (Mérőkereszt): mérés és 

társítás (lásd: 147. oldal)
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6-2. ábra: Példa egy mérési vizsgálatra

1. Aktív alkalmazás
2. Vizsgálat
3. Kijelölt vizsgálat
4. Vizsgálat kinyitott mappája
5. A kardiológiai alkalmazás 

Area (Terület) nevű 
vizsgálatához tartozó 
mérések
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Belépés vizsgálatba és mérések 
végzése
1. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot a kezelőfelületen, 

hogy beléphessen az Assign and Measure (Társítás és 
mérés) opcióba.
A Measurement menu (Mérési menü) a vizsgálatok 
listájával megjelenik a Parameters window (Paraméterek) 
ablakban (példaként lásd: 6-3. ábra).

Mérés végrehajtása másik vizsgálatból
1. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő vizsgálatra.
2. A hanyattegér területén nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
A vizsgálat mappája kinyílik a hozzá tartozó mérésekkel.

3. A hanyattegérrel mutasson az elvégzendő mérésre.
4. A mérési eszköz aktiválásához nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
A kurzor visszatér a vizsgálati ablakba.

5. Végezze el a mérést.
Az elvégzett méréseket a rendszer kipipálja (6-3. ábra).
A mérési művelet elvégzése után a rendszer 
automatikusan kiválasztja a lista következő mérését.

Mérés kihagyása a vizsgálatban
1. Görgessen a hanyattegérrel a kívánt mérésre
2. A mérési eszköz aktiválásához nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
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6-3. ábra: Elvégzett mérés megjelenítése (példa)

1. Elvégzett mérés
2. Automatikusan kijelölt 

következő mérés
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Mérés és társítás eljárási mód
Ebben a mérési eljárásban a felhasználó elvégez egy mérést, 
és társítja egy címkével.

A Mérés és társítás eljárási mód 
megkezdése

Alternatíva: Nyom-
ja meg a CALIPER 
(Mérőkereszt) gom-
bot a ke-
zelőfelületen, és a 
funkcióhoz 
társítható gombok 
közül válassza ki a 
mérési eszközt.

1. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot a kezelőfelületen.
A Measurement Menu (Mérési menü) megjelenik a 
Parameters window (Paraméterek) ablakban (példaként 
lásd: 6-4. ábra).

2. Ha nincs kiválasztva, görgessen a hanyattegérrel a 
tényleges mérési eszközhöz.

3. A mérési eszköz aktiválásához nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot.
A kurzor mérésre készen visszatér a képmegjelenítési 
ablakba.

6-4. ábra: A 2D mód mérési eszközei (Kardiológiai alkalmazás)

FIGYELEM!

Csak a címkézett mérések tárolhatók (menthetők).

1. Mérési eszközök
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Címkék mérés utáni társítása

Paramétercímke társítása méréshez
1. Görgessen a hanyattegérrel a tényleges mérésre a mérési 

eredmények táblázatában (lásd: 6-5. ábra).
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Megjelenik a Parameter label menu (Paramétercímkék 
menü).

3. A kívánt címke kijelöléséhez görgessen a hanyattegérrel a 
paramétercímkék menüben.

4. A kijelölt paramétercímke méréshez társításához nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

6-5. ábra: Mérés társítása

1. Paramétercímke menü
2. Kijelölt címke

Társítás

3. Társított mérés
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Felhasználó által definiált 
paramétercímke társítása
1. Görgessen a hanyattegérrel a tényleges mérésre a mérési 

eredmények táblázatában (lásd: 6-5. ábra).
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Megjelenik a Parameter label menu (Paramétercímkék 
menü).

3. A hanyattegérrel görgessen a User (Felhasználó) gombra, 
és nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Megjelenik az Enter new parameter (Új paraméter 
megadása) ablak.

6-6. ábra: Az Enter new parameter (Új paraméter megadása) panel.

4. Írja be a paramétercímke szövegét.
5. Nyomja meg az OK gombot.

A felhasználó által megadott paramétercímkét a rendszer 
a méréshez társítja.

Eseményhez időzített mérések
Az események időmérése lehetővé teszi az automatikusan 
észlelt QRS-jelölőhöz rendelt aorta és a mitrális billentyűk 
nyitási és zárási idejének mérését, amely rendesen az R 
hullám emelkedő szakaszán található.

Mindegyik időmérés végezhető a Doppler spektrumon vagy 
olyan M módú képfelvételnél, amely mutatja a vonatkozó 
billentyűt. Az eljárás a két módban hasonló. Ezen kívül 
időmérést lehet végezni görbe körberajzolásával a Q elemzés 
során. A mérések ferde vonalak formájában jelennek meg az 
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elemzési ablakban és az anatómiai M mód ablakban,  
Q elemzésben.
1. Állítsa elő a mérni kívánt spektrumot.
2. Állítsa le a cineloopot a FREEZE (Képbefagyasztás) 

gombbal.
3. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot a kezelőfelületen.
4. Válassza az Event Timing (Események időmérése) 

vizsgálatot a mérési menüben.
A következő eseményhez kötött időmérések vehetők 
igénybe (a lista első eleme van kijelölve):
• AVO: Aortabillentyű nyitása
• AVC: Aortabillentyű zárása
• MVO: Mitrális billentyű nyitása
• MVC: Mitrális billentyű zárása

5. A választott méréshez görgessen a hanyattegérrel a 
spektrum megfelelő pontjához.

6. A pont rögzítéséhez nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) 
gombot.
Az időmérési eredmény (ms) megjelenik a mérési 
eredmények táblázatában.

Mérések TSI módban
A TSI képen minden minta a maximális sebesség eléréséig 
eltelt időt jelzi a választott TSI intervallumon belül, a TSI 
kezdőpontjától a TSI végéig. (A TSI keresési intervallumának 
beállításához lásd: 88. oldal.)

Két automatikus mérési eszköz áll rendelkezésre a TSI csúcsig 
eltelt idő méréséhez.
• A TSI csúcsig eltelt idő általános mérése: Megjeleníti a 

TSI értékét a felhasználó által beállított helyen.
• A TSI csúcsig eltelt részidő mérése: A csúcsig eltelt idő 

sebességét méri adott falszegmensekben, és a mérések 
alapján automatikusan kiszámított TSI indexeket hoz létre. 
A mérési eredmények színkódolt Bull's eye (összetett 
kördiagram) ábrán jeleníthetők meg.

A TSI csúcsig eltelt időt Q elemzésben is lehet mérni úgy, hogy 
a sebesség görbe körberajzolásával manuálisan méri meg a 
QRS jelölő és a csúcssebesség között eltelt időt.
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Csúcsig eltelt idő általános mérése
1. Vegyen fel TSI képet a csúcsi nézetből.
2. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot.
3. A Mérési menüben válassza ki a Generic (Általános) és a 

Time to peak (Csúcsig eltelt idő) opciókat (lásd: 6-7. ábra).
A TSI hurok rögzül a TSI végének felvételénél.

4. A TSI képen helyezzen el egy pontot az alap-, vagy 
közép--miokardiális szegmens közepén.

5. A szegmens csúcsig eltelt idejének értéke a Mérési 
eredmények ablakban jelenik meg.
Megjegyzés: a 2D képen lévő mérési pontnál mért adatok 
elbírálásához lásd a figyelmeztetés szövegét a következő 
oldalon: 156. oldal.

6-7. ábra: TSI csúcsig eltelt idő általános mérésének képernyője

Csúcsig eltelt részidő mérései
1. Végezze el a TSI csúcs felvételét mindhárom csúcsi 

nézetben.
2. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot, és válassza ki a 

TSI time (TSI idő) vizsgálatot.
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A TSI hurok rögzül a TSI végének felvételénél.
A vizsgálat első mérése automatikusan kerül kiválasztásra 
(lásd: 6-8. ábra).

3. Helyezzen egy pontot a TSI kép megfelelő szegmensének 
közepére.
A szegmensre vonatkozó csúcsig eltelt idő és 
csúcssebesség értékek a mérési eredmények ablakban 
jelennek meg.

4. Végezze el az összes alap- és közép-szegmens mérését 
mindhárom csúcsi nézetben.
Az egyes szegmensekre vonatkozó csúcsig eltelt idő és 
csúcssebesség értékeken kívül a következő TSI indexeket 
számítja ki a rendszer:
• Szeptális laterális késleltetés: A bazális laterális falban 

és a bazális szeptumban mért csúcsig eltelt idő 
sebességértékek közötti különbség.

• Szeptális poszterior késleltetés: A bazális poszterior 
falban és a bazális anterior-szeptumban mért csúcsig 
eltelt idő sebességértékek közötti különbség.

• Bazális maximális késleltetés: A mért maximális és 
minimális csúcsig eltelt idő közötti különbség a hat 
bazális szegmensben. A funkció használatához a hat 
bazális szegmens mérése közül legalább négyet el kell 
végezni.

• Bazális szórás: A csúcsig eltelt idő mérések standard 
eltérése a hat bazális szegmensben. A funkció 
használatához a hat bazális szegmens mérése közül 
legalább négyet el kell végezni.

• Az összes szegmens maximális késleltetése: A mért 
maximális és minimális csúcsig eltelt idő közötti 
különbség az összes mért alap- és középszegmensben. 
A funkció használatához a tizenkét szegmens mérésből 
legalább nyolcat el kell végezni.

• Az összes szegmens szórása: A csúcsig eltelt idő 
mérések standard eltérése az összes mért alap- és 
középszegmensben. A funkció használatához a tizenkét 
szegmens mérésből legalább nyolcat el kell végezni.

A TSI indexek a csúcsig eltelt idő sebességében mérhető 
aszinkrónia fokozatait jelzik.

5. Válassza ki a TSI Bull’s eye report (TSI Bull's eye - 
összetett kördiagram jelentés) funkciót a Mérési menüben.



Mérés és elemzés

Vivid 7 felhasználói útmutató 153
FD092068-02

A mérések színkódolt Bull's eye (összetett kördiagram) 
ábrán jelennek meg, a kiszámított TSI indexek listájával 
együtt.

6-8. ábra: Csúcsig eltelt részidő mérések képernyője

TSI körberajzoló vonal
A TSI csúcsig eltelt idő mérés ellenőrizhető, és a TSI görbe 
körberajzolásával manuálisan megváltoztatható.
1. Kattintson duplán a mérési pontra.

Megjelenik a ROI (vizsgálni kívánt terület) és a megfelelő 
TSI görbe (lásd: 6-9. ábra).

2. A ROI és a körberajzolás rögzítéséhez nyomja meg a 
SELECT (Kiválasztás) gombot.

3. Ha szükséges, válassza ki egy új csúcs helyzetét a 
körberajzoló vonalon.

4. A TSI körberajzoló vonalból a képmegjelenítési területre 
történő kattintással léphet ki.
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6-9. ábra: TSI körberajzoló vonal

Csúcsig eltelt idő mérése Q elemzéssel
1. Egy TSI csúcshurokból nyomja meg a Q ANALYSIS (Q 

elemzés) gombot.
2. Helyezze a vizsgálati területet az egyik miokardiális 

szegmensbe.
A sebesség körberajzoló vonala az elemzés ablakban 
jelenik meg (lásd: 6-10. ábra).

3. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot.
4. A Mérési menüben válassza ki a Generic (Általános) 

mappából a Time (Idő) mérési eszközt.
Megjegyzés: ha a Time (Idő) mérési eszköz nem elérhető 
a Generic folder (Általános mappa) listájában, nyomja meg 
a kezelőfelületen az ACTIVE MODE (Aktív mód) gombot.

5. Az elemzés ablakban mérje meg a sebesség körberajzoló 
vonalán a sárga QRS-jelölő és a csúcssebesség közötti 
időt.

1. TSI ROI
2. TSI körberajzoló vonal
3. TSI csúcsig eltelt idő jelölője
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6-10. ábra: TSI csúcsig eltelt idő manuális mérése Q elemzésben

Megjegyzés: elvégezheti a csúcsig eltelt idő általános vagy 
részidőre vonatkozó méréseit Q elemzésben, és 
összehasonlíthatja az eredményt a csúcsig eltelt idő 
manuálisan mért értékeivel. Annak érdekében, hogy 
hozzáférjen a megfelelő mérési eszközhöz Q elemzésben 
lehet, hogy meg kell nyomnia az ACTIVE MODE (Aktív mód) 
gombot, hogy megjeleníthesse a méréshez kapcsolódó Mérési 
menüt.

1. Időmérési eszköz
2. Vizsgálati terület
3. QRS-jelölő
4. Csúcsig eltelt idő mérése
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Automatizált funkcionális képalkotás
Az automatizált funkcionális képalkotás (AFI) a bal kamra 
szisztolés funkciójának regionális értékelésére szolgáló 
döntéstámogató eszköz. Az AFI a 2D Stain eljárásból 
származtatott eszköz, amely a 2D szürkeskálás 
képsorozatokon végzett feature tracking követési eljárás 
alapján számítja ki a miokardiális szövet deformációját.

Az AFI-funkciót a rendszer a csúcsi nézeteken alkalmazza a 
következő sorrendben: a csúcs hosszanti tengelye, négy 
szívüregi és két szívüregi nézet, amelyeket a rendszer a 
képernyőn, útmutató munkafolyamat formájában jelenít meg 
(lásd még: 6-11. ábra).

Az eredményeket a rendszer Bull’s eye (összetett kördiagram) 
ábrán jeleníti meg, amelyen a csúcsszisztolé hosszanti Strain 

FIGYELEM!

A csúcsig eltelt idő Q elemzésben végzett mérése eltérhet a 
csúcsig eltelt idő általános, illetve részidőre vonatkozó 
méréseitől a következők miatt:
• A csúcsig eltelt idő általános vagy részidőre vonatkozó 

mérései a maximális sebességet kizárólag a TSI keresési 
intervallumában találják meg. Ha a sebesség körberajzoló 
vonalán a vizsgálni kívánt csúcs a TSI keresési intervallumán 
kívül található, a csúcsig eltelt idő általános vagy részidőre 
vonatkozó mérései a manuális méréstől eltérő eredményt 
mutatnak.

• Ha a maximális sebesség a TSI keresési intervallum egyik 
végén van, a csúcsig eltelt idő általános vagy részidőre 
vonatkozó mérései a TSI keresési intervallum végének idejét 
mutatják. Néhány esetben észlelhető az azonos volumenű 
kontrakciós csúcs leszállóága a TSI kezdetének időpontjában, 
vagy a szisztolét követő kontrakciós csúcs a TSI végének 
időpontjában. A csúcsig eltelt idő TSI keresési intervallumban 
történő manuális mérésénél előfordulhat, hogy az intervallum 
végén lévő sebesség helyett az intervallumon belüli, 
alacsonyabb sebességet mérjük.

• Ha a TSI keresési intervallumon belül két vagy több olyan csúcs 
van, amelyek sebességei összehasonlíthatók, vagy ha gyenge 
a jel, a csúcsig eltelt idő általános vagy részidőre vonatkozó 
mérései a manuális módszerrel végzett méréstől eltérő 
csúcsnál mutathatják a mért időt. Az ilyen esetekben általában 
a TSI képen a színek széles skálája lesz látható egy kis 
területen belül.
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adatsorának színkódolt és numerikus értékei láthatók. A 
rendszer az összes értéket a munkalapra menti. Ezen kívül a 
rendszer szintén a munkalapra menti minden egyes nézet 
teljes strain adatsorát és a teljes bal kamra átlagolt teljes strain 
adatsorát.
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6-11. ábra: AFI munkafolyamat

APLAX 4 szívüregi 2 szívüregi Lépés

Felvett képek

ROI meghatározása

Körberajzoló vonal jóváhagyása

AVC időmérés beállítása

Az eredményként kapott parametrikus kép

A nyomkövetés és az összetett kördiagram 
eredménye
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Képfelvétel
1. Hozzon létre vizsgálatot, csatlakoztassa az EKG 

készüléket, és győződjön meg arról, hogy stabil EKG 
görbét kapott.

2. Gyűjtsön be 2D szürkeskálás cineloopokat a 
következőkből: a csúcs hosszanti tengelyének nézete 
(APLAX), négy szívüregi csúcs nézet és két 
szívüregi csúcs nézet.
Megjegyzés: ajánlatos egymás után mindhárom csúcsi 
nézet felvétele, hogy minden nézetben azonos 
szívfrekvenciát kapjon.
• A képváltási frekvenciának másodpercenként 

37-80 képnek kell lennie. A nagyobb képváltási 
frekvencia magas pulzusszám esetén javasolt.

• A vizsgálókészüléket úgy kell konfigurálni, hogy minden 
egyes szívciklus előtt és után 100 ms hosszúságú 
adatot tároljon.

• Ha a képfelvételben egynél több szívciklus szerepel, az 
elemzést a rendszer a második szívcikluson hajtja 
végre.

• Az egész miokardium látható kell, hogy legyen.
• Olyan mélységtartományt kell alkalmazni, amely a teljes 

bal kamrát magába foglalja.

AFI indítása
1. Nyisson meg egy APLAX nézetet, és nyomja meg a 

MEASURE (Mérés) gombot.
2. A Mérési menüben válassza ki az AFI gombot.

Megjelenik a Nézet kiválasztása menü (lásd: 6-12. ábra).
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6-12. ábra: Mérési menü és nézet kiválasztása menü

3. Válassza ki az APLAX menüelemet.
Elindul az AFI-alkalmazás. Meghatározható a ROI 
(vizsgálni kívánt terület).

AFI az APLAX nézetben

ROI meghatározása

Az elemezni kívánt nézet kiválasztásakor a rendszer 
automatikusan megjelenít egy képkockát, amelyen az 
endokardiális határ általában tisztán kivehető. Egy másik 
képkocka használatához állítsa be a SELECT FRAME (Képkocka 
kiválasztása) opciót. A ROI meghatározása két annuláris pont 
és egy csúcsnál elhelyezett ponttal történik a képernyőn látható 
sorrend szerint.

ROI meghatározásához helyezzen el három pontot az 
endokardiális szegélyen; két pontot az annuluson, és egyet a 

FIGYELEM!

Ha a felhasználó AFI-eljárást hajt végre mindhárom csúcsi 
nézetben, a rendszer kéri, hogy APLAX-nézettel kezdje az 
eljárást. A felhasználó itt állíthatja be manuálisan az 
aortabillentyű zárásának (AVC) a csúcsszisztolé hosszanti Strain 
adatsorának kiszámításánál az összes nézetben felhasználásra 
kerülő időmérését.
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csúcsnál (lásd: 6-13. ábra). A három pontot a képernyőn 
megjelenő jelzéseknek megfelelően helyezze el.

Megjegyzés: A Yo-yo funkció be van kapcsolva, hogy 
segítségére legyen a pontok megfelelő elhelyezésében.

6-13. ábra: ROI meghatározása

A csúcsi pont elhelyezését követően megjelenik a ROI.

Megjegyzés: A ROI helyes meghatározása azért fontos, hogy 
pontosan lehessen mérni a strain értékét. A rendszer adaptív 
ROI-funkcióval rendelkezik: a három endokardiális pontot 
alapul véve elemzi a képet, és ezeknek megfelelően 
automatikusan optimális helyre igazítja a ROI-t.

A ROI alakját a következő módon állíthatja be: helyezze a 
kurzort a ROI belső keretéhez, válasszon ki egy rögzítési 
pontot, és helyezze át a kívánt helyre (6-14. ábra). A ROI 
alakját ennek megfelelően frissíti a rendszer.
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6-14. ábra: A ROI belső keretén kiválasztott rögzítési pont

Megjegyzés: ha néhány másodpercig nem mozdítja meg a 
kurzort, automatikusan elindul az adatok feldolgozása. Ha a 
ROI alakját módosítani kell, a változtatásokat közvetlenül a 
ROI megjelenítése után végezze el.

Megjegyzés: Az automatikus feldolgozás funkció beállítható (a 
Config (Konfigurálás) / Meas/Text (Mérés/szöveg) / Advanced 
(Kiterjesztett) / AFI auto processing (Automatikus 
AFI-feldolgozás) menüben.

6-15. ábra: Az Automatikus AFI-feldolgozás beállítása

Quick tips (Gyorstippek)
A ROI helyes meghatározása alapfeltétele a megfelelő 
körberajzoló vonal megrajzolásának. A pontok helyes 
elhelyezésével kapcsolatban tanulmányozza a Tip (Tipp) 
ablakban látható példát. További útmutatások 
megjelenítéséhez a válassza a Tip (Tipp) ablak Tip (Tipp) 
elemét. A három pontot az ajánlásoknak megfelelően helyezze 
el (lásd alább).
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Alap Helyes Helytelen

1. Az alappontok 
megfelelő helyzete.

2. A ROI az aorta 
traktusra is kiterjed.

Csúcs Helyes Helytelen

1. A csúcsi pont 
megfelelő 
elhelyezése.

2. A csúcsi pont túl 
magasra került. A 
ROI túlhalad az 
epikardium 
területén.
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1. A csúcsi pont 
megfelelő 
elhelyezése.

2. A ROI jobb felső 
szegélye túlzottan 
belelóg a 
kamraüregbe.

Kidomborodás Helyes Helytelen

1. Helyesen megjelölt 
ROI.

2. A ROI nem 
domborodhat ki, 
illetve nem 
követheti a 
papilláris izmot. A 
ROI 
szerkesztéséhez 
lásd a következőt: 
„A ROI beállítása”, 
168. oldal.

Csúcs Helyes Helytelen
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Az adatokat feldolgozza a rendszer, és megjelenik a Tracking 
validation (Körberajzolás jóváhagyása) képernyő.

Általános Helyes Helytelen

A bal kamrának a teljes 
ciklusban láthatónak kell 
lennie.
1. Végszisztolés 

képkocka: a teljes 
bal kamra látható.

2. Végdiasztolés 
képkocka: az 
annulus nem 
látható.
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6-16. ábra: Körberajzoló vonal jóváhagyása képernyő

A ROI szegmensekre van osztva. Az egyes szegmensek 
körberajzoló vonalának minőségét a rendszer automatikusan 
értékeli, és Scoring table (Értékelési táblázat) formájában 
megjeleníti (lásd: 6-16. ábra).

Körberajzoló vonal jóváhagyása

Minden egyes szegmens körberajzoló vonalát a 
felhasználónak vizuálisan ellenőriznie kell, és jóvá kell hagynia. 
Több okból jöhet létre nem megfelelő minőségű körberajzoló 
vonal. A rossz nyomvonalak leggyakoribb okait a Quick tips 
(Gyorstippek) elem kiválasztásával tekintheti meg (lásd: 
6-16. ábra). A rossz körberajzoló vonal leggyakoribb okai a 
következők:
• Az alappontok hibás elhelyezése a ROI meghatározásakor. 

Ha az alappontok túl messze vannak a gyűrűs résztől, a 

1. A körberajzolás minőségét biztosító gyorstippek megjelenítése
2. A szegmensekre osztott ROI
3. Értékelési táblázat

• : elfogadható körberajzoló vonal

• : nem elfogadható körberajzoló vonal
4. Összetett kördiagram ikon:

• Sárga szegéllyel ellátott szegmensek: elemzés alatt álló szegmensek.
• Zöld szegmensek: már elemzett szegmensek.
• Fekete szegmensek: nem elemzett szegmensek.
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gyűrűs alapnál lévő ROI szegmensek nem mozognak 
együtt az alattuk található 2D képpel a teljes szívverés alatt 
(lásd a Quick tips (Gyorstippek) ablakban látható filmhurok 
példákat).

• A csúcsi pont hibás elhelyezése a ROI meghatározásakor. 
A pontot úgy kell elhelyezni, hogy a pontok eredményeként 
létrejövő ROI leginkább az endokardiumot fedje. Ha a 
csúcsi pont túl magasan van, a ROI leginkább az 
epikardiumot fedi, amely nem megfelelő minőségű 
körberajzoló vonalat eredményez (lásd a Quick tips 
(Gyorstippek) ablakban látható példa képsorozatokat).

• Túl keskeny a ROI. A túlságosan leszűkített ROI nem 
megfelelő körberajzoló vonalat eredményez, mivel nem áll 
rendelkezésre megfelelő mennyiségű szöveti adat a ROI 
területén (lásd a Quick tips (Gyorstippek) ablakban látható 
példa képsorozatokat).

• Túl sok zajhatás. A túl sok statikus zajt tartalmazó képek 
nem megfelelő minőségű körberajzoló vonalat 
eredményeznek (lásd a Quick tips (Gyorstippek) ablakban 
látható példa képsorozatokat).

1. Vizsgáljon meg minden egyes szegmenst, és győződjön 
meg arról, hogy a középvonal együtt mozog a szegmens 
alatti 2D képpel.
Megjegyzés: A jobb megjelenítés érdekében a Show/Hide 
ROI (ROI megjelenítése/elrejtése) gomb megnyomásával 
megjelenítheti, illetve elrejtheti a ROI szegélyeit.
Az egyes szegmensek körberajzoló vonalának minőségét 
a rendszer automatikusan értékeli, és Scoring table 
(Értékelési táblázat) formájában megjeleníti.
Az egyes szegmensek körberajzoló vonalát a következő 
módon jelöli meg a rendszer: elfogadható ( ), illetve 
nem elfogadható ( ).
Ha néhány szegmensnél javítani kell a körberajzoló 
vonalon, a felhasználó a következőben leírtak szerint 
módosíthatja a ROI-t: „A ROI beállítása”, 168. oldal.
A felhasználó felülbírálhatja a körberajzoló vonalak 
minőségének rendszer által végzett értékelését úgy, hogy 
a Értékelési táblázatban az értékelés eredményére kattint.

2. Ha a körberajzoló vonal minőségének ellenőrzése az 
összes szegmensnél megtörtént, nyomja meg az Approve 
(Jóváhagyás) gombot az Értékelési táblázatban.
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A rendszer kéri a felhasználót, hogy hagyja jóvá vagy 
módosítsa az AVC időmérés értékét (lásd: „Időmérés 
jóváhagyása”, 168. oldal).

A ROI beállítása
1. Nyomja meg a RECALC (Újraszámítás) gombot.
2. A következő beállítások hajthatók végre:

• A ROI WIDTH (ROI szélessége) beállítása.
• A ROI ismételt meghatározásához nyomja meg a DRAW 

CURVE (Ív rajzolása) gombot.
• A meglévő ROI alakját a következő módon állíthatja be: 

helyezze a kurzort a ROI belső keretéhez, válasszon ki 
egy rögzítési pontot, és helyezze át a kívánt helyre. A 
ROI alakját ennek megfelelően frissíti a rendszer.

Ha néhány másodpercig nem mozdítja meg a kurzort, az 
adatok feldolgozása automatikusan elindul.
A körberajzoló vonal jóváhagyásához megjelenik a 
Tracking validation (Körberajzolás jóváhagyása) képernyő.

Időmérés jóváhagyása

Az időmérésből kapott adatok elengedhetetlenül fontosak 
lehetnek a pontos diagnózis felállításához. A legfontosabb 
időmérés az aortabillentyű zárása (AVC), mivel ez az adat a 
csúcsszisztolés strain paraméter meghatározásának részét 
képezi.

Az AVC-időmérés értékét a rendszer a helyzettől függően a 
következők alapján határozza meg:
• Ha az AVC-időmérést a felhasználó elvégezte (időmérés 

segítségével, lásd: 149. oldal) az AFI futtatása előtt, a 
rendszer ezt az adatot használja.

• Ha nincs mód esemény időmérésre, a rendszer egy 
automatikus AVC-becslést használ, amelyet a bal kamra 
összes szegmensének időbeli kontrakciója határoz meg 
(Strain görbék).

• APLAX-nézetből a felhasználó beállíthatja az AVC 
időmérés becsült értékét. Ezek után a rendszer ezt a 
beállított AVC-időmérés értéket használja AFI futtatása 
esetén a többi csúcsi nézetben. Ez az opció kizárólag 
APLAX-nézetben áll rendelkezésre.
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AVC-időmérés beállítása
Ez az eljárás kizárólag APLAX-nézetben használható.
1. A körberajzoló vonal minőségének ellenőrzését követően 

az EKG-n megjelenik, és ki lesz emelve az (automatikus 
vagy időmérésből nyert érték) aktuális AVC-beállítás 
kerete.

2. A jelenlegi AVC-beállítás megőrzéséhez nyomja meg a 
SELECT (KIVÁLASZTÁS) gombot. Az AVC-beállítás 
módosításához a forgógomb elforgatásával jelenítsen meg 
egy másik képkockát, majd nyomja meg a SELECT 
(KIVÁLASZTÁS) gombot.
Ha módosítja az AVC-beállítást, megjelenik egy 
megerősítést kérő ablak. Válassza a következő opciók 
egyikét:
• Manual (Kézi) a manuális AVC-beállítás elfogadása.
• Event timing (Események időmérése) a manuális 

AVC-beállítás elvetése (mert például az 
APLAX-nézetben nem lehetett megbecsülni az 
AVC-beállítást). Ekkor az AVC-eseményhez időzített 
mérés lesz felhasználva.
Megjegyzés: Ez az opció csak akkor látható, ha 
végeztek AVC-eseményhez időzített mérést.

• Auto (Automatikus) a manuális AVC-beállítás 
elvetése, és az automatikus AVC-időmérés használata.

Megjelenik a Parametrikus szisztolé strain APLAX-nézete 
(lásd: 6-17. ábra).
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6-17. ábra: Parametrikus szisztolé strain APLAX-nézete

Megjegyzés: a képet csak akkor menti a rendszer, ha 
megnyomja az IMG. STORE (Kép tárolása) gombot.

Csúcs észlelése

Az egyes szegmensek csúcsszisztolés strain észlelése 
ellenőrizhető, és manuálisan megváltoztatható.

A csúcs észlelésének beállítása:
1. Nyomja meg a QUAD SCREEN (Négy képablakos 

megjelenítés) gombot.
Négy részre osztott képernyő jelenik meg (lásd: 
6-18. ábra), amelyen a következők láthatók:
• 2D kép ROI-val
• 2D kép csúcsszisztolés strain parametrikus adatokkal
• A szegmensek görbéi a csúcsjelölővel
• M módú kép strain parametrikus adatokkal
Megjegyzés: a négy képablakos nézet tartalmát csak 
akkor menti a rendszer, ha megnyomja az IMG. STORE (Kép 
tárolása) gombot.
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6-18. ábra: Négy képablakos megjelenítés APLAX nézetben

2. A csúcsjelölő helyzetének megváltoztatása a görbén:
• Nyomja meg a SELECT (KIVÁLASZTÁS) gombot 

valamelyik görbe csúcsjelölőjén (a fehér, négyzet alakú 
ponton), és a SELECT (KIVÁLASZTÁS) gombot nyomva 
tartva helyezze át a csúcsjelölőt a kívánt helyre. Engedje 
fel a SELECT (KIVÁLASZTÁS) gombot.
VAGY

• Helyezze a kurzort egy szegmensbe a 2D képek 
valamelyikén. A szegmenshez tartozó görbét kijelöli a 
rendszer.
A megfelelő csúcsjelölő kiválasztásához kattintson a 
szegmensre, és helyezze át a csúcsjelölőt a kívánt 
helyre.
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AFI végrehajtása A4-Ch (4 szívüregi 
csúcs) és A2-Ch (2 szívüregi csúcs) 
nézetben
A 4 szívüregi csúcs és a 2 szívüregi csúcs nézetben az AFI 
végrehajtásának módja hasonló az APLAX nézetben 
alkalmazott módszerhez:
• A vágólapról nyissa meg a csúcsirányú nézetet.
• Válassza ki a megfelelő nézetet a Nézet kiválasztása 

menüből (lásd: 6-12. ábra, 160. oldal).
• Határozza meg a ROI-t (lásd: 160. oldal).
• Hagyja jóvá a körberajzoló vonalat (lásd: 166. oldal).

Megjegyzés: A rendszer az APLAX-nézetben meghatározott 
AVC-időmérés értéket használja, amikor AFI-t futtat a többi 
csúcsi nézetben.

Eredmények
Az APLAX- és a 4 szívüregi csúcs nézetnél a következő 
eredmények állnak rendelkezésre:
• Single screen (Egyetlen képablak) (lásd: 6-17. ábra), 

amelyen a 2D kép látható a strain parametrikus adatokkal.
• Quad screen (Négy képablak) (lásd: 6-18. ábra), amelyen 

a következők láthatók:
• 2D kép ROI-val
• 2D kép csúcsszisztolés strain parametrikus adatokkal
• M módú kép strain adatokkal
• A szegmensek görbéi
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Ha AFI-eljárást hajt végre mindhárom csúcsi nézetben, a 
következő eredmények szintén rendelkezésre állnak:
• Négy képablak (lásd: 6-19. ábra), amelyen a következők 

láthatók:
• A három csúcsi nézethez tartozó szegmensek görbéi
• Összetett kördiagram szegmentált csúcsszisztolés 

strain színkóddal és szegmentált csúcsszisztolés strain 
értékekkel.

• Összetett kördiagram egy képernyős nézetben (lásd: 
6-20. ábra) a következőkkel:
• Összetett kördiagram szegmentált csúcsszisztolés 

strain színkóddal és szegmentált csúcsszisztolés strain 
értékekkel.
Megjegyzés: Beállítható, hogy az összetett 
kördiagramon 18 vagy 17 szegmens legyen-e látható 
(ez itt adható meg: Config (Konfigurálás) / Meas/Text 
(Mérés/szöveg) / Advanced (Kiterjesztett) /AFI 
Segment model (AFI-szegmens modell)).
Megjegyzés: A rendszer úgy is beállítható, hogy a 
felhasználó a Post systolic index (Szisztolét követő 
index, PSI) színkódolás és a szegmentális PSI-értékek 
megjelenítését is választhassa az összetett 
kördiagramon (ez itt adható meg: Config (Konfigurálás) 
/ Meas/Text (Mérés/szöveg) / Advanced (Kiterjesztett) / 
AFI).

• Teljes csúcsszisztolés strain értékek mindhárom csúcs 

FIGYELEM!

Ha az AFi futtatásakor az Auto-AVC (Automatikus AVC) 
AVC-időmérés számítási módszert használják (lásd: 168. oldal), 
akkor a négy képablakos képernyőn az APLAX- és a 4 szívüregi 
csúcs nézetnél megjelenített strain értékek eltérhetnek azoktól a 
strain értékektől, amelyeket a rendszer a három nézeten 
végrehajtott végső számításból nyer. Ennek az az oka, hogy a 
három nézetből származtatott Auto-AVC (Automatikus AVC) 
számítás sokkal pontosabb értéket ad, így különbözhet az egyes 
nézetekhez használt közbenső AVC-számítások eredményétől. 
Éppen ezért a négy képablakos képernyőn az APLAX- és a 4 
szívüregi csúcs nézetnél megjelenített strain értékek csak 
előzetes értékek. A leleten csak a végső strain értékeket kell 
szerepeltetni. Megjegyzés: ha mindhárom képfelvétel 
feldolgozása után újra megnyitja a négy képablakos képernyőt, 
azon már a helyes strain értékek fognak látszani.
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irányú nézethez.
• A három csúcs irányú nézet adataiból átlagolt teljes 

csúcsszisztolés strain érték.
• AVC-mérés (automatikus, időmérésből nyert vagy kézi 

érték, lásd: 168. oldal)

Hozzáférés az eredményekhez

A 2 szívüregi csúcs nézet körberajzoló vonalának 
jóváhagyásakor a szegmensek görbéit mutató négy 
képablakos képernyő és az összetett kördiagram is megjelenik 
(6-19. ábra). Ekkor a Bull’s eye only (Csak összetett 
kördiagram) lehetőség kiválasztásával lehet megadni, hogy 
csak az Összetett kördiagram egy képernyős nézetben 
(6-20. ábra) jelenjen meg.

6-19. ábra: Négyképernyős nézet
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6-20. ábra: Összetett kördiagram egy képernyős nézetben

Az eredmények mentéséhez nyomja meg az Img. store (Kép 
tárolása) gombot. Az eredmények mentését követően a 
mérések elérhetőek a munkalapon, és felhasználhatóak a 
leletben.

Ha a szegmens körberajzoló vonala a nem elfogadható 
( ) jelölést kapta, az összetett kördiagramon szürke lesz 
a kolorimetrikus megjelenítés. (lásd: 6-21. ábra).
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6-21. ábra: Színkódolt megjelenítés

Tudnivalók az eredményekről

Vegye figyelembe a következőket:
• Klinikai értékelésnél a színkódolt és a szegmens alapú 

csúcsszisztolés strain értékeket egyaránt figyelembe kell 
venni.

• A Save As (Mentés másként) funkció kutatási célokra 
alkalmas, nem szabad diagnosztikai adatok archiválására 
használni.

• A munkalap és a lelet adatokkal történő feltöltéséhez el kell 
menteni az összetett kördiagram egy képernyős nézetét.

• Az összes látható eredmény (görbék, színkódok és 
értékek) az áramlás kompenzált értékein alapul. A rendszer 
minden strain áramlást lineárisan kompenzál a teljes 
cikluson keresztül. Ha egy adott szegmensben túl magas 
az elmozdulás kompenzálása, a körberajzolás minősége 
automatikusan a nem elfogadható (X) jelölést kapja.

• Ha a körberajzoló vonal minősége egynél több 
szegmensben a nem elfogadható (X) jelölést kapta, a 
rendszer nem számítja ki a teljes szisztolés strain értékét.

1. Szegmens olyan körberajzoló vonallal, amelyik értékeléskor a nem 
elfogadható ( ) jelölést kapta.



Mérés és elemzés

Vivid 7 felhasználói útmutató 177
FD092068-02

Adatok újrafeldolgozása

Egy elmentett AFI-elemzésből újra fel lehet dolgozni egy vagy 
több nézet adatait. AFI-elemzés újrafeldolgozásakor létrejön 
egy új eredményeket megjelenítő képernyő.
1. Kattintson duplán az összetett kördiagram miniatűrképére.

Megjelenik a négy részre osztott képernyő a három csúcs 
irányú nézettel és az összetett kördiagram ábrával.

2. Válassza ki az újrafeldolgozandó nézetet, és a 
következőben leírtaknak megfelelően végezze el az 
elemzést: 160. oldal.
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Intima-media vastagsága
Az intima-media vastagságának (IMT) kiszámítása az érfal 
felhasználó által meghatározott részén a legbelső (intima) és a 
középső (media) réteg kontúrjának automatikus detektálása 
alapján történik. Az intima és adventitia pontpárok között több 
IMT mérést kell végezni a fal mentén (6-22. ábra). Az IMT az ér 
elülső és hátsó falán is mérhető.

Megjegyzés: Az ultrahangos képalkotás fizikai tulajdonságai 
miatt az IMT hátsó falon végzett mérése pontosabb, mint az 
elülsőn.

A következő paraméterek kiszámítására kerül sor:
• Átlagos IMT
• Maximális IMT
• Minimális IMT
• Az IMT mérések szórása
• A sikeres IMT mérések száma

6-22. ábra: IMT mérések (a hátsó falon)

1. Az ér belseje (lumen)
2. Érfal

3. Lumen-intima határ
4. Media-adventitia határ
5. Több IMT mérés
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Az IMT mérés folyamata
A következőkben a hátsó falon végzett IMT mérési eljárást 
ismertetjük.
1. Vegyen fel képet a nyaki verőér hosszanti irányából, és 

optimalizálja a képet.
2. Nyomja meg a FREEZE (képbefagyasztás) gombot.
3. Görgessen olyan végdiasztolés felvételre, ahol az intima 

rétege tisztán látható.
4. Nyomja meg a MEASURE (Mérés) gombot.
5. Válassza ki a megfelelő IMT mérést. Ha az IMT mérését a 

jobb oldali nyaki verőér hátsó falán kívánja elvégezni, 
jelölje ki az Rt és a CCA IMT Post menüelemet 
(6-23. ábra).

6-23. ábra: Az IMT mérési menüje (a jobb oldali nyaki verőér hátsó 
falán végzendő mérés kiválasztása)

6. Helyezze el a kurzort a verőéren a hátsó fal közelében, és 
nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot, hogy rögzítse 
a keresési terület kezdőpontját (6-24. ábra, bal oldali kép).

7. Vigye a kurzort az érrel párhuzamosan, hogy megadja a 
keresési terület végpontját. Ellenőrizze, hogy az intima és a 
media rétege a keresési területen belül van (az alsó 
pontozott vonal a 6-24. ábra bal oldalán).
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A pont rögzítéséhez nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) 
gombot. A hátsó fal vizsgálatához a kontúrérzékelő keresi 
az intima és adventitia rétegek széleinek vezetésétét. Az 
érzékelt kontúrok kirajzolódnak a képen (6-24. ábra, jobb 
oldali kép).
A mérési számítások megjelennek a mérési eredmények 
táblázatában.
Megjegyzés: Ha az intima és a media rétege nincs a 
keresési területen belül, a kontúr nem rajzolódik ki. Jelölje 
ki (kettős kattintással) és vigye az intima réteghez 
közelebb a rögzített pontokat.

6-24. ábra: Az IMT mérési szegmens és körberajzoló vonal

8. Ha a kontúr nem a legjobb, az él érzékelése a következő 
társított vezérléssel szabályozható:
• TRACE FIT: A körberajzoló vonal igazítása különböző 

küszöbértékek alapján történik.
Ha a kontúr még mindig nem optimális, próbálja meg a 
mérés másik képkockán, lehetőleg a végdiasztoléhoz 
közel végrehajtani.

Az IMT körberajzoló vonal elfogadása
Mivel az IMT mérések félautomata módon történnek, az 
eredmények munkalapra, illetve leletbe tárolása előtt a 
felhasználónak vizuálisan kell ellenőriznie kell az észlelt 
adatokat.
1. Ha a körberajzoló vonalak a hátsó fal mindkét rétegéhez jól 

illeszkednek, a mérést a mérési menü Transfer 

1. Mérési szegmens 2. IMT körberajzoló vonal
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(Továbbítás) elemével hagyja jóvá.
A továbbított számítások megtekinthetők a munkalapon és 
a leletben.
Megjegyzés: Kizárólag a jóváhagyott mérések menthetők.
Megjegyzés: A kép bármilyen módosítása (pl. erősítés 
vagy nagyítás) a már jóváhagyott (továbbított) mérések 
társítását megszünteti. A mérések ismételt 
jóváhagyásához nyomja meg a Transfer gombot.

Mérések OB-módban
1. Nyomja meg a MEASURE (MÉRÉS) gombot egy szülészeti 

vizsgálatból származó képbefagyasztás módban lévő 
vizsgálaton.

2. Válassza ki a kívánt vizsgálatot.
3. Hajtsa végre a kívánt mérést a kiválasztott vizsgálatban.

A méréseket a képernyőn megjelenő jelzéseknek 
megfelelően végezze el.

OB graphs (OB-grafikonok)
Az OB graphs (OB-grafikonok) funkcióval egy normál 
növekedési görbe alapján becsülheti meg a magzat 
növekedésének ütemét. Ha a páciensen már legalább két 
ultrahangvizsgálatot is végeztek, akkor a magzati fejlődés 
megjelenítésére is használhatók a grafikonok. Azoknál a 
pácienseknél, akiknél többszörös terhességet állapítottak meg, 
külön is megjeleníthetők az egyes magzatokhoz tartozó 
görbék, és azokon összevethető a magzatok növekedése. A 
Vivid 7 az alábbi két alapgörbetípus használható:
• Fetal Growth Curve graphs (Magzatnövekedési görbék 

grafikonjai) – görbékként egy mérés megjelenítése. 
Ezeken a görbéken a látható a normál növekedési görbe, a 
pozitív és negatív standard deviáció vagy a vonatkozó 
százalékértékek és a magzat ultrahangos kora az aktuális 
mérés alapján. Többszörös terhesség esetén külön is 
megjeleníthetők az egyes magzatokhoz tartozó görbék. Ha 
korábbi vizsgálat adatok is rendelkezésre állnak, a 
grafikonon a magzati fejlődés is megjeleníthető.

• Fetal Growth Bar graph (Magzatnövekedési 
oszlopdiagram) – a magzat korának és ultrahangos 
korának megjelenítése a páciensadatok alapján. Egy 
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diagramon ábrázolja az összes mérést.

Az OB-görbék megjelenítése
1. Nyomja meg a WORKSHEET (MUNKALAP) gombot.
2. Nyomja meg a Graph (Grafikon) gombot.

Ekkor megjelenik a magzatnövekedési görbe grafikonja 
(6-25. ábra). A vízszintes tengely a magzat hetekben mért 
korát ábrázolja. A rendszer a Patient information 
(Páciensadatok) ablakban megadott adatok alapján 
határozza meg ezt a kort. A függőleges tengelyen a 
kiválasztott méréstől függően a mért értékek (mm vagy 
cm), az arányok (%) vagy a magzat súlya (g) látható.
A Fetal growth curve (Magzatnövekedési görbe grafikonja) 
ezeket az adatokat jeleníti meg a kiválasztott méréshez:
• A normál növekedési görbe
• A standard deviációk vagy a vonatkozó százalékértékek
• A magzat kora a páciensadatok alapján (függőleges 

pontozott vonallal)
• A magzat pillanatnyi helye a növekedési görbén a 

jelenlegi ultrahangmérési adatok alapján

A felhasználó az OB graphs (OB-grafikonok) képernyőn 
megadhatja a vonatkozó információkat a Fetus position 
(Magzat helyzete) és a Placenta (Méhlepény) mezőbe.



Mérés és elemzés

Vivid 7 felhasználói útmutató 183
FD092068-02

6-25. ábra: A magzatnövekedési görbe grafikonja

A mérés kiválasztása
1. Válassza ki a mérést a Measurement type (Mérési típus) 

mezőben.
Ekkor megjelenik az igénybe vehető mérések listája.

2. Válassza ki a megjelenítendő mérést.
Az egyes Fetal growth curve graph (Magzatnövekedési 
görbe grafikon) grafikonok között a GRAPH CHANGE 
(GRAFIKONVÁLTÁS) gombbal tud válogatni.

A használandó kor kiválasztása
1. Állítsa be a SELECT GA (GA KIVÁLASZTÁSA) elemet.

A grafikonon vagy az LMP értékéből számított terhességi 
kor (GA) érték lesz látható, vagy az összetett ultrahangos 
kor (CUA).

Ha a terhességi kor lehetőség van kiválasztva, annak értékét 
módosíthatja a felhasználó.
1. Válassza ki a GA (LMP) értékét.

Ekkor megjelenik egy szerkesztésre szolgáló ablak.
2. Adja meg az új értéket, majd válassza ki az OK gombot.
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A GA (LMP) feliratból GA(GA) felirat lesz, ez jelzi az 
újonnan bevitt értéket. Ez az adat a Patient information 
(Páciensadatok) ablakban is frissül. Ezenkívül az EDD 
(LMP) mezőben is az EDD (GA) értéknek megfelelő új 
számított érték fog szerepelni.

Egyszeres illetve négy képablakos megjelenítés
1. A négy görbe egyidejű megjelenítéséhez nyomja meg a 

QUAD (NÉGYES) gombot.
2. A négy képablakos képernyőn megjelenítendő mérések 

kiválasztásához válassza az egyes grafikonok melletti 
legördülő gombot, majd válassza ki a kívánt mérést.

3. Az egy képablakos grafikon megjelenítés visszaállításához 
nyomja meg a SINGLE (EGYES) gombot.

6-26. ábra: A magzatnövekedési görbe grafikonja: négy képablakos 
megjelenítés

Magzati fejlődés

Az olyan pácienseknél, akiknél legalább két vizsgálat adatai is 
rendelkezésre állnak, a magzati fejlődés megjelenítésére is 
használhatók a magzatnövekedési görbék grafikonjai. A 
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magzati fejlődés megjelenítéséhez egy LMP-értéket is meg kell 
adni a Patient Information (Páciensadatok) képernyőn.
1. Nyomja meg a WORKSHEET (MUNKALAP) gombot.
2. Nyomja meg a GRAPHS (GRAFIKONOK) gombot, majd 

válassza ki a megjelenítendő mérést.
3. Nyomja meg a MORE (TOVÁBBI) és a PLOT BOTH (MINDKETTŐ 

KIRAJZOLÁSA) gombot.
A rendszer magától megkeresi a korábbi 
ultrahangvizsgálatokhoz tartozó adatokat, és az jelenlegi 
adatokkal együtt megjeleníti azokat a grafikonon.

6-27. ábra: A magzati fejlődés grafikonja

A magzatnövekedés oszlopdiagramja

A magzatnövekedés oszlopdiagramján az aktuális vizsgálat 
mérési adatai és a terhességi koron alapuló normál növekedési 
arány látható. Egy diagramon ábrázolja az összes mérést.
1. Nyomja meg a WORKSHEET (MUNKALAP) gombot.
2. Nyomja meg a GRAPH (GRAFIKON) gombot.
3. Nyomja meg a BAR (DIAGRAM) gombot.

Ekkor megjelenik a magzatnövekedés oszlopdiagramja.
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6-28. ábra: A magzatnövekedés oszlopdiagramja

• A vízszintes tengely a terhesség hetekben mért korát 
ábrázolja.

• A függőleges vörös vonal a terhesség páciensadatok 
alapján számított korát jelöli.

• A függőleges pontozott kék vonal a terhesség aktuális 
mérés alapján számított ultrahangos korát jelöli.

• A sárga x az egyes mérésekhez tartozó ultrahangos kort 
jelöli.

• A zöld téglalap a méréshez tartozó normál tartományt 
jelzi.
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A mérési csomagok konfigurálása
A mérési csomagban lévő kardiológiai számítások teljes listája 
a szükséges mérésekkel és mérési helyekkel együtt a 
Reference manual című kézikönyvben található.

A mérési csomagban sokkal több mérés és paraméter van, 
mint amennyi a mérési menüben alapértelmezetten 
megjelenik. A konfigurálási rendszer használatával állítható be, 
hogy milyen mérések legyenek elérhetőek a mérési menüből, 
illetve mely paraméterek kiszámítására van szükség.

A következő példa az AV CO (szívteljesítmény az aortabeli 
áramlás alapján) számításán alapszik, és azt ismerteti, hogyan 
kell konfigurálni a mérési csomagot, hogy a szükséges 
mérések és a számítási eredmények megjelenjenek a 
képernyőn.

A mérési csomagok konfigurálása - 
példa
Az aortabeli áramlás alapján számított szívteljesítmény 
kiszámításához szükséges mérések:
• A Dimension (2D mód) nevű mappában található az AV 

diameter mérés
• Az Aortic (Doppler AV körberajzoló vonal) mappában 

található az AV VTI mérés
• Szívfrekvencia

Ha a kiszámított paraméter (pl. az AV Trace mérésben az AV 
CO) egy újabb paraméter kiszámítását igényli (pl. AV Diam), a 
felhasználónak előbb le kell mérnie a szükséges paramétert 
(AV Diam), mielőtt az ettől függő (az AV Trace mérésben az AV 
CO) paraméter kiszámítható lenne.

A mérési menü konfigurálása

Ha az AV Diam mérés nem található a mérési menü Dimension 
mappájában, a következő eljárást kell végrehajtani:
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Measure (Mérés) kategóriát.
Megjelenik a Measurement menu (Mérési menü) nevű lap 
(lásd: 6-29. ábra).
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2. Az AV Diam 2D mérés, ezért győződjön meg arról, hogy a 
2D választógomb a Measurement menu lapon be van 
jelölve.

3. Válassza ki a Dimension mappát a mérési menüben.
A kiválasztott mappához tartozó összes igénybe vehető 
mérés megjelenik a Mérési menü lapon lévő listában.

4. Jelölje be az AV Diam előtti jelölőnégyzetet.
Az AV Diam mérés megjelenik a mérési menü Dimension 
mappájában.

5. Az AV VTI méréshez jelölje be a Doppler választógombot 
a mérési menü lapon, és válassza ki az Aortic mappát a 
mérési menüben.

6. Jelölje be az AV Trace előtti jelölőnégyzetet.
Az AV Trace mérés megjelenik a mérési menü Aortic 
mappájában.

6-29. ábra: A mérési menü konfigurálása

1. A mérési menübe felvenni kívánt méréshez tartozó képalkotási mód bejelölése.
2. Annak a mappának a kiválasztása, amelyikbe a mérést fel kívánja venni.
3. A felvenni kívánt mérés kiválasztása.
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A mérési eredmények táblázatának 
konfigurálása

Ha az AV CO számítás nem jelenik meg a mérési eredmények 
táblázatában, a következő eljárást kell végrehajtani:
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Measure/Text (Mérés/Szöveg) kategóriát.
Megjelenik a Measurement menu (Mérési menü) nevű lap.

2. Az AV CO-számítás alapja a Doppler AV Trace mérés az 
Aortic mappában, tehát a Doppler választógomb 
bejelölése után az Aortic mappát kell választani a 
Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon.
A Measurement menu (Mérési menü) lapon lévő listában 
megjelenik a kiválasztott mappánál igénybe vehető összes 
mérés és számítás.
Megjegyzés: A zöld bejegyzések számított méréseket 
jelölnek.

3. A Measurement menu (Mérési menü) lapon kattintson 
duplán az AV Trace mérésre.
A Measurement menu (Mérési menü) lapon lévő listában 
megjelenik az AV Trace mérésnél igénybe vehető összes 
mérés és számítás.

4. Jelölje be az AV CO előtti jelölőnégyzetet.
Az AV CO-számítás megjelenik a mérési eredmények 
táblázatában.

Normális értékek
A normális értéket a felhasználó mindegyik paraméternél 
beállíthatja. A normális érték lehet vagy tartomány, vagy 
küszöbérték. A beírt normál értékek mérési kategóriák szerint 
vannak csoportosítva (pl. kardiológiai, gyermekgyógyászati 
stb.)

A normál értékek a leleten is megjeleníthetők.
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Normális érték megadása

6-30. ábra: Normális érték megadása

1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 
válassza ki a Measure/Text (Mérés/Szöveg) kategóriát.
Megjelenik a Measurement menu (Mérési menü) nevű lap 
(6-30. ábra).

2. A mérési menüben válassza ki a kívánt a mérést.
A kiválasztott mérés paraméterei megjelennek a Mérési 
menü nevű lapon.
Megjegyzés: a mérési kategória megváltoztatásához 
kattintson a mérési menü címsorába, és válasszon másik 
mérési kategóriát.

3. Válassza az  gombot a Normal value (Normál érték) 
oszlopban.
Megjelenik a Normal value párbeszédpanel.

1. Mérési kategória
2. Kiválasztott mérés
3. Paraméterek
4. A normális érték megadásához ezt kell lenyomni
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6-31. ábra: A Normal value párbeszédpanel

4. A Normal value párbeszédpanelen:
• Válassza ki a normál érték típusát (Range (tartomány), 

Above (alsó korlát) vagy Below (felső korlát)).
• Írja be a normális értéket.
• Nem kötelezően megadhatja azt is, hogy mire alapozza 

a normális értéket (Reference).
5. Válassza az OK gombot.

A normál érték megjelenik a Measurement menu (Mérési 
menü) nevű lapon.

A normál értékek és referenciák leletben történő 
megjelenítésének az a feltétele, hogy a leletsablon úgy legyen 
konfigurálva, hogy megjelenítse a normál értékeket (lásd: 
344. oldal). A leleten „!” szimbólum jelöli a normál 
értéktartományon kívül eső értékeket.
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Felhasználó által definiált képletek
A felhasználó által definiált képletek tartalmazhatnak előre 
gyárilag definiált vagy újonnan definiált méréseket. A 
következő példa létező mérési módokból összeállított képlet 
létrehozását ismerteti.

Felhasználó által összeállított képlet - 
példa
A felhasználói képlet összeállításának munkamenete:
• Ha a felhasználó által definiált képlet alapja több, 

különböző típusú mérés, célszerű létrehozni külön 
felhasználói mappát a mérési menüben, hogy a mérések 
és a képlet együtt legyen. Ha képlet csak egy mérésen 
alapszik, választhat létező megfelelő mappát is.

• A szükséges mérés(eke)t vegye fel a létrehozott 
felhasználói (vagy létező) mappába.

• A felvett mérések alapján hozza létre a képletet.

A következő eljárás bemutatja a felhasználói LIMP kiszámítási 
képletét: My LIMP = (MCO-AV ET)/AV ET.

FIGYELEM!

A gyártó GE Ultrasound nem vállal semmilyen felelősséget a 
felhasználó által összeállított képletek helyességéért.
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Felhasználói mappa létrehozása

6-32. ábra: A Measurement menu nevű lap

1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 
válassza ki a Measure (Mérés) kategóriát.

2. Az MCO és az AV ET Doppler mérés, ezért válassza ki a 
Doppler választógombot a Measurement menu (Mérési 
menü) nevű lapon.

3. Válassza ki az Add folder (Mappa hozzáadása) gombot.
4. Adjon nevet a mappának (pl. „My Folder”).

Mérések felvétele

6-33. ábra: A Measurement menu nevű lap

1. A megfelelő képalkotási mód kiválasztása.
2. Felhasználói mappa létrehozása a mérési menüben.

1. A felhasználói mappa kijelölése.
2. A megnyomandó Add measurement gomb.
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1. Jelölje ki a felhasználói mappát (pl. „My Folder”) a mérési 
menüben.

2. Kattintson az Add Measurement (Mérés hozzáadása) 
gombot a Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon.
Megjelenik az Add measure (Mérés hozzáadása) 
párbeszédpanel.

6-34. ábra: Az Add measure (Mérés felvétele) párbeszédpanel.

3. Az MCO és az AV ET mérések már létező mérések a 
rendszerben; jelölje be a Use copy of (Másolat használata) 
választógombot, és a legördülő menüből válassza ki az 
MCO mérést.

4. Az OK gomb megnyomásával az MCO mérés felvétele 
megtörténik.

5. Az AV ET mérés felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.



Mérés és elemzés

Vivid 7 felhasználói útmutató 195
FD092068-02

Képlet létrehozása

6-35. ábra: A Measurement menu nevű lap

Ebben a példában a képlet a következő: 
My LIMP = (MCO-AV ET)/AV ET
1. A felhasználói mappában (pl. „My Folder”) jelölje ki a 

legutóbb létrehozott mérést (pl. AV ET).
2. A Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon a 

paraméterek listájának utolsó sorában kattintson duplán a 
(Name) (Név) feliratra.

3. Írja be a képlet nevét (pl. My LIMP).

4. Válassza az  gombot:
Megjelenik az Edit formula (Képlet szerkesztése) 
párbeszédpanel.

1. Utolsó mérés kiválasztása
2. Kettős kattintás és a képlet nevének megadása
3. Az „=” gomb kiválasztása a képlet létrehozásához



Mérés és elemzés

196 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

6-36. ábra: Az Edit formula (Képlet szerkesztése) párbeszédpanel

5. Válassza a „(“ jelet az Operators (műveleti jelek) legördülő 
menüből.

6. A Doppler legördülő menü listájából válassza az 
MCO [My Folder, MCO] elemet.
A mérés feltétlenül a felhasználói listából válassza ki (pl. 
„My Folder”).

7. Válassza a „-“ jelet az Operators (műveleti jelek) legördülő 
menüből.

8. A Doppler legördülő menü listájából válassza az 
AV ET [My Folder, AVET] elemet.

9. Válassza a „)“ jelet az Operators (műveleti jelek) legördülő 
menüből.

10. Válassza a „/“ jelet az Operators (műveleti jelek) legördülő 
menüből.

11. A Doppler legördülő menü listájából válassza az 
AV ET [My Folder, AVET] elemet.
A Formula mezőben a következőnek kell megjelennie: 
({MCO}-{AVET})/{AVET}.
Mértékegység nem szükséges, mert a képlet eredménye 
arány (lásd még: „Használható mértékegységek”, 
199. oldal).

12. Nyomja meg a Check (Ellenőrzés) gombot, hogy a képlet 
szintaktikai helyességét ellenőrizze.
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Felhasználó által definiált mérések

Egyes felhasználói képletekhez olyan mérésre is szükség 
lehet, amelyek a rendszerben nincsenek definiálva. Az 
általános távolságmérésen alapuló következő példa bemutatja, 
hogy hogyan hozható létre felhasználó által definiált mérés.

6-37. ábra: A Measurement menu nevű lap

1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 
válassza ki a Measure (Mérés) kategóriát.

2. A Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon válassza 
ki a létrehozandó mérésnek megfelelő képalkotási módot 
(pl. 2D).

3. Válassza ki a megfelelő mappát a mérési menüben (pl. 
Dimension).

4. Kattintson az Add Measurement (Mérés hozzáadása) 
gombot a Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon.
Megjelenik az Add measure (Mérés hozzáadása) 
párbeszédpanel.

1. A megfelelő képalkotási mód kiválasztása.
2. A megfelelő mappa kijelölése.
3. A megnyomandó Add measurement gomb.
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6-38. ábra: Az Add measure (Mérés felvétele) párbeszédpanel.

5. Jelölje be a Blank (Üres) választógombot, és nyomja meg 
az OK gombot.
A Measurement menu (Mérési menü) nevű lapot frissíti a 
rendszer.

6-39. ábra: A Measurement menu nevű lap

6. A Measurement menu (Mérési menü) nevű lapon írja be a 
mérés nevét (pl. My Distance).

1. Név beírása a mérés részére
2. A megfelelő mérési eszköz kiválasztása
3. Kettős kattintás és a képlet nevének megadása
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7. Válassza ki a megfelelő mérési eszközt (pl. 2D Caliper (2D 
mérőkereszt)) a Tool (Eszköz) felirat melletti legördülő 
menüből.

8. A megfelelő paraméternél (pl. Distance) kattintson kétszer 
a (Name) (Név) feliratra, és írja be a paraméter nevét (pl. 
My Length).
Ha szükséges, változtassa meg a mértékegységet és a 
tizedeshelyek számát úgy, hogy kétszer kattint a Unit 
(Mértékegység), illetve a Precision (Pontosság) alatti 
értékre (lásd még: „Használható mértékegységek”, 
199. oldal).

Használható mértékegységek
Vegye figyelembe a következőket:
• A rendszer minden képletet SI-mértékegységben számít ki 

(lásd az alábbi táblázatban).
• Ha a képlet létrehozásakor az Edit formula (Képlet 

szerkesztése) párbeszédpanelen nem adott meg 
mértékegységet, az érték SI-mértékegységben jelenik 
meg.

Eltérő mértékegység megadása
1. Képlet létrehozásakor adja meg az eredmény kijelzésénél 

használandó mértékegységet. Ha például az Y=f(x) 
képletben az Y értékét cm-ben szeretné megjeleníteni, a 
Unit (Mértékegység) mezőben a cm mértékegységet kell 
megadni.
A Unit (Mértékegység) mezőben a kis- és nagybetűk nem 
egyenértékűek, ügyeljen arra, hogy a mértékegység 
pontosan az alábbi táblázat szerint legyen megadva (a 
Használható más mértékegység oszlop).

2. A képlet eredményét mindig SI-mértékegységben kell 
megadni (lásd az alábbi táblázatban). A rendszer 
automatikusan a megadott kijelzési mértékegységbe váltja 
át az eredményeket.
Példa: a felhasználó regressziószámítási képlet 
hozzáadásával szeretné egy B hosszúság értékét egy 
mért A hosszúság alapján megbecsülni. Mindkét érték 
cm-ben van megadva.
A képlet: B = 2,4 + 1,1*A.
• Mivel az A érték egy mérési érték, ezért a rendszer a SI 
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hosszúság-mértékegységben (m) adja meg a képletet. 
A képlet cm-ben „várja” az A értékét, ezért az A értékét 
meg kell szorozni 100-zal:
B = 2,4 + 1,1*A *100

• Ekkor a képlet cm-ben adja meg B értékét. Az 
eredményt 100-zal való osztással lehet cm-ből 
SI-mértékegységbe (m) váltani:
B = (2,4 + 1,1*A*100)/100

Az eredmény ekkor méterben van, így a felhasználó ennek 
a képletnek a megadásával kapja meg a kívánt 
eredményt. Egy A= 2 cm érték mérése esetén az 
eredmény: B = (2,4 + 1,1*0,02*100)/100 = 0,046 m.
Az eredmény kijelzése előtt a rendszer átváltja azt a 
megadott kijelzési mértékegységbe (esetünkben cm-be), 
így eredményt 4,6 cm jelenik meg. Ha mm lenne a 
kiválasztott kijelzési mértékegység, a képletnek pontosan 
ugyanaz (0,046 m) lenne az eredménye, az automatikus 
mértékegység-átváltás miatt viszont a 46 mm érték 
kerülne kijelzésre.

Számítás SI Használható más mértékegység

Idő s

Arány %

Frekvencia bpm

Szög rad

Távolság m

Sebesség m/s

Gyorsulás m/s 2

Terület m 2

Térfogat m 3

Áramlási térfogat m 3/s
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Vérnyomás Hg mm*

Vérnyomás/idő Hg mm/s

Tömeg kg

Egyéb

* Bár a nyomás SI-mértékegysége a Pa, itt azért a Hg mm szerepel alapértékként, mert 
az orvostudományban ezt használják a (vér)nyomás mértékegységeként.

Számítás SI Használható más mértékegység
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A mérési eredmények táblázata

6-40. ábra: Megjelenítést szabályozó ikonok a mérési eredmények 
táblázatán

Mérések törlése
1. Görgessen a hanyattegérrel a törlendő mérésre a mérési 

eredmények táblázatában, és nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot.
Megjelenik a menü.

2. Válassza ki a Delete Measurement (Mérés törlése) 
menüelemet.

1. A táblázat becsukása és 
kinyitása

2. A táblázat áthelyezése
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Munkalap

Áttekintés

6-41. ábra: A munkalap képernyője (kardiológiai)

A munkalap használata
1. Nyomja meg a WORKSHEET (Munkalap) feliratú gombot a 

kezelőfelületen, és válassza ki a mérési típust (lásd: 
6-41. ábra).

Az érték típusának kiválasztása
1. A Method (Módszer) oszlopban görgessen a 

1. Mérési típus
2. Mérési paraméter
3. Érték: átlag, legnagyobb, legkisebb vagy 

legutóbbi

4. Mért vagy számított értékek
5. Érték típusa
6. Mérési típus kiválasztása
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hanyattegérrel a megfelelő cellára.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Megjelenik egy előugró menü a választási lehetőségekkel 
(6-42. ábra).

6-42. ábra: A kiszámítási módok választéklistája

3. Görgessen a hanyattegérrel a megfelelő kiszámítási 
módra.

4. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Az érték ennek megfelelően frissül.

Mérések beszámítása vagy kihagyása

Átlag kiszámítása során értékek kihagyása, illetve 
beszámítása:
1. Görgessen a hanyattegérrel a kihagyni vagy beszámítani 

kívánt mérésre:
2. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
3. Válassza az Exclude Value (Érték kihagyása) vagy az 

Include Value (Érték beszámítása) funkciót.

Érték manuális megváltoztatása
1. Válassza ki a megváltoztatni kívánt értéket.
2. Írja be az új értéket a billentyűzeten.

Mérési paraméter törlése
1. A hanyattegérrel mutasson a törlendő mérési paraméterre.
2. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
3. Válassza ki a Delete Value (Érték törlése) funkciót.

1. Az elvégzett mérések átlaga
2. A legnagyobb mérési eredmény
3. A legkisebb mérési eredmény
4. A legutóbbi mérési eredmény
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Bevezetés
A kvantitatív elemzés szoftvercsomag a következők 
elemzésére szolgál: TVI, szöveti elmozdulás, strain, strain rate, 
valamint kontraszthoz kapcsolódó nyers adatok.

Hozzáférés a kvantitatív elemzés 
szoftvercsomaghoz

Cinelooplejátszási módban
1. Nyisson meg egy vizsgálatot, és keressen vissza egy TVI 

vagy kontraszt cineloopot.
2. Nyomja meg a Q ANALYSIS (Q elemzés) funkcióhoz társított 

gombot.

Élő módban
1. Nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) gombot.

Megjegyzés: Ha 2D módban van, kontraszt alkalmazáson 
kívül, nyomja meg az ALT gombot és a MORE (További) 
funkcióhoz társított gombot.

2. Nyomja meg a Q ANALYSIS (Q elemzés) funkcióhoz társított 
gombot.
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Kvantitatív elemzés ablak

Áttekintés

7-1. ábra: A kvantitatív elemzés ablak (itt a TVI adatokkal együtt)

1. Színes cineloop ablak
2. Szöveti cineloop ablak
3. Elemzés ablak
4. Vizsgálati terület

5. A kurzor helyzetében mért idő és sebesség 
értéke

6. Hanyattegérhez társítható funkciók
7. Vizsgálati terület eszközei

7
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Körberajzoló vonal létrehozása

Körberajzoló vonal létrehozása

Körberajzoló vonal egy előre meghatározott 
vizsgálati területről
1. Ha a hanyattegér funkciója nem a QA funkcióhoz van 

társítva, nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg a 
rendszer ki nem jelöli a QA funkciót.

2. Ha szükséges, válassza ki a vizsgálati terület Shape 
button (Alak) gombját .

3. Görgessen a hanyattegérrel az egyik cineloop ablakba.
4. A vizsgálati terület rögzítéséhez nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
Ezen a képen a vizsgálati területet horgonyjel jelöli.
Ha a cineloop egynél több szívciklust tartalmaz, a 
megfelelő képkockában a következő szívciklusokban is 
értékelésre kerül vizsgálati terület.
A körberajzoló vonalat ennek megfelelően frissíti a 
rendszer az elemzés ablakban.

A strain kurzor
Strain és Strain rate módban a vizsgálati területen látható a 
strain kurzor, amely a strain és a strain rate kiszámításához 
használatos sugárirány mentén jelzi a szegmenst. Győződjön 
meg arról, hogy a vizsgálati terület értékelésénél a strain kurzor 
a miokardiumon belül legyen.

Körberajzoló vonal szabadkézzel megrajzolt 
vizsgálati területről
1. Válassza ki a Pencil (Ceruza) gombot .
2. Görgessen a hanyattegérrel az egyik cineloop ablakba.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT (Kiválasztás) 

gombot, miközben a hanyattegérrel megrajzolja a vizsgálati 
területet.

4. Engedje fel a SELECT (Kiválasztás) gombot.
A vizsgálati terület automatikusan lezárul.
A körberajzoló vonalat ennek megfelelően frissíti a 
rendszer az elemzés ablakban.
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A vizsgálati terület kézi körberajzoló 
vonala (dinamikusan rögzített vizsgálati 
terület)
1. Helyezzen vizsgálati területet egy ROI-ra.

Figyeljen a vizsgálati terület anatómiai helyzetére.
2. A hanyattegér segítségével görgessen egy új képkockára.
3. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
4. Görgessen a hanyattegérrel a vizsgálati területre.
5. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Megszűnik a vizsgálati terület rögzítettsége.
6. A hanyattegérrel húzza a vizsgálati területet az új 

képkockába a megfelelő anatómiai helyre.
Ha a vizsgálati terület egynél több képkockában rögzítve 
van, a rendszer lineáris interpolációt hajt végre, így a 
cineloop futtatásakor a vizsgálati terület finoman, törés 
nélkül mozog a rögzítési pontok között a kiválasztott 
képkockákban.

7. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 
választja a Scroll (Cineloop görgetés) 
hanyattegér-funkciót.

8. A hanyattegér segítségével tekintse át a cineloopot, és 
ellenőrizze, hogy a vizsgálati terület valóban követi-e az 
anatómiai struktúrát.

9. A vizsgálati terület pontosabb áthelyezésének érdekében 
több képkockában adjon meg rögzített vizsgálati 
területeket.

Dinamikusan rögzített vizsgálati terület 
áthelyezése
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a Scroll (Cineloop görgetés) 
hanyattegér-funkciót.

Ezeken a képkocká-
kon a vizsgálati 
területet rögzítési 
pont jelöli.

2. A hanyattegér segítségével tekintse át a cineloopot, és 
jelenítse meg az egyik képkockát, amelyen rögzítésre 
került a vizsgálati terület.

3. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 
választja a QA hanyattegér-funkciót.
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4. Görgessen a hanyattegérrel az áthelyezni kívánt vizsgálati 
területre.

5. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Megszűnik a vizsgálati terület rögzítettsége.

6. A hanyattegérrel húzza át a vizsgálati területet a kívánt 
helyre.

7. A vizsgálati terület új helyen történő rögzítéséhez nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

Nagyítás (zoom) használata az elemzés 
ablakban
1. Az elemzés ablakban nyomja meg és tartsa lenyomva a 

SELECT (Kiválasztás) gombot, miközben a kurzorral kijelöli 
a nagyítási területet.

2. Engedje fel a SELECT gombot.

Nagyítás visszavonása
1. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

2. Válassza ki az Unzoom (Nagyítás visszavonása) 
menüelemet.
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Körberajzoló vonal törlése

Az összes körberajzoló vonal törlése
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

3. Válassza ki a Delete all traces (Összes körberajzoló vonal 
törlése) funkciót.

Egy meghatározott körberajzoló vonal 
törlése
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel a törölni kívánt vizsgálati 

területre.
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki a Delete trace (Körberajzoló vonal törlése) 
funkciót.

Kvantitatív elemzés mentése/visszakeresése
1. A kvantitatív elemzés folyamat mentéséhez nyomja meg az 

IMAGE STORE (Kép tárolása) gombot.
2. A kvantitatív elemzés folyamat visszakereséséhez 

válassza ki az ikont a vágólapról, és nyomja meg a Q 
ANALYSIS (Q elemzés) funkcióhoz társított gombot.
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Képkocka letiltása
A képkocka letiltása funkció kizárólag kontraszt adatok esetén 
áll rendelkezésre.

Képkockák letiltása
1. Válassza ki a letiltani kívánt képkocka jelölőjét az elemzés 

ablak alatt (lásd: 7-2. ábra).
A képkocka jelölője vörös színűre változik.

Egymás után egyszerre több képkocka 
letiltása
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a SELECT (Kiválasztás) 

gombot, miközben a hanyattegérrel húzza a kurzort a 
letiltani kívánt képkockák jelölőire.
A képkocka jelölők vörös színűre változnak.

EKG által kiváltott képkocka letiltás
1. Az elemezni kívánt szívciklus azonosításához tekintse át a 

cineloopot, vagy azonosítsa a szívciklust az EKG görbén.
2. Görgessen a hanyattegérrel a vizsgálni kívánt képkocka 

jelölőjéhez az egyik szívciklusban (lásd: 7-2. ábra).
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki az ECG triggering (EKG indítása) funkciót.

Az összes képkocka ismételt 
engedélyezése
1. Húzza a kurzort a hanyattegérrel a képkocka jelölők 

tengelyére.
2. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

3. Válassza ki az Enable all frames (Összes képkocka 
engedélyezése) funkciót.



Kvantitatív elemzés

214 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

7-2. ábra: Képkocka letiltása

1. Elemzés ablak
2. Képkocka jelölők tengelye
3. Engedélyezett képkocka (zöld 

jelölő)
4. Letiltott képkocka (vörös jelölő)
5. EKG
6. Aktuális képkocka
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A vizsgálati terület optimalizálása

Vizsgálati terület alakjának módosítása

Vizsgálati terület alakjának módosítása a 
menüfrissítés listával
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel arra a vizsgálati területre, 

amelynek alakját módosítani kívánja.
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki a Set Sample area shape (Vizsgálati terület 
alakjának beállítása) funkciót.
Megjelenik egy párbeszédablak, amelyben a felhasználó 
beállíthatja a vizsgálati terület magasságát, szélességét és 
szögét (lásd: 7-3. ábra).

7-3. ábra: A vizsgálati terület alakjának módosítása ablak

5. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
VAGY
A beállítások alapértelmezettként történő mentéséhez 
nyomja meg a Set as default (Beállítás 
alapértelmezettként) gombot.

Vizsgálati terület alakjának módosítása 
funkcióhoz társított gombokkal
1. Nyomja meg a SAMPLE SHAPE (Vizsgálati terület alakja) 
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gombot.
2. A funkcióhoz társított forgógombok segítségével állítsa be 

a vizsgálati terület méretét és szögét.
3. Ha kívánja, a beállítások alapértelmezettként történő 

mentéséhez nyomja meg a SET AS DEFAULT (Beállítás 
alapértelmezettként) funkcióhoz társított gombot.
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A körberajzoló vonal megjelenítésének 
optimalizálása

Az Y tengely optimalizálása

Automatikus átméretezés

Az automatikus átméretezés beállítása
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki a Vertical auto-scaling (Automatikus 
függőleges átméretezés) funkciót.
Megjelenik az automatikus függőleges átméretezés menü.

7-4. ábra: Az automatikus függőleges átméretezés menü

5. Válassza ki a kívánt opciót:
• Delayed (Késleltetett): az automatikus átméretezést a 

vizsgálati terület rögzítése után végzi a rendszer.
• On (Be): az automatikus átméretezést a vizsgálati 

terület áthelyezése közben végzi a rendszer.
• Off (Ki): teljes méret megjelenítése.

Függőleges egységek

Kizárólag kont-
raszt adatok esetén 
alkalmazható.

Az Y tengely egység kiválasztása
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 
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választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki a Vertical unit (Függőleges egység) funkciót.
Megjelenik a függőleges egység menü.

7-5. ábra: A függőleges egység menü

5. Válassza ki a kívánt opciót.

Körberajzoló vonal simítása
A rendszer képes a megjelenített körberajzoló vonalak 
simítására úgy, hogy szűrőt helyez egy meghatározott 
időablakra. A rendelkezésre álló szűrő típusa a megjelenített 
elemzési jeltől függ.

Körberajzoló vonal(ak) simítása
1. Ha szükséges, nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg 

ki nem választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
3. A kezelőfelületen a hanyattegér területén nyomja meg az 

UPDATE MENU (Menüfrissítés) gombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki a Smoothing (Simítás) funkciót.
Megjelenik a simítás menü.

5. Válassza ki a simítási szűrőt.
A megjelenített körberajzoló vonalat frissíti a rendszer.
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Módok vagy körberajzoló vonalak közötti 
váltás

A felhasználó válthat a TVI, szöveti elmozdulás, strain rate, 
illetve strain módok között, hogy hozzáférhessen a 
módspecifikus vezérlőkhöz (almenü, illetve funkcióhoz 
társítható gomb) vagy egyéb körberajzoló vonalakat 
jeleníthessen meg a kiválasztott módból.

Mód váltása
1. Nyomja meg a MORE (További) menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt módot (TVI, szöveti elmozdulás, strain 

rate vagy strain).
Az almenü és a funkcióhoz társítható kezelőgombok 
ennek megfelelően frissülnek.

Körberajzoló vonal váltása
1. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a QA hanyattegér-funkciót.
2. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
3. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

4. Válassza ki az Analysis signal (Elemzési jel) funkciót.
Megjelenik az elemzési jel menü.

7-6. ábra: Az elemzési jel menü

5. Válassza ki a kívánt körberajzoló vonalat.
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Összetett cineloop
Az összetett cineloop több egymást követő szívciklus időbeli 
átlagolásával kiszámított cineloopot jelenít meg. Az átlagolt 
ciklusok száma a bal felső sarokban jelenik meg.

Összetett cineloop alkalmazása
1. Az almenüvezérő gombok segítségével állítsa be az 

átlagolni kívánt szívciklusok számát.
A rendszer frissíti a körberajzoló vonalakat, amelyeken az 
átlagolt adatok jelennek meg. Az átlagolt szívciklusok 
száma a bal felső sarokban jelenik meg.

2. Az utolsó rögzített szívciklus megjelenítéséhez nyomja 
meg a CC Zoom (Összetett cineloop nagyítása) funkcióhoz 
társított gombot.

3. A nagyítás visszavonásához nyomja meg ismét a CC 
Zoom (Összetett cineloop nagyítása) gombot.
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Elemzés görbeillesztéssel (curve fitting)

Elemzés bemeneti/kimosási 
(Wash-in/Wash-out) görbeillesztéssel
Kontraszt vizsgálatból kvantitatív elemzésben hajtsa végre a 
következő lépéseket:
1. Tiltsa le azokat a képkockákat, amelyek szignifikánsan 

eltérnek a többitől (például a légzés vagy a vizsgálófej 
mozgása), lásd: 213. oldal.

2. A hanyattegérrel húzza a vizsgálati területet a miokardium 
fölé, az egyik cineloop ablakba.

3. A vizsgálati területet a SELECT (Kiválasztás) gomb 
megnyomásával rögzítheti a miokardiumban.

4. Ha szükséges, változtasson a vizsgálati terület alakján, 
lásd: 215. oldal.

További in-
formációt a követ-
kezőben talál: „A 
vizsgálati terület 
kézi körberajzoló 
vonala (dinamiku-
san rögzített vizs-
gálati terület)”, 
210. oldal.

5. A szív mozgása miatt az egyes képkockákban manuálisan 
kell beállítani a vizsgálati területet, hogy a miokardiumon 
belül helyezkedjen el (a vizsgálati terület kézi körberajzoló 
vonala).

6. A cineloop áttekintésével ellenőrizze, hogy a vizsgálati 
terület ugyanazt az anatómiai egységet foglalja-e magában 
az összes képkockában.

7. A HORIZONTAL SWEEP (Vízszintes eltérés) funkcióhoz 
társítható gomb elforgatásával tekintse át a cineloopot, 
hogy megjeleníthesse az adatok egy bizonyos részét, 
általában közvetlenül a pillanatfelvétel (flash) utáni 
területet.

8. Egy adott területen a LEFT MARKER (Bal oldali határoló jel) 
és a RIGHT MARKER (Jobb oldali határoló jel) funkcióhoz 
társított gombok elforgatásával alkalmazhat görbeillesztést 
(curve fitting).

9. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
10. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

11. Válassza ki a Curve fitting (Görbeillesztés) funkciót.
Megjelenik a Curve fitting menu (Görbeillesztés) menü.

12. Válassza ki a Wash-in (Bemeneti) vagy Wash-out 
(Kimosási) opciót.
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7-7. ábra: A görbeillesztés menü (Curve fitting menu)

7-8. ábra:  A valós idejű CPI adatok bemeneti görbe-illesztése

     

1. Paraméter-ablak
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7-9. ábra: Két vizsgálati terület kimosási görbe-illesztése in-vitro 
kísérletben

Bemeneti görbeillesztés többféle kiváltási 
intervallum használatával

Ha az adatkészlet egyenetlen időintervallumú képkockákat 
tartalmaz, pl. egyre növekvő kiváltási intervallummal készült 
képeket, a kívánt adatokat az X tengelyen alkalmazott 
időintervallummal (dt) is lehet ábrázolni.
1. Tiltsa le a nem kívánt képkockákat.
2. A hanyattegérrel húzza a vizsgálati területet a miokardium 

fölé, az egyik cineloop ablakba.
3. A vizsgálati területet a SELECT (Kiválasztás) gomb 

megnyomásával rögzítheti a miokardiumban.
4. Ha egyéb vizsgálati területet kíván elemezni, ismételje meg 

a 2-3. lépést.
5. Ha szükséges, változtasson a vizsgálati terület alakján, 

lásd: 215. oldal.
6. Annak ellenőrzésére, hogy a vizsgálati terület a 

miokardiumon belül helyezkedik el, alkalmazza a manual 

Angio (dB)

(s)
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tracking (Kézi körberajzoló vonal) funkciót az összes 
képkockán lévő vizsgálati területen.

7. Görgessen a hanyattegérrel az elemzés ablakba.
8. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

9. Válassza ki a Horizontal scale (Vízszintes skála) funkciót.
Megjelenik a Horizontal scale menu (Vízszintes skála) 
menü.

10. Válassza ki a dT scaling (dT skála) funkciót.
11. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
12. Válassza ki a Curve fitting (Görbeillesztés) funkciót.

Megjelenik a Curve fitting menu (Görbeillesztés) menü.

7-10. ábra: A görbeillesztés menü (Curve fitting menu)

13. Válassza ki a Wash-in (Bemeneti) funkciót.
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7-11. ábra: Bemeneti görbeillesztés többféle kiváltási intervallum 
alkalmazása után

1. Paraméterablak

Angio (dB)

(s)

1 2

1
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Anatómiai M mód

Az anatómiai M mód használata
1. Nyomja meg a CAMM funkcióhoz társított gombot.
2. Az egyik cineloop ablakban görgessen a hanyattegérrel 

arra a területre, ahonnan a vizsgálati sávot indítani kívánja.
3. A sáv első pontjának rögzítéséhez nyomja meg a SELECT 

(Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen a hanyattegérrel a sáv következő rögzítési 

pontjának helyére.
5. A pont rögzítéséhez nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) 

gombot.
A két rögzítési pontot tartalmazó sáv egyenes anatómiai M 
módú profilt ad. Ha kettőnél több rögzítési pontot hoz létre, 
a felhasználó meghajlíthatja a sávot, ezáltal görbevonalú 
anatómiai M módú profilt hozhat létre.

6. A körberajzoló vonal lezárásához nyomja meg duplán a 
SELECT (Kiválasztás) gombot (dupla kattintás).
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7-12. ábra: Anatómiai M módú megjelenítés (itt TVI adatokkal)

1. Cineloop ablak
2. Elemzés ablak

3. Sáv rögzítési pontja
4. Időskála

2

3

4

1

3
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Az anatómiai M mód optimalizálása

Rögzítési pont áthelyezése
1. Görgessen a hanyattegérrel az áthelyezni kívánt rögzítési 

pontra.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
3. A hanyattegérrel helyezze át a rögzítési pontot a kívánt 

helyre.
4. A rögzítési pont új helyen történő rögzítéséhez nyomja meg 

a SELECT (Kiválasztás) gombot.
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Képek és cineloopok tárolása
A képarchívumot a kiválasztott adatfolyam állítja be.

FIGYELEM!

Ne használja a belső merevlemezt hosszú távú képtárolásra.

A képarchívumhoz formázott (lásd: 39. oldal) mágneses optikai 
lemez használata javasolt.

FIGYELEM!

Ha kapcsolaton kívül, DICOM-szerverre irányított adatfolyammal 
dolgozik, a vizsgálat során mentett képeket a készülék ismételt 
csatlakoztatásakor manuálisan újra küldeni a DICOM-várólistára 
(309. oldal). Küldjön újra minden feladatot, melyeket nem sikerült 
véghezvinni vagy tartásban vannak (további, a 
DICOM-várólistával kapcsolatos információért lásd: 309. oldal).
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8-1. ábra: Az ultrahangképet megjelenítő képernyő vágólapja

1. Egyszerű kép mentve
2. Cineloop mentése
3. Görgetősáv
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Kép tárolása
1. Tetszőleges módban végrehajtott eltérés során nyomja 

meg a FREEZE (Képbefagyasztás) gombot.
2. Mutasson a hanyattegérrel a cineloopon való 

átgörgetéshez és válassza ki a kívánt képet.
3. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

Cineloop mentése

Cineloop előnézete és mentése
1. Tetszőleges módban végrehajtott eltérés során nyomja 

meg a FREEZE (Képbefagyasztás) gombot.
2. Nyomja meg a CINELOOP funkcióhoz társított gombot.
3. A kijelölhető cineloopok közül válassza ki a mentésre 

legjobban megfelelőt (a cineloopokkal végzett 
műveletekkel kapcsolatos további információkért lásd: 
36. oldal).

4. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

Cineloop közvetlen mentése

Cineloop mentése előnézet nélkül
A Preview Loop before store (Film előnézete a mentés előtt) 
funkció nem engedélyezett.
1. Az eltérés során nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

A rendszer az archívumba menti az utolsó érvényes 
cineloopot.

Cineloop mentése előnézettel
A Preview Loop before store (Film előnézete a mentés előtt) 
funkció használata engedélyezett.
1. Az eltérés során nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

Az utolsó érvényes cineloop előnézete megjelenik a 
képernyőn (de mentés nem történt).

2. Szükség esetén nyomja meg a CINELOOP gombot, majd a 
funkciókhoz társított gombok segítségével állítsa be a 
tárolni kívánt cineloopot (lásd: 36. oldal).

3. A cineloop mentéséhez nyomja meg a STORE (Tárolás) 
gombot.
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Tárolt képek és cineloopok mentése 
szabványos formátumban
1. Görgessen a hanyattegérrel a kívánt kép vagy cineloop 

ikonjára a vágólapon.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.

A kiválasztott kép megjelenik.
3. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot a kezelőfelületen.

Megjelenik a System menu (Rendszer menü).

8-2. ábra: A Rendszer menü

4. Görgessen a hanyattegérrel a Save as (Mentés másként) 
gombra.

5. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
Megjelenik a Save as menu (Mentés másként menü).
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8-3. ábra: A Mentés másként menü

6. Válassza ki a kívánt cserélhető adathordozót a Save in 
archive (Mentés az archívumba) legördülő menüből.

7. Adjon meg fájlnevet a File name (Fájl neve) mezőben.
Ha a kép vagy a cineloop DICOM vagy RawDICOM 
formátumban került mentésre, a fájlnév automatikusan 
létrejön a DICOM szabványnak megfelelően.

8. A választható mérések:
• Csak a kép mentése: csak a képet vagy a cineloopot 

menti el.
• Másodlagos képvétel mentése: elkészíti a képterület 

és a címsor állóképét.
A másodlagos képvétel nem használható, amikor a 
képeket DICOM vagy RawDICOM formátumban menti el.

9. Válassza ki a képtömörítés típusát (JPEG vagy RIe), vagy 
ne legyen tömörítés.

10. Adja meg a kívánt Image quality (képminőség) értéket (10 
és 100 között).
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A kiváló minőségű beállítás alacsonyabb tömörítési értéket 
eredményez.

11. A Save as type (Mentés másként típusa) mezőben 
válassza ki a következő formátumok egyikét:
• RawDICOM: az állóképet vagy a cineloopot mindkét 

formátumban, a GE-nyersformátumban és a 
DICOM-formátumban is elmenti.

• DICOM: az állóképet vagy a cineloopot csak 
DICOM-formátumban menti.

• JPEG: az állóképet JPEG-formátumban menti.
• AVI: a cineloopot AVI-formátumban menti.

12. Nyomja meg a Save (Mentés) gombot.

MPEGVue/eVue
Az MPEGVue/eVue lehetővé teszi a felhasználó számára a 
vizsgálat exportálását vagy mentését (képek, mérések és 
leletek) MPEG-formátumba, amely szabványos Windows 
számítógéppel, speciális MPEG-megjelenítővel együtt 
olvasható. A vizsgálatok során végzett méréseket a rendszer 
Excel fájlban, a mentett leletet pedig lefordított HTML 
formátumban tárolja.

MPEG-vizsgálat készítése az Export funkció 
használatával (MPEGVue)

Lásd itt: „Beteg leleteinek/vizsgálatainak exportálása”, 
279. oldal.

MPEGVue vizsgálat készítése a Local Archive - 
Int. adatfolyam használatával HD/eVue (eVue)

Az adatfolyamot az első használat előtt a következőképpen kell 
konfigurálni:
1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 

adminisztrátorként.
2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 

Dataflow (Adatfolyam) alcsoportot.
Megjelenik a Dataflow (Adatfolyam) lap.

3. Válassza ki a Local Archive (helyi archívum) - Int. 
HD/eVue adatfolyamot a Name pull-down menu (Név 
legördülő menü) listájából.
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8-4. ábra: Az Adatfolyam munkalap

4. Válassza az eVue eszközt a Selected devices (Kiválasztott 
eszközök) táblán, és nyomja meg a Properties 
(Tulajdonságok) gombot.
Megjelenik az eVue properties (eVue tulajdonságok) 
ablak.

8-5. ábra: Az eVue tulajdonságok ablak
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5. Válasszon cserélhető adathordozót vagy a Destination 
(Mentés helye) legördülő menüben található mentés 
helyének megfelelő távoli hálózati elérési útvonalat.
Megjegyzés: A hálózati területek távoli elérésének 
útvonalait egyszer be kell gépelni a távoli elérési útvonal 
mezőbe, mielőtt kiválaszthatók lennének a mentés helye 
legördülő menüből.

6. Szükség szerint jelölje be az opciókat.
7. Válassza ki az OK gombot, és nyomja meg a CONFIG 

(Konfigurálás) (F2) gombot.

MPEG vizsgálat készítése a Local Archive-Int. adatfolyam 
használatával HD/eVue
1. Nyomja meg az ARCHIVE (Archiválás) gombot.

Megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak.

2. Válassza ki a Local Archive (helyi archívum) - Int. 
HD/eVue.

3. Végezzen vizsgálatot.
Kép mentésekor a rendszer nyers adat formájában tárolja 
a képet a helyi archívumban, valamint készül egy 
MPEG-másolat, ami mentésre kerül az adatfolyam 
konfigurálása során beállított mentési helyre.

MPEG-vizsgálat beolvasása

Az MPEG-vizsgálat bármilyen számítógépről olvasható, 
amelyen a Windows 98/2000/XP operációs rendszer fut, 
feltéve, hogy Direct X 8.1 vagy frissebb verzió, valamint 
Windows Media Player 7.1 vagy frissebb verzió telepítésre 
került.

Az MPEG-vizsgálatok számítógépen történő olvasására 
vonatkozó további részletes információkat az MPEGvue 
felhasználói kézikönyvben talál.



Archiválás

Vivid 7 felhasználói útmutató 239
FD092068-02

Az archivált információ visszakeresése és 
szerkesztése

Beteg leletének helyének 
meghatározása
1. Nyomja meg az ARCHIVE (Archívum) gombot a 

kezelőfelületen.
Ha a készülék jelszóval védett, Log In (Bejelentkezési) 
ablak (8-6. ábra) jelenik meg, amely rákérdez a 
felhasználó azonosítójára és a jelszóra.

8-6. ábra: A felhasználó bejelentkezési ablaka

2. Ha kész, kattintson a Log on (Bejelentkezés) gombra.
Ekkor megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak (8-7. ábra).

3. Töltse ki a Last Name (Vezetéknév), és/vagy a Patient ID 
(Páciensazonosító) mezőt.

4. Görgessen a hanyattegérrel az aktuális páciens nevéhez, 
és nyomja meg a hanyattegér SELECT (Kiválasztás) 
gombját.
A beteg leletét a rendszer kiemeli.

5. Nyomja meg a SELECT PATIENT (páciens kiválasztása) 
menüpontot.
vagy

FIGYELEM!

A felhasználó felelős a betegadatbázisba bevitt demográfiai 
adataiért, a diagnosztikai információért vagy bármilyen ott 
megjelenő, a betegre vonatkozó információért.

1. A felhasználói azonosító 
kiválasztása
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Nyomja meg a [+] jelet az aktuális beteg lelete előtt, és 
válassza ki a kívánt vizsgálatot.
Megjelenik az aktuális pácienshez tartozó Examination 
List (Vizsgálati lista) ablak (további információ: 8-8. ábra).

8-7. ábra: A Search/Create Patient (Páciens keresés/adatbevitel) 
ablak

1. A listában a sorrend a megfelelő oszlopnévre 
kattintva megváltoztatható

2. Válasszon új archívumot és egyéb előre 
definiált szolgáltatást

3. Adattovábbítási és archiválási hely és mód 
lenyíló listája

4. Az oszlopszélesség a fejlécen a szegély 
elhúzásával állítható

5. A „+” jelre kattintás megjeleníti a páciens 
részletesebb, a vizsgálatokkal kapcsolatos 
adatait

A Páciens keresés/adatbevitel ablak némileg eltérő lehet a kiválasztott Adatfolyam függvényében
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8-8. ábra: Az Examination list (Vizsgálati lista) ablak

A pácienslista nyomtatása
1. A Search/Create patient (Páciens keresés/adatbevitel) 

ablakban a kiegészítő menü megjelenítéséhez válassza a 
More (További) menüpontot.

2. Válassza a Print Patients (Páciensadatok nyomtatása) 
menüpontot.
A megjelenített beteglista nyomtatásra kerül.

1. A Pácienslistában megjelenő információ 
konfigurálható.

2. Lépjen a Páciens keresés/adatbevitel ablakba 
(lásd: 8-7. ábra).

3. Illesszen előre definiált szöveget a 
Megjegyzések mezőbe

4. Az oszlopszélesség a fejlécen a szegély 
elhúzásával állítható.
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Demográfiai részletek szerkesztése

1. Nyomja meg a PATIENT INFO (páciensadatok) gombot.
Megjelenik a Patient information (Páciensadatok) ablak.

2. Mutasson a hanyattegérrel a szerkesztendő mezőre.
3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a 

kezelőfelületen.
4. Az adatok a billentyűzettel szerkeszthetők.

5. Nyomja meg az EXAM LIST (Vizsgálatlista) funkcióhoz 
társított gombot, így visszatérhet az Examination list 
(Vizsgálatlista) ablakba. VAGY
Az archívumból történő kilépéshez nyomja meg az 
ARCHIVE (Archívum) gombot a kezelőfelületen.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha módosítja az archívumban található beteg betegazonosítóját, 
vezetéknevét, utónevét vagy születési dátumát, ügyeljen arra, 
hogy a betegre vonatkozó archivált képek tartalma ne kerüljön 
frissítésre. Ha a képek még a közbenső tárolási helyen vannak, 
és még nem archiválta őket, a képek frissítése megtörténik, 
amikor bármelyik beteginformációt módosítja; ha a képeket 
archiválja, akkor nem módosulnak. Így ha ezen képek 
bármelyikét később DICOM-adathordozóra vagy 
DICOM-szerverre exportálja, azok még a beteg eredeti, az 
archívumban végzett módosítás előtti adatait tartalmazzák. A 
rendszer egyáltalán nem változtatja meg a képfájlok tartalmát, 
amikor DICOM-exportálást végez.

FIGYELEM!

A páciensek adatainak bevitelére szolgáló mezőkbe „\”, illetve 
„^” jelet NE írjon be, mivel ezek a karakterek bizonyos 
DICOM-eszközök használata során problémákat okozhatnak.
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Az archivált információ törlése

Beteg leletének törlése
1. A Search/Create Patient window (Páciens 

keresés/adatbevitel) ablakban (8-7. ábra) nyomja meg a 
Delete (Törlés) gombot.
Megjelenik egy párbeszédablak, és rákérdez a törlés 
megerősítésére (8-9. ábra).

2. Görgessen a hanyattegérrel az OK gombra, majd nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a kezelőfelületen.

8-9. ábra: Törölje a beteg leletének megerősítését

Vizsgálat törlése
1. Az Examination list window (Vizsgálati lista) ablakban 

(8-8. ábra, 241. oldal) nyomja meg a More (További) 
gombot.

2. Nyomja meg a Del Exam (Vizsgálat törlése) gombot.
Figyelmeztető üzenet jelenik meg, felszólítva a 
felhasználót, hogy erősítse meg a végzendő műveletet 
(lásd: 8-10. ábra).

3. Görgessen a hanyattegérrel az OK gombra, majd a 
kiválasztott vizsgálat törléséhez nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot.
Görgessen a hanyattegérrel a Cancel (Mégse) gombra, 
majd a törlés megszakításához nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot.
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8-10. ábra: Vizsgálatkérés törlése

Kép törlése
1. Az áttekintés képernyőn (8-13. ábra, 248. oldal) görgessen 

a törölni kívánt képhez.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a 

kezelőfelületen.
3. Nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.

Megjelenik egy felugró párbeszédablak, és rákérdez a 
törlés megerősítésére.

4. Görgessen a hanyattegérrel az OK gombra, majd nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a kezelőfelületen.
A kép törlése megtörtént.

Kép törlése a vágólapról
1. Élő módban nyomja meg a FREEZE (Képbefagyasztás) 

gombot.
2. Nyomja meg a HANYATTEGÉR gombot, amíg ki nem 

választja a mutatóeszközt.
3. A vágólapon húzza a mutatót a törlendő kép fölé.
4. Nyomja meg az Update Menu (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
5. Válassza ki a Delete clipboard cell (Vágólap cellájának 

törlése) menüpontot az Update (Frissítés) menüből.
Megjelenik egy felugró párbeszédablak, és rákérdez a 
törlés megerősítésére.
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6. Görgessen a hanyattegérrel az OK gombra, majd nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a kezelőfelületen.
A kép törlése megtörtént.

Vizsgálatok áthelyezése
A vizsgálatok áthelyezhetők az egyik beteg leletéből a 
másikba.
1. A Search/Create Patient (Páciens keresés/adatbevitel) 

ablakban nyomja meg a [+] gombot az áthelyezendő 
vizsgálato(ka)t tartalmazó beteg lelete előtt (lásd: 
8-7. ábra).

2. Válassza ki az áthelyezendő vizsgálatot.
Több vizsgálat kiválasztásához nyomja le és tartsa 
lenyomva a CTRL gombot, vagy kiválasztás közben a SHIFT 
gombot.

3. Nyomja meg a More (További) gombot a Search/Create 
Patient (Páciens keresés/adatbevitel) ablak jobb alsó 
sarkában.

4. Nyomja meg a Move Exam (Vizsgálat áthelyezése) 
gombot.
Megjelenik a Move exam (Vizsgálat áthelyezése) ablak.
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8-11. ábra: A Vizsgálat áthelyezése ablak

5. Keresse meg és válassza ki a cél-betegleletet.
6. Nyomja meg a Move Exam (Vizsgálat áthelyezése) 

gombot.
Figyelmeztető üzenet jelenik meg, felszólítva a 
felhasználót, hogy erősítse meg a végzendő műveletet 
(lásd: 8-12. ábra).
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8-12. ábra: Vizsgálat áthelyezésének megerősítése

7. Görgessen a hanyattegérrel az OK gombhoz, és nyomja 
meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
A művelet megerősítésére megjelenik egy információs 
ablak.

8. Nyomja meg az OK gombot.
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Az archívumban található képek áttekintése

Tekintse át a kiválasztott vizsgálat 
képeit
1. Az Examination list (Vizsgálati lista) ablakban (lásd: 

8-8. ábra, 241. oldal) görgessen a hanyattegérrel az 
aktuális vizsgálathoz.

2. A vizsgálat kijelöléséhez nyomja meg a SELECT 
(Kiválasztás) gombot a kezelőfelületen.

3. Nyomja meg a REVIEW (Cineloop görgetés) gombot a 
kezelőfelületen.
A kiválasztott vizsgálatra vonatkozó mentett képek 
megjelennek az áttekintés képernyőn (lásd: 8-13. ábra).

8-13. ábra: Az Áttekintés képernyő

1. Oldalszám
2. Kiválasztott kép (félkövér keret)

3. Kiválasztási eszközök
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Válasszon képeket az Image list 
(Képlista) képernyőn
1. Az Examination list (Vizsgálati lista) ablakban (lásd: 

8-8. ábra, 241. oldal) nyomja meg az Image list (Képlista) 
gombot.
Megjelenik az Image list (Képlista) képernyő (lásd: 
8-16. ábra), amely az aktuális páciens tárolt képeinek 
vizsgálatok szerint rendezett indexképeit jeleníti meg.
Ha a képeket olyan cserélhető adathordozón tárolták, ami 
nincs csatlakoztatva a rendszerhez, a képek miniatűrje 
helyett szimbólummal jelenik meg.

2. A kép áttekintéséhez nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) 
gombot, illetve az összes kép áttekintéséhez nyomja meg 
az ANALYSE (Elemzés) gombot.
• Ha minden kép elérhető, megjelennek a képek 

megtekintésre.
• Ha néhány kép helyileg nem elérhető, a Restore images 

(Képek visszaállítása) ablak jelenik meg.

8-14. ábra: A Képek visszaállítása ablak
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3. A választható mérések:
• Csak a kiválasztott képek visszaállítása: az adott 

helyen nem elérhető képek közül csak a kiválasztottakat 
állítja vissza a rendszer.

• A kiválasztott vizsgálat valamennyi képének 
visszaállítása: az adott helyen nem elérhető összes 
képet visszaállítja a rendszer azokban a vizsgálatokban, 
ahol kiválasztott egy képet.

• Aktuális páciens visszaállítása: a rendszer minden 
vizsgálatban visszaállítja az összes képet.

4. Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az Insert media (Adathordozó behelyezése) 
ablak.

8-15. ábra: Az Adathordozó behelyezése ablak

5. Helyezze be a kívánt adathordozót.
6. A választható mérések:

• OK: a csatlakoztatott adathordozón található képeket a 
rendszer visszaállítja a helyi merevlemezen. Ha a 
beillesztett adathordozón nem található meg 
valamennyi kívánt kép, a rendszer felszólítja a 
felhasználót, hogy illesszen be másik adathordozót 
mindaddig, amíg minden kívánt kép visszaállítása meg 
nem történik a merevlemezen.

• Adathordozó kihagyása: a rendszer nem végzi el a 
kijelölt adathordozón tárolt képek visszaállítását. Ha a 
beillesztett adathordozón nem található meg 
valamennyi kívánt kép, a rendszer felszólítja a 
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felhasználót, hogy illesszen be másik adathordozót 
mindaddig, amíg minden kívánt kép visszaállítása meg 
nem történik a merevlemezen.

• Mégse: a rendszer nem végzi el a képek visszaállítását.
A kiválasztott képek megjelennek áttekintésre.

8-16. ábra: A Képlista képernyő

1. Vizsgálat
2. Vizsgálat dátuma és az archívum helye
3. Kiválasztott kép
4. Kiválasztott kép előnézete
5. Hiányzó képek
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Kapcsolat

Az Adatfolyam működése
A Vivid 7/Vivid 7 PRO ultrahangkészülék és az egyéb hálózati 
információ-szolgáltatók közötti kommunikáció adatfolyamok 
formájában történik. Minden egyes adatfolyam a páciens 
adatainak helyzetét és formátumát határozza meg egy 
bemeneti forrástól a készülékig, valamint a készüléktől egy 
kimeneti forrásig.

Az alapértelmezett adatfolyam kiválasztása
1. Nyomja meg a billentyűzeten a CONFIG (Konfigurálás) 

gombot.
Megjelenik a Log In (Bejelentkezési) ablak, amely 
rákérdez a felhasználói azonosítóra és a jelszóra.

2. Ha elkészült, a konfigurációs csomag indításához válassza 
ki a Log on (Bejelentkezés) funkciót.

3. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolatok) kategóriát.
4. Válassza ki a Dataflow (Adatfolyam) alszintet.
5. Válassza ki a kívánt adatfolyamot a Name (Név) legördülő 

menüből, és jelölje be a Default (Alapértelmezett) opciót.

Ellenkező esetben a rendszer a Search/Create Patient window 
(Páciens keresés/adatbevitel) ablakból választja ki az 
adatfolyamot.

Elérhető adatfolyamok

Adatfolyam Leírás

No Archive (Nincs archívum) Lehetővé teszi vizsgálat 
elvégzését az adatok 
archívumban történő mentése 
nélkül.

LocalArchive-Int.HD Helyi archívum a belső 
merevlemezen
A helyi adatbázist a beteg 
adatainak archiválására 
használjuk. A képeket a belső 
merevlemezen tárolja a 
rendszer.
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LocalArchive-MOD Helyi archívum mágneses 
optikai lemez (MOD)
A helyi adatbázist a beteg 
adatainak archiválására 
használjuk. A képek mentése 
MOD-on történik. A mentett 
képfájlok csak nyers adatot 
tartalmaznak majd, egyszerű 
felvétel DICOM előnézeti 
képpel együtt 
(DICOM-multiframe nem kerül 
tárolásra).

LocalArchive-Int.HD/MOD Helyi archívum a belső 
merevlemezen és mágneses 
optikai lemezen
A helyi adatbázist a beteg 
adatainak archiválására 
használjuk. A képeket a 
rendszer a belső 
merevlemezen, valamint 
DICOM médiafájl formátumban 
MOD adathordozón tárolja. A 
belső merevlemezen és az 
MOD adathordozón tárolt 
képfájlok DICOM (cineloop 
esetén képsorozat) és nyers 
formátumú adatot egyaránt 
tartalmaznak.

Helyi archívum - Int 
HD/DICOM-szerver

A helyi archívumot a beteg 
adatainak archiválására 
használják. A képek belső 
merevlemezen, és 
DICOM-szerveren vannak 
tárolva.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Adatfolyam Leírás
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RemoteArch-RemoteHD Távoli archívum távoli 
merevlemezen
A távoli adatbázis (vagy 
EchoPAC munkaállomáson, 
vagy EchoServer kiszolgálón) a 
beteg adatainak archiválására 
használatos. A képek hálózati 
képterületen vannak tárolva 
(vagy belső merevlemezen, 
EchoPAC munkaállomáson 
vagy EchoServer tárolóhelyen).

Távoli archívum - távoli 
HD/DICOM-szerver

A távoli adatbázist a beteg 
adatainak archiválására 
használják. A képek mentése 
hálózati képterületen, és 
DICOM-szerveren történik.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Ez az adatfolyam 
ImageVault 3.0 
szerverrel nem 
használható.

RemoteArchive-MOD Távoli archívum mágneses 
optikai lemez (MOD)
A távoli adatbázis (vagy 
EchoPAC munkaállomáson, 
vagy EchoServer kiszolgálón) a 
beteg adatainak archiválására 
használatos. A képek mentése 
MOD-on történik.

Adatfolyam Leírás
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WL-LA-DServ: a 
helyi 
adatbázisban 
nem keres, csak a 
DICOM-modalitás 
munkalistában.

Munkalista/helyi archívum 
DICOM-szerver/Int.HD

Modalitás munkalista helyi 
archívuma DICOM-szerveren 
és helyi merevlemezen
A DICOM-modalitás 
munkalistában történő keresés 
után a betegtalálat másolásra 
kerül a helyi adatbázisba. A 
betegre vonatkozó információ 
és a vizsgálat eredményeinek 
mentése a helyi adatbázisban 
történik. A képet a rendszer 
DICOM-szerveren és a helyi 
merevlemezen található 
képterületen tárolja.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Worklist/RemoteArchive-DIC
OMServer/RemoteHD

Modalitás munkalista távoli 
archívum DICOM-szerveren és 
távoli merevlemezen
A DICOM-modalitás 
munkalistában történő keresés 
után a betegtalálat másolásra 
kerül a távoli adatbázisba. A 
betegre vonatkozó információ 
és a vizsgálat eredményeinek 
mentése a távoli adatbázisban 
történik. A képek mentése 
DICOM-szerveren és hálózati 
képterületen történik, mindkét 
helyen csak mint DICOM.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Adatfolyam Leírás
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Munkalista - DICOM-szerver Keresés a DICOM modalitás 
munkalistában A rendszer 
DICOM-szerverre menti a 
képeket.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Munkalista/távoli archívum - 
távoli mentés

Ezt az adatfolyamot hálózati 
környezetben használjuk, 
amely magában foglalja a Vivid 
HL7 átjárót. A pácienslista a 
Search/Create Patient 
(Páciens keresés/adatbevitel) 
ablakban Vivid HL7 átjárón 
érkezik, a DICOM-modalitás 
munkalistán keresztül. Minden 
betegadat és a képek mentése 
az EchoServer kiszolgálón 
történik.

Nyers DICOM MOD Nyers képformátum DICOM 
mágneses optikai lemezre/-ről
Nyers formátumú képek 
olvasása/írása DICOM 
formázott 5,25'' 
MO-lemezre/-ről.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

DICOM MOD Csak DICOM-képformátum 
DICOM mágneses optikai 
lemezre/-ről
„Csak” DICOM formátumú 
képek olvasása/írása DICOM 
formázott 5,25'' 
MO-lemezre/-ről.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Adatfolyam Leírás
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DICOM CD/DVD-olvasás DICOM CD-olvasás
DICOM médiafájl olvasása a 
CD-meghajtóról.
Csak olvasható adatfolyam, az 
adatok nem menthetők.

EP MAC MOD: a 
MOD 
adathordozót 
formázni kell 
PC-hez.
Csak képek 
olvashatók.

EchoPAC Mac MOD olvasás EchoPAC Macintosh 
mágneses optikai lemez 
olvasása
MOD olvasása EchoPAC 
(Macintosh) gépről.
Csak olvasható adatfolyam, az 
adatok nem menthetők.

DICOM-szerver DICOM-szerver
Csak DICOM-képek tárolása 
DICOM-eszközön.
Néhány mérést csak akkor 
ment a rendszer, ha a 
DICOM SR be van kapcsolva 
(lásd: 273. oldal).

Visszakeresésre vonatkozó 
kérdés

Visszakeresésre vonatkozó 
kérdés
Képek visszakeresése 
DICOM-szerverről

Helyi archívum-Int.HD/ eVue 
adatfolyam

A helyi adatbázist a beteg 
adatainak archiválására 
használjuk. A képek a rendszer 
a belső merevlemezre menti, 
és MPEG formátumú 
vizsgálatot hoz létre a 
konfigurált célhelyen.

Adatfolyam Leírás
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RemoteArch-RemoteHD/eVue A távoli adatbázis (vagy 
EchoPAC munkaállomáson, 
vagy EchoServer kiszolgálón) a 
beteg adatainak archiválására 
használatos. A képek hálózati 
képterületen vannak tárolva 
(vagy belső merevlemezen, 
EchoPAC munkaállomáson 
vagy EchoServer tárolóhelyen) 
és a MPEG-vizsgálat a 
konfigurált célhelyen készült.

Adatfolyam Leírás



Archiválás

Vivid 7 felhasználói útmutató 259
FD092068-02

Rendszerkonfiguráció

Önálló vizsgálókészülék

Ebben az esetben a képek áttekintése valószínűleg 
videokazettáról történik. Ha digitális képeket tárol, azokat a 
vizsgálókészülék belső merevlemezén kell tárolni.

8-17. ábra: Önálló vizsgálókészülék LocalArchive-Int.HD 
adatfolyammal

Adatfolyam konfigurálása
1. Válassza ki a LocalArchive-Int.HD adatfolyamot 

alapértelmezett adatfolyamként.

Képek áttekintése
A rendszeren belül történő áttekintéshez ugyanezt az 
adatfolyamot használjuk.

Önálló vizsgálókészülék és önálló 
EchoPAC PC-környezet

Ebben az ütemezésben az EchoPAC PC-t (egy vagy több 
készüléket) egy vagy több Vivid 7 készüléken gyűjtött 
vizsgálatok áttekintésére használjuk, anélkül, hogy a rendszer 
kapcsolódna privát vagy helyi területi hálózaton keresztül.

A képek a vizsgálókészülék belső merevlemezén (javasolt) 
vagy kijelölt MOD adathordozón tárolhatók.

Vivid 7
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Belső merevlemezen tárolt képek

8-18. ábra: Önálló vizsgálókészülék és önálló EchoPAC PC 
környezet a vizsgálókészülék belső merevlemezén tárolt képekkel

A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja
1. Válassza ki a LocalArchive-Int.HD adatfolyamot 

alapértelmezett adatfolyamként.

Exportálás innen: Vivid 7/Vivid 7 PRO
1. Exportálja az áttekintendő beteg(ek) adatait (képek, 

demográfia, mérések és leletek), üresen hagyott, kijelölt, 
formázott MOD-on, a „Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása”, 279. oldal részben ismertetett 
módon.
Exportálás a LocalArchive-Int.HD helyről a Removable 
MOD Archive (cserélhető MOD archívum) helyre.
Győződjön meg arról, hogy a Copy images (Képek 
másolása) opció be van jelölve.

Importálás EchoPAC PC-re
1. Válassza ki a LocalArchive-Int.HD adatfolyamot az 

EchoPAC PC-n.
2. Importálja az adatokat az Export/import MOD 

adathordozóról az EchoPAC PC belső merevlemezére.
Importálás a Removable MOD Archive (cserélhető MOD 
archívum) helyről a LocalArchive-Int.HD helyre
Győződjön meg arról, hogy a Copy images (Képek 
másolása) opció be van jelölve.

3. Nyomja meg az Archive (Archívum) gombot, és válassza 
ki az áttekinteni kívánt páciensadatokat.

Vivid 7: LocalArchive-IntHD adatfolyam
EXP: exportálás a LocalArchive-Int.HD helyről a cserélhető MOD archívumba
IMP: importálás a cserélhető MOD archívumból a LocalArchive-Int.HD helyre
EchoPAC PC: LocalArchive-Int.HD adatfolyam

Vivid 7

MOD
EchoPAC PC

EXPEEXPE IMPIMP
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Önálló vizsgálókészülék és önálló 
DICOM-munkaállomás

Ebben az ütemezésben a DICOM-munkaállomást Vivid 7 
készüléken végzett vizsgálatok áttekintésére használjuk, 
anélkül, hogy a rendszer kapcsolódna privát vagy helyi területi 
hálózaton keresztül.

8-19. ábra: Önálló vizsgálókészülék, önálló DICOM-munkaállomás

Adatkezelés
A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja

1. Válassza ki a LocalArchive-Int.HD adatfolyamot 
alapértelmezett adatfolyamként.
A helyi adatbázist a beteg adatainak archiválására 
használjuk. A képeket a belső merevlemezen tárolja a 
rendszer.

2. Exportálja az adatokat a DICOM MOD adathordozóra a 
következő beállítások alkalmazásával: exportálás a 
LocalArchive-Int.HD helyről a Pure DICOM MOD helyre 
(lásd: „Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása”, 279. oldal).

Vivid 7: adatfolyam: LocalArchive-Int.HD
EXP: exportálás a LocalArchive-Int.HD helyről a DICOM MOD adathordozóra
IMP: importálás a MOD adathordozóról a DICOM munkaállomásra

Vivid 7

DICOM-MOD
DICOM Workstation

EXPEEXPE IMPIMP
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Egy vizsgálókészülék és egy EchoPAC PC 
közvetlen kapcsolatú környezetben

Ebben az ütemezésben az adatok átvitele a Vivid 7 készülékről 
a kijelölt EchoPAC PC-munkaállomásra történik, az Etherneten 
keresztül (vagy gép-gép kapcsolaton keresztül, keresztező 
kábellel, vagy hálózaton keresztül). A rendszer az 
EchoPAC PC adatbázisát használja törzsadatbázisként, és a 
képeket közvetlenül az EchoPAC PC belső merevlemezére 
menti. Ebben a konfigurációban a vizsgálókészülék csak 
közbülső adatgyűjtő egység, amely a vizsgálat befejezése után 
már nem tartalmaz semmilyen betegre vonatkozó információt, 
mérést vagy képeket.

Egy EchoPAC PC-hez akár három vizsgálókészülék 
csatlakoztatható, ha a munkaállomáson az EchoPAC 
megosztási opció engedélyezett.

8-20. ábra: Egy vizsgálókészülék és egy EchoPAC PC közvetlen 
kapcsolatú környezetben (gép-gép kapcsolat vagy hálózat)

A képfelvétel történhet on-line vagy off-line módban. Mindkét 
szituációt az alábbiakban ismertetjük.

A vizsgálókészülék csatlakoztatására vonatkozó 
konfiguráció
Ha gép-gép kapcsolaton keresztül, keresztező kábellel 
dolgozik a Vivid 7 és az EchoPac PC között, az alapértelmezett 
továbbítási TCP/IP-beállításokat kell használni.

Vivid 7: RemoteArch-RemoteHD adatfolyam
EchoPAC PC: LocalArchive-Int.HD adatfolyam

EchoPAC PC
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Ha hálózaton keresztül dolgozik, a vizsgálókészülék 
konfigurálásához végezze el az alábbiakban ismertetett 
folyamatot.

A vizsgálókészülék TCP/IP-beállításai
1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 

adminisztrátorként.
2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 

TCP/IP alcsoportot.
Megjelenik a TCP/IP subgroup (TCP/IP alcsoport).

8-21. ábra: TCP/IP-beállítás

3. Az IP settings (IP-beállítások) területre írja be a 
következőket:
• A vizsgálókészülék IP-címe
• A vizsgálókészülék alhálózati maszkja

1. Számítógép neve: az eszköz nevének típusa 
VIVID7-00nnnn vagy ECHOPAC7-00nnnn, ahol 
„nnnn” a rendszer sorozatszáma. Ne 
változtassa meg a számítógép nevét.

2. IP-beállítások: a rendszer IP-beállításai

3. Távoli archívum-beállítás: távoli archivált 
IP-cím és név (EchoPAC PC vagy EchoServer)

4. TCP/IP-beállítások mentése. A módosítások 
csak a rendszer újraindítása után lesznek 
érvényesek.
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• Alapértelmezett átjáró IP-címe
4. A Remote archive setup (Távoli archívum-beállítás) 

területre írja be a következőket:
• A távoli archívum IP-címe
• A távoli archívum neve

5. Nyomja meg a Save settings (Beállítások mentése) 
gombot, és indítsa újra a rendszert.

Közvetlen kapcsolat on-line képfelvétellel
A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja

1. Válassza a RemoteArch-RemoteHD adatfolyamot 
alapértelmezett adatfolyamként.

Áttekintés EchoPAC PC-munkaállomáson
1. Válassza ki a LocalArchive-Int.HD adatfolyamot az 

EchoPAC PC-n (konfigurálható alapértelmezett 
adatfolyamként).

2. Nyomja meg az Archive (Archívum) gombot, és válassza 
ki az áttekinteni kívánt páciensadatokat.

Közvetlen kapcsolat off-line képfelvétellel
A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja 
off-line képfelvételhez

1. Off-line állapotban válassza ki a LocalArchive-IntHD 
adatfolyamot.

A vizsgálatok exportálása off-line módon történik, a 
vizsgálókészülékről az EchoPAC PC-re

1. Az újrakapcsolódás után exportálja az off-line módban 
végzett vizsgálat(ok) adatait (képek, demográfia, mérések 
és leletek) az EchoPAC PC-re, a következőben ismertetett 
módon: „Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása”, 279. oldal.

A keresés megköny-
nyítéséhez a Today 
(Ma) gomb meg-
nyomásával jelenít-
se meg a ma végzett 
vizsgálatokat.

Exportálás a LocalArchive-Int.HD helyről a 
RemoteArch-RemoteHD helyre.
Győződjön meg arról, hogy a Copy images (Képek 
másolása) opció be van jelölve.
Annak érdekében, hogy több szabad tárolóterület legyen a 
vizsgálókészülék belső merevlemezén, jelölje be a Delete 

FIGYELEM!

NE nyisson meg vizsgálatot az EchoPAC PC-munkaállomáson, 
mielőtt a vizsgálókészüléken bezárta volna a vizsgálatot.
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selected patient(s) after copy (Kiválasztott páciens(ek) 
törlése a másolás után) parancsot az Export patient 
(Páciensadatok exportálása) ablakban (lásd: 8-32. ábra).

Az off-line módon végzett vizsgálat most áttekinthető a 
munkaállomáson.
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Egy vizsgálókészülék és egy EchoPAC PC 
hálózati környezetben

Ebben az ütemezésben a Vivid 7 konfigurálva van az 
ImageVault 3 vagy az EchoServer 7 betegdemográfia- és 
képszerverrel való együttműködésre, hálózati környezetben. A 
képek mentése először a vizsgálókészülék helyi közbenső 
képtárolási helyén történik, majd a képek a vizsgálat mentése 
során átvitelre kerülnek a szerverre.

A képfelvétel történhet on-line vagy off-line módban. Mindkét 
szituációt az alábbiakban ismertetjük.

Hálózati környezet on-line képfelvétellel
A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja

1. Válassza a RemoteArch-RemoteHD adatfolyamot 
alapértelmezett adatfolyamként.

Áttekintés EchoPAC PC-munkaállomáson
1. Válassza ki a RemoteArch-RemoteHD adatfolyamot az 

EchoPAC PC-n (konfigurálható alapértelmezett 
adatfolyamként).

2. Nyomja meg az Archive (Archívum) gombot, és válassza 
ki az áttekinteni kívánt páciensadatokat.

Backup (Háttérmentés)
1. Az adatok szerverre történő biztonsági mentésével 

kapcsolatban forduljon a hálózat karbantartójához.

Hálózati környezet off-line képfelvétellel
A vizsgálókészülék adatfolyamának konfigurációja 
off-line képfelvételhez

1. Off-line állapotban válassza ki a LocalArchive-IntHD 
adatfolyamot.

A vizsgálatok exportálása off-line módon történik, a 
vizsgálókészülékről a szerverre

1. Az újra kapcsolódás után exportálja az off-line módon 
végzett vizsgálat(ok) adatait (képek, demográfia, mérések 
és leletek) a szerverre, a „Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása”, 279. oldal helyen ismertetett 

FIGYELEM!

NE nyisson meg vizsgálatot az EchoPAC PC-munkaállomáson, 
mielőtt a vizsgálókészüléken bezárta volna a vizsgálatot.
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módon.
Exportálás a LocalArchive-Int.HD helyről a 
RemoteArch-RemoteHD helyre.
Győződjön meg arról, hogy a Copy images (Képek 
másolása) opció be van jelölve.
Annak érdekében, hogy több szabad tárolóterület legyen a 
vizsgálókészülék belső merevlemezén, jelölje be a Delete 
selected patient(s) after copy (Kiválasztott páciens(ek) 
törlése a másolás után) parancsot az Export patient 
(Páciensadatok exportálása) ablakban (lásd: 8-32. ábra).

Az off-line módon végzett vizsgálat most áttekinthető a 
munkaállomáson.
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Egy vizsgálókészülék és egy DICOM-szerver 
közös hálózatban

Ebben az ütemezésben a Vivid 7 konfigurálva van a 
DICOM-szerverrel való együttműködésre, hálózati 
környezetben. A képek mentése először a vizsgálókészülék 
helyi képtároló pufferén történik. A vizsgálat végén a képeket a 
rendszer DICOM-szerverre küldi, DICOM-kezelőn keresztül.

Ez az ütemezés megköveteli, hogy a vizsgálókészülék az 
alább ismertetett módon legyen konfigurálva a 
DICOM-szerverrel létrejövő kapcsolatra.

A vizsgálókészülék csatlakoztatására vonatkozó 
konfiguráció
A vizsgálókészülék TCP/IP-beállításait a „A vizsgálókészülék 
TCP/IP-beállításai”, 263. oldal helyen ismertetett módon kell 
konfigurálni.

Ezen kívül a DICOM-szerverrel szembeni munka érdekében a 
következő információt kell beírni a vizsgálókészülékbe:
• A DICOM-szerver IP-címe
• A DICOM-szerver portszáma
• A DICOM-szerver AE-címe (a szerver neve)

Ezen információ jellemző forrása a hálózati adminisztrátor.

A DICOM-szerver beállítása a vizsgálókészülék 
konfigurációs kezelési csomagjában
DICOM-adatfolyam kiválasztása

1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 
adminisztrátorként.

2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 
Dataflow (Adatfolyam) alcsoportot.
Megjelenik a Dataflow (Adatfolyam) lap.

3. Válassza ki a konfigurálandó DICOM-adatfolyamot a Name 
(Név) legördülő menüben (lásd: 8-22. ábra).
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8-22. ábra: Az Adatfolyam munkalap

A DICOM-eszközök konfigurációja
A kiválasztott DICOM-adatfolyam függvényében egy vagy több 
DICOM-eszköz konfigurációja válhat szükségessé.
1. Válasszon DICOM-eszközt a Selected devices 

(Kiválasztott eszközök) listában, és nyomja meg a 
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Properties (Tulajdonságok) menüpontot (lásd: 8-23. ábra).

8-23. ábra: A DICOM-eszköz Tulajdonságok ablakának kijelzője

Megjelenik a kiválasztott DICOM-eszköz Properties 
(Tulajdonságok) ablaka (8-24. ábra).

1. Válassza ki a DICOM-eszközt. 2. Nyomja meg a Properties (Tulajdonságok) 
menüpontot.
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8-24. ábra: A DICOM-munkalista tulajdonságai ablak

2. Az IP-cím legördülő menüből válassza ki a 
DICOM-szervert.
Ha a DICOM-szerver IP-címének beállításait módosítani 
kell vagy létre kell hozni, tegye meg a következő 
lépéseket:
• Az IP-cím legördülő menüből válassza ki a <Modify> 

(Módosítás) menüpontot.
Megjelenik az IPs window (IP-ablak).

• Válassza ki a DICOM-szervert, majd nyomja meg a 
Modify (Módosítás) gombot az IP ablakban (vagy új 
IP-cím létrehozása esetén nyomja meg az Add 
(Hozzáadás) gombot).
Megjelenik az Enter name and IP window (Név és IP 
beírása) ablak.

• Adja meg a szerver nevét és/vagy IP-címét, majd a 
Properties (Tulajdonságok) ablakhoz való 
visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.
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8-25. ábra: IP-cím módosítása/létrehozása

3. A Properties (Tulajdonságok) ablakba írja be a 
következőket:
• A DICOM-szerver AE title (AE cím) adata. Ez a 

bejegyzés kis- és, nagybetű-érzékeny, és pontosan 
egyeznie kell.

• A DICOM-szerver portja
Néhány DICOM-szervernél az alapértelmezett Timeout 
(Időtúllépés) beállítás értéke túl alacsony lehet.
A DICOM-tárolóeszköz konfigurálása során a következő 
képbeállításokat kell beírni a Properties (Tulajdonságok) 
ablakba:
• Szükség esetén jelölje be a DICOM SR elemet (lásd 

alább).
• A Reopen per image (Új megnyitás képenként) funkció 

ne legyen bejelölve.
• Az Allow raw data (Nyersadatok engedélyezése) 

funkció ne legyen bejelölve.
• Állítsa a Max Frame rate (Max. képváltási frekvencia) 

értékét 30-ra.
• Az Only Black and White (Csak fekete-fehér) funkció 

ne legyen bejelölve.
• Állítsa a Compression (Tömörítés) értékét JPEG-re.
• Állítsa a Quality (Minőség) értékét 95-re.
• Jelölje be az Allow multiframe (Multiframe 

engedélyezése) funkciót.
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DICOM SR
A DICOM Structured Reporting (strukturált leletkészítő) (SR) 
szabványosított formátumú orvosi eredményekhez. Vivid 7 és 
az EchoPAC PC támogatja a speciális formátumot az Adult 
Echo Ultrasound (Felnőtt ultrahang) („Supplement 72”) M&A 
eredményeknél.

A DICOM SR támogatásával M&A küldhető a vizsgálat végén, 
vagy amikor a helyi archívumból exportálásra kerül. A célhely 
lehet vagy egy hálózati szerver (tároló SCP) vagy cserélhető 
adathordozó (DICOM-adathordozó), a kiválasztott 
DICOM-adatfolyam függvényében.

A „Supplement Vivid 772” nem támogat minden M&A 
eredményt a készülékről és az EchoPAC PC-ről. A 
„Supplement 72” a következőképpen korlátozza a küldhető 
információkat:
• Nyilvánosan kódolt paraméterek, nincs 

gyermekgyógyászati vagy magzati kardiológiai vagy nem 
kijelölt mérés.
A támogatott paraméterek teljes listáját a Vivid 7 
Felhasználói kézikönyvben találja.

• Alapmódok: 2D, M-mód, színkódolt áramlás, PW és CW 
Doppler.

• Nyilvánosan kódolt módszerek, nem módosított Simpson 
vagy Bullet.
A támogatott módszerek teljes listáját a Vivid 7 
Felhasználói kézikönyvben találja.

• Alapvető levezetések (átlagos, utolsó), nincs hivatkozás a 
levezetett mérések és azok között, melyekből ezek 
készítése történt.

• Falmozgások értékelése: önálló szegmensértékelések, 
csak a 16-szegmenses modellnek megfelelően, nincs 
fokozott hipokinézis (csak hipokinézist használ).

A DICOM SR aktiválása
A DICOM SR-t minden DICOM-eszközhöz aktiválni kell.
1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 

adminisztrátorként.
2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 

Dataflow (Adatfolyam) alcsoportot.
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Megjelenik a Dataflow (Adatfolyam) lap.
3. Válassza ki a konfigurálandó DICOM-adatfolyamot a Name 

(Név) legördülő menüben (lásd: 8-22. ábra).
4. Válasszon DICOM-tárolóeszközt a Selected devices 

(Kiválasztott eszközök) listában, és nyomja meg a 
Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Megjelenik a kiválasztott DICOM-eszköz Properties 
(Tulajdonságok) ablaka.

8-26. ábra: A DICOM-tárolás tulajdonságai ablak

5. Jelölje be a DICOM SR opciót.
6. Válassza az OK gombot.
7. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot.

A keresési feltételek beállítása
A DICOM-munkalista adatfolyam vagy a 
lekérdezés/visszakeresés kiválasztásakor beállíthat keresési 
feltételt a használandó rendszerhez, az adatbázisban történő 
kereséshez.
1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 

adminisztrátorként.
2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 

Dataflow (Adatfolyam) alcsoportot.
Megjelenik a Dataflow (Adatfolyam) lap (lásd: 8-27. ábra).
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3. Válasszon DICOM-munkalista adatfolyamot vagy 
lekérdezés/visszakeresés adatfolyamot.

4. Válassza a munkalistát vagy a lekérdezés/visszakeresés 
eszközt a Selected devices (Kiválasztott eszközök) 
listában, és nyomja meg a Properties (Tulajdonságok) 
menüpontot.
Megjelenik a kiválasztott DICOM-eszköz Properties 
(Tulajdonságok) ablaka.

5. Nyomja meg a Search criteria (Keresési feltételek) 
gombot.
Megjelenik a Search criteria window (Keresési feltételek 
ablak).

6. Válasszon keresési feltételeket a Select tag (Rubrika 
választása) legördülő menüben.

7. Szükség esetén gépeljen be értéket, vagy hagyja üresen, 
ha nem használja. Ez a bejegyzés kis- és, 
nagybetű-érzékeny, és pontosan egyeznie kell.

8. Nyomja meg az Add to list (Hozzáadás a listához) gombot.
9. A keresési feltételek ablak bezárásához nyomja meg az 

OK gombot.
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8-27. ábra: A keresési feltételek beállítása

A DICOM-szerverrel fennálló kapcsolat ellenőrzése
1. Az Adatfolyam munkalapon válassza ki a DICOM-eszközt, 

melyhez ellenőrizni kell a kapcsolatot.
2. Nyomja meg a Check (Ellenőrzés) gombot.

Az ellenőrzési folyamat néhány másodpercig tarthat.

1. Az Adatfolyam munkalap
2. A tulajdonságok ablak a Munkalista eszközhöz.
3. A keresési feltétel ablak
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• Ha az ellenőrzés sikerült, a DICOM-eszköz előtt zöld 
jelölés jelenik meg.

• Ha az ellenőrzés nem sikerült, a DICOM-eszköz előtt 
piros kereszt jelenik meg.

Adatkezelés (DICOM-adatfolyamok)
Vizsgálat végzése
On-line vizsgálókészülék

1. A Páciens keresés/adatbevitel ablakban válasszon ki egy 
DICOM-adatfolyamot.

2. Ha DICOM-munkalista adatfolyamot választott, gépeljen be 
keresési feltételt, és nyomja meg a Query (Lekérdezés) 
gombot.
A beteglista frissítésre kerül.

3. Válasszon vagy hozzon létre új beteget, és a szokásos 
módon végezze el a vizsgálatot.
A vizsgálat alatt a képek átmenetileg a rendszer helyi 
pufferében vannak tárolva.

4. A vizsgálat végén nyomja meg az END EXAM (Vizsgálat 
vége) gombot a kezelőfelületen.
Megjelenik a save images (képek mentése) 
párbeszédablak.

5. Az összes kép DICOM-szerverre történő mentéséhez 
nyomja meg az All (Összes) gombot, vagy nyomja meg a 
Select (Kiválasztás) gombot az Image review (Képek 
áttekintése) képernyő megjelenítéséhez, ahol 
kiválaszthatja a menteni kívánt képeket.
A képek a DICOM-kezelőn keresztül átkerülnek a 
szerverre.

6. A DICOM-kezelő megjelenítéséhez nyomja meg az F4 
gombot vagy az ALT + S billentyűkombinációt (további 
részleteket lásd: „DICOM-kezelő”, 309. oldal).

Off-line vizsgálókészülék
Ha off-line módon dolgozik, a képek mentése a 
DICOM-kezelőben történik. A képeket a rendszer akkor küldi a 
DICOM-szerverre, amikor a rendszer újra csatlakozik a 
hálózatra.
1. Ha DICOM-munkalista adatfolyamot választott, a 

beteglistát le kell kérdezni a rendszer csatlakozásának 
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lekapcsolása előtt.
2. Az off-line képfelvétel után a DICOM-kezelőben tárolt 

képeket a rendszer automatikusan elküldi a 
DICOM-szerverre a rendszerhez történő csatlakozás után.
A DICOM-kezelő megjelenítéséhez nyomja meg az F4 
gombot vagy az ALT + S billentyűkombinációt (további 
részleteket lásd: „DICOM-kezelő”, 309. oldal).
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Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása

Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása
1. Helyezzen cserélhető adathordozót a meghajtóba.
2. Nyomja meg az ARCHIVE (Archiválás) gombot.

Megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak (8-7. ábra).

3. Válassza ki a forrásarchívumot a Dataflow field 
(Adatfolyam mező) helyen:
• LocalArchive-Int.HD: a helyi archívumból exportál 

adatokat.
• RemoteArch-RemoteHD: Echo szerverről exportál 

adatokat.
4. A Search/Create Patient (Páciens keresés/adatbevitel) 

ablakban nyomja meg az Export (Exportálás) gombot.
Megjelenik az Export dialogue window (Exportálás 
párbeszédablak).

8-28. ábra: Az Exportálás párbeszédablak

5. A Destination (Mentés helye) legördülő menüből válassza 
ki a következő rendelkezésre álló mentési helyek egyikét:
• MOD Archive (MOD-archívum): cserélhető MOD 

FIGYELEM!

Ha megnyitott egy vizsgálatot, a beteg leleteinek/vizsgálatainak 
exportálása/importálása művelet megkezdése előtt be kell zárni, 
így biztosítható, hogy minden adat szerepeljen az átvitelben.
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adathordozóra exportálja a nyers- és a DICOM (ha 
létezik) adatokat.

• DICOM MOD 5.25: csak cserélhető 
MOD-adathordozóra exportálja a DICOM-adatokat.

• CD/DVD Archive (CD/DVD-archívum): CD-re/DVD-re 
exportálja a nyers- és a DICOM (ha létezik) adatokat.

• DICOM CD/DVD: csak CD/DVD-R/W-re exportálja a 
DICOM-adatokat.

• Remote Import/Export Archive (Távoli import/export 
archívum): Echo szerverre (hálózat) vagy 
EchoPAC PC-re (közvetlen kapcsolat vagy hálózat) 
exportálja a nyers- és a DICOM (ha létezik) adatokat.

• DICOM Server (DICOM-szerver): csak 
DICOM-szerverre exportálja a DICOM-adatokat.

• Excel file (Excel fájl): táblázatkezelőbe exportálja az 
adatokat. Az exportálás célhelyét konfigurálni kell (lásd: 
284. oldal).

• DICOM Print (DICOM nyomtatás): DICOM-nyomtatóra 
küldi a képeket nyomtatásra, DICOM-kezelőn keresztül.

• MPEGvue: a vizsgálatokat MPEGVue formátumban 
exportálja, melyek szabvány számítógéppel olvashatók. 
A rendszer az ultrahang-képeket MPEG-formátumban, 
a méréseket Excel fájlban, a mentett leleteket pedig 
CHM-fájlban tárolja.
Az exportálás célhelyét konfigurálni kell (lásd: 
284. oldal).

6. Nyomja meg az OK gombot.
A következő helyzetek léphetnek fel:
• A rendszer ellenőrzi, hogy beillesztésre került-e a 

cserélhető adathordozó. Ha nem, párbeszédablak 
jelenik meg, arra utasítva a felhasználót, hogy helyezze 
be az adathordozót.
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8-29. ábra: Adathordozó behelyezése ablak

Helyezze be az adathordozót, és válassza ki a Retry 
(Újrapróbál) funkciót.

• A rendszer ellenőrzi, hogy a mentési adathordozó 
üres-e és a formázására szükség van-e. Ha igen, 
megjelenik egy Information (Információs) ablak, 
melyben a rendszer rákérdez, hogy formázza-e az 
adathordozót vagy sem.

8-30. ábra: Adathordozó formázása ablak

Szükség esetén adjon meg új címkét, és válassza az 
OK gombot.
Megjegyzés: A lemezcímkéhez csak a következő 
karakterek és jelek használhatók: A - Z, a - z, 0 - 9, „_” 
és „-”. Legfeljebb 11 karaktert használhat. Szóköz nem 
használható.
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• Ha az adathordozó nem üres, megjelenik az Add files 
(Fájlok hozzáadása) ablak.

8-31. ábra: Fájlok hozzáadása ablak

Válassza a Yes (Igen) gombot.
A rendszer előkészíti az adathordozót az új fájlok 
hozzáadásának engedélyezéséhez.

Megjelenik az Export patient (Beteg exportálása) ablak 
(lásd: 8-32. ábra).
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8-32. ábra: A Beteg exportálása ablak

7. Keresse meg és válassza ki az exportálandó beteg 
leleteit/vizsgálatait a Pácienslistából.

8. Igény szerint végezze el a következő beállításokat (ha 
elérhetők):
• Másolás után törölje a kiválasztott beteg(ek)et
• Képek másolása

9. Nyomja meg a Copy (Másolás) gombot.
Ha már egy vagy több betegvizsgálat is van a mentési 
archívumban, megjelenik az Export/Import conflict 
(Export/Import ellentétes) ablak (lásd: 8-33. ábra). Minden 
ellentétes elemhez válasszon a következők közül:
Megtart: a már meglévő vizsgálat megtartása a mentési 
archívumban.
Helyettesítés: a már meglévő vizsgálat helyettesítése a 
forrásarchívumban található megfelelő elemmel.
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8-33. ábra: A Export/Import ellentétes ablak

Az exportálás visszaállításához nyomja meg az OK 
gombot.
Megjelenik a folyamatjelző. Amikor a művelet kész van, 
megjelenik egy állapotablak, amely kijelzi a sikeresen 
exportált betegleletek számát.

10. Nyomja meg az OK gombot.
11. A művelet befejezéséhez nyomja meg a Done (Kész) 

gombot az Export patient (Beteg exportálása) ablakban.
12. Vegye ki a lemezt (lásd: 41. oldal).

Exportkonfiguráció

A leletek exportjának mentési helyét a kiemelt és az 
MPEG-formátumban használat előtt konfigurálni kell. Ezt a 
Dataflow (Adatfolyam) lapon lehet végrehajtani, a Konfiguráció 
csomagban.
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A Dataflow (Adatfolyam) lap megjelenítése:
1. Nyomja meg a CONFIG (F2) gombot, és jelentkezzen be 

adminisztrátorként.
2. Válassza ki a Connectivity (Kapcsolat) kategóriát és a 

Dataflow (Adatfolyam) alcsoportot.
Megjelenik a Dataflow (Adatfolyam) lap (8-34. ábra).

3. Válassza ki a Misc. Export (Különböző export) 
adatfolyamot a Name pull-down menu (Név legördülő 
menü) listájából.

8-34. ábra: Az Adatfolyam munkalap

Exportálás az Excel konfigurációba
1. Válassza az Excel storage (Tárolás Excelben) eszközt a 

Selected devices (Kiválasztott eszközök) listában, és 
nyomja meg a Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Megjelenik az Excel properties (Excel tulajdonságai) 
ablak.
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8-35. ábra: Az Excel tulajdonságai ablak

2. Válasszon cserélhető adathordozót vagy a Destination 
(Mentés helye) legördülő menüben található mentés 
helyének megfelelő távoli hálózati elérési útvonalat.
Megjegyzés: A hálózati területek távoli elérésének 
útvonalait egyszer be kell gépelni a távoli elérési útvonal 
mezőbe, mielőtt kiválaszthatók lennének a mentés helye 
legördülő menüből.

3. Válassza ki az OK gombot, és nyomja meg a CONFIG 
(Konfigurálás) (F2) gombot.

MPEGVue konfigurációba történő exportálás
1. Válassza az eVue eszközt a Selected devices (Kiválasztott 

eszközök) táblán, és nyomja meg a Properties 
(Tulajdonságok) gombot.
Megjelenik az eVue properties (eVue tulajdonságok) 
ablak.
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8-36. ábra: Az MPEGVue tulajdonságok ablak

2. Válasszon cserélhető adathordozót vagy a Destination 
(Mentés helye) legördülő menüben található mentés 
helyének megfelelő távoli hálózati elérési útvonalat.
Megjegyzés: A hálózati területek távoli elérésének 
útvonalait egyszer be kell gépelni a távoli elérési útvonal 
mezőbe, mielőtt kiválaszthatók lennének a mentés helye 
legördülő menüből.

3. Szükség szerint jelölje be az opciókat.
4. Válassza ki az OK gombot, és nyomja meg a CONFIG 

(Konfigurálás) (F2) gombot.
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Beteg leleteinek/vizsgálatainak 
importálása
1. Helyezze be a forrásarchívum cserélhető adathordozóját a 

megfelelő meghajtóba (MO-meghajtó vagy CD-ROM).
2. Nyomja meg az ARCHIVE (Archiválás) gombot.

Megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak (8-7. ábra).

3. Válassza ki a mentési archívumot az Adatfolyam mezőben:
• LocalArchive-Int.HD: a helyi archívumba importál 

adatokat.
• RemoteArch-RemoteHD: adatokat importál Echo 

szerverre (hálózat) vagy EchoPAC PC-re (közvetlen 
kapcsolat).

4. A Search/Create Patient (Páciens keresés/adatbevitel) 
ablakban nyomja meg az Import (Importálás) gombot.
Megjelenik az Import (Importálás) párbeszédablak (lásd: 
8-37. ábra).

8-37. ábra: Az Importálás párbeszédablak

5. Válasszon forrásarchívumot az alábbi, Source (Forrás) 
legördülő menüből:
• MOD Archive (MOD-archívum): MOD-ról importálja a 

nyers- és a DICOM-adatokat (ha létezik).
• DICOM MOD 5.25: csak cserélhető MOD 

adathordozóról importálja a DICOM-adatokat.
• CD/DVD Archive (CD/DVD-archívum): CD-R 

adathordozóról importálja a nyers- és a 
DICOM-adatokat (ha létezik).
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• CD-R-ről importálja (Csak DICOM CD-R/W): csak 
CD-R adathordozóról importálja a DICOM-adatokat.

• Remote Import/Export Archive (Távoli import/export 
archívum): Echo szerverről (hálózat) vagy 
EchoPAC PC-ről (közvetlen kapcsolat vagy hálózat) 
importálja a nyers- és DICOM (ha létezik) adatokat.

• Query retrieve (Lekérdezés visszakeresés): 
DICOM-szerverről importál adatokat.

6. Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az Import patient (Beteg importálása) ablak 
(lásd: 8-38. ábra).

8-38. ábra: A Beteg importálása ablak

7. Keresse meg és válassza ki az importálandó leleteket a 
Pácienslistában.

8. Igény szerint végezze el a következő beállításokat (ha 
elérhetők):
• Képek másolása
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• Kizárólag on-line képeket tartalmazó vizsgálatok 
másolása

9. Nyomja meg a Copy (Másolás) gombot.
Ha már egy vagy több betegvizsgálat is van a mentési 
archívumban, megjelenik az Export/Import conflict 
(Export/Import ellentétes) ablak (lásd: 8-33. ábra). Minden 
ellentétes elemhez válasszon a következők közül:
Megtart: a már meglévő vizsgálat megtartása a mentési 
archívumban.
Helyettesítés: a már meglévő vizsgálat helyettesítése a 
forrásarchívumban található megfelelő elemmel.

8-39. ábra: A Export/Import ellentétes ablak

Az import visszaállításához nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a folyamatjelző. Amikor a művelet kész van, 
megjelenik egy állapotablak, amely kijelzi a sikeresen 
importált leletek számát.

10. Nyomja meg az OK gombot.
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11. A művelet befejezéséhez nyomja meg a Done (Kész) 
gombot az Import patient (Beteg importálása) ablakban.
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Lemezkezelő
A Lemezkezelő funkció engedélyezi a felhasználónak a 
merevlemez-terület kezelését, miközben karbantartja a 
betegadatbázist a rendszeren. A Lemezkezelő funkció 
használható képek és leletek áthelyezésére, másolására vagy 
törlésére a legrégebbi leletekből (konfigurálható). A 
Lemezkezelő funkció rendelkezik automatikus tisztítási 
funkcióval is, amely automatikusan törli a már átmásolt képeket 
és a leleteket, ha a helyi merevlemez megközelíti 
kapacitásának felső határát.

A rendszerkonfiguráció függvényében három különböző 
lemezkezelési ütemezés lehetséges:

Fájlok áthelyezése 
vagy másolása 
során az adathor-
dozón is készül a 
betegarchívumról 
egy másolat.

• A Lemezkezelő feladata a fájlok áthelyezése: a 
felhasználó rendszeresen futtatja a Lemezkezelő funkciót, 
a képek és leletek áthelyezéséhez a régi leletekből a 
cserélhető adathordozóra vagy hálózati területre. Ezen 
beállítás használatával az áthelyezett képeket és leleteket 
a rendszer letörli a helyi merevlemezről, és átmásolja a 
meghatározott helyre. Ezen ütemezés segítségével 
elkerülhető a helyi lemez teljes teleírása, és a legfrissebb 
leletben található képeket és leleteket megtartja a helyi 
lemezen. Ezen ütemezés használatával a felhasználó 
ellenőrizheti, mi maradjon a rendszerben, míg a lemez 
szabad területét a működéshez szükséges szinten tartja.

• A Lemezkezelő feladata a fájlok másolása: a felhasználó 
rendszeresen futtatja a Lemezkezelő funkciót, a képek és 
leletek másolásához a régi leletekből a cserélhető 
adathordozóra vagy hálózati területre. A merevlemez teljes 
teleírásának elkerülése érdekében az automatikus tisztítási 
funkció automatikusan törli azokat a fájlokat, melyeket 
korábban másolt, amint a lemez szabad területe eléri a 
minimális engedélyezett határt. Ezen ütemezés 
segítségével a rendszer automatikusan kezelni tudja a 
lemezterületet.
Megjegyzés: a beállítás használata során a képeknek az 
Examination list (Vizsgálati lista) képernyőn megjelenített 
helye a másolási művelethez kiválasztott mentési hely 
lesz, még akkor is, ha a képek még mindig ott vannak a 
helyi merevlemezen is. A vizsgálat áttekintése során az 
eredeti képeket a rendszer visszakeresi a helyi 
merevlemezről, addig, ameddig azok ott rendelkezésre 
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állnak. Amikor letörli a képeket a helyi merevlemezről az 
automatikus tisztítási funkcióval, a másolt képeket a 
rendszer visszakeresi.

• A Lemezkezelő feladata a fájlok törlése: a felhasználó 
rendszeresen futtatja a Lemezkezelő funkciót, a régi 
leletekben található képek és leletek törléséhez.

Győződjön meg róla, hogy irodája/intézménye részére 
létrehozott adatkezelési protokollt. A felhasználónak a 
Lemezkezelő futtatása során használt cserélhető adathordozót 
kezelnie KELL, naplófájl készítésével, és adathordozó-tároló 
rendszer létrehozásával.

A folyamat kivitelezéséért valakinek felelnie kell. A 
Lemezkezelő rendszer beállítható úgy, hogy rendszeres 
időközönként emlékeztető jelenjen meg.

A Lemezkezelő funkció konfigurálása
A Lemezkezelő rendszer konfigurálását csak adminisztrációs 
jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot.

Szükség esetén jelentkezzen be rendszergazdaként.
2. Válassza az Admin (Rendszergazda) kategóriát.
3. A rendszergazda kategóriában válassza a Data 

Management (Adatkezelés) lapot.
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8-40. ábra: A Lemezkezelő munkalap

Lemezkezelő ütemterv beállítása
1. A Reminder interval (Emlékeztető intervallum) menüpont 

mellett határozza meg a napok/hetek számát, amennyi idő 
elteltével figyelmeztetést szeretne kapni a rendszertől a 
lemezkezelés futtatásával kapcsolatban.
Ezt az értéket irodája/intézménye tevékenységének 
megfelelően kell beállítani. Ha a None (Nincs) értéket 
választotta, nem jelenik meg emlékeztető.

Adatkezelési beállítások
1. Válassza ki a napok, hetek vagy hónapok számát, vagy 

válasszon konkrét dátumot a Manage files older than 
(Ennél régebbi fájlok kezelése) mező mellett. Csak a 

1. Itt állítható be az emlékeztető időintervallum Lemezkezelő futtatásához.
2. Itt állíthatók be a kezelendő fájlok a vizsgálatok dátuma alapján.
3. Itt állítható be a Lemezkezelő képek másolásához, áthelyezéséhez vagy 

törléséhez.
4. Itt állítható be a mentési eszköz.
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meghatározott beállításoknál régebbi fájlok kerülnek 
másolásra vagy áthelyezésre.
Ha a None (Nincs) értéket választotta, minden fájl 
másolásra vagy áthelyezésre kerül.

2. Az Operation (Művelet) menüpont mellett jelölje ki a 
következő opciók egyikét:
• Másolás: a vizsgálatok képeit és leleteit, melyek az 1. 

lépésben meghatározott beállításnál régebbiek, a 
rendszer átmásolja a meghatározott helyre. A beállítás 
használata után a fájlok két helyen lesznek 
megtalálhatók; a helyi merevlemezen, és a másolásnál 
használt adathordozón.

• Áthelyezés: a vizsgálatok képeit és leleteit, melyek az 
1. lépésben meghatározott beállításoknál régebbiek, a 
rendszer átmásolja a meghatározott helyre, ahol 
ellenőrzi az adatokat, majd törli a helyi merevlemezről. A 
beállítás használata után a fájlok egy helyen lesznek 
megtalálhatók, az áthelyezésnél használt 
adathordozón. Eltávolításra kerülnek a helyi 
merevlemezről.

• Törlés: a vizsgálatok képeit és leleteit, melyek az 1. 
lépésben meghatározott beállításoknál régebbiek, a 
rendszer törli a merevlemezről.

Mentési eszköz beállítása
1. A Destination device (Mentési eszköz) mellett válasszon 

ki cserélhető adathordozót vagy hálózati megosztott 
mappát.
Megjegyzés: Hálózati megosztott mappa Destination 
device field (Mentési eszköz) mezőben történő 
kiválasztásának lehetőségéhez az elérési útvonalat 
egyszer meg kellett adni a Remote path (Távoli elérési 
útvonal) melletti mezőben.

FIGYELEM!

Ha cserélhető adathordozót használ, a lemezkezelő folyamathoz 
javasolt a kijelölt adathordozó használata. Az adat 
háttértárolásához használt cserélhető adathordozót ne 
használja, amikor Lemezkezelés műveletet végez.

Ne használja több rendszerhez ugyanazt a cserélhető 
adathordozót.
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A Lemezkezelő funkció futtatása
A Lemezkezelő funkció bármikor futtatható. Ezen kívül a 
rendszer felszólíthatja a felhasználót a Lemezkezelő 
futtatására, ha a lemezkezelő művelet utolsó futtatása óta eltelt 
idő elérte az emlékeztető intervallumra beállított időt (lásd: 
294. oldal), vagy ha a helyi merevlemez közel van 
kapacitásának felső határához.

Lemezkezelő kézi indítása
1. Nyomja meg az ARCHIVE (Archívum) gombot a 

kezelőfelületen.
Megjelenik a Search / Create Patient (Páciens 
keresés/adatbevitel) ablak.

2. A kiegészítő menüopciók megjelenítéséhez nyomja meg a 
More (További) menüpontot a Search/Create patient 
(Páciens keresés/adatbevitel) ablakban, majd válassza a 
Disk management (Lemezkezelő) menüpontot.
Megjelenik a Disk management (Lemezkezelő) 
üdvözlőképernyő (8-41. ábra).

8-41. ábra: A Disk management (Lemezkezelő) üdvözlőképernyő
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A Lemezkezelő művelet vagy másol, vagy eltávolít vagy 
töröl fájlokat a helyi archívumokból, a Lemezkezelő 
konfigurációjának függvényében (lásd: 293. oldal). 
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő konfigurációt 
állította be.

3. Nyomja meg a Next (Tovább) gombot.
Megjelenik a Storage size information (Mentés mérete) 
ablak (8-42. ábra).
Ellenőrizze a megjelenített információt. Ha cserélhető 
adathordozót használ, a művelet igényelhet több 
adathordozót, ahogy a képernyőn megjelenik. Biztosítsa a 
szükséges mennyiségű adatlemez összegyűjtését.

8-42. ábra: A Mentés mérete információs ablak

4. Helyezzen cserélhető adathordozót a meghatározott 
meghajtóba.
A lemezt nem szükséges formázni.

5. Nyomja meg a Next (Tovább) gombot.
Megjelenik a Copying files (Fájlok másolása) ablak 
(8-43. ábra).
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8-43. ábra: A fájlok másolása ablak

A rendszer az új lemezek formátumát és címkéit 
automatikusan formázza. Ha az adathordozó 
háttérmentést vagy exportált adatokat tartalmaz, 
figyelmeztető ablak jelenik meg.
A választható mérések:
• Cancel (Mégse): a lemezkezelő folyamat leáll.
• Eject (Kiadás): az adathordozót kiadja a rendszer, a 

lemezkezelő folyamat visszaállításához új adathordozót 
kell beilleszteni.

• OK: (csak exportált lemez) A lemezen található 
exportadatokat a rendszer törli, a lemezkezelő 
folyamatot pedig visszaállítja. Ez a választás nem 
elérhető, ha a lemez háttérmentés-adatot tartalmaz.

A Copying files (Fájlok másolása) ablakban megjelenő 
információ a fájlok másolása közben frissítésre kerül.

6. Ha egynél több adathordozóra van szükség, a telemásolt 
adathordozó kiadásra kerül, és párbeszédablak jelenik 
meg, ami arra kéri a felhasználót, hogy címkézze meg a 
kiadott lemezt, és illesszen be új adathordozót.
Az új adathordozó beillesztése után nyomja meg az OK 
gombot.



Archiválás

Vivid 7 felhasználói útmutató 299
FD092068-02

A művelet visszaállításra került.
Ha minden fájlt átmásoltak, az adathordozó automatikusan 
kiadásra került.

7. A folytatáshoz nyomja meg a Next (Tovább) gombot.
Megjelenik a Summary (Összefoglalás) ablak (8-44. ábra), 
amelyen a használatban lévő lemezek listája látható.
• Válassza ki a Print summary (Összefoglalás 

nyomtatása) menüpontot a lista archiválási célra történő 
nyomtatásához.

• Az átmásolt leletek listájának megjelenítéséhez 
válassza a Detailed summary (Részletes 
összefoglalás) menüpontot.

8-44. ábra: Az összefoglalás ablak

8. Győződjön meg arról, hogy minden adathordozó a 
Summary (Összefoglalás) ablakban megjelenített listának 
megfelelően fizikailag címkézésre került. Az adathordozó 
címkéjén a rendszer azonosításának is megtalálhatónak 
kell lennie, amelyről a Lemezkezelő futtatása megtörtént.
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9. A Lemezkezelő műveletének befejezéséhez és az 
adathordozó rendezéséhez nyomja meg a Done (Kész) 
gombot.



Archiválás

Vivid 7 felhasználói útmutató 301
FD092068-02

Adatok háttérmentése és visszaállítása
A háttérmentés/visszaállítás funkció lehetővé teszi a 
felhasználó számára:
• A betegarchívum másolása/visszaállítása.
• A rendszerkonfiguráció másolása/visszaállítása. A 

rendszerkonfiguráció jellemzőinek másolása/visszaállítása 
lehetővé teszi a felhasználó számára több egység 
konfigurálását, azonos előre beállított értékekkel - feltéve, 
ha a készülékek ugyanazzal szoftververzióval 
rendelkeznek.

A véletlen adatvesztés kockázatának minimalizálása 
érdekében végezze el a helyi merevlemezen tárolt 
betegarchívum háttérmentését legalább hetente egyszer.

A képekhez vagy a leletekhez nincs háttérmentés funkció (nem 
készíthető biztonsági másolat). A hosszú távú tároláshoz a 
képeket és a leleteket cserélhető MOD-ra vagy hálózati 
megosztott mappába kell átmozgatni, a lemezkezelő folyamat 
használatával (lásd: 292. oldal).

FIGYELMEZTETÉS!

A GE Medical Systems cég nem felelős az adatvesztésért, ha a 
javasolt háttérmentési műveleteket nem végezték el; a cég nem 
segít az elveszett adatok visszaállításában.

FIGYELEM!

Ellenőrizze, hogy a páciens adataival kapcsolatban minden 
nemzeti vagy helyi szabályozásnak megfelelően járt el.

FIGYELEM!

NE használja a belső merevlemezt hosszú távú képtárolásra.
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Háttérmentés folyamata
1. Nyomja meg az ARCHIVE (Archiválás) gombot.

Megjelenik az Operator login (Felhasználó bejelentkezési) 
ablak.

2. Válassza ki a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező 
felhasználót, gépelje be a jelszót, és nyomja meg a Log on 
(Bejelentkezés) gombot.
Megjelenik a Search / Create Patient 
(Páciens-keresés/adatbevitel) ablak.

3. A Search/Create patient (Páciens-keresés/adatbevitel) 
ablakban válassza ki a Local Archive (Helyi archívum) - 
Int. HD adatfolyamot.

8-45. ábra: Adatfolyam kiválasztása a háttérmentéshez

4. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot.
5. Válassza az Admin (Rendszergazda) kategóriát.
6. Válassza a Backup (Háttérmentés) munkalapot.
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8-46. ábra: A Háttérmentés munkalap

7. A háttérmentés lapon válassza ki a kívánt funkciókat:
• Betegarchívum: a leletek archiválásához.
• Rendszerkonfiguráció: a rendszerbeállítások és az 

előzetes felhasználói beállítások másolása.
8. A mentés helyéhez válassza ki a cserélhető adathordozót 

vagy a megosztott hálózati mappát.
Megjegyzés: Megosztott hálózati mappa kiválasztásához 
egyszer be kell gépelni az útvonalat (típusa: 
\\szervernév\megosztás neve) a Remote path field 
mezőbe.

9. Ha a háttérmentést cserélhető adathordozóra készíti, 
helyezzen kijelölt adathordozót a meghajtóba.

10. Válassza a Start backup (Háttérmentés indítása) 
menüpontot.
A következő helyzetek léphetnek fel:
• A rendszer ellenőrzi, hogy beillesztésre került-e a 

cserélhető adathordozó. Ha nem, párbeszédablak 
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jelenik meg, arra utasítva a felhasználót, hogy helyezze 
be az adathordozót.

8-47. ábra: Az Adathordozó behelyezése ablak

Helyezze be az adathordozót, és nyomja meg az OK 
gombot.

• A rendszer ellenőrzi, hogy szükség van-e az 
adathordozó formázására. Ha igen, a rendszer 
automatikusan formázza az adathordozót. Megjelenik 
egy Information (információs) ablak, amelyen az 
adathordozó címkéje látható.

8-48. ábra: Az információs ablak

Jegyezze fel a címkét, és válassza az OK gombot.
• A rendszer ellenőrzi, hogy az adathordozón létezik-e 

már háttérmentés vagy lemezkezelő-másolat. Ha a 
következő hibaüzenet jelenik meg, a lemez kiadásra 
kerül és a felhasználónak új adathordozót kell 
használnia, amely nem tartalmaz háttérmentést vagy 
lemezkezelő-adatot.
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8-49. ábra: Az aktuális adathordozó helyettesítése ablak

Helyezzen be új adathordozót, és nyomja meg az OK 
gombot.
Megjegyzés: új archív háttérmentés készítésekor a 
háttérmentés adathordozó ismételt felhasználása 
esetén az adathordozót először újra kell formázni.

11. A háttérmentés folyamán megjelennek a Progress 
(Folyamat) ablakok, amelyek jelzik az épp folyamatban 
lévő műveleteket.

8-50. ábra: A háttérmentés folyamata ablak

12. A folyamat végén az adathordozót kiadja a rendszer, és 
megjelenik a Backup completed (Háttérmentés kész) 
ablak.

8-51. ábra: A háttérmentés kész ablak
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Válassza az OK gombot.
A háttérmentés eredménye megjelenik a Backup 
(Háttérmentés) lapon.

8-52. ábra: A háttérmentés eredménye

13. Győződjön meg róla, hogy az adathordozót fizikailag 
felcímkézte. A rendszer azonosítását is fel kell jegyezni az 
adathordozóra, és a háttérmentés-naplót meg kell őrizni.
Tárolja az adathordozót biztonságos helyen.
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Visszaállítási folyamat
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot.
2. Válassza az Admin (Rendszergazda) kategóriát.
3. Válassza a Restore (Visszaállítás) lapot.

8-53. ábra: A Restore (Visszaállítás) munkalap.

4. A visszaállítás lapon válassza ki a kívánt funkciókat:
• Betegarchívum: a betegarchívum visszaállítása.
• Rendszerkonfiguráció: az összes rendszerbeállítás és 

előzetes felhasználói beállítás visszaállítása.
VAGY

• Egy vagy több System configuration 
(Rendszerkonfiguráció) elem a rendszerbeállítások 
bizonyos részeinek és a felhasználó előzetes 
beállításainak visszaállításához (lásd: 8-53. ábra).

5. Győződjön meg róla, hogy a Restore from Source Device 
(Visszaállítás a forráseszközről) menüpontot választotta.

6. Válassza a megfelelő Source device (Forráseszköz) 
elemet.
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7. Ha cserélhető adathordozón található háttérmentésről 
történik visszaállítás, helyezze be az adathordozót a 
meghajtóba.

8. Válassza a Restore now (Visszaállítás most) menüpontot.
A választás függvényében egy vagy két Restore 
confirmation (Visszaállítás megerősítése) ablak jelenik 
meg:

8-54. ábra: A visszaállítás megerősítése ablak

9. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő forrást választotta 
ki, és válassza az OK gombot.
A kiválasztott elemek másolásra kerülnek a rendszerekbe. 
Ha visszaállítja a rendszerkonfiguráció elemeit, a 
rendszert újra kell indítani. Megjelenik a Reboot system 
(Rendszer újraindítása) ablak.

8-55. ábra: A rendszer újraindítása ablak

10. A rendszer újraindításához válassza az OK gombot.

FIGYELEM!

A visszaállítási folyamat FELÜLÍRJA a helyi merevlemezen lévő 
adatokat. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő forráseszközt 
választotta.

FIGYELEM!

A visszaállítási folyamat FELÜLÍRJA a helyi merevlemezen lévő 
adatokat. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő adathordozót 
helyezte be.
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DICOM-kezelő
A DICOM-kezelő megjeleníti az aktuális DICOM-kimeneti 
feladatokat.

A DICOM-kezelőből a felhasználó a következő műveleteket is 
elvégezheti:
• Nem aktív feladatok törlése
• Azon feladatok újraküldése, melyek küldése nem sikerült 

vagy tartásban vannak.
• Azon feladatok küldése új helyre, melyek küldése nem 

sikerült vagy tartásban vannak.
• Nem aktív feladat tartása.

A DICOM spooler (DICOM-kezelő) ablakban megjelenő 
feladatállapot a következők egyike lehet:
• Függőben: a feladat kész, van, aktiválásra vár.
• Tartás: a feladat kész, van, de fel van függesztve és a 

felhasználó műveletére vár.
• Hozzáfűz: a feladat nincs kész, további képekre vár 

(közvetlen mentés funkció).
• Aktív: a feladat kész, és csatlakoztatva van a mentési 

eszközhöz.
• Sikertelen: a feladat kész, de egy vagy több kép 

továbbítása a mentési eszközre sikertelen volt.
• Kész: a feladat mentésre került a mentési eszközön. A 

kész feladatokat a rendszer rövid idő elteltével eltávolítja a 
kezelőből.

A DICOM-kezelő indítása
Alternatíva: Nyom-
ja meg az F4 gom-
bot.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűzeten az ALT 
gombot, és nyomja le az S gombot.
Megjelenik a DICOM spooler (DICOM-kezelő) ablak (lásd: 
8-56. ábra).

A DICOM spooler (DICOM-kezelő) ablakot a rendszer 
automatikusan frissíti. A Refresh (Frissítés) gomb 
megnyomásával bármikor frissítheti a megjelenített 
információt.



Archiválás

310 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

8-56. ábra: A DICOM-feladatkezelő ablak
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Lelet készítése
1. Nyomja meg a REPORT (Lelet) gombot.

Megjelenik a jelenlegi vizsgálatra vonatkozó 
alapértelmezett sablon (lásd: 9-1. ábra). A vizsgálat során 
megadott információkkal a rendszer automatikusan kitölti a 
mezőket (pl. demográfia, diagnózis, megjegyzések stb.)

9-1. ábra: A Lelet képernyő és a társított gombok

1. Társított gombok
• Nyomtatás
• Tárolás
• Visszakeresés
• Sablon
• Szöveg beszúrása
MORE (További) menü
• Mentés másként
• Törlés
• Tervező
• Eredmények
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Másik leletsablon kiválasztása
1. Nyomja meg a TEMPLATE (Sablon) funkcióhoz társított 

gombot.
Megjelenik a Template selection menu (Sablon 
kiválasztása menü), amelyen az alkalmazás szerint 
rendezett, elérhető leletsablonok láthatók.
Megjegyzés: A Sablon kiválasztása menü beállítható úgy, 
hogy csak a kívánt sablonokat jelenítse meg (lásd: 
354. oldal).

2. Tegye a következők egyikét:
• Válasszon sablont a jelenlegi alkalmazás 

sablonlistájából.
• Válasszon másik alkalmazást, és válassza ki a kívánt 

sablont a megjelenő almenüből.
Megjegyzés: Az almenüben a jelenlegi alkalmazás 
sablonlistájába történő visszatéréshez válassza a Back 
(Vissza) gombot.

A kiválasztott sablon megjelenik a képernyőn.

A páciensadatok módosítása
1. Mutasson a hanyattegérrel a címsorra az információk 

módosításához.
2. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot a hanyattegér 

területén.
Megjelenik az adat eredeti helye.

3. Szükség esetén módosítsa a begépelt információt.
4. Ha végzett, nyomja meg a REPORT (Lelet) gombot.

Kép hozzáadása a lelethez
A képet úgy adhatja hozzá a lelethez, hogy a kiválasztott képet 
áthúzza a vágólapról a lelet egyik képtárolójába.
1. Mutasson a hanyattegérrel a kívánt képre a Kép 

vágólapon.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a SELECT (Kiválasztás) 

gombot, és a hanyattegérrel húzza a kiválasztott képet a 
lelet képtárolójába.

3. A kép képtárolók közti mozgatásához nyomja le és tartsa 
lenyomva a SELECT gombot, és a hanyattegérrel húzza a 
kiválasztott képet az új helyére.
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4. Kép eltávolítása a leletből: nyomja le és tartsa lenyomva a 
SELECT gombot, és a hanyattegérrel húzza vissza a 
kiválasztott képet a vágólapra.

Lelet nyomtatása
1. Nyomja meg a PRINT (Nyomtatás) gombot.

A lelet az alapértelmezett nyomtatón kerül kinyomtatásra. 
A nyomtatási folyamat kijelzésére állapotablak jelenik 
meg.

Lelet mentése
1. Nyomja meg a STORE (Tárolás) gombot.

Ha kész, megjelenik a jóváhagyást kérő panel.
Megjegyzés: Csak a „Kardiológus” felhasználói csoport 
tagjai jogosultak lelet tárolására.

2. Nyomja meg az OK gombot.

Alternatív tárolás
1. Nyomja meg a MORE (További) menüpontot.

Megjelennek a további vezérlők (9-1. ábra).
2. Nyomja meg a SAVE AS (Mentés másként) gombot.

Megjelenik a Save as (Mentés másként) párbeszédablak.
3. Válassza ki a célkönyvtárat a Save in (Mentés helye) 

legördülő menüből. Az alapértelmezett hely az Export 
mappa.
Alapértelmezettként a Report archive (Lelettár) mappa 
kerül kiválasztásra.
A lelet alapértelmezett nevének típusa: 
<exam DICOM UID>.

4. Válassza a PDF vagy a CHM formátumot a Save as type 
(Mentés típusa) legördülő menüből.

5. Nyomja meg a SAVE (Mentés) gombot.

Archivált lelet visszakeresése
1. Nyomja meg a RETRIEVE (Visszakeresés) gombot.

Megjelenik az aktuális vizsgálat elérhető leleteinek listája.
2. Mutasson a hanyattegérrel a visszakeresendő leletre.
3. Nyomja meg a SELECT (Kiválasztás) gombot.
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 Strukturált eredmények
A Strukturált eredmények funkció lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy előre konfigurált strukturált leleteket, illetve 
kódokat (pl. számlázási, megbízási kódokat) illesszen a 
leletbe, és diagnózist készítsen a beillesztett leletek alapján.

Előfeltételek
Ahhoz, hogy a felhasználó strukturált leleteket illesszen be és a 
leletben diagnózist készíthessen, a használt leletsablonnak 
rendelkeznie kell a strukturált eredményekhez, kódokhoz és a 
diagnózishoz rendelt mezőkkel.

A hozzárendelt mezők létrehozása a leletsablonban:
1. Nyomja meg a REPORT (Lelet) gombot.
2. Nyomja meg a TEMPLATE (SABLON) gombot, és válassza 

ki a kívánt leletsablont.
3. Nyomja meg a MORE (További) és a DESIGNER (Tervező) 

menüpontot.
Megjelenik a Report designer (Lelettervező) képernyő.

4. Válassza ki azt a helyet a leletsablonban, ahová szeretné 
beilleszteni a Strukturált eredmények mezőket.

5. Válassza ki az Insert (Beillesztés) és az Archive 
Information (Archívuminformáció) menüpontot
Megjelenik az Archive information (Archívuminformáció) 
ablak (9-2. ábra).

6. Az összes paraméter törléséhez kattintson duplán a Select 
All (Mindent kijelöl) menüpontra mindhárom 
paramétermező alatt az Archive information 
(Archívuminformáció) ablakban.

7. Jelölje ki a Structured findings (Strukturált eredmények), 
Findings conclusion (Diagnózis) Indication codes 
(Javaslatkódok) és a Billing codes (Számlázási kódok) 
pontokat az Exam Information (Vizsgálat adatai) mezőben 
(9-2. ábra).

8. Válassza az OK gombot.
9. Mentse a leletsablont, és lépjen ki a lelettervezőből.



Lelet

316 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

9-2. ábra: Az Archívuminformáció ablak

A Strukturált eredmények funkció 
indítása
1. Nyomja meg a REPORT (Lelet) gombot.

Ellenőrizze, hogy az aktuális sablonban meghatározott-e 
Strukturált eredmények és Diagnózis mezőket, vagy 
szükség esetén válasszon másik sablont.

2. Nyomja meg a MORE (További) és a FINDINGS 
(Eredmények) menüpontot.
Megjelenik a Structured Findings window (Strukturált 
eredmények) ablak (9-5. ábra).

A Strukturált eredmények szerkezete
A leletek füllel jelölt mappákba rendezve jelennek meg (lásd: 
9-3. ábra). Minden füllel jelölt mappa tartalmazhat:
• Füllel jelölt munkalapokat tartalmazó füllel jelölt 

almappákat.
• Leleteket tartalmazó füllel jelölt munkalapokat.
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9-3. ábra: A Strukturált eredmények szerkezete

Háromféle lelet áll rendelkezésre (lásd: 9-4. ábra):
• Jelölőnégyzet-lelet: ha kiválasztja, a lelet bekerül a leletbe.
• Kombinált lista lelet: több szöveg közül választhatja ki a 

megfelelő leletet.
• Leletcsoport: több jelölőnégyzet kiválasztásával több 

leletet készíthet.

1. Füllel jelölt munkalapokat tartalmazó füllel jelölt mappa
2. Füllel jelölt munkalap
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9-4. ábra: Leletek típusai

A Strukturált eredmények funkció 
használata
1. Indítsa el a Strukturált eredmények funkciót (lásd: 

316. oldal).
2. Lapozzon a kívánt leleteket tartalmazó füllel jelölt 

munkalapra.
3. Lelet leletbe illesztése (Eredmények mező):

• Jelölőnégyzet-lelet: válassza ki a leletet.
• Kombinált lista lelet: válasszon egy lehetséges szöveget 

a lelet mellett található kombinált listában.
• Leletcsoport: válassza ki a kívánt leletet a csoporton 

belül.
A kiválasztott lelet(ek) előnézete megjelenik az 
Eredmények előnézete mezőben (lásd: 9-5. ábra). 
Szerkesztheti az előnézeti mezőben található 
leletszöveget. Ez csak az aktuális leletre vonatkozik.
Ha kiválasztott egy leletet, az aktuális munkalap és mappa 
lapfülén megjelenik egy csillag.

1. Jelölőnégyzet-lelet
2. Kombinált lista lelet
3. Leletcsoport



Lelet

Vivid 7 felhasználói útmutató 319
FD092068-02

Megjegyzés: válassza a Normal (Normál) lehetőséget, ha 
csak a normál leleteket szeretné látni az aktuális, füllel 
jelölt munkalapon (a normál leletek meghatározására 
vonatkozó további információt lásd: 325. oldal).
Megjegyzés: válassza a Clear (Törlés) lehetőséget, így 
valamennyi leletet kitörölheti az aktuális, füllel jelölt 
munkalapról.
Diagnózis beillesztése a leletbe:
• Nyomja meg a kívánt lelet előtt található Diagnózis 

gombot.
A kiválasztott diagnózis előnézete megjelenik a 
Conclusion preview (Diagnózis előnézete) mezőben (lásd: 
9-5. ábra). A diagnózisok számozott listában jelennek 
meg.
A lista átrendezhető: a Diagnózis előnézete mezőbe 
történő áthelyezéshez kattintson háromszor a diagnózisra, 
és a diagnózis felfelé vagy lefelé mozgatásához használja 
az ARROW UP (Felfelé mutató nyíl) vagy az ARROW DOWN 
(Lefelé mutató nyíl) gombokat.
Szerkesztheti az előnézeti mezőben található 
diagnózisszöveget. Ez csak az aktuális leletre vonatkozik.
A leletben történt változtatások megjelenítéséhez válassza 
ki a Refresh report (Lelet frissítése) funkciót.
Megjegyzés: ha megnyomja a Diagnózis gombot olyan 
lelet előtt, amely azelőtt még nem került kiválasztásra, 
beillesztheti az eredmény megállapítását és egyidejűleg 
diagnózist készíthet.

4. Nyomja meg az OK gombot.
Az aktuális beteg lelete megjelenik a kiválasztott 
eredményekkel, diagnózissal és a kapcsolódó kódokkal 
(ha van ilyen).
Megjegyzés: Bizonyos leletek rendelkeznek mérési 
értékekkel a törzsszövegben, melyekre lapfül utal (pl. az 
{EF} fül EF mérésekre utal). Ezek a leletek azt követelik 
meg, hogy a végzett aktuális mérés megfelelően jelenjen 
meg a leletben.
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9-5. ábra: Strukturált eredmények ablak

Normál leletek általános kiválasztása

Lehetséges minden normál lelet kiválasztása minden füllel 
jelölt munkalapról.
1. Helyezze a kurzort a Statement (Leletek) mezőbe, nyomja 

meg az UPDATE (Frissítés) menüt a kezelőfelületen, és 

1. A Diagnózis és az Eredmények mezőbe beillesztett lelet.
2. Csak az Eredmények mezőbe beillesztett lelet.
3. Eredmények előnézete mező
4. Diagnózis előnézete mező
5. Távolítsa el valamennyi választást.
6. Illessze be a normál eredményeket az aktuális füllel jelölt munkalapba.
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válassza ki az All normal (Összes/normál) pontot.
Minden, normálként meghatározott lelet kiválasztása 
valamennyi füllel jelölt munkalapról történik. A normál 
leleteket tartalmazó valamennyi füllel jelölt munkalap 
lapfülein csillag jelenik meg.
Megjegyzés: ez a művelet bármelyik egyéb „nem normál”, 
korábban kiválasztott leletet eltávolít.

2. Az összes lelet egyidejű eltávolításához helyezze a kurzort 
a lelet mezőbe, nyomja meg az UPDATE MENU 
(Menüfrissítés) gombot, és válassza ki a Clear all (Teljes 
törlés) lehetőséget.

Strukturált eredmények konfiguráció
A Strukturált eredmények konfiguráció célja a következő:
• Leletek, diagnózisok és kódok készítése, szerkesztése 

vagy törlése.
• Rendezze el a leleteket a Structured Findings (Strukturált 

eredmények) képernyőn.
• Határozza meg a normál leleteket.

Hozzáférés a Strukturált eredmények 
konfigurációs képernyőhöz
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Report (Lelet) kategóriát.
2. Válassza a Structured Findings (Strukturált eredmények) 

fület.
Megjelenik a Structured Findings (Strukturált eredmények) 
konfigurációs képernyő (9-6. ábra).

Vagy a Strukturált eredményekből:
1. Nyomja meg a kezelőfelületen az UPDATE MENU 

(Menüfrissítés) gombot, és válassza ki a Config 
(Konfigurálás) lehetőséget.
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9-6. ábra: Strukturált eredmények konfigurációs képernyő

1. Strukturált eredmények struktúrafa:
•  Füllel jelölt mappa
•  Füllel jelölt lap
•  Jelölőnégyzet-lelet
•  Kombinált lista lelet
•  Leletcsoport

2. Lapfül vagy leletcímke
3. Eredmények szövege
4. Diagnózis szövege
5. Kódok a kiválasztott lelethez
6. Lelet készítése, áthelyezése, másolása vagy törlése
7. Mappa, kombinált lista vagy leletcsoportok készítése
8. Adjon meg egy változót a lelet vagy a diagnózis szövegében
9. Rejtse el a kiválasztott lapfület vagy leletet a Strukturált eredmények ablakban
10. A kiválasztott leletet minősítse normálnak
11. A többi gyári alapértelmezett találat
12. Eredmények exportálása/importálása
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Füllel jelölt mappa készítése

A következő művelet bemutatja, hogy készíthet új felső szintű 
füllel jelölt mappát.

9-7. ábra: Új füllel jelölt mappa

1. Válassza ki a Strukturált eredmények füllel jelölt mappát a 
Strukturált eredmények konfigurációs ablakban (9-6. ábra).

2. Válassza az Add (Hozzáadás) gombot.
Új bejegyzést készített a Strukturált eredmények füllel 
jelölt mappában. Az új bejegyzés alapértelmezettként füllel 
jelölt munkalap ( ).

3. Az új bejegyzés füllel jelölt mappává módosításához 
válassza az Enable one more tab level (Plusz egy füllel 
jelölt szint engedélyezése) funkciót ( ).
Figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válassza az OK 
gombot.

4. A kiválasztott új bejegyzéssel tegye meg a következő 
lépéseket:
• Adjon meg egy nevet a Label (Címke) mezőben (fül 

neve).
• Írjon be leírást a Findings text (Eredmények szövege) 

mezőbe. A leírás megjelenik a leletben, mint fejléc, 
amikor leletet választ ki az alapul szolgáló füllel jelölt 
munkalapokon. A rendszer mindig használja a struktúra 

1. Konfigurációs ablak
2. Strukturált eredmények ablak
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legmagasabb szintű eleméből származó eredmények 
szövegét, mint a kiválasztott alapul szolgáló leletek 
fejléce.

• Adja meg a megfelelő kódokat.
Megjegyzés: több kód begépelése esetén a kódokat 
szóközzel válassza el egymástól.

5. A fül áthelyezéséhez a struktúrafában nyomja meg az Up 
(Fel) vagy a Down (Le) gombot (vagy használja a drag and 
drop funkciót).

Füllel jelölt munkalap készítése

A következő művelet bemutatja, hogy készíthet füllel jelölt 
munkalapot lapfül mappában.

9-8. ábra: Új füllel jelölt munkalap

1. Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta a füllel jelölt 
mappát, és nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot.
Új bejegyzést készített a füllel jelölt mappában. Az új 
bejegyzés alapértelmezettként füllel jelölt munkalap ( ).

2. A kiválasztott új bejegyzéssel tegye meg a következő 
lépéseket:
• Adjon meg egy nevet a Label (Címke) mezőben (fül 

neve).

1. Konfigurációs ablak
2. Strukturált eredmények ablak
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• Írjon be leírást a Findings text (Eredmények szövege) 
mezőbe.

Szükség esetén:
• Adja meg a megfelelő kódokat.

Megjegyzés: több kód begépelése esetén a kódokat 
szóközzel válassza el egymástól.

Leletek hozzáadása a füllel jelölt munkalapon

Jelölőnégyzet-lelet
A következő művelet bemutatja, hogy készíthet 
jelölőnégyzet-leletet.

9-9. ábra: Új jelölőnégyzet-lelet

1. Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta a füllel jelölt 
munkalapot, és nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot.
Új bejegyzést készített a füllel jelölt munkalapon. Az új 
bejegyzés alapértelmezésként jelölőnégyzet-lelet ( ).

1. Konfigurációs ablak
2. Strukturált eredmények ablak
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2. A kiválasztott új bejegyzéssel tegye meg a következő 
lépéseket:
• Adjon meg egy nevet a Label (Címke) mezőben (lelet 

neve).
• Írja be a teljes leletet a Findings text (Eredmények 

szövege) mezőbe.
• Gépeljen be diagnózist a Conclusion text (Diagnózis 

szövege) mezőbe (választható).
Megjegyzés: ha a Conclusion text (Diagnózis szövege) 
mezőt üresen hagyja, kiválasztásakor a rendszer a lelet 
szövegét használja diagnózisként.

Szükség esetén:
• Adja meg a megfelelő kódokat.

Megjegyzés: több kód begépelése esetén a kódokat 
szóközzel válassza el egymástól.

• Ellenőrizze az Include findings in normal report 
(Beleértve az eredményeket a normál leletbe) jellemzőt 
a lelet normál állapotának meghatározásához.
A kiválasztott füllel jelölt munkalapon belül minden lelet, 
melyeknél ellenőrizte ezt az opciót, szerepelni fog a 
leletben, ha a Normal (normál) állapotot választja ki a 
Structured Findings (Strukturált eredmények) ablakban 
(lásd: „A Strukturált eredmények funkció használata”, 
318. oldal).

Kombinált lista lelet
A következő művelet bemutatja, hogyan készíthet kombinált 
lista leletet.
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9-10. ábra: Új kombinált lista lelet

1. Készítsen új kombinált lista leletet a fent ismertetett módon. 
Alapértelmezettként jelölőnégyzet-lelet készül.

2. Miután kiválasztotta az új leletet, nyomja meg az Add 
(Hozzáadás) gombot.
Új, alapul szolgáló bejegyzés készül, és a forráslelet 
kombinált lista leletre változik ( ).

3. A kiválasztott új, alapul szolgáló bejegyzéssel tegye meg a 
következő lépéseket:
• Adjon meg nevet a Label (Címke) mezőben.

1. Konfigurációs ablak
2. Strukturált eredmények ablak
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• Gépeljen be szöveget a Findings text (Eredmények 
szövege) mezőbe.

• Gépeljen be diagnózist a Conclusion text (Diagnózis 
szövege) mezőbe (választható).

4. Ismételje meg a folyamatot a 2 lépéstől, így készíthet annyi 
alapul szolgáló leletet, amennyire szükség van. Minden 
alapul szolgáló lelet kiválasztható bejegyzés lesz a 
kombinált listában.

Leletcsoport
A leletcsoportok úgy jönnek létre, hogy egy kombinált leletet 
leletcsoporttá változtat.
1. Készítsen kombinált lista leletet a fent ismertetett módon.
2. Győződjön meg róla, hogy a kombinált lista leletet 

kiválasztotta, és törölje az Enable pull-downs (Legördülő 
menük engedélyezése) opció kijelölését.
A kombinált lista lelet leletcsoportra módosult ( ). 
Minden alapul szolgáló bejegyzés jelölőnégyzet-leletre 
módosul.

Lelet szerkesztése

A füllel jelölt címke, a leletek és a leletlehetőségek szövegei 
szerkeszthetők.
1. Válassza ki a szerkesztendő elemet a Strukturált 

eredmények konfigurációs ablakban (9-6. ábra).
2. Végezze el a kívánt módosításokat.

Illesszen változó paramétereket a leletbe

A változó paraméterek, mint a beteg neve, az intézmény neve, 
a mérési értékek stb. címkézett információ formájában 
beilleszthetők egy leletbe.

Változó paraméterek beillesztése leletbe:
1. Helyezze a kurzort a kívánt helyre az eredmények szövege 

mezőben (vagy a diagnózis szövege mezőben.
2. Nyomja meg az Insert parameter (Paraméter beillesztése) 

gombot.
Megjelenik az Insert parameter (Paraméter beillesztése) 
ablak (lásd: 9-11. ábra).



Lelet

Vivid 7 felhasználói útmutató 329
FD092068-02

3. Keresse meg és válassza ki a beillesztendő aktuális 
paramétert.
Megjegyzés: a mérési értékekhez először válassza ki a 
vizsgálati módot.

4. Nyomja meg az OK gombot.
A rendszer beilleszti a kiválasztott paramétert a leletbe 
fülként (pl. az {EF} fül EF mérésekre utal).
Megjegyzés: a leletben a megfelelő megjelenítéshez az 
aktuális paraméterértéknek léteznie kell, pl. ha a leletben 
mérési érték szerepel, mint változó paraméter, az aktuális 
pácienshez léteznie kell mérési értéknek, ellenkező 
esetben a paraméter neve jelenik meg.

9-11. ábra: Paraméter-ablak beillesztése
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Lelet másolata

A füllel jelölt mappák, a füllel jelölt munkalapok és a leletek 
átmásolhatók egyik helyről a másikra. A másolt elem neve a 
„Copied” (másolva) szóval egészül majd ki.
1. Válassza ki a másolandó elemet a Structured Findings 

(Strukturált eredmények) konfigurációs ablakban 
(9-6. ábra).

2. Válassza a Copy (Másolás) funkciót.
3. Válassza ki azt az elemet, amelyben tárolni kívánja a 

másolatot.
4. Válassza a Paste (Beillesztés) funkciót.

Megjegyzés: ha a másolandó elem nem másolható át a 
kiválasztott helyre, a rendszer figyelmen kívül hagyja a 
műveletet.
Megjegyzés: áthúzással is másolhat, ehhez tartsa közben 
nyomva a CTRL gombot.

Lelet törlése

A füllel jelölt mappák, a füllel jelölt munkalapok és a leletek 
törölhetők.

1. Válassza ki a törlendő elemet a Strukturált eredmények 
konfigurációs ablakban (9-6. ábra).

2. Válassza a Delete (Törlés) funkciót.
A kiválasztott elem törlésre került.

Gyári adatok visszaállítása

Minden lelet visszaállítható a gyári alapértelmezett értékre.

1. Válassza a Reset (Visszaállítás) funkciót.
Megjelenik a Leletek visszaállítása ablak.

2. Válassza a következő lehetőségek valamelyikét:
• Yes (Igen) lehetőség, amellyel az összes lelet 

FIGYELEM!

A törlési művelet nem vonható vissza.

FIGYELEM!

A gyári adatok visszaállítása nem vonható vissza.
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visszaállítható a gyári alapértelmezett értékekre (Nincs 
visszavonás).

• No (Nem) lehetőség, amellyel a művelet megszakítható.

Leletek exportálása/importálása

A leletek exportálhatók az egyik rendszerből, és importálhatók 
a másik rendszerbe.

Leletek exportálása
1. A Structured Findings (Strukturált eredmények) 

konfigurációs ablakban (9-6. ábra) válassza az Export 
(Export) funkciót.
Böngészőablak jelenik meg.

2. Keresse meg a célhelyet, és válassza a Save (Mentés) 
gombot.

Leletek importálása

1. A Structured Findings (Strukturált eredmények) 
konfigurációs ablakban (9-6. ábra) válassza az Import 
(Import) funkciót.
Böngészőablak jelenik meg.

2. Keresse meg a célhelyet, és válassza az Open (Megnyitás) 
funkciót.

FIGYELEM!

A leletek importálása helyettesíteni fogja a jelenlegi leleteket. 
Szükség esetén az importálás előtt mentse el az aktuális 
leleteket azok exportálása segítségével.
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Közvetlen lelet
A közvetlen lelet lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
megjegyzéseket illesszen be a vizsgálat során bármikor, ami a 
végső lelet része lesz.

A közvetlen lelet a végzett mérések áttekintését is lehetővé 
teszi.

Megjegyzések készítése
1. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) feliratú 

kezelőgombot.
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9-12. ábra: A közvetlen lelet

1. Közvetlen lelet megnyitása
2. Válassza ki az információ típusát
3. Készítsen/illesszen be előre definiált 

szöveget
4. Szövegmező
5. Az elvégzett mérések listája
6. Kilép a közvetlen leletből
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Előre definiált szövegbevitel beillesztése
1. Válassza a beillesztési pontot a szövegmezőben.
2. Válassza az Insert text (Szöveg beillesztése) funkciót.

Megjelenik a szöveg beillesztése ablak (lásd: 9-13. ábra).

9-13. ábra: A Szöveg beillesztése ablak

Az előre definiált szöveglista háromszintű szervezetbe van 
rendezve. Az első oszlopban egy elem kiválasztása a 
második és a harmadik oszlopban kiválasztott szöveghez 
kapcsolódó előre definiált szövegbejegyzéseket jeleníti 
meg.

3. Az előre definiált szöveglistában az elemek oszlopokban 
történő kiválasztásával böngészhet, és kattintson kétszer 
az előre definiált szöveg beillesztéséhez. Ha a harmadik 
oszlopban a bejegyzés beillesztett, a második oszlopban a 
kiválasztott szöveg szintén beillesztett.
Nyomja meg a More>> (További) menüpontot a 
kiválasztott bejegyzés teljes szövegének 
megjelenítéséhez.

Előre definiált szövegbevitel 
szerkesztése
1. Válassza ki az egyik oszlopban a szerkesztendő kifejezést.
2. Nyomja meg az Edit (Szerkesztés) menüpontot.
3. Megjelenik az Edit text (Szöveg szerkesztése) ablak.
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9-14. ábra: A Szöveg szerkesztése ablak

4. Szerkessze a szöveget mindkét mezőben, a Text (Szöveg) 
és a Full text (Teljes szöveg) mezőben.

5. Nyomja meg az OK gombot.

Előre definiált szövegbevitel törlése
1. Válassza ki az egyik oszlopban a törlendő elemet.
2. Nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.
3. Megerősítést kérő ablak jelenik meg:
4. Nyomja meg a Yes (Igen) gombot.

A kiválasztott szövegbevitel törlésre került, beleértve a 
hozzá tartozó szövegbeviteleket.
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Lelettervező
A Lelettervező szoftvercsomag lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy leletsablonokat készítsen, amelyek a leginkább 
megfelelnek az igényeknek.

Hozzáférés a Lelettervezőhöz
1. Nyomja meg a REPORT (Lelet) gombot a kezelőfelületen.

Megjelenik a Report (Lelet) képernyő.
2. Nyomja meg a DESIGNER (Tervező) gombot

Megjelenik a Report designer (Lelettervezés) képernyő a 
kiválasztott sablonnal a Leletsablon tervezési területen 
(lásd: 9-15. ábra).
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Lelettervező áttekintés

A Lelettervezés képernyő

9-15. ábra: A Lelettervezés képernyő

1. Menüoszlop
2. Leletsablon tervezési terület
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A menüoszlop

Menü Leírás

Fájl • Új: munka megkezdése új sablonon.
• Mentés: elmenti a sablont ugyanazon a néven. A gyári 

leletsablonok nem írhatók felül.
• Mentés másként: elmenti a sablont új néven.
• Oldalbeállítás: meghatározza a nyomtatás beállításait 

és a kinyomtatott lelet fejlécét/láblécét.
• Nyomtatási kép: megjeleníti a leletsablon nyomtatási 

képét.
• Kilépés: kilép a lelettervezőből, és visszatér a lelet 

funkcióhoz. A felhasználó kiválaszthatja, hogy menteni 
szeretné a frissítéseket vagy vissza szeretné állítani az 
eredeti sablont.

Menü Leírás

Szerkesztés • Törlés: eltávolítja a kiválasztott objektumot a 
leletsablonból.

• Visszavonás: visszaállítja a leletsablon előző állapotát.
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Menü Leírás

Beszúrás • Oldaltörés: új oldalt szúr be a leletsablonba.
• Táblázat: táblázatot konfigurál és szúr be a 

leletsablonba.
• Logo: logót lehet kiválasztani és beilleszteni a 

leletsablonba.
• Archívum info: a következő kategóriákból lehet adatot 

kiválasztani és beilleszteni:
Páciensadatok
A vizsgálat adatai
A hely adatai

• Anatómiai grafikonok: válasszon ki és illesszen be 
anatómiai grafikont (kardiológiai, vaszkuláris vagy TEE).

• Kép: készítsen tárolót az ultrahangképek 
megjelenítéséhez.

• Falmozgás-elemzés: illesszen be tárolót a terheléses 
ultrahangos vizsgálat elemzési eredményeinek 
megjelenítéséhez (metszetek készítése, Bull’s eye - 
összetett kördiagram, valamint értékelési táblázat).

• OB/GYN: OB grafikon beszúrása.
• Mérések: illesszen be tárolót a mérések és a 

számítások megjelenítésére. Méréstároló készítésekor 
a felhasználónak konfigurációs folyamat segítségével 
engedélyeznie kell a módra jellemző mérések és/vagy 
számítások kiválasztását.

• Text field (Szövegmező): illesszen be tárolót, ahol a 
felhasználó beleírhat a leletbe.

• Fixed text (Rögzített szöveg): illesszen be tárolót 
statikus szöveggel. A tároló készítése során begépelt 
szöveg megjelenik a leletben.

Menü Leírás

Beállítások • Oldal színe: beállítja a sablon oldalának 
alapértelmezett háttérszínét.
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Leletsablon tervezése

Sablon tervezésének indítása
1. Indítsa el a Lelettervezőt (lásd: 336. oldal).
2. Nyomja meg a File (Fájl) menüt, és válassza ki a New (Új) 

menüpontot üres oldal megjelenítéséhez, vagy használja 
alapsablonként az aktuálisan használt leletsablont.

Az elrendezés beállítása

A leletoldal háttérszínének beállítása
1. Nyomja meg a Customize (Testreszabás) gombot, és 

válassza ki a Page Color (Oldalszín) funkciót.
Megjelenik a Color selection (Színválasztás) ablak.

2. Válassza ki a kívánt színt.
3. Nyomja meg az OK gombot.

Információtároló beillesztése a leletsablon 
törzsszövegébe

Az információtárolók beilleszthetők a következő módon:
• Közvetlenül a leletsablon törzsszövegébe: ez a folyamat 

nem engedélyezi az egymás mellett történő beillesztést, az 
információtároló általában lefedi a leletsablon oldalának 
szélességét.

• Táblázaton belül: ez a folyamat engedélyezi több 
információtároló egymás melletti beillesztését.

Táblázat beillesztése
1. Nyomja meg a bal egérgombot a kívánt beillesztési 

ponton a Leletsablon tervezési területén.
2. Nyomja meg az Insert (Beillesztés) gombot, és válassza a 

Table (Táblázat) lehetőséget.
Megjelenik a Table properties (Táblázat tulajdonságai) 
ablak (lásd: 9-16. ábra).

3. Igény szerint állítsa be a paramétereket.
4. Nyomja meg az OK gombot.

A táblázat megjelenik a sablonban.
Megjegyzés: beillesztett táblázat módosításához 
kattintson kétszer a táblázat egyik üres területére. 
Megjelenik egy kiválasztás menü, ahol a felhasználó sort 
vagy oszlopot adhat hozzá vagy törölhet a táblázatból, 
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vagy megnyithatja a Table properties (Táblázat 
tulajdonságai) ablakot.

9-16. ábra: A Táblázat tulajdonságai ablak

Logó beillesztése
1. Gondoskodjon a kórház logójáról JPEG vagy Bitmap 

formátumban, CD-n vagy MO lemezen.
2. Válassza ki a helyet, ahová be szeretné illeszteni a logót 

(egy táblázatcellát vagy közvetlenül a leletsablonba).
3. Válassza ki az Insert (Beillesztés) és a Logó menüpontot.

Megjelenik a Logó ablak.

9-17. ábra: A Logó ablak
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4. Válasszon egy logót, vagy ha nem áll rendelkezésre logó, 
válassza az Import logo (Logó importálása) funkciót.
Keresse meg, és válassza ki a logót, majd válassza az OK 
gombot.

5. Határozza meg a megjelenést.
6. Válassza az OK gombot.

Rögzített szöveg beillesztése

A rögzített szöveg olyan bejegyzés, amely nem módosítható a 
leletben (pl. kórházinformáció).
1. Válassza ki a helyet, ahová be szeretné illeszteni a rögzített 

szöveget (egy táblázatcellát vagy közvetlenül a 
leletsablonba).

2. Válassza az Insert (Beillesztés) funkciót és a Fixed text 
(Rögzített szöveg) menüpontot.
Megjelenik a Fixed text (Rögzített szöveg) ablak.

9-18. ábra: A Rögzített szöveg ablak

3. Gépelje be a szöveget, majd határozza meg a megjelenést.
4. Válassza az OK gombot.

Archívuminformáció beillesztése

Az archívuminformáció a különböző információmenük (beteg, 
vizsgálat, tanulmány és a hely adatai) valamennyi objektumát 
tartalmazza.
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Megjeleníthető az archívuminformáció két oszlopban, az alább 
ismertetett táblázattároló használatával.
1. Illesszen be egy táblázatot az archívuminformációból a 

kívánt helyre (egy táblázatcellába vagy közvetlenül a 
leletsablonba).

2. Válassza ki az első táblázatcellát.
3. Válassza ki az Insert (Beillesztés) és az Archive 

Information (Archívuminformáció) menüpontot
Megjelenik az Archive information (Archívuminformáció) 
ablak.

9-19. ábra: Az Archívuminformáció ablak

4. Szükség esetén gépeljen be fejlécet, és válasszon 
fejléckapcsolatot a legördülő menüből.

5. Válassza ki a kijelzendő információparamétereket az első 
cellában.
Válassza a Box properties (Doboz tulajdonságai) funkciót 
a betűtípus, a beállítás, a megjelenés stb. módosításához.

6. Válassza az OK gombot.
7. Válassza ki a táblázat következő celláját, és ismételje meg 

a 3 - 6. lépést a visszamaradó archívuminformációba 
történő belépéshez.

Képtároló beillesztése
• Válassza ki a helyet, ahová be szeretné illeszteni a rögzített 

szöveget (egy táblázatcellát vagy közvetlenül a 
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leletsablonba).
• Válassza ki az Insert (Beillesztés) menüpontot és az 

Image (Kép) funkciót.
Megjelenik az Ultrasound image (Ultrahangkép) ablak.

9-20. ábra: Az Ultrahangkép ablak

• Szükség esetén gépeljen be fejlécet, állítsa be a tároló 
méretét és határozza meg a szöveg megjelenését.

• Válassza az OK gombot.

Méréstárolók beillesztése

Megjeleníthetők a mérések több oszlopban, alább ismertetett 
táblázattárolóban.
1. Illesszen be a kívánt helyre táblázatot a méréshez.
2. Válassza ki az első táblázatcellát.
3. Válassza ki az Insert (Beillesztés) menüpontot és a 

Measurements (Mérések) funkciót.
Megjelenik a Measurements box (Mérés ablak).
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9-21. ábra: A Mérés ablak

4. Gépelje be a fejlécet (pl. 2D).
5. A Filter criteria (Szűrőfeltételek) használatával határozza 

meg a megjelenítendő méréstípusokat (pl. kardiológiai, 2D, 
mért és számított).
Válassza a Show normal value (Normál érték mutatása) 
funkciót a felhasználó-által megadott normál érték 
megjelenítéséhez a leletben található mérések mellett 
(további információt lásd: „Normális értékek”, 189. oldal).
Megjegyzés: a normál értékek hivatkozásai 
megjeleníthetők a leletben a Normal value references 
(Normál értékek hivatkozásai) pont kijelölésével az 
Insert -> Archive Info (Beillesztés -> 
Archívuminformáció) útvonalon (lásd: 342. oldal).
A bal oldalon lévő mérési listát frissíti a rendszer.

6. A mérési listából válassza ki a beillesztendő mérést, majd 
nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot. Hozzáadható 
mindkét egyszerű mérés, vagy egy mappa.

7. A beillesztett mérések listája megjelenik a Selected 
measurement list (Kiválasztott méréslistában) a jobb 
oldalon.

8. Nyomja meg az OK gombot.
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9. Válassza a következő táblázatcellát, és több mérés 
beillesztéséhez ismételje meg a 3 - 8. lépést.

Szövegmezők beillesztése

A szövegmezők a következők:
• Hivatkozott magyarázatok, megjegyzések és diagnosztikai 

információ.
• Tárolók a szabad szöveghez, ahol a felhasználó 

információt gépelhet a leletbe.
1. Válassza ki a helyet, ahová be szeretné illeszteni a 

szövegmező-tárolót (egy táblázatcellát vagy közvetlenül a 
leletsablonba).

2. Válassza az Insert (Beillesztés) funkciót és a Text field 
(Szövegmező) menüpontot.
Megjelenik a Text field (Szövegmező) ablak.

9-22. ábra: A Szövegmező ablak

3. Gépeljen be fejlécet.
4. A kijelzőmezőből válassza ki a következők valamelyikét:
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• Hivatkozott magyarázatok: megjeleníti a közvetlen 
leletbe (lásd: 332. oldal) vagy az Examination list 
(Vizsgálati lista) ablakba gépelt információt.

• Megjegyzések: megjeleníti a közvetlen leletbe (lásd: 
332. oldal) vagy az Examination list (Vizsgálati lista) 
ablakba gépelt információt.

• Diagnózis: megjeleníti a közvetlen leletbe (lásd: 
332. oldal) vagy az Examination list (Vizsgálati lista) 
ablakba gépelt információt.

• Szabad szöveg 1-8: üres szabad szövegtárolót hoz 
létre.

5. Szükség esetén állítsa be a betűtípust a fejléc és az adatok 
számára.

Falmozgás-pontozó elemzést tartalmazó 
tárolók beillesztése

A falmozgás-pontozó elemzéshez két különböző tárolót kell 
beilleszteni:
• Falmozgás-pontozó diagramok tárolója (metszetek vagy 

Bull's eye - osztott kördiagram készítése)
• Falmozgás-pontozó táblázat

Falmozgás-pontozó diagramok tárolója
1. Válassza ki a helyet, ahová be szeretné illeszteni a szabad 

szövegtárolót (egy táblázatcellát vagy közvetlenül a 
leletsablonba).

2. Válassza ki az Insert (Beszúrás), Wall motion analysis 
(Falmozgás-elemzés) funkciót, és válasszon a Cut planes 
(Metszetek készítése) és a Bull’s eye (osztott kördiagram) 
opciók közül.
Megjelenik a megfelelő Wall motion scoring box 
(Falmozgás-pontozó doboz).
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9-23. ábra: A Falmozgás-pontozó doboz (Metszetek készítése)

3. Állítsa be a paramétereket, és válassza ki az OK gombot.
A pontozó diagramokat a rendszer a leletsablonba illeszti.

Falmozgás-pontozó táblázat tárolója
1. Helyezze a kurzort közvetlenül a Wall motion scoring 

diagrams container (Falmozgás-pontozó diagramok 
tárolója) alá.

2. Válassza ki az Insert (Beszúrás), Wall motion analysis 
(Falmozgás-elemzés) funkciókat, és válassza ki a Score 
table box (Pontozó táblázat-doboz).
Megjelenik a Score table box (Pontozó táblázat doboz).

9-24. ábra: A Pontozó táblázat doboz
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3. Állítsa be az elrendezés paramétereit a Score table 
(Pontozó táblázat) dobozban, majd válassza az OK 
gombot.
A Score table (Pontozó táblázat) beillesztésre kerül a 
leletsablonba.

Az információtároló szerkesztése

Az információtároló átméretezése
1. Helyezze az egérkurzort az átméretezendő tároló kerete 

fölé.
Az egérkurzor keresztre változik .

2. Nyomja meg egyszer a bal egérgombot.
A tároló az oldalain és a sarkokban rögzített négyzetekkel 
jelenik meg.

3. Méretezze át a tárolót a rögzített pontokból történő 
húzással.

Az információtároló tulajdonságainak szerkesztése
A tároló speciális tulajdonságainak módosítása

1. Helyezze az egérkurzort a szerkesztendő tároló kerete 
fölé.
Az egérkurzor keresztre változik .

2. Kattintson kétszer a bal egérgombbal.
Megjelenik a Tárolódoboz.

3. Állítsa be a paramétereket a kiválasztott tárolóra jellemző 
módon.
Megjegyzés: néhány információtároló kiegészítő 
paraméterekkel rendelkezik, melyek a Box properties 
(Doboz tulajdonságai) kiválasztásával állíthatók be.

Új oldal beillesztése
1. A sablonban helyezze az egérkurzort a beillesztési pontra.
2. Nyomja meg a bal egérgombot.
3. Nyomja meg az Insert (Beillesztés) gombot, és válassza a 

Page Break (Oldaltörés) menüpontot.

Fejléc és lábléc beillesztése

A fejléc és a lábléc megjelenése a kinyomtatott leletben 
meghatározható. A fejléc és lábléc nem látható a képernyőn 
látható leletben.
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Fejléc és lábléc beillesztése a kinyomtatott leletbe:
1. Válassza a File (Fájl) menüpontot, és a Page setup (Oldal 

beállítása) menüpontot
Megjelenik a Page setup box (Oldal beállítása mező).

9-25. ábra: Az Oldal beállítása mező

2. Állítsa be a nyomtatási beállításokat.
3. Szöveg begépelésével és az alábbi táblázatban felsorolt 

kívánt változók bevitelével határozza meg a kinyomtatott 
lelethez a fejlécet és a láblécet.
Ellenőrizze a Different on first page (Első oldalon eltérő) 
jellemzőt, és az első oldalon készítsen egyedi 
fejlécet/láblécet.

4. Válassza az OK gombot.
A fejléc és a lábléc megjelenítésének ellenőrzéséhez 
válassza a File (Fájl) menüpontot és a Print preview 
(Nyomtatási kép) pontot.

Változó Leírás

{pid} Betegazonosító

{pnm} A beteg neve

{pdb} A beteg születési ideje

{exd} A vizsgálat időpontja

{prd} Aktuális adatok (nyomtatási adat)
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A leletsablon elmentése

Létező sablon helyettesítése

A gyári sablonok nem írhatók felül.
1. Nyomja meg a File (Fájl) menüpontot, és válassza a Save 

(Mentés) funkciót.
Megjelenik egy párbeszédablak, és rákérdez a 
megerősítésre.

2. Válasszon a következők közül:
• Yes (Igen) funkció a leletsablon elmentéséhez
• No (Nem) funkció a leletsablon törléséhez
• Cancel (Mégse) funkció a lelettervezőhöz való 

visszatéréshez, a leletsablon mentése nélkül.

Létező sablon mentése új néven
1. Nyomja meg a File (Fájl) menüpontot, és válassza a Save 

as (Mentés másként) funkciót.
Megjelenik a Save as template (Mentés sablonként) ablak.

9-26. ábra: A Save as template (Mentés sablonként) ablak

{prt} Aktuális idő (nyomtatás ideje)

{cp} Aktuális oldal

{tp} Oldalak száma

{c} A kiegészítő bejegyzések középen 
helyezkednek el

{r} A kiegészítő bejegyzések jobbra 
igazítottak

Változó Leírás
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2. Gépelje be a sablon nevét.
3. Nyomja meg az OK gombot.

A sablon elmentésre került.

A lelettervezőből való kilépéshez
1. Válassza a File (Fájl) menüpontot, majd az Exit (Kilépés) 

funkciót.
Megjelenik az Exit (Kilépés) ablak.

2. A kilépés ablakban válasszon a következők közül:
• Yes (Igen): a leletsablon mentése, és kilépés az 

alkalmazásból.
• No (Nem): kilépés az alkalmazásból, a leletsablonban 

végzett módosítások mentése nélkül.
• Cancel (Mégse): visszatérés az alkalmazáshoz.
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Leletsablonok kezelése
Ez a szakasz ismerteti:
• A Sablon kiválasztása menü konfigurálása
• A felhasználó által megadott leletsablonok törlése.
• A felhasználó által megadott leletsablonok 

exportálása/importálása.

A leletsablonok kezelése a rendszerkonfigurációs csomagban 
található Report templates sheet (Leletsablon munkalap) 
opcióval végezhető.

Hozzáférés a Report templates sheet (Leletsablon munkalap) 
opcióhoz:
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Report (Lelet) kategóriát.
Megjelenik a Report category sheet (Leletkategória 
munkalap).

9-27. ábra: A Leletsablon munkalap
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A Sablon kiválasztása menü beállítása
A Template selection menu (Sablon kiválasztása menü) 
megjeleníti az alkalmazásra vonatkozó leletsablonokat, melyek 
lelet készítése esetén kiválaszthatók. A Template selection 
menu (Sablon kiválasztása menü) beállítható úgy, hogy csak a 
kívánt sablonokat jelenítse meg.

Sablon beillesztése a Sablonok kiválasztása 
menübe
1. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Report (Lelet) funkciót.
Megjelenik a Leletsablon munkalap (9-27. ábra)

2. Az Available templates (Elérhető sablonok) mezőben (bal 
oldali mező) válassza ki a Template selection (Sablon 
kiválasztása) menübe illesztendő sablont.

3. A Section (Rész) mellett válassza ki a megfelelő 
alkalmazást.

4. Nyomja meg a Jobbra mutató nyíl gombot .
A kiválasztott sablon beillesztésre került a Template 
selection (Sablon kiválasztása) menübe.
Megjegyzés: Ha kétszer kattint egy sablonra az Available 
template (Elérhető sablonok) mezőben, a sablont beszúrja 
a Template (Sablon) menübe is.

Sablon eltávolítása a Sablon kiválasztása 
menüből
1. A Report template menu (Leletsablon menü) mezőben 

(jobb oldali mező) válassza ki az eltávolítandó sablont.
2. Nyomja meg a Balra mutató nyíl gombot .

A kiválasztott sablon eltávolításra került a Template 
selection (Sablon kiválasztása) menüből.
Megjegyzés: Ha kétszer kattint egy sablonra az Report 
template menu (Leletsablon) menüben, a sablont 
eltávolítja a Template (Sablon) menüből is.

A sablonok osztályozása a Sablon 
kiválasztása menüben
1. A Report template menu (Leletsablon menü) mezőben 
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válassza ki az áthelyezendő sablont.
2. Nyomja meg az Up (Felfelé mutató nyíl) vagy a Down 

(Lefelé mutató nyíl) gombot .
A kiválasztott sablon ennek megfelelően átkerül a Sablon 
kiválasztása menübe.

Leletsablon törlése a rendszerből

A rendszerből csak a felhasználó által megadott leletsablonok 
törölhetők.
1. Az Available templates (Elérhető sablonok) mezőben (bal 

oldali mező) válassza ki a törlendő leletet (9-27. ábra).
2. Nyomja meg a Delete (Törlés) gombot.

Megerősítést kérő ablak jelenik meg.
3. A leletsablon törléséhez válassza a Yes (Igen) gombot.

Leletsablonok exportálása/importálása
A felhasználó által megadott leletsablonok exportálhatók 
cserélhető adathordozóra, és másik rendszerbe importálhatók 
a cserélhető adathordozóról (Vivid 7 / EchoPAC PC).

Leletsablonok exportálása
1. Helyezzen cserélhető adathordozót a meghajtóba.
2. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Report (Lelet) funkciót.
Megjelenik a Leletsablon munkalap (9-27. ábra, 
353. oldal).

3. Válassza a Sablonok exportálása funkciót.
A felhasználó által megadott, elérhető sablonok 
megjelennek az Export templates (Sablonok exportálása) 
ablakban.
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9-28. ábra: A sablonok exportálása ablak

4. Válassza ki az exportálandó sablont (sablonokat). A SHIFT 
vagy a CTR gomb megnyomásával több sablont is 
kiválaszthat.

5. Válassza ki a kívánt cserélhető adathordozót a Select 
target device (Céleszköz kiválasztása) menüpontban.

6. Nyomja meg az OK gombot.
Megerősítést kérő ablak jelenik meg.

7. Nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztott sablon (sablonok) exportálásra kerültek a 
cserélhető adathordozóba.

8. Nyomja meg az ALT + E gombokat, majd válassza ki a 
kiadandó adathordozót.

Leletsablonok importálása
1. Helyezze be a cserélhető adathordozóba az importálni 

kívánt leletsablont (sablonokat).
2. Nyomja meg a CONFIG (Konfigurálás) (F2) gombot, és 

válassza ki a Report (Lelet) funkciót.
Megjelenik a Leletsablon munkalap (9-27. ábra, 
353. oldal).

3. Válassza ki az Import Templates (Sablonok importálása) 
menüpontot.
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Megjelenik az Import template (Sablon importálása) ablak.

9-29. ábra: A Sablonok importálása ablak

4. A legördülő menüből válassza ki a forrásmeghajtót.
5. Nyomja meg az OK gombot.

Megerősítést kérő ablak jelenik meg.
6. Nyomja meg az OK gombot.

A sablonokat importálja a rendszer.
7. Nyomja meg az ALT + E gombokat, majd válassza ki a 

kiadandó adathordozót.
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Vizsgálófejek áttekintése

Fázisvezérelt vizsgálófejek

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

3S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Transzkraniális
Hasüreg
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

1,5–3,6 MHz
18 x 24 mm

M3S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Transzkraniális
Hasüreg
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

1,5–4,3 MHz
20 x 28 mm

M4S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Transzkraniális
Hasüreg
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

1,5–4,3 MHz
20 x 28 mm

5S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

2,2–5,0 MHz
18 x 24 mm

6S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

2,7–8,0 MHz
15 x 22 mm
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Lineáris vizsgálófejek

7S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

2,9–8,0 MHz
15 x 21 mm

10S 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
Koszorúér
Gyermekgyógyászati

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

3,7–11,5 MHz
10 x 14 mm

3Va 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia
4D és több-sík 
képalkotás

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

1,5–4,0 MHz
21 x 26 mm

a) Vivid 7 Dimension kizárólag

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

7L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Perifériás erek
Kis részek

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

2,2–8,0 MHz
17 x 58 mm

9L 2D
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Perifériás erek
Kis részek

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

3,0–10,0 MHz
14 x 52 mm
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Konvex vizsgálófejek

10L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Kis részek
perifériás érrendszeri

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

4,0–10,0 MHz
17 x 49 mm

12L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Kis részek
perifriális érrendszeri

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

49–13,0 MHz
17 x 49 mm

M12L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Karotid
Felületi

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

4,9–14,0 MHz
10 x 45 mm

i8L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Kardiológiai 
intraoperatív

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

3,9–10,0 MHz
16 x 44 mm

i13L 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Kardiológiai 
intraoperatív

Frekvencia:
Vizsgálófelület:

5,3–14,0 MHz
10 x 28 mm

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

3.5C 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Hasüreg
Magzati szív
Szülészet
Medence
Vese

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

2,0–5,0 MHz
18 x 64 mm
70 fok
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Doppler vizsgálófej

4C 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Hasüreg
Magzati szív
Szülészet
Medence
Vese

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

1,6–5,0 MHz
17 x 65 mm
58 fok

5C 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Hasüreg
Magzati szív
Szülészet
Medence
Vese

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

3,0–6,7 MHz
17 x 58 mm
70 fok

M7C 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Hasüreg
Magzati szív
Szülészet
Medence
Vese

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

3,9–7,0 MHz
18 x 55 mm
63 fok

8C 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Hasüreg
Karotid
Újszülött fej

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

3,7–8,0 MHz
23 x 10 mm
128 fok

E8C 2D mód
Színkódolt 
áramlás
PW Doppler

Magzati szív
Szülészet
Medence

Frekvencia:
Vizsgálófelület:
Látómező:

3,7–8,0 MHz
23 x 10 mm
128 fok

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

2D (P2D) CW Doppler
PW Doppler

Kardiológia Frekvencia: 2,0 MHz

6D (P6D) CW Doppler
PW Doppler

Karotid Frekvencia: 5,0 MHz
5,8 MHz
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Többsíkú, nyelőcsőben használatos 
phased-array vizsgálófej (TEE)

Vizsgálófej Mód Tervezett használat Műszaki adatok

6T 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Nyelőcsövön 
keresztüli kardiológia

Frekvencia: 2,7–7,0 MHz

6Tc 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Nyelőcsövön 
keresztüli kardiológia

Frekvencia: 2,7–7,0 MHz

9T 2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Nyelőcsövön 
keresztüli 
gyermekgyógyászati 
kardiológia

Frekvencia: 3,1–10,0 MHz

5T 
PAMPTE

2D mód
Az M mód
Színkódolt 
áramlás
CW Doppler
PW Doppler

Nyelőcsövön 
keresztüli kardiológia

Frekvencia: 2,7–7,0 MHz
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Vizsgálófej/alkalmazás áttekintés

Vizsgálófej

Alkalmazás

3S M
3S

M
4S

5S 6S 7S 10S 3V
7L 9L
10L
12L
M

12L
i8L
i13L
3.5C

4C

Hasüregi + + + + +

Emlő + +

Kardiológiai + + + + + + + + + +

Karotid + + + + +

Kontraszt + + + + + +

Koszorúér + + + + + + +

Fizikai terhelés + + + +

Magzati szív a + + + + + + + + +

Alsóvégtagi artéria + + + + +

Alsóvégtagi véna + + + + +

LV Contrast (Bal 
kamra kontraszt)

+ + + + +

LVO terhelés + +

MC Contrast 
(Miokardiális 
kontraszt)

+ + + +

Vázizomzat + +

Újszülött fej +

Octave (egy 
hullámpulzusú) SRI

+ +

Szülészet a + +

Gyermekgyógyászati + + + + + + +

Medence + +

Kizárólag az „a” jelzéssel ellátott alkalmazásokat hagyták jóvá magzati használatra, a 
megfelelő vizsgálófej kiválasztása esetén.
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Gyógyszeres terhelés + + +

Q-terhelés + + +

Valós idejű CPI + +

Vese + + + + +

Here + +

Kis részek + + +

Kistestű rágcsáló + + + +

Transzkraniális + + +

Pajzsmirigy + +

Felső végtagi artéria + + + + +

Felső végtagi véna + + + + +

Vizsgálófej

Alkalmazás

5C M
7C

8C E8C
2D 6D 6T/6Tc
9T PA

M
PTE

Hasi + + +

Emlő

Kardiológiai + + +

Karotid + +

Kontraszt

Koszorúér +

Kizárólag az „a” jelzéssel ellátott alkalmazásokat hagyták jóvá magzati használatra, a 
megfelelő vizsgálófej kiválasztása esetén.

Vizsgálófej

Alkalmazás

3S M
3S

M
4S

5S 6S 7S 10S 3V
7L 9L
10L
12L
M

12L
i8L
i13L
3.5C

4C

Kizárólag az „a” jelzéssel ellátott alkalmazásokat hagyták jóvá magzati használatra, a 
megfelelő vizsgálófej kiválasztása esetén.
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Fizikai terhelés

Magzati szív a + + +

Alsóvégtagi artéria +

Alsóvégtagi véna +

Bal kamra kontraszt +

LVO terhelés

Miokardiális kontraszt + +

Vázizomzat

Újszülött fej +

Octave (egy 
hullámpulzusú) SRI

Szülészet a + + +

Gyermekgyógyászati +

Medence + + +

Gyógyszeres terhelés

Q-terhelés

Valós idejű CPI

Vese + +

Here

Kis részek

Kistestű rágcsáló

Transzkraniális

Pajzsmirigy

Vizsgálófej

Alkalmazás

5C M
7C

8C E8C
2D 6D 6T/6Tc
9T PA

M
PTE

Kizárólag az „a” jelzéssel ellátott alkalmazásokat hagyták jóvá magzati használatra, a 
megfelelő vizsgálófej kiválasztása esetén.
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Felső végtagi artéria +

Felső végtagi véna +

Vizsgálófej

Alkalmazás

5C M
7C

8C E8C
2D 6D 6T/6Tc
9T PA

M
PTE

Kizárólag az „a” jelzéssel ellátott alkalmazásokat hagyták jóvá magzati használatra, a 
megfelelő vizsgálófej kiválasztása esetén.

FIGYELEM!

A GE javasolja, hogy elkülönített vizsgálófejek kerüljenek 
alkalmazásra embereknél és állatoknál. Lássa el az állatoknál 
használatos vizsgálófejeket speciális címkével.

Ha ugyanazokat a vizsgálófejeket embereknél és állatoknál is 
használják, a GE nyomatékosan javasolja, hogy a vizsgálófejeket 
sterilizálják a használatok közötti váltás előtt. Az embereknél és 
állatoknál egyaránt használt vizsgálófejek kezelésével 
kapcsolatban tartsák be az adott országban érvényes összes 
szabályt és előírást. Ezek a nemzeti szabályozások lehet, hogy 
tiltják a vizsgálófejek emberen, majd állaton, illetve vice versa 
történő alkalmazását.
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Maximális vizsgálófej-hőmérséklet

Megjegyzés: A lencse hőmérsékletének mérése a következő, 
az IEC 60601-2-37 szabvány szerinti feltételek között történt:
1. A hőelemet a lencse mértani középpontjában helyezték el.

A hőmodell 
szövetutánzó 
anyagból készült, az 
IEC60601-2-37 sz-
erint.

2. a: 37 °C-os hőmodell nem külső vizsgálófejekhez.
b: 33 °C-os (vagy 23 °C-os) hőmodell külső 
vizsgálófejekhez. (A hőmérséklet-emelkedést 33 °C-hoz 
mérték és adták hozzá, ha a hőmodell 23 °C-os).
c: P2D és P6D vizsgálófej a levegőben sugárzott, nincs 
hőmodell.

3. A vizsgálófejet függőleges helyzetben hozták érintkezésbe 
a fenti hőmodellel.

4. Az automatikus képbefagyasztás nem engedélyezett.
5. A lencse hőmérsékletének ellenőrzése 30 percig tartott.
6. A 6T/6Tc/5T/PAMPTE, 9T, M4S és 3V vizsgálófejek belső 

hőmérsékletérzékelővel vannak felszerelve, amely 
folyamatosan vizsgálja, és korlátozza a műszer 
hőmérsékletét.

Vizsgálófej Max. hőm. Vizsgálófej Max. hőm.

3S 41,1 i8L 37,6

M3S 40,7 i13L 36,2

3V 42,6 3.5C 40,4

M4S 42,2 4C 41,1

5S 39,8 5C 40,9

6S 40,8 M7C 41,0

7S 38,2 8C 40,5

10S 40,1 E8C 37,1

7L 38,7 6T/5T/PAMPTE 40,7

9L 40,6 6Tc 41,9

10L 39,9 9T 37,6

12L 38,2 P2D 37,1

M12L 40,8 P6D 38,9
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7. a: A mérés bizonytalansága a hőmérséklet-érzékelőkkel 
rendelkező vizsgálófejeknél: 0,3 °C
b: A mérés bizonytalansága és a vizsgálófej változása 
egyéb vizsgálófejeknél: 2 °C
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A vizsgálófej tisztítása és fertőtlenítése

A vizsgálófej tisztítása

A tisztítási folyamat
1. Csatlakoztassa le a vizsgálófejet a készülékről.
2. Puha ronggyal törölje le a síkosító gélt a vizsgálófej 

lencséjéről.
3. Meleg szappanos vizes oldattal (<80 oF / 27 oC) 

megnedvesített, puha ronggyal törölje le a vizsgálófejet és 
a kábelt.

4. Tiszta vízzel átitatott, puha ronggyal (<80 oF / 27 oC) törölje 
le az összes szappant vizsgálófejről és a kábelről.

5. Törölje szárazra egy puha ronggyal.

A vizsgálófej fertőtlenítése
A megfelelő tisztító oldatok és fertőtlenítőszerek legfrissebb 
listáját a vizsgálófej dobozában található vizsgálófej-kezelési 
kártyán, vagy a http://www.gehealthcare.com/usen/
ultrasound/products/probe_care.html weblapon tekintheti 
meg.

Enyhe fertőtlenítés
1. A tisztítás után a vizsgálófejet és a kábelt le lehet törölni 

megfelelő fertőtlenítőszerrel megnedvesített szövettel.

Fertőzött vizsgálófej fertőtlenítése során fokozott óvatossággal 
járjon el (pl. viseljen kesztyűt és köpenyt).

Erős fertőtlenítés
1. A fertőtlenítő oldatot a gyártó útmutatójának megfelelően 

FIGYELEM!

A nyelőcsőben és a műtét közben használt vizsgálófejek 
különleges kezelést igényelnek. Tekintse át az ezekkel a 
vizsgálófejekkel kapott felhasználói dokumentációt.
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készítse el.

2. A megtisztított, száraz vizsgálófejet helyezze a vegyszerbe 
a gyártó által meghatározott időtartamra.

3. A vizsgálófejnek azt a részét, amely érintkezett a 
vegyszerrel, a gyártó útmutatója szerint öblítse le.

4. A vizsgálófejet törölje szárazra puha ronggyal vagy szárítsa 
meg.

FIGYELMEZTETÉS!

Csak a vizsgálófejjel szállított vizsgálófej-kezelési kártyán 
felsorolt vegyszereket használjon. Ezenkívül tekintse át a helyi / 
nemzeti szabályozásokat.

A vizsgálófejet ne kezelje túlnyomásos fertőtlenítő készülékben 
és ne helyezze etilén-oxidba (ETO).

FIGYELMEZTETÉS!

Ne merítse a vizsgálófejet folyadékba a vizsgálófejre 
meghatározott szint alá (lásd: 10-1. ábra).

Soha ne merítse a vizsgálófej csatlakozóját vagy a vizsgálófej 
adaptereit folyadékba.

A vizsgálófejet ne hagyja hosszabb ideig a vegyszer hatása alatt, 
mint amennyi a kívánt hatás eléréséhez szükséges.

A vizsgálófejeket NE áztassa be vagy itassa át alkoholt, fehérítőt, 
illetve ammónium-klorid vegyületeket tartalmazó oldatokba vagy 
oldatokkal. Ezenkívül a TE-vizsgálófejeket tilos 
hidrogén-peroxidot tartalmazó oldatba meríteni.

FIGYELMEZTETÉS!

KREUTZFELD-JACOB KÓR

Kerülendő az eszköz neurológiai alkalmazása az ezen 
betegségben szenvedő betegeknél. Ha a vizsgálófej fertőződik, 
nincs megfelelő fertőtlenítési mód.
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10-1. ábra: Vizsgálófej-lemerítési szintek

1. Folyadékszint
2. A beteggel érintkező felület

7L / 9L
10L / 12L

M12L
3.5C / 4C
5C / M7C 8C

3S / M3S
M4S / 5S

6S / 7S / 3V

2D (P2D) 6D (P6D)

E8C
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A vizsgálófejre vonatkozó biztonsági 
előírások

Elektromos veszélyek

Mechanikai veszélyek
Tegyen óvintézkedéseket a mechanikai veszélyek 
elkerülésére.

Biológiai veszélyek
A fertőzésveszély minimalizálása érdekében minden 
testüregvizsgálathoz javasolt vizsgálófejhez használjon 
törvényesen forgalmazott, steril, pirogénmentes burkolatokat.

A fertőzés továbbításának megelőzéséhez elengedhetetlen a 
megfelelő tisztítás és fertőtlenítés. Az alkalmazott 
fertőződés-ellenőrző műveletek hatékonyságának ellenőrzése 
és a műveletek elvégzése a felhasználó felelőssége.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye ki a vizsgálófejet mechanikai veszélynek vagy 
hatásnak, mert az a burkolat repedését vagy csorbulását 
okozhatja, és csökkenti a teljesítményt.

Minden használat előtt és után ellenőrizze a vizsgálófejet, hogy 
van-e rajta valamilyen sérülés vagy alakváltozás.

NE rángassa erősen a vizsgálófej kábelét, mert megsérülhet a 
szigetelés.

A szivárgóáram ellenőrzését rendszeresen a GE szerviz 
képviselőjének vagy képesített kórházi alkalmazottnak kell 
elvégeznie, az EN 60601-1/IEC 60601-1 §19 szabványokban 
ismertetett eljárásoknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze a vizsgálófejeket az éles szélek vagy érdes felületek 
szempontjából, amelyek megsérthetik az érzékeny szövetet.

A rázkódások vagy a vizsgálófejet érő mechanikai hatások 
elkerülése érdekében NE hajlítsa meg vagy húzza erősen a 
kábelt.
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Biopszia

A biopsziás eljárások alkalmazásával 
kapcsolatos óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS!

A biopszia-művelet során ne fagyassza (Freeze) a képet. 
Elhelyezési hiba elkerülésének érdekében élő képet kell 
használni.

FIGYELEM!

Olyan biopsziás eszközök és kiegészítők, amelyeket nem 
minősítettek a szóban forgó felszerelésekkel együtt történő 
alkalmazásra lehet, hogy nem kompatibilisek, így használatuk 
sérülést okozhat.

FIGYELEM!

A biopszia-műveletek invazív természete megfelelő 
előkészületet és technikát igényel, hogy elkerülhető legyen a 
fertőzés, valamint a betegség terjedése. A felszerelést használat 
előtt a műveletnek megfelelően meg kell tisztítani.
• A vizsgálófej megfelelő előkészítéséhez kövesse a vizsgálófej 

tisztításával és fertőtlenítésével kapcsolatos eljárásokat.
• A biopsziás eszközök és kiegészítők tisztításával kapcsolatban 

kövesse a gyártó utasításait.
• Használat után kövesse a fertőtlenítésre, tisztításra és 

hulladékelhelyezésre vonatkozó megfelelő eljárásokat.
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A biopsziás tűvezető toldalék 
előkészítése

Tűvezető toldalék alkalmazása
1. A 10-2. ábra és a 10-3. ábra alapján állapítsa meg, hogy 

FIGYELMEZTETÉS!

A biopsziás felszerelés használata előtt olvassa el az alábbi 
utasításokat és az Ultra-Pro IITM biopsziás tűvezető készlet 
felhasználói kézikönyvét.
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melyik a megfelelő biopsziás tűvezető foglalat.

10-2. ábra: A biopsziás foglalatok

Vizsgálófej Biopszia

3.5C

4C

M7C

7L

9L

10L
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10-3. ábra: A biopsziás foglalatok

2. Állítsa be a foglalatot úgy, hogy a tűrögzítő toldalék a 
vizsgálófej-pozíció jelzésével (rovátka vagy LED jelzőfény) 
azonos oldalon legyen, lásd: 10-4. ábra.

3. Rögzítse a biopsziás tűvezető foglalatát a vizsgálófejre 
úgy, hogy a foglalatot a vizsgálófej végére csúsztatja 
kattanásig, illetve amíg a helyére nem kapcsolódik.
Ellenőrizze, hogy a foglalat valóban szorosan 
csatlakoztatva van-e a vizsgálófejhez.

Vizsgálófej Biopszia

12L/M12L

M3S/M4S/3S

E8C
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10-4. ábra: Vizsgálófej/foglalat beállítása

4. Az M3S, M4S és 3S vizsgálófejeknél: a rögzítő karral 
rögzítse a biopsziás foglalatot szorosan a vizsgálófejhez.

A vizsgálófej és a foglalat steril burkolatba 
helyezése

Lásd az Ultra-Pro IITMbiopsziás tűvezető felhasználói 
kézikönyvét.

1. Tűrögzítő toldalék a foglalaton
2. A foglalat címkéje
3. A vizsgálófej címkéje
4. Vizsgálófej-pozíció jelzése (rovátka vagy LED jelzőfény)
5. Vizsgálófej-rögzítő kar
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A tűvezető csatlakoztatása a foglalathoz

Lásd az Ultra-Pro IITM biopsziás tűvezető felhasználói 
kézikönyvét.

A biopsziavezető zóna megjelenítése
1. Válassza ki az használni kívánt, biopsziás támogatással 

rendelkező vizsgálófejet.
2. A billentyűzeten nyomja meg az F5 (Biopszia) gombot.
3. Ha a több szögben állítható tű funkció támogatva van, 

válassza ki a megfelelő szöget a Biopszia menüből.

10-5. ábra: A biopszia menü

A biopsziavezető zóna megjelenik a képernyőn.

10-6. ábra: A biopsziavezető zóna

1. A biopsziavezető zóna
• 5 cm a vörös jelzések között
• 1 cm a nagy sárga jelzések között
• 0,5 cm az egymást követő két jelzés között

Az első vörös jelzés a tűvezető felső részétől számított 
5 cm-es távolságban van.
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A biopsziás tű pályájának ellenőrzése
Végezze el a biopsziás tű pályájának ellenőrzését évente 
egyszer, illetve meghibásodás gyanúja esetén mindig.
1. Megfelelően telepítse a foglalatot és a biopsziás tűvezetőt 

(lásd: 376. oldal).
2. Végezzen eltérést egy glicerines oldattal töltött tartályban 

(6%-os oldat, vízzel).
3. Jelenítse meg a biopsziavezető zónát a monitoron (lásd: 

380. oldal).
4. Ellenőrizze, hogy a tű képe a biopsziavezető zóna jelölői 

között jelenik-e meg.

A biopsziaművelet indítása
1. Nyomja meg az F5 gombot.
2. Vigyen fel steril síkosító gélt a vizsgálófej/burkolat eltérési 

felületére.
3. Végezze el a biopsziát.

Tisztítás, fertőtlenítés és 
hulladékelhelyezés
1. A foglalat tisztításával és fertőtlenítésével kapcsolatos 

információt lásd az Ultra-Pro IITMbiopsziás tűvezető 
felhasználói kézikönyvében.

2. Végezze el a vizsgálófej tisztítását és fertőtlenítését a 
következőben leírtak szerint: 371. oldal.

3. Használat után dobja ki a burkolatot, gumigyűrűket és 
tűvezető toldalékot a biológiailag veszélyes hulladékra 
vonatkozó orvosi előírásoknak megfelelően.



Vizsgálófejek

382 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02



Perifériás eszközök

Vivid 7 felhasználói útmutató 383
FD092068-02

11. fejezet 
Perifériás eszközök

• Videomagnó/DVD üzemeltetése .................................................. ..  384
• Videomagnó/DVD áttekintése .................................................. 384
• A Videomagnó/DVD használata ............................................... 385

• Nyomtatás ...................................................................................... ..  387
• Kép nyomtatása ....................................................................... 388
• Gombtársítási konfiguráció ...................................................... 389



Perifériás eszközök

384 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

Videomagnó/DVD üzemeltetése

Videomagnó/DVD áttekintése

11-1. ábra: A videó állapotkijelzője a címsorban

1. Felvétel (vörös)
2. Leállítás
3. Lejátszás
4. Szünet (felvétel alatt vörös)
5. Gyors előrecsévélés
6. Visszacsévélés

7. Kazetta kiadása
8. Keresés
9. Gyorsított lejátszás előrefelé
10. Gyorsított lejátszás visszafelé
11. Dátum és időpont
12. Videoszámláló

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12
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11-2. ábra: A videó vezérlői a kezelőfelületen

A Videomagnó/DVD használata

A videoszámláló beállítása (csak videomagnó 
esetén)
1. Nyomja meg a VIDEO (Videó) gombot a kezelőfelületen.
2. A hanyattegér területén nyomja meg az UPDATE MENU 

(Menüfrissítés) gombot.

1. Videó: belépés a videolejátszás módba. Megjeleníti a videofunkciókhoz társított vezérlőket.
2. Társítható kezelőgombok
3. Felvétel/szünet
4. Gyorsított lejátszás sebessége

FIGYELMEZTETÉS!

Ha perifériás eszközt használ, olvassa el az eszközre vonatkozó 
használati útmutató összes figyelmeztetését és előírását.
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3. Válassza ki az Video Counter/Search 
(Videoszámláló/Keresés) menüelemet.
Megjelenik a Videoszámláló/Keresés ablak.

4. Adja meg a számlálóállást a számláló mezőben.
VAGY
A számláló számának a szalag üres (felvételt nem 
tartalmazó) részére történő beállításához nyomja meg a 
Search Blank (Üres helyek keresése) gombot.

5. A változtatás mentéséhez nyomja meg a Set Counter 
(Számláló beállítása) gombot.

Felvétel indítása
1. Videó: ellenőrizze, hogy a videoszámláló megfelelően 

van-e beállítva.
2. Nyomja meg a REC/PAUSE (Felvétel/Szünet) gombot a 

kezelőfelületen.
Megjegyzés: DVD esetén a felvétel indítása és leállítása 
közötti részt egy címként kezeli a rendszer. Maximum 49 
cím rögzíthető.

 Felvétel szüneteltetése
1. Nyomja meg a REC/PAUSE (Felvétel/Szünet) gombot a 

kezelőfelületen.
Megjegyzés: DVD esetén a Felvétel szüneteltetése 
funkció használatával minden alkalommal új fejezetet hoz 
létre a rendszer.

 Rögzített vizsgálat lejátszása
1. Nyomja meg a VIDEO (Videó) gombot a kezelőfelületen.
2. A kezelőfelületen található, Funkcióhoz társítható 

gombok segítségével műveleteket végezhet a rögzített 
vizsgálaton: például leállítás, szünet, visszacsévélés, 
illetve gyors előrecsévélés (lásd: 11-2. ábra).
DVD: a vezérlőkhöz a MORE (További) gomb 
megnyomásával férhet hozzá: Előző/Következő fejezet, 
illetve Előző/Következő cím.

 Keresés a videoszalagon/DVD-n
1. Nyomja meg a VIDEO (Videó) gombot a kezelőfelületen.
2. Nyomja meg az UPDATE MENU (Menüfrissítés) gombot, és 

válassza ki a Video Counter/Search 
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(Videoszámláló/Keresés) funkciót, vagy nyomja meg a 
MORE (További) gombot, és válassza ki a GO TO/SEARCH 
(Lépés a következőhöz/Keresés) funkciót.
Megjelenik a Videoszámláló/Keresés ablak.

3. DVD: válasszon ki egy címet a Recording title drop-down 
menu (Felvétel címek legördülő menü) listájából, és ha 
kívánja, adjon meg egy számlálóértéket.
Videó: Adjon meg számlálóértéket.

 DVD kiadása
1. Nyomja meg a STOP/EJECT (Leállítás/Kiadás) gombot.

Megjelenik a Finalize (Lezárás) ablak.
2. Válassza ki a következő funkciók valamelyikét:

• Yes (Igen): a DVD lezárása és kiadása. Lezárt DVD-re 
nem rögzíthető több adat.

• No (Nem): a DVD kiadása lezárás nélkül. A DVD-re 
rögzíthetők újabb címek, de a DVD lezárás nélkül nem 
játszható le egyéb DVD lejátszókon.

Nyomtatás
A nyomtatók vezérlése a kezelőfelületen található PRINT 
(Nyomtatás) gomb segítségével történik (lásd: 11-3. ábra).
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11-3. ábra: A nyomtató vezérlői a kezelőfelületen

Kép nyomtatása
A hőnyomtatók 
működéséről 
bővebben a nyom-
tatóhoz mellékelt 
használati útmu-
tatóban olvashat.

1. Nyomja meg a PRINT (Nyomtatás) vagy az ALT gombot a 
kezelőfelületen (lásd: 11-3. ábra).
A képernyőn látható kép nyomtatása a fekete-fehér vagy a 
színes nyomtatón történik, a gombtársítási konfiguráció 
függvényében.

1. Alt. Nyomtatás
2. Nyomtatás



Perifériás eszközök

Vivid 7 felhasználói útmutató 389
FD092068-02

Gombtársítási konfiguráció
A PRINT (Nyomtatás) és az ALT gombok konfigurációját a 
konfigurációs csomag Additional output (További kimenet) 
alszintjéről lehet elvégezni.

11-4. ábra: A További kimenetek alsóbb szintje (példa)

1. Válasszon a PRINT (Nyomtatás) és az ALT 
gombok között.

2. Elérhető kimeneti eszközök, melyek 
hozzárendelhetők az aktuális gombhoz

3. Az aktuális gombhoz hozzárendelt kimeneti 
eszközök.

4. Adja hozzá vagy távolítsa el a kiválasztott 
eszközt az aktuális gombhoz/gombról.

5. Módosítsa a kiválasztott hozzárendelt eszköz 
beállításait

6. Válassza ki a képek típusát a képbeállítások 
létrehozásához és módosításához.

7. Nyomtató konfigurálása
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Rendszerkarbantartás

A rendszer ellenőrzése

Havi ellenőrzés

Ellenőrizze a következőket:
• A kábelek csatlakozóinak esetleges mechanikai sérülését
• Az elektromos és hálózati kábelek teljes hosszát, szakadás 

vagy kopás szempontjából
• A készülék esetleges meglazult vagy hiányzó 

hardveregységeit
• A kezelőfelület esetleges meghibásodását
• A fékeket

A készülék tisztítása

Hetente

Készülékház és kezelőfelület
1. Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
2. Törölje át a felületet általános célú, nem karcoló, enyhén 

szappanos vízzel vagy általános célú fertőtlenítőszerrel 
megnedvesített puha, nem karcoló, összehajtott 
törlőruhával.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot közvetlenül a 
készülékbe.

Monitor
1. Finoman törölje át a monitor felületét ablaktisztítóval 

megnedvesített puha, nem karcoló, összehajtott 

FIGYELEM!

Ha hibát észlel, vagy meghibásodás lép fel, NE használja a 
berendezést, és forduljon megfelelően képzett szerelőhöz.

FIGYELMEZTETÉS!

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 
paneleit vagy fedeleit.
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törlőruhával.

A levegőszűrő tisztítása

Háromhavonta

12-1. ábra: A levegőszűrő helye

A szűrő eltávolítása
1. Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
2. Fogja meg a szűrő burkolatát a fogantyúnál, és maga felé 

húzva távolítsa el a burkolatot (lásd: 12-1. ábra).
3. Húzza le a szűrőt tartó négy rögzítőkapcsot.
4. Vegye ki a szűrőt a légcsatornából.

1. Szűrő burkolata
2. Légbeszívónyílás
3. Fogantyú

FIGYELMEZTETÉS!

NE üzemeltesse a készüléket szűrő nélkül.
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A szűrő tisztítása
1. A készüléktől távolabb eső helyen rázza meg a szűrőt.
2. Híg, szappanos oldattal mossa le a szűrőt.
3. Öblítse le és szárítsa meg a szűrőt.

FIGYELMEZTETÉS!

Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni, mielőtt visszaszerelné a 
készülékbe.
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Bevezetés
Ez a szakasz ismerteti a Vivid 7 ultrahangkészülék használata 
előtt elvégzendő fontos biztonsági intézkedéseket. Ugyanitt 
találhatók a készülék egyszerű karbantartására vonatkozó 
utasítások.

A felhasználók kötelessége megismerkedni ezen biztonsági 
szempontokkal, és elkerülni azokat a körülményeket, melyek 
sérülést vagy kárt eredményezhetnek.

A készüléken különböző szintű biztonsági előírások találhatók. 
A különböző biztonsági szinteket a következő, a szövegben az 
óvintézkedésre vonatkozó előírások előtt álló ikonok jelölik.

A következő ikonokat használjuk az óvintézkedések jelölésére:

A felhasználó által végzett módosításokkal 
kapcsolatos figyelmeztetés

Soha ne végezzen módosításokat a készüléken, mert ez 
biztonsági kockázatot eredményezhet, és csökkentheti a 
rendszer teljesítményét.

VESZÉLY!

Azt jelzi, hogy konkrét veszély esete forog fenn, amely nem 
megfelelő körülmények vagy műveletek esetén a következőket 
okozza:
• Súlyos vagy végzetes személyi sérülés
• Jelentős anyagi kár

FIGYELMEZTETÉS!

Azt jelzi, hogy konkrét veszély esete forog fenn, amely nem 
megfelelő körülmények vagy műveletek esetén a következőket 
okozza:
• Súlyos személyi sérülés
• Jelentős anyagi kár

FIGYELEM!

Azt jelzi, hogy potenciális veszély esete forog fenn, amely nem 
megfelelő körülmények vagy műveletek esetén a következőket 
okozhatja:
• Kisebb sérülés
• Anyagi kár
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Szabályozással kapcsolatos információ
A GE Vingmed ultrahangos termékcsoportok a vonatkozó EU 
irányelvekben és európai/nemzetközi szabványokban található 
megfelelő követelmények szerint kerültek tesztelésre. (Lásd 
alább: „Alkalmazott szabványok”.) A kiegészítőkön, perifériás 
eszközökön vagy a rendszer bármely egyéb részén végzett 
bármilyen módosítás érvényteleníthet a termékre vonatkozó 
hatósági engedélyeket.

További információért forduljon a GE Vingmed Ultrasound helyi 
képviselőjéhez.

Alkalmazott szabványok
A Vivid 7 ultrahangkészülék az IEC 60601-1 szabvány szerinti 
I. osztályú, CF típusú eszköz. Az Európai Közösség vonatkozó 
irányelveinek és/vagy az európai harmonizált/nemzetközi 
szabványoknak történő megfelelés érdekében a következő 
dokumentumok/szabványok kerültek alkalmazásra:

Szabvány/Irányelv Hatáskör

93/42/EGK Orvosi eszközökre vonatkozó irányelv 
(MDD)

EN55011 A kibocsátott zaj megfelel a B osztályra 
vonatkozó követelményeknek + az 
elektromágneses érzékenységnek.

IEC60601-1
EN60601-1
UL60601-1
CAN/CSA-C22.2 No 601.1-M90

Orvosi elektromos eszköz; Általános 
biztonsági követelmények, 1. rész

IEC60601-2-37

IEC1157/ EN61157

Orvosi elektromos készülék - 2-37. rész. Az 
ultrahangos gyógyászati diagnosztikai- és 
vizsgálóberendezések speciális biztonsági 
követelményei
Ultrahangos gyógyászati diagnosztikai 
berendezések akusztikai kimenetének 
adatmegadási követelményei.

EN60601-1-2 Orvosi elektromos készülék - 1-2. rész. 
Kiegészítő szabvány: elektromágneses 
megfelelőség - követelmények és tesztek.
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Eszközcímkék
A következő táblázat ismerteti a biztonsági címkék célját és 
helyét, és a készülékre vonatkozó egyéb fontos információkat.

EN60601-1-4 Orvosi elektromos készülék - 1-4. rész. 
Kiegészítő szabvány: Programozható 
elektromos orvosi rendszerek

IEC60601-1-6 Orvosi elektromos készülékek – 1-6. rész. 
Kiegészítő szabvány: Használhatóság.

NEMA/AIUM UD-3 Szabvány a hő- és mechanikai akusztikai 
teljesítményindexek valós idejű 
megjelenítésével kapcsolatban, 
diagnosztikai ultrahang-berendezéseken.

0470

Címke Rendeltetés Elhelyezkedés

Azonosítólap A gyártó neve és címe
Modell
Eszköz 
besorolása/Tanúsítványcímkék

Hátulsó

BF típusú készülék, melyben az 
áramütés elleni védelem nem csak 
alapszigetelésen alapul. Kiegészítő 
biztonsági óvintézkedések, pl. 
kettős vagy megerősített szigetelés 
is védi, mert az üzembe helyezés 
körülményei nem megbízhatók, 
vagy nincs védőföldelés.

Vizsgálófej-csatlakozók

CF típusú készülék, azaz olyan fokú 
védelemmel ellátott földeletlen 
alkatrésszel rendelkezik, amely így 
közvetlenül a szívvel érintkezhet.

EKG csatlakozó

Defibrillátorbiztos, CF típusú 
készülék

EKG csatlakozó
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A készülék hátoldalán

Váltóáram Változó

Védőföldelés (föld) Belül

Földelés (föld) Belül

Ekvipotencialitás: a készülék egyéb 
berendezéshez kapcsolásakor 
(földelés) az ekvipotenciális 
vezetékek csatlakoztatására 
használt csatlakozót jelzi, az 
IEC60601-1 szabványban 
ismertetettnek megfelelően.

A készülék hátoldalán

Figyelem - Olvassa el a mellékelt 
dokumentumokat: a felhasználói 
dokumentáció elolvasására 
figyelmezteti a felhasználót, amikor 
a teljes információ nem található 
meg a címkén.

Változó

Kövesse a használati útmutatót. Az 
ultrahangkészülék használata előtt 
tanulmányozza át a felhasználói 
kézikönyvben található összes 
instrukciót.

A készülék hátoldalán 
(Azonosítótábla)

FIGYELEM - Veszélyes feszültség: 
az áramütés veszélyét jelzi.

Változó

FIGYELEM - Körültekintően kezelje 
az elektrosztatikusan érzékeny 
eszközt.

A készülék hátoldalán 
(Külső I/O)

A készülék nem használható 
gyúlékony érzéstelenítő gázokkal 
együtt.

A készülék hátoldalán 
(Azonosítótábla)

Címke Rendeltetés Elhelyezkedés

0470

AP
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A készülék szétszerelésére és az 
alkatrészek elrendezési folyamatára 
vonatkozó leírás a kártyatároló 
elülső burkolatán található.
A leíráshoz úgy férhet hozzá, ha 
leszereli az alsó részen lévő két 
csavart, és eltávolítja a jobb oldali 
panelt.

A készülék hátoldalán 
(Azonosítótábla)

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az 
elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékát tilos 
osztályozatlan települési hulladék 
formájában kidobni, ehelyett 
elkülönítve kell összegyűjteni. 
Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval 
vagy más illetékes ártalmatlanító 
vállalattal, hogy üzemen kívül 
helyezzék a készüléket.

A készülék hátoldalán 
(Azonosítótábla)

Ez az óvintézkedés a készülék 
súlyából származó sérülések 
megelőzése érdekében 
végrehajtandó, ha egy személy 
megkísérli a készüléket nagyobb 
távolságra, illetve lejtőkön 
keresztülhaladva elmozdítani.

A készülék hátoldalán 
(Azonosítótábla)

FIGYELEM - Ha a 
billentyűzetkonzol nem rögzített 
állásban van, ne mozdítsa el a 
készüléket.

A billentyűzetkonzolon

A rendszer kikapcsolásához röviden 
nyomja meg az ON/OFF gombot.

A billentyűzetkonzolon

Címke Rendeltetés Elhelyezkedés

190 kg
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Minősítés
Az áramütés elleni védelem típusa:
• I. osztályú készülék

Az áramütés elleni védelem mértéke:
• BF típusú alkatrész (BF jelöléssel ellátott vizsgálófejekhez)
• CF típusú alkatrész (PCG-hez, EKG-hoz és CF jelöléssel 

ellátott vizsgálófejekhez)

Folyamatos működés

A rendszer általános készülék (IPX0)

A lábkapcsoló IPX8

I. osztályú készülék

Olyan KÉSZÜLÉK, melyben az áramütés elleni védelem nem 
csak ALAPSZIGETELÉSEN alapul, hanem védőföldelést is 
tartalmaz. Ez a kiegészítő biztonsági óvintézkedés megóvja a 
védetlen fém alkatrészeket attól, hogy a szigetelés hibája 
esetén FESZÜLTSÉG alá kerüljenek.

BF típusú alkatrész

A BF TÍPUSÚ ALKATRÉSZ meghatározott fokú védelmet nyújt 
áramütés ellen, különös tekintettel a megengedett 
SZIVÁRGÓÁRAMRA.

CF típusú alkatrész

A CF TÍPUSÚ ALKATRÉSZ a BF típusú alkatrésznél 
magasabb fokú védelmet nyújt áramütés ellen, különös 
tekintettel a megengedett SZIVÁRGÓÁRAMRA.

Normál mód Egyetlen hiba állapota

Páciens-szivárgóáram < 100 mikroamper < 500 mikroamper

Normál mód Egyetlen hiba állapota

Páciens-szivárgóáram < 10 mikroamper < 50 mikroamper
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Biztonsági közlemény

GE Vingmed Ultrasound biztonsági 
közlemény
Noha a GE Vingmed Vivid 7 rendszerrel végzett 
vizsgálatokban használt ultrahang-frekvenciákkal, intenzitással 
és expozíciós időkkel kapcsolatban káros biológiai hatást nem 
mutattak ki, a GE Vingmed Ultrasound cég a legalacsonyabb 
akusztikai teljesítmény beállítását javasolja, amely 
diagnosztikai szempontból még elfogadható információt 
eredményez.

Az akusztikai teljesítményt befolyásoló 
rendszervezérlők

Az akusztikai teljesítményt közvetlenül befolyásoló vezérlőket a 
Felhasználói Kézikönyv akusztikai teljesítménytáblázatai 
tartalmazzák. A táblázatokban az adott mód lehető 
legmagasabb akusztikus intenzitása látható, amely csak akkor 
érhető el, ha a vezérlőbeállítások legjobb kombinációját 
választotta. A legtöbb beállítás sokkal alacsonyabb 
teljesítményt eredményez. Fontos, hogy megjegyezze a 
következőket:
• Az ultrahangvizsgálat időtartama legalább annyira fontos, 

mint az akusztikai teljesítmény, mivel a betegre ható 
teljesítmény közvetlen kapcsolatban áll az expozíciós 
idővel.

• A jobb képminőség gyorsabb klinikai eredményeket 
szolgáltat, így lehetővé teszi a megfelelő 
ultrahangvizsgálatok gyorsabb befejezését. Ezért bármely, 
a vizsgálat minőségét javító vezérlő elősegítheti a beteget 
érő hatások csökkentését, még akkor is, ha nem hat 
közvetlenül az akusztikai teljesítményre.

Képalkotási mód megváltoztatása
Az akusztikai kimenet a kiválasztott képalkotási mód 
függvénye. A mód kiválasztása (2D, M-mód, Doppler vagy 
színkódolt áramlás) meghatározza, hogy az ultrahangsugár 
álló vagy mozgó legyen. Ez nagymértékben befolyásolja a 
szövet által elnyelt energiát.
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Részletes információ a képalkotási mód megváltoztatásáról: 
3. fejezet, „Vizsgálati módok”, 57. oldal.

Kombinált módban - mint a 2D és az M-mód - történő 
működtetés esetén a teljes akusztikai teljesítményhez 
mindegyik egyéni mód hozzájárul. A használt mód 
függvényében valamelyik vagy mindkét kimeneti mutató 
érintett lehet.

A felhasználó figyelmen kívül hagyhatja az alapértelmezett 
beállításokat, de ügyelni kell a kijelzett MI és TI értékek 
megfigyelésére.



Biztonság

404 Vivid 7 felhasználói útmutató
FD092068-02

A páciens biztonsága

A páciens azonosítása

Minden esetben csatoljon megfelelő azonosítást a páciens 
adataihoz, valamint az adatok begépelése során mindig 
ellenőrizze a páciens nevét és/vagy azonosítószámát. 
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő betegazonosító 
szerepel valamennyi felvett adatnál és a nyomtatott 
adatlapokon is. Az azonosítási hibák helytelen diagnózist 
eredményezhetnek.

Diagnosztikai információ
A rendszer által készített képek és számítások megfelelően 
képzett felhasználók számára, diagnosztikai eszközként 
történő felhasználásra szolgálnak. Ezek nyilvánvalóan nem a 
klinikai diagnózis egyetlen, kizárólagos alapját képezik. A 
felhasználók számára javasolt a szakirodalom 
tanulmányozása, és a saját, a rendszer klinikai felhasználására 
vonatkozó szakmai következtetéseik levonása.

Mechanikai veszélyek
Sérült vizsgálófej, illetve a nyelőcső-vizsgálófej helytelen 
használata és nem megfelelő kezelése sérülést, valamint a 
fertőzés kockázatának növekedését okozhatja. Gyakran 
ellenőrizze a vizsgálófejeket az éles, hegyes vagy érdes 
felületek által okozott károk szempontjából, melyek sérüléseket 
okozhatnak vagy elszakíthatják a védőfelszereléseket (kesztyű 
és védőburkolatok).

FIGYELMEZTETÉS!

Az ezen szakaszban felsoroltak súlyosan befolyásolhatják az 
ultrahanggal vizsgált páciens biztonságát.

FIGYELEM!

Biztosítsa a páciensek adatainak bizalmas kezelését.
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Elektromos veszély
A sérült vizsgálófej megnövelheti az áramütés kockázatát, ha a 
vezetőképes oldatok belső, élő szövetekkel érintkeznek. 
Gyakran ellenőrizze a vizsgálófejeket repedések, vagy a 
burkolaton, az akusztikai lencsében és annak környezetében 
található nyílások és lyukak szempontjából, vagy egyéb 
sérülések szempontjából, melyeken keresztül a nedvesség 
bejuthat a készülékbe.

Vivid 7 és elektrosebészeti készülékek

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a készülék nem biztosít különleges védelmet a magas 
frekvenciás (HF) égési sérülésekkel szemben, amelyek 
elektrosebészeti eszköz (ESU) alkalmazása esetén 
előfordulhatnak. A HF égési sérülés kockázatának csökkentése 
érdekében az ESU üzemeltetése közben kerülje el, hogy az 
ultrahangos vizsgálófej vagy az EKG elektródák a pácienssel 
érintkezzenek. Ha az érintkezés elkerülhetetlen, mint például a 
műtét közben történő TEE megfigyelés esetén, győződjön meg 
arról, hogy a vizsgálófej vagy az EKG elektródák nem az aktív és 
diszpergáló ESU elektródák között vannak, valamint tartsa távol 
az ESU kábeleket a vizsgálófejtől, illetve az EKG kábelektől.
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A felhasználók és a készülék biztonsága

Robbanásveszély
• Ha a környezetben gyúlékony anyag jelenlétét tapasztalja, 

ne csatlakoztassa vagy kapcsolja be a rendszert.
• Ha a rendszer bekapcsolása után gyúlékony anyagok 

jelenlétét tapasztalja, ne próbálja kikapcsolni vagy 
lecsatlakoztatni a készüléket.

• Ha gyúlékony anyagok jelenlétét tapasztalja, az egység 
kikapcsolása előtt ürítse ki és szellőztesse ki a területet.

Berobbanásveszély
Ne tegye ki a készüléket súlyos mechanikai behatásnak, mert 
a katódsugárcső (CRT) ütés vagy rázkódás hatására 
berobbanhat. Berobbanás esetén üvegszilánk és/vagy 
foszforburkolat-törmelék kerülhet a levegőbe, és súlyos 
sérülést okozhat.

Elektromos veszély

Megjegyzés: A vizsgálókészülékekben vagy az alkatrészekben 
lévő nyugalmi energia értéke 60 V DC vagy 2 mJ alatt van.

Sérülések elkerülése
• Ne távolítsa el a készülék védőburkolatait. A készülék 

belsejében nincs olyan alkatrész, amelyet felhasználó 
javíthatna. Ha javításra van szükség, vegye fel a 
kapcsolatot a megfelelően képzett műszaki személyzettel.

• Csatlakoztassa a tartozékként szállított csatlakozót a 
kórházkategóriának megfelelő földelt aljzatba, a megfelelő 
földelés biztosítása érdekében.

• Ne helyezzen folyadékot az egységre vagy fölé. Az aktív 

VESZÉLY!

Az alább felsorolt veszélyek diagnosztikai ultrahangos vizsgálat 
során komolyan veszélyeztethetik a személyzet és a készülék 
biztonságát.

FIGYELMEZTETÉS!

Az egység belső áramkörei magas feszültséggel működnek, 
áramütéssel képesek komoly sérülést vagy halált okozni.
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hálózati alkatrészekbe szivárgó, elektromosan vezető 
folyadék miatt rövidzárlat léphet fel, amely elektromos tüzet 
okozhat.

• Elektromos veszély áll fenn, ha bármilyen fény, monitor 
vagy látható indikátor bekapcsolva marad az egység 
kikapcsolása után.
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Elektromos biztonság

Készüléken belül csatlakoztatott 
perifériás eszközök
A rendszer a videomagnókkal, nyomtatókkal és egyéb 
perifériás eszközökkel együtt megfelel az elektromos 
szigetelésre és biztonságra vonatkozó UL60601 1 és 
IEC-60601-1 szabványoknak.

Egyéb perifériás eszközök külső 
csatlakoztatása

FIGYELEM!

Belső perifériás eszköz cseréje esetén csak a GE Medical 
Systems által engedélyezett belső berendezést használjon.

FIGYELEM!

A külső perifériás eszköznek rendelkeznie kell CE jelöléssel, és 
meg kell felelnie a vonatkozó (EN 60601-1 vagy EN 60950) 
szabványoknak. Az EN 60601-1-1 szabványoknak történő 
megfelelést igazolni kell.

Az IEC60950 szabványnak megfelelő készülékeket az 
IEC 60601-1-1 szabvány előírásai szerint tilos a páciens 
környezetében tartani, kivéve, ha az IEC 60601-1-1 szabvány 
szerinti kiegészítő földeléssel vagy külön 
szigetelőtranszformátorral rendelkezik. A kereskedelmi 
forgalomban kapható eszközök, pl. lézerkamerák, nyomtatók, 
videomagnók és külső monitorok általában túllépik a visszáram 
megengedett határértékeit, és külön hálózati aljzatokba 
csatlakoztatva nem felelnek meg a betegbiztonsági 
szabványoknak. Az ilyen külső hálózati aljzatok megfelelő 
elektromos szigetelése vagy az eszköz kiegészítő földeléssel 
való ellátása szükséges a visszáramra vonatkozó UL60601-1 és 
IEC60601-1 szabványok betartása érdekében.
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Elektromágneses megfelelőség (EMC)
Ez a készülék 
CE-jelöléssel ren-
delkezik. Megfelel 
az orvosi eszközökre 
vonatkozó 
93/42/EGK európai 
irányelv szabályozó 
követelményeinek. 
Az EN 60601-1-2 
(IEC 60601-1-2 sz-
abványban 
meghatározott, 1. 
csoport B osztályba 
sorolt orvosi esz-
közre vonatkozó ki-
bocsátási 
határértékeknek is 
megfelel.

Általában az elektronikus eszközök valamennyi típusa okozhat 
elektromágneses interferenciát egyéb eszközökkel, amely a 
levegőben vagy a csatlakozókábeleken keresztül terjed. Az 
elektromágneses megfelelőség (EMC) kifejezés azt jelzi, hogy 
a készülék képes megfékezni az egyéb eszközöktől származó 
elektromágneses hatásokat, ugyanakkor hasonló 
elektromágneses sugárzással nem befolyásol egyéb 
eszközöket.

A kisugárzott vagy vezetett EMC okozhatja az ultrahangkép 
torzulását, elmosódását vagy mesterséges változását, amely 
megzavarhatja a diagnosztikai információt.

Megfelelő üzembe helyezés esetén sem kizárt az interferencia 
kialakulása. Ha a készülék interferenciát okozhat vagy 
visszahathat más eszközökre is, amit a készülék ki- és ismételt 
bekapcsolásával lehet meghatározni, a képesített 
szervizszemélyzet megkísérelheti ezt kiküszöbölni az 
alábbiakban felsorolt módok egyikén:
• Fordítsa el vagy helyezze át az érintett eszközt.
• Növelje meg a távolságot az egység és az érintett eszköz 

között.
• A készülék energiaellátását más forrásból oldja meg, mint 

az érintett eszközét.
• További javaslatokért vegye fel a kapcsolatot a 

szervizképviselővel.

A gyártó nem felelős a javasolttól eltérő csatlakozókábelek 
használata által okozott interferenciáért vagy válaszjelért, 
illetve a készüléken engedély nélkül végrehajtott 
változtatásokért vagy módosításokért. Az engedély nélkül 
végrehajtott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik 
a felhasználó készülékre vonatkozó üzemeltetési engedélyét.

Az elektromágneses interferenciára vonatkozó 
szabályozásoknak való megfelelőség érdekében minden, a 
perifériás eszközök rendszerbe kapcsolásához használt kábelt 
árnyékolni és megfelelően földelni kell. A nem megfelelő 
árnyékolással és földeléssel rendelkező kábelek használata a 
berendezésben rádiófrekvenciás interferenciát vagy arra 
visszahatást eredményezhet, megszegve így az Európai Unió 
Orvosi és az FCC előírásait.
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Ne használjon a készülék közelében olyan eszközöket, melyek 
szándékosan rádiófrekvenciás jeleket sugároznak, például 
mobiltelefonokat, adó-vevő készülékeket vagy rádiós 
irányítású termékeket, mivel ezek a közzétett adatoktól eltérő 
teljesítményt okozhatnak. A készülék közelében ezen típusú 
eszközök energiaellátását tartsa kikapcsolva.

Rendszerkarbantartás

Környezetvédelem

A rendszer ártalmatlanítása
Kövesse a készülék szétszerelésére és az alkatrészek 
elrendezési folyamatára vonatkozó leírást, amely a készülék 
belsejében található. A leíráshoz úgy férhet hozzá, ha leszereli 
az alsó részen lévő két csavart, és eltávolítja a jobb oldali 
panelt.

FIGYELEM!

A felhasználónak biztosítania kell, hogy az IEC 60601-1 
betegbiztonsági szabvány követelményeinek megfelelő 
biztonsági ellenőrzéseket rendszeres időközönként elvégezzék. 
Az időközöket meghatározhatják a nemzeti vagy helyi 
szabályozások.
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